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RESUMO 
 
 
 

MACIEL, P. P. B. Estudo do sistema limpador de para-brisa automotivo 
equipado com palhetas tipo flat. 2010. 110 f. Trabalho de conclusão de curso 
(Mestrado Profissional em Engenharia Automotiva) – Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  
 
O desenvolvimento de novos produtos é fundamental para garantir o sucesso de 
uma empresa. Devido à grande mudança do mercado automobilístico nos últimos 
anos, é necessário que o tempo de desenvolvimento e aplicação de novos produtos 
seja suficientemente eficaz a ponto de atender as expectativas dos clientes sem que 
isso represente investimentos que impactem nos limites de risco das montadoras. 
Este trabalho mostra como o processo de aplicação de um novo produto pode 
contribuir para o conteúdo do veículo com o objetivo de sobressair diante da 
concorrência.  
 
Palavras-chave: Limpador de para-brisa. Palheta. Para-brisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

MACIEL, P. P. B. Study of automotive windshield wiper system with flat blades. 
2010. 110 f. Trabalho de conclusão de curso (Mestrado Profissional em Engenharia 
Automotiva) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  
 
The development of new products is fundamental to allow the success of a company. 
Due to the big changes in automotive market on last years, it is necessary the 
development and application timing of new products be enough to attend the 
customer expectations without investments that impacts on risk limits of automakers. 
This job shows how the application process of a new product can improve the vehicle 
content in order to be better than competitors. 
 
Keywords: Wiper System. Wiper blade. Windshield. 
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 A indústria automobilística tem passado por mudanças significativas, 

principalmente, por apresentar extrema sensibilidade às variações de consumo, 

resultado da crise econômica que atingiu o mercado nos últimos anos. 

 Para os mercados emergentes, novos investimentos, tanto nas montadoras 

quanto nos fornecedores, tornaram-se estratégicos e fundamentais para a 

sobrevivência do segmento. 

 Neste contexto, a utilização de novos recursos para equipar veículos tornou-

se uma das alternativas para enfrentar a diminuição das vendas e, principalmente, a 

concorrência. 

 Porém, todo desenvolvimento de novos produtos e tecnologias requer 

investimentos não somente em capacidade e especialização da produção, mas 

também para concepção e definição técnica destes. 

Até há pouco tempo, um produto ou seu processo de fabricação sofria 

modificações relativamente lentas acompanhando as exigências do mercado. O 

desenvolvimento era obtido essencialmente de conhecimentos empíricos, obtidos da 

“prática”. Ultimamente, a competição, com a crescente globalização da economia, 

tem levado à necessidade cada vez maior do chamado projeto inovador, com 

soluções expressivamente novas, que utilizam as últimas descobertas técnico-

científicas (Kaminski, 2008). 

Estudos revelam que os esforços das empresas do setor automobilístico 

brasileiro estão fortemente direcionados para Desenvolvimento de Produtos (DP), 

mas pouco contribuem com o avanço da pesquisa tecnológica ou mesmo com o 

incremento da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) local (Consoni, 2004). 

O objetivo deste estudo é contribuir para esta necessidade de informações 

para a concepção e utilização de um novo produto. Este foi desenvolvido para reunir 

o conhecimento existente, bem como apresentar alternativas de entendimento do 

funcionamento do produto. 

1 INTRODUÇÃO 
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O início deste trabalho consiste numa pesquisa da evolução do sistema 

limpador de para- brisa desde a sua invenção até os modelos usados nos veículos 

atuais. 

Após a demonstração da evolução, é mostrado as legislações 

governamentais que regulam o sistema. No mesmo capítulo é apresentado os tipos 

de geometria do sistema, bem como, a explicação de cada componente deste. 

No capítulo 4 é feito um comparativo entre o sistema que utiliza a palheta 

convencional e a palheta tipo flat. 

Em seguida, é feito um estudo da distribuição da pressão no suporte da 

borracha, também analisando os dois tipos de palhetas. 

Nos capítulos 6 e 7 é apresentado um cálculo proposto para determinação do 

suporte da borracha para palhetas tipo flat. Este cálculo é baseado numa equação 

de deflexão para vigas elásticas. 

Após o desenvolvimento o cálculo proposto é apresentado um comparativo 

entre os resultados obtidos através deste e o dimensionamento de um suporte de 

borracha de uma palheta flat que equipa um veículo disponível no mercado. 

Assim, o capítulo 8, apresenta uma avaliação da qualidade de limpeza neste 

veículo, a fim de comprovar a eficiência deste sistema nesta determinada aplicação. 

Finalmente, são relatadas as conclusões obtidas e a análise crítica dos 

resultados. São abordadas, também, as recomendações e sugestões para novos 

estudos.  
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Em 10 de Novembro de 1903, foi concedida à Mary Anderson a patente nº 

743.801 do dispositivo de limpeza de janelas que, essencialmente, constituía o 

primeiro sistema limpador de para-brisa (UNITED STATES PATENT AND TRADE 

MARK OFFICE Website). 

 

Figura 1 - Patente do primeiro sistema limpador de para-brisa. 
(Fonte: United States Patent and Trade Mark Office Website) 

 

O dispositivo consistia de uma alavanca metálica acionada manualmente de 

dentro do veículo. Esta alavanca, por sua vez, acionava um braço oscilante. Este 

articulava uma lâmina de borracha sobre a janela efetuando a limpeza da mesma. 

Dispositivos similares haviam sido feitos anteriormente, mas o de Mary Anderson foi 

2 EVOLUÇÃO DA PALHETA DO SISTEMA LIMPADOR DE PARA-BRISA EM 
VEÍCULOS DE PASSEIO 

2.1 A invenção do limpador de para-brisa 
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o primeiro a ser eficaz (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Website). 

 

 

O projeto inicial do limpador de para-brisa acionado manualmente, permitia a 

limpeza melhorando a visibilidade do motorista, porém, exigia que o motorista 

dirigisse apenas com uma das mãos e, devido ao cansaço, dificultava a 

dirigibilidade. 

 

Figura 2 - Sistema limpador de para-brisa com acionamento manual. 
(Fonte: NWB Website) 

 

O inventor William M. Folberth, em 1919, solicitou a patente para um aparelho 

automático do limpador do para-brisa. A patente foi concedida em 1922, sendo o 

primeiro mecanismo automático. O novo sistema utilizava o acionamento através de 

uma bomba de vácuo. O sistema com princípio de vácuo tornou-se padrão nos 

automóveis e ficou em uso até aproximadamente 1960. 

 

Figura 3 - Sistema limpador de para-brisa com acionamento através de bomba de 
vácuo. 

(Fonte: NWB Website) 

2.2 A evolução do sistema limpador de para-brisa 
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 Infelizmente, este projeto tinha como deficiência o fato de que a sua 

velocidade de funcionamento era alterada com a velocidade do veículo. Afim de 

eliminar esta falha os fabricantes partiram para o desenvolvimento do acionamento 

através de motores elétricos. Este, basicamente, é o sistema utilizado até hoje. 

 

Figura 4 - Sistema limpador de para-brisa com acionamento através de motor 
elétrico. 

(Fonte: NWB Website) 

 

 

A evolução das palhetas do limpador de para-brisa acontece, principalmente, 

na maneira de obter a distribuição da pressão da lâmina de borracha sobre o para-

brisa através da força aplicada pelo braço no centro da mesma. 

 

 

 Os primeiros modelos de palhetas consistiam de uma lâmina de borracha 

fixada a uma haste metálica, conforme mostrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Palheta plana. 

(Fonte: Vintage Car Parts Website)  

2.3 Evolução das palhetas limpadores de para-brisa 

2.3.1 Palheta plana 
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Este tipo de palheta era aplicado em para-brisa com superfície plana, ou seja, 

sem curvatura. Por isso, neste tipo de palheta não há sistema de articulação entre a 

estrutura e a lâmina de borracha. Estas eram fabricadas em aço inox ou aço 

carbono cromado e possuíam comprimento de 200 mm a 250 mm.  

As palhetas planas ainda hoje são utilizadas em aviões. 

 

Figura 6 - Exemplo de aplicação de palheta plana: Cadillac V8 Touring fabricado em 
1915. 

(Fonte:Classic American Automobiles Website) 

 

 

O projeto da palheta com quatro pontos de apoio possuía uma construção 

geométrica onde uma chapa de aço inoxidável era constituída de um canal onde era 

inserida a lâmina de borracha. Esta chapa era pressionada através de dois 

articuladores, que por sua vez eram pressionados por um arco como mostrado na 

Figura 7 . 

 

 

2.3.2 Palheta com quatro pontos de apoio 
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Figura 7 - Palheta com quatro pontos de apoio. 
(Fonte: Vintage Car Parts Website) 

 

Este projeto foi desenvolvido para ser utilizado em para-brisas com curvatura. 

Os articuladores e o arco eram fabricados em aço inoxidável ou aço carbono 

cromado e possuíam comprimento de 200 mm a 300 mm. 

Este tipo de palheta começou a ser utilizado na década de 40 e teve uma 

forte influência sobre os projetos de palhetas das próximas gerações.  

O primeiro veículo fabricado no Brasil, o Romi-Isetta em 1956, utilizava este 

tipo de palheta. 

 

Figura 8 - Exemplo de aplicação de palheta com quatro pontos de apoio: Romi-Isetta 
fabricado em 1959. 

(Fonte: Revista Auto Esporte Website) 
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Neste projeto, os arcos principais tinham secção transversal de forma 

triangular de modo a permitir que a palheta funcionasse normalmente, mesmo sob a 

condição de forte pressão do vento devido à alta velocidade. Molas de torção foram 

adicionadas para manter a pressão sobre toda a superfície do para-brisa, mesmo 

nos casos de maior curvatura deste.  

 

 

Figura 9 - Palheta Aeramic. 
(Fonte: Catálogo de produtos – Eletromecânica Dyna) 

Projetado para resolver o problema da lâmina do limpador do para-brisa 

flutuando em altas velocidades, este tipo de palheta possuía comprimento de 235 

mm a 400 mm e apareceu pela primeira vez no inicio da década de 60. 

 No Brasil, foi utilizada em veículos como o modelo Simca Chambord 

fabricado em 1959. 

 

Figura 10 - Exemplo de aplicação da palheta Aeramic: Simca Chambord fabricado 
em 1959. 

(Fonte: Best Cars Website) 

2.3.3 Palheta Aeramic 
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 Novos conceitos de projeto foram introduzidos utilizando um arco feito através 

de dois arames soldados à estrutura da palheta. A palheta Speed Blade tinha como 

principal objetivo reduzir a resistência do vento sob a palheta e manter a mesma em 

contato com o para-brisa em altas velocidades. Assim como o projeto anterior, este 

projeto tinha molas de torção para manter a pressão sobre toda a superfície do para-

brisa.  

 

 

Figura 11 - Palheta Speed blade. 
(Fonte: Catálogo de produtos – Eletromecânica Dyna) 

 

A palheta Speed Blade possuía comprimento de 235 mm a 450 mm e 

apareceu pela primeira vez no final da década de 60. No Brasil, foi utilizada em 

veículos como o modelo Dodge Dart fabricado em 1969. 

 

Figura 12 - Exemplo de aplicação da palheta Speed blade: Dodge Dart fabricado em 
1969. 

(Fonte: Revista Quatro Rodas Website) 

2.3.4 Palheta Speed Blade 
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Além da nova aparência, este projeto recebeu um novo acabamento fosco 

para reduzir o brilho e se enquadrar na nova legislação americana de limpadores de 

para-brisa que entrara em vigor: FMVSS 571.107. A legislação determinava, entre 

outras especificações, os limites de brilho especular.  

Foi publicada, neste mesmo período, a FMVSS 571.104, que determinava as 

áreas mínimas a serem cobertas pelo limpador de para-brisa.  

Estas legislações americanas serviram de base para a criação das 

regulamentações em outros países. No Brasil, isto aconteceu na resolução do 

CONTRAN do início da década de 70. 

 

 

A partir da década de 80, os novos projetos de automóveis passaram a ter 

para-brisas maiores e mais inclinados devido às novas tendências de estilo. Por este 

motivo, foi necessário aumentar significativamente o comprimento das palhetas, o 

que inviabilizou o uso dos projetos anteriores.   

Com esta nova necessidade, foi projetado um sistema de palheta articulada, 

como o mesmo princípio da palheta de quatro pontos de apoio, porém, com 

comprimentos maiores e maior número de pontos de apoio, conforme exemplo na 

Figura 13.  

O objetivo principal desta nova versão é garantir a distribuição uniforme de 

pressão ao longo do comprimento. 

 

2.3.5 Palheta convencional 
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Figura 13 - Palheta convencional. Fabricante: Eletromecânica Dyna 

 

A palheta convencional possui a estrutura fabricada em aço carbono 

galvanizado e pintado, juntas de articulação em plástico, suporte da lâmina de 

borracha em aço inoxidável e a lâmina de borracha. 

Este modelo surgiu nos EUA na década de 70 e no Brasil, um dos primeiros 

veículos a utilizá-lo foi o Chevrolet Monza sedan fabricado em 1983. 

 

Figura 14 - Exemplo de aplicação da palheta convencional: Chevrolet Monza 
fabricado em 1985. 

(Fonte: Revista Quatro Rodas Website) 
 

Este tipo de palheta possui grande intervalo de comprimentos, variando de 

230 mm à 800 mm, com quatro, seis ou oito pontos de apoio. Seu projeto varia de 

acordo com o fabricante, mas em geral possui geometria aerodinâmica, com furos 
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no arco principal para evitar que a palheta flutue sobre o para-brisa em altas 

velocidades.  

Desde o início de aplicação da palheta convencional, surgiram diversas 

versões com um defletor de aço formado a partir do próprio arco principal que depois 

foi substituído por um defletor plástico, agora fixado neste arco, como mostrado na 

Figura 15. Estes recursos foram utilizados com o objetivo de manter o bom 

desempenho à altas velocidades. 

 

Figura 15 - Palheta convencional com defletor plástico. Fabricante: Eletromecânica 
Dyna 

 

Com o passar dos anos o departamento de estilo das montadoras têm ficado 

mais exigente no que diz respeito a todos os componentes do carro, não só ao 

design da carroceria. E isso inclui o sistema limpador de para-brisa. 

Portanto, no desenvolvimento dos projetos, principalmente no final dos anos 

90, há a preocupação de projetar palheta com a menor altura possível para que, 

assim, esta possa ficar fora do campo de visão do motorista na posição de repouso, 

ou seja, quando o sistema não é utilizado.  

Devido a essa necessidade surgiram palhetas curvadas de forma a seguir a 

curvatura da serigrafia do para-brisa na região inferior, como mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Palheta convencional curvada 

 Um dos modelos a utilizar esta alternativa foi o Volkswagen New Beetle. 

 

Figura 17 - Exemplo de aplicação da palheta convencional curvada. 

 

 

Após vários anos sem grandes mudanças, surge no ano 2000 a palheta flat. 

O principal objetivo desta versão era de melhorar o design, a redução de ruídos a 

altas velocidades e a qualidade de limpeza, obtida pela distribuição de pressão mais 

constante.  

2.3.6 Palheta flat 
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A característica principal deste modelo é a curvatura do suporte metálico da 

lâmina de borracha que proporciona esta distribuição da pressão. 

O suporte da lâmina de borracha é fabricado em aço de médio carbono 

temperado e o defletor fabricado em elastômero.  

 

 

Figura 18 - Palheta flat. Fabricante: Bosch. 
 (Fonte: Bosch Website) 

 

O primeiro veículo a ser equipado com este tipo de palheta foi o Mercedes-

Benz modelo CL fabricado em 2000. 

 

Figura 19 - Primeira aplicação da palheta flat: Mercedes-Benz CL 500 fabricado em 
2000 
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 Já em um modelo fabricado no Brasil, a palheta flat foi utilizada pela primeira 

vez no modelo Honda New Civic de 2006. 

 

Figura 20 - Primeira aplicação da palheta flat no Brasil: Honda New Civic fabricado 
em 2006 

 

Apesar das primeiras palhetas flat serem aplicadas em 2000, isto não significa 

que seja uma idéia nova. A primeira patente de uma palheta com este conceito foi 

concedida à Trico em 1945, na Inglaterra. 

Após isso, foram concedidas duas patentes em 1962 e 1964 ao americano 

Walter Daniel Appel. Estas traziam algumas inovações em relação à patente de 

1945.  

Uma nova patente com melhorias ao projeto de Walter Appel foi concedida, 

em 1993, à empresa Anglo American Industrial Corporation Ltd.  

Finalmente, em 1997, foi concedida a Robert Bosch sua primeira patente de 

palheta flat, tornando a empresa a primeira fabricante deste tipo de palheta. 

 Atualmente, além da Bosch, a palheta flat tem sido fabricada também pela 

Valeo, Federal Mogul, Trico e Dyna, entre outras.  
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Entre os modelos expostos no Salão do Automóvel de Genebra em 2004, 

20%  já estavam utilizando a palheta flat.  

Em 2005, no Salão do Automóvel de Frankfurt, este número já era de 40%. 

 Neste mesmo ano, na Europa, Bosch e Valeo apresentaram um modelo de 

palheta flat para o mercado de reposição, ou seja, um modelo que pode ser aplicado 

em veículos que são equipados, originalmente, com palheta convencional.  

No Brasil, em 2009, apenas 10% dos veículos em produção já adotaram esta 

tecnologia. 
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O projeto de sistemas limpadores para-brisa têm como finalidade cumprir às 

determinações legais de manter a visibilidade. Estas determinações definem a área 

mínima de limpeza do sistema e ,em geral, são baseadas na legislação americana 

ou européia que serão analisadas a seguir.  

Além do atendimento das determinações legais de área mínima, o sistema 

limpador de para-brisa tem os seguintes requisitos: 

- Remoção de água e neve. 

- Remoção de sujeira mineral, orgânica e biológica. 

- Operação em altas (+70ºC) e baixas (-30ºC) temperaturas. 

- Resistência à corrosão e à intempéries. 

- Prover durabilidade de 1,5 milhões de ciclos de limpeza para veículos de 

passeio e 3 milhões para veículos utilitários. A palheta é considerada “item de 

desgaste natural”, portanto, isso tem requisito menor de durabilidade: 500 mil ciclos. 

- Teste de bloqueio. (Bosch, 2005) 

 

 

Existem, genericamente, dois tipos de legislação para o sistema limpador de 

para-brisa: a regulamentação americana FVMSS 104 e a diretiva européia 78/318 

EEC. Os outros países têm legislação sempre semelhante a estas. 

No Brasil está em vigor a resolução do CONTRAN 224/06. Neste caso, esta 

era baseada na regulamentação americana e, na sua última revisão em 2006, 

passou a ser baseada na diretiva européia, porém, aceitando como alternativa o 

atendimento da regulamentação americana.  

O requisito principal destas legislações é a área mínima de limpeza que o 

sistema deve atender.  

3 SISTEMA LIMPADOR PARA-BRISA 

3.1 Legislação 
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A FMVSS 104 especifica valores mínimos de área de limpeza através de 

planos projetados do campo de visão do motorista. Estes planos determinam três 

áreas de limpeza distintas: A, B e C. 

  

Figura 21 - Áreas de limpeza. 
(Fonte: SAE J903, 1999) 

 

Assim, a tabela a seguir apresenta os percentuais mínimos de limpeza  

destas áreas que o limpador deve atender. 

  

Área Percentual mínimo 

 de limpeza 

A 80 

B 94 

C 99 

Tabela 1 - Percentual mínimo de limpeza. 
(Fonte: SAE J903, 1999) 

 

Já a diretiva européia 78/318/EEC especifica apenas duas áreas de limpeza A 

e B, usando também planos projetados do campo de visão do motorista, com 

critérios diferentes da regulamentação americana. A área mínima de limpeza na 

zona A é de 98% e na zona B é de 80%. 
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Figura 22 - Diretiva européia 78/318/EEC: Zona de limpeza "A". 
(Fonte: 78/318/EEC, 1978) 

 

 

Figura 23 - Diretiva européia 78/318/EEC: Zona de limpeza "B". 
(Fonte: 78/318/EEC, 1978) 

 

Os sistemas limpadores de para-brisa, geralmente, têm maior dificuldade de 

atendimento das áreas determinadas pela regulamentação americana do que da à 

diretiva européia, principalmente para veículos que apresentam menor largura. Isso 

ocorre devido ao percentual requisitado da área intermediária (área B) da lei 

americana. 

Além das áreas mínimas de limpeza, existem em ambos os casos, requisitos 

de velocidades de limpeza do sistema, desempenho à altas velocidades, 

durabilidade, resistência à baixas e altas temperaturas, resistência mecânica e 

química.  
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A seguir serão apresentadas as principais geometrias de sistema limpadores 

para-brisa, bem como as sua principais características. 

 

 

Sistema composto de dois conjuntos braços e palhetas, que operam na 

mesma direção. Esta é a principal geometria de sistema limpador para-brisa 

utilizada, por possuir uma boa relação de custo/benefício. Apresenta como 

desvantagens a dificuldade de atendimento da regulamentação americana, 

principalmente para veículos de largura reduzida, e o fato da palheta do lado do 

passageiro “jogar” água no campo de visão do motorista. 

 

Figura 24 - Figura de limpeza: sistema tandem. 
(Fonte: SAE J903, 1999) 

 

 

Sistema onde os braços e palhetas do lado motorista e passageiro trabalham 

em sentido oposto. Esta geometria, na maioria das vezes, é utilizada em veículos 

que possuem para-brisas com relação de altura/largura próximo a 1. Apresenta 

facilidade de atendimento das áreas mínimas da regulamentação americana, porém, 

possui alto custo.     

3.2 Geometria do sistema 

3.2.1 Sistema tandem 

3.2.2 Sistema oposto 
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Figura 25 - Figura de limpeza: sistema oposto. 
(Fonte: SAE J903, 1999) 

 

 

Sistema composto de apenas um braço e palheta operando em um ângulo 

próximo à 180º. Possui o menor custo, porém tem alta dificuldade de atendimento 

dos requisitos legais. Além disso, devido ao grande curso do conjunto braço e 

palheta, tem dificuldade de manter uma boa visibilidade em chuva forte. Atualmente, 

em novas aplicações tem sido usado apenas no sistema limpador do vidro traseiro.     

 

Figura 26 - Figura de limpeza: sistema com braço único. 
(Fonte: SAE J903, 1999) 

 

 

Sistema composto de apenas um braço e palheta. O braço com articulações 

possibilita a obtenção de um ângulo variável entre o braço e a palheta durante o 

movimento. Este ângulo variável possibilita que a palheta no final do curso esteja em 

uma posição paralela com a coluna, e por conseqüência, resultando melhor 

atendimento dos requisitos legais nas áreas principais (área C para americana e 

área A para européia).  

3.2.3 Sistema com braço único 

3.2.4 Sistema com braço pantográfico único 
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Esta geometria, assim como o sistema oposto é, geralmente, adequada para 

veículos que possuem para-brisa com relação de altura/largura próximo a 1. 

Apresenta um custo reduzido em comparação ao sistema oposto, porém, tem a 

mesma dificuldade de atendimento da regulamentação americana do sistema 

tandem.   

 

Figura 27 - Figura de limpeza: sistema com braço pantográfico único 

 

 

O mecanismo acionador é o sistema responsável por transmitir o movimento 

de rotação do motor em um movimento de vai e volta do conjunto braço e palheta. 

Este movimento é obtido através de um sistema de manivelas, onde a manivela do 

motor gira 360º e aciona transmissões conectadas às manivelas acionadoras dos 

eixos de acoplamento dos braços. 

3.3 Mecanismo acionador 
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Figura 28 - Sistema mecanismo acionador 

 

Existem vários modelos de sistema mecanismo acionador. O tipo de 

geometria do sistema e o espaço disponível são as principais variáveis. 

No desenvolvimento do mecanismo acionador, existem dois pontos principais 

de otimização do sistema: o primeiro ponto é o movimento estável das palhetas, 

mantendo os valores extremos de aceleração angular próximos do ponto de 

reversão da palheta; uma segunda etapa de otimização, envolve a posição de 

trabalho da palheta em relação à superfície do para-brisa, chamado ângulo de 

ataque. Isso ocorre  através do posicionamento do mancal em uma posição 

particular  de forma que a palheta esteja ligeiramente inclinada contra o movimento 

nas posições de reversão, afim de auxiliar o trabalho da inversão do lábio de limpeza 

da lâmina de borracha.   
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Figura 29 - Ângulo de ataque da palheta. 
(Fonte: SAE J903, 1999) 

 

 

Para o acionamento do sistema limpador de para-brisa são empregados 

motores de corrente contínua com imã permanente. Eles são equipados com uma 

caixa redutora de sistema de engrenagem eixo sem-fim (Bosch, 2005). 

 

Figura 30 - Motor de acionamento 

 

3.4 Motor de acionamento 
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Segundo Bosch (2005) a determinação da potência dos motores de 

acionamento difere da dos propulsores elétricos usuais. As regulamentações legais 

e as especificações de uso geralmente estabelecem uma rotação de 45 rpm para a 

freqüência mais baixa e 65 rpm para a freqüência mais alta da palheta.  Do atrito 

máximo entre a lâmina de borracha e o para-brisa, resulta o torque que o motor deve 

fornecer para cada palheta na rotação mínima de 5 rpm.  

Este torque é o chamado torque de arranque que é calculado com base nos 

seguintes itens: 

- Força nominal de contato da palheta. 

- Coeficiente de máximo de atrito da lâmina de borracha com o para-brisa no 

regime a seco. 

- Fator de atrito das articulações. 

- Fator de tolerância da força de contato da palheta. 

- Comprimento das palhetas. 

- Velocidade angular máxima da palheta. 

- Velocidade angular média da manivela do motor. 

- Grau de eficiência das transmissões. 

- Resistência do induzido aquecido pela operação normal. 

- Resistência do induzido frio (Bosch, 2005). 

Outro fator para a concepção do motor é a resistência ao curto-circuito. Ela é 

definida como o tempo em que o motor bloqueado, com tensão total, deve resistir 

sem superaquecimento (Bosch, 2005). 

O torque operacional com o vidro molhado é equivalente a 0-20% do torque 

de arranque (Bosch, 2005). 
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O braço do limpador é o elemento de ligação entre o mecanismo acionador e 

a palheta. Ele é responsável por guiar a palheta sobre o para-brisa, provendo a força 

de contato da palheta sobre o para-brisa e o ângulo de ataque adequado. 

Ele é aparafusado no eixo do mecanismo acionador através de uma peça de 

fixação geralmente de zamac ou alumínio fundido sob pressão. Possui um sistema 

de alavanca, fixada à uma mola de tração, para dar a força de contato, e permitir o 

basculamento do braço e da palheta para lavagem do para-brisa ou substituição da 

palheta. A outra extremidade possui um arame chato de aço curvado em forma de 

gancho, que trava a palheta no braço. 

 

Figura 31 - Sistema limpador de para-brisa: braço. 
(Fonte: Grenouillat e Leblanc, 2002)  

 

Além do desenho padrão tipo gancho, existe uma variedade de sistema de 

travamento do braço com a palheta, principalmente para o sistema de palheta flat, 

além de braços especiais com funções adicionais, como comprimento variável e 

ângulo entre o braço e a palheta variável. 

 

3.5 Braço do limpador 
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A palheta sustenta a lâmina de borracha sobre o para-brisa, direcionando o 

seu movimento, e transformando a força de contato do braço em pressão distribuída 

da lâmina de borracha sobre o para-brisa. 

As palhetas atualmente usadas têm comprimentos de 260 mm a 1000 mm, 

sendo as menores destinadas à limpadores traseiros e as maiores à limpadores de 

para-brisa de ônibus. 

Além de prover a pressão correta, sua estrutura deve resistir à corrosão e as 

intempéries, resistir a altas e baixas temperaturas, resistir ao impacto de 

desabamento do braço, prover  fácil instalação e substituição através de sistema de 

adaptadores, prover o desempenho aerodinâmico (mantendo a pressão adequada 

mesmo à altas velocidades) sem gerar ruídos além de ter aspecto de design 

agradável. 

 

Figura 32 - Sistema limpador de para-brisa: palheta convencional. 
(Fonte: Grenouillat e Leblanc, 2002) 

3.6 Palheta 
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O perfil da lâmina de borracha, é formado pelo lábio de limpeza, que possui 

as duas arestas de contato com o para-brisa (uma de cada lado), que por sua vez é 

conectado com a parte superior da lâmina, através de um pescoço de articulação. A 

parte superior, é destinada a fixar a lâmina de borracha com o suporte da borracha 

da estrutura da palheta. 

 

Figura 33 - Secção transversal da lâmina de borracha. 
(Fonte: NWB Website) 

 

Pressionada sobre o para-brisa pelo suporte da borracha, a lâmina de 

borracha para prover uma boa qualidade de limpeza, deve inclinar o lábio sobre o 

para-brisa de forma a obter um ângulo aproximado de 45º, proporcionando um 

contato superficial de 0,01 mm a 0,015 mm (Bosch, 2005). 

 

 

Figura 34 - Lâmina de borracha em condição de trabalho. 
(Fonte: NWB Website) 

 

Caso o ângulo formado pelo lábio e o para-brisa, esteja acima do desejado, 

aumentará o contato superficial, causando uma má qualidade de limpeza. A 

sensação deste efeito é de um para-brisa embaçado.   

3.7 Lâmina de borracha 
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Figura 35 - Lâmina de borracha em condição de trabalho inadequada. 
 (Fonte: NWB Website) 

 

Caso o ângulo esteja abaixo do desejado, o lábio de limpeza poderá vibrar, 

causando uma má qualidade de limpeza e ruído. Esta má qualidade de limpeza é  

chamada de trepidação. 

 

 

Figura 36 - Lâmina de borracha em condição de trabalho inadequada. 
(Fonte: NWB Website) 
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A palheta flat possui uma estrutura de perfil uniforme que, quando comparada 

à palheta convencional, proporciona melhor conforto estético. Isto é atribuído aos 

“degraus” que os articuladores da palheta convencional causam no seu design. Esta 

diferença pode ser observada na Figura 37. 

 

Figura 37- Comparativo de design: palheta flat x palheta convencional. 
Fabricante: Bosch. 

(Fonte: Bosch Website) 

 

O departamento de design juntamente com o departamento de engenharia, 

ao desenvolver o sistema limpador de um novo de veículo, tem como premissa de 

projeto evitar que o conjunto braço e palheta do sistema limpador de para-brisa fique 

no campo de visão do condutor quando o sistema está em posição de repouso. Para 

que isso ocorra, é desejável que a palheta tenha a menor altura possível.  

A palheta flat possibilita uma redução de altura de 5 a 10mm em relação à 

palheta convencional. 

4 COMPARATIVO ENTRE PALHETA CONVENCIONAL E PALHETA FLAT 

4.1 Design 
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Figura 38 - Plano de visão do motorista – Downvision 

 

 Com o objetivo de melhorar a visibilidade do sistema limpador na posição de 

repouso, para o Seat Leon, foi desenvolvido um sistema em que a posição de 

repouso foi transferida de horizontal (alinhada com o capô) para uma posição 

vertical (alinhado com a coluna A). Desta forma foi possível, “esconder” o limpador 

de para-brisa tanto do campo de visão do motorista, como do campo de visão do 

exterior do veículo. 

 

Figura 39 - Seat Leon: Campo de visão do motorista 
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Figura 40 - Seat Leon: Vista frontal externa 

 
 

 

Na palheta convencional, a carga do braço proveniente da mola, aplica uma 

força no arco primário que é distribuída até os articuladores através das garras de 

apoio, resultando assim na força de contato da lâmina de borracha sobre o para-

brisa.  

 

Figura 41 - Aplicação da força de contato na palheta convencional. 
(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

4.2 Distribuição da força de contato da lâmina de borracha sobre o para-brisa 
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 Apesar de serem feitos projetos especiais para cada comprimento de 

estrutura, é muito difícil conseguir uma equalização das cargas nas garras de apoio. 

Além disso, o que determina a força de contato entre as garras de apoio é o efeito 

mola do suporte da lâmina de borracha que, nem sempre, garante a carga correta 

entre as garras. (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 
Figura 42 - Distriuiçao da pressão na palheta convencional. 

(Fonte: Bosch Website) 

 
 Já na palheta flat, a carga do braço aplicada ao suporte central é transferida 

para a borracha através do suporte da lâmina de borracha que possui uma curvatura 

especial, resultando assim a força de contato da lâmina de borracha sobre o para-

brisa. 

 
Figura 43 - Aplicação da força de contato na palheta flat. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 
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Esta curvatura especial é fundamental para a distribuição da força de contato 

da lâmina de borracha sobre o para-brisa, devido ao fato do efeito mola do suporte 

da lâmina de borracha poder dar a pressão adequada a cada milímetro de seu 

comprimento.  

O efeito de uma força de contato mais regular da lâmina de borracha sobre o 

para-brisa melhora a qualidade de limpeza do limpador e reduz o desgaste da 

lâmina de borracha, aumentando com isso a sua vida útil. Além disso, a eliminação 

do sistema de arcos acaba com o desgaste nas articulações e em uma redução de 

peso da palheta, que também resulta em aumento da vida útil (Bosch Website, 

2009). 

 

Figura 44 - Distribuição da pressão na palheta flat. 
(Fonte: Bosch Website) 

 

No entanto, esta curvatura especial é projetada para um para-brisa específico, 

de modo que o mesmo modelo de palheta só pode ser usado em outro para-brisa de 

curvatura semelhante. Esta curvatura também é sensível à variação de carga do 

braço. (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

Como resultado disso, temos na palheta flat, uma variável a mais em relação 

à palheta convencional, pois nesta as principais variáveis são comprimento e tipo de 

fixação com o braço, enquanto naquela, além dessas duas temos também a 

curvatura do para-brisa a ser aplicada. 
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Para o desenvolvimento de um sistema limpador com palheta flat, é 

necessário avaliar a variação da curvatura do para-brisa ao longo do curso da 

palheta. 

 

Figura 45 - Avaliação da curvatura do para-brisa 

 

Para a análise experimental da distribuição da força de contato da lâmina de 

borracha sobre o para-brisa, existe no mercado um dispositivo composto de uma fita 

flexível com vários sensores ao longo de seu comprimento.  Esta fita é posicionada 

entre o para-brisa e a lâmina de borracha para a medição da distribuição da força de 

contato, podendo ser realizadas medições em diversos ângulos de varredura da 

palheta.  

 
 

Figura 46 - Dispositivo de medição da força de contato. Fabricante: Tekscan. 
(Fonte: Tekscan Website) 
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Segundo a diretiva européia 78/318/EEC e a norma SAE J903, o sistema 

limpador funcionando à freqüência mais elevada e submetido à vento de velocidade 

relativa igual a 80 % da velocidade máxima do veículo, mas que não ultrapasse 160 

km/h, deve garantir que a área limpeza efetuada pelos sistema nestas condições 

continue a satisfazer a exigência mínima das áreas de visibilidade.   

No Brasil, a resolução do CONTRAN 224/06 tem a mesma especificação da 

diretiva européia e da SAE, porém a velocidade máxima não deve ultrapassar 

120km/h. 

Por isso, em um sistema limpador de para-brisa, um dos requisitos é o 

desempenho à altas velocidades. Neste requisito a preocupação principal, é evitar 

que o fluxo de vento sobre o para-brisa, não resulte em uma força superior a força 

de contato da lâmina de borracha sobre o mesmo, fazendo com que a palheta flutue 

sobre o para-brisa. Quando isso acontece, o desempenho de qualidade de limpeza é 

drasticamente prejudicado, havendo falhas de limpeza na área de varredura das 

palhetas.  

 

Figura 47 - Palheta flutuando sobre para-brisa 

 

Apesar do requisito legal exigir qualidade de limpeza até 160km/h, várias 

montadoras contudo têm requisitos específicos com relação a este item, que 

4.3 Desempenho à altas velocidades 

4.3.1 Introdução 
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superam o requisito legal. Este requisito pode chegar até uma velocidade máxima de 

250km/h, principalmente para as montadoras alemãs, devido às suas auto estradas. 

Para um sistema de limpador de geometria tipo tanden, o sistema limpador do 

lado do motorista sempre é mais afetado pela força do vento à altas velocidades do 

que o do lado do passageiro. Por este motivo é comum encontrar sistemas limpador 

onde há defletor somente na palheta do motorista.  

O lado do motorista é mais afetado porque o fluxo de vento que passa pelo 

para-brisa tem a tendência de sair pela lateral do veículo. Esta tendência faz com 

que a palheta do lado do motorista tenha, durante o seu percurso, um vento 

perpendicular à sua estrutura, que resulta em uma força contra a lâmina de borracha 

maior do que a palheta do lado do passageiro, onde o fluxo do vento fica boa parte 

do curso paralelamente à palheta. 

 

 
Figura 48 - Fluxo do vento contra as palhetas do sistema limpador de para-brisa 
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Outro fator que aumenta a dificuldade de atendimento, é a tendência de 

design onde o ângulo formado entre o capô e o para-brisa está cada vez mais 

próximo de 180º. Isso porque o fluxo de vento chega com maior velocidade no para-

brisa. 

 

Figura 49 - Ângulo entre o capô e o para-brisa 

 

 

Assumindo que o braço e a palheta estavam em posição estática considerada 

crítica para desempenho em alta velocidade, usando os modelos 3D e software de 

elementos finitos, através de uma simulação aerodinâmica, conseguiu-se medir as 

forças contrárias aquela aplicada pelo braço para dar a correta força de contato da 

lâmina de borracha sobre o vidro. Para este estudo foi considerada um velocidade 

de 160 km/h (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001). 

 

 

4.3.2 Palheta convencional 
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Figura 50 - Simulação aerodinâmica para palheta convencional com e sem defletor. 
(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

  

 

Força contrária (N) Sem defletor Com Defletor 

Estrutura da palheta 3,2 4,4 

Lâmina de borracha 5,6 5,9 

Defletor Não aplicável -3,8 

Estrutura do braço 1,0 0,9 

Força contrária total 9,8 7,4 

 

Tabela 2 – Resultados da força contrária na palheta convencional com e sem 
defletor à 160 km/h. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 

(BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) afirmam que no estudo de simulação 

aerodinâmica é possível identificar a influência de cada parte da palheta. Apenas a 

lâmina de borracha representa pelo menos 50% da força contrária total e o defletor 

reduz apenas uma parte da força contrária. 

Através de uma simulação mecânica, foi calculada a força de contato da 

lâmina de borracha sobre o para-brisa ao longo de seu comprimento do mesmo 

modelo de palheta a zero km/h. Como é possível obter os resultados experimentais 

da distribuição da força de contato em laboratório, foi realizado um comparativo 

entre a simulação mecânica e o teste experimental para validação (BILLOT; 

JALLET; MARMONIER, 2001). 
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Gráfico 1 - Validação da força de contato sobre o para-brisa através da simulação 
mecânica. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 
 

 

 Após a validação do cálculo por simulação mecânica foi feito uma simulação 

comparativa entre as palhetas com e sem defletor à zero km/h. Foi encontrada uma 

pequena diferença entre as simulações devido ao peso do defletor (BILLOT; 

JALLET; MARMONIER, 2001). 
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Gráfico 2 - Comparação da distribuição da força de contato da palheta convencional 
com e sem defletor à zero km/h. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 

 Em seguida, foi feita a simulação mecânica à 160km/h, considerando as 

forças contrárias da simulação aerodinâmica. O resultado foi que a palheta 

convencional sem defletor, possui partes em seu comprimento sem força de contato 

ou com força de contato insuficiente da lâmina de borracha com o para-brisa, o que 

resultaria em uma qualidade de limpeza insatisfatória. Na mesma velocidade, a 

palheta com defletor também apresentaria falhas de qualidade de limpeza pelos 

mesmos motivos da palheta sem defletor, mas com uma intensidade bem menor. 

Este cálculo teve um bom resultado quando comparado com testes experimentais 

realizados em túnel de vento. No teste experimental, a palheta convencional sem 

defletor apresentou as primeiras falhas a 140 km/h e perda de contato maior à 

velocidade superior 160 km/h, já a palheta convencional com defletor apresentou as 

primeiras falhas à 160 km/h e perda de contato à 185 km/h (BILLOT; JALLET; 

MARMONIER, 2001). 
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Gráfico 3 - Comparação da distribuição da força de contato da palheta convencional 
com e sem defletor a 160 km/h. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 
 

 

 

 Assumindo os mesmos parâmetros da simulação aerodinâmica realizada com 

a palheta convencional, foi realizada uma nova simulação apenas substituindo o 

modelo do braço e palheta para o modelo flat. 

 

 

Figura 51 - Simulação aerodinâmica para palheta flat. 
(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 

 

 

4.3.3 Palheta flat 
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Força contrária (N) Palheta Flat 

Estrutura da palheta 3,5 

Estrutura do braço 1,4 

Força contrária total 4,9 

 
Tabela 3 - Resultados da força contrária para palheta flat a 160 km/h. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 

 Neste novo estudo de simulação aerodinâmica, é possível identificar as forças 

contrárias, onde é possível notar que o lado do motorista é mais afetado pelo fluxo 

do vento através da figura 18. Razão pela qual para sistema tanden, o lado do 

motorista sempre possui um foco maior com relação a este requisito. É possível 

notar também que para o conceito flat, existe uma interação maior entre o braço e a 

palheta, porque quando a palheta é posicionada por baixo do braço, o fluxo gerado 

pelo defletor da palheta gera uma força contrária maior na estrutura do braço. Já a 

outra metade do defletor da palheta flat na região contrária ao braço funciona 

perfeitamente. Finalmente, temos com a palheta flat uma força contrária 34% menor 

do que palheta convencional com defletor e 50% menor do que palheta convencional 

sem defletor (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001). 

 

 

 

Figura 52 - Simulação aerodinâmica da palheta flat - Detalhe do defletor. 
(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 

 Como a curvatura do para-brisa não é constante sobre a palheta durante o 

movimento, a curvatura do suporte da lâmina de borracha deve ter um compromisso 

de dar a melhor distribuição em cada posição, o que depende de um bom projeto da 

superfície do para-brisa. Para este análise foi utilizado apenas um ponto do para-
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brisa, e por este motivo, necessita de um estudo mais apurado (BILLOT; JALLET; 

MARMONIER, 2001). 

 Para a simulação mecânica foi usado o mesmo método da palheta 

convencional, com exceção ao fato da força de contato projetada para a palheta flat 

de 19 N/m ser maior do que os 15 N/m que geralmente é utilizado para palheta 

convencional (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001). 

  

 

Gráfico 4 - Comparação da distribuição da força de contato entre a palheta 

convencional com defletor e a palheta flat. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 

 

Pelo resultado é possível visualizar que a palheta flat possui uma menor 

oscilação do que a palheta convencional, como já mostrado anteriormente (BILLOT; 

JALLET; MARMONIER, 2001). 

À 160 km/h, a força de contato da palheta flat ainda é bem regular e superior 

à convencional. Ele mostra somente um falta de força de contato na região central 

causado pelo posicionamento da palheta em baixo do braço. (BILLOT; JALLET; 

MARMONIER, 2001) 
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Gráfico 5 - Comparação da distribuição da força de contato entre a palheta 
convencional e a palheta flat à 160 km/h. 

(Fonte: BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001) 
 

  

 A palheta convencional pode ser utilizada em para-brisas de diferentes 

curvaturas, utilizando a mesma configuração de pontos de apoio e carga de braço. 

Entretanto, a variação da distribuição da força de contato da lâmina de borracha a 

torna sensível ao desempenho a altas velocidades. O uso de um defletor melhora o 

desempenho a altas velocidades, porém mantém o problema de variação da 

distribuição da força de contato. Além da variação da distribuição da força de 

contato, existe o fato de sua estrutura em formato de U, causar força contrária a 

força de contato (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001). 

A  palheta flat por ter distribuição da força de contato da lâmina de borracha 

sobre o para-brisa mais uniforme, pode obter melhores resultados com relação ao 

desempenho à altas velocidades. A sua estrutura de perfil uniforme, além de permitir 

a formação de um defletor, evita a formação de força contrária. No entanto, precisa 

ter uma curvatura específica para um modelo de para-brisa e ser usada somente em 

para-brisa de curvatura semelhante, além da necessidade de um para-brisa de 

curvatura mais uniforme. A palheta flat é sensível à variação de carga do braço, 

4.3.4 Conclusão 
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sendo necessário sempre estudar o conjunto braço e palheta e não apenas um item 

separado, para evitar falhas (BILLOT; JALLET; MARMONIER, 2001). 

 

 

Figura 53 - Comparação da simulação aerodinâmica entre a palheta flat e a palheta 
convencional sem defletor. 

(Fonte: Valeo Website) 

 

 

 Segundo Sanon e Jallet (2003), a redução de ruído aerodinâmico é um tópico 

importante hoje para a indústria automobilística. O motorista dos carros atuais pode 

perceber ruído aerodinâmico da palheta como um incômodo acima de 120 km/h 

(dependendo do tipo de carro e do tipo de conjunto braço e palheta). Dependendo 

do tipo do conjunto braço e palheta este ruído pode acrescer em até 5dBA o nível 

acústico. 

 

 

4.4 Redução de ruídos aerodinâmicos 
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Figura 54 - Fluxo de vento sobre o conjunto braço e palheta. 
(Fonte: SANON e JALLET, 2003) 

 

Conforme a variação do ângulo de varredura enquanto o sistema limpador de 

para-brisa está funcionando é gerado o principal incômodo. Nesta condição podem 

ser distintos três tipos de ruídos: 

A - Um ruído de sopro enquanto as palhetas estão se movendo para cima. 

B - Uma sensação de ruído de alta freqüência próximo ao final de curso, 

principalmente do lado do motorista. 

C - Um forte ruído de sopro quando as palhetas estão se movendo para baixo 

(SANON e JALLET, 2003). 
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Figura 55 - Comparativo do fluxo de vento entre palheta convencional com defletor e 
palheta flat. 

(Fonte: Bosch Website) 

 

 A palheta flat pode reduzir o ruído aerodinâmico em até 3dB em relação à 

palheta convencional em determinadas freqüências. Além disso, a diferença de ruído 

aerodinâmico entre a palheta flat em funcionamento contra a palheta convencional 

na posição de repouso, gira em torno de apenas 1dB (Bosch Website).  

 

 

Gráfico 6 - Comparativo de ruído aerodinâmico entre palheta convencional e palheta 
flat. 

(Fonte: Bosch Website) 
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 Uma das deficiências da palheta convencional é o seu uso a baixas 

temperaturas, pois a palheta convencional em um veículo parado exposto à neve, 

pode ter as suas articulações travadas devido ao acúmulo de neve e gelo. Com a 

articulação travada o desempenho da palheta convencional é muito inferior, porque 

a lâmina de borracha não terá força de contato mínima para seu funcionamento 

correto.  

 Por este motivo foi desenvolvido uma palheta convencional específica para 

baixas temperaturas chamada palheta de inverno. Neste tipo de palheta existe uma 

proteção de borracha que envolve a estrutura, evitando assim a formação de neve e 

gelo entre as articulações da mesma (Trico Website). 

 

 

Figura 56 - Palheta "de inverno". Fabricante: Trico. 
(Fonte: Trico Website) 

 

 Já a palheta flat por possuir uma estrutura de perfil uniforme, sem 

articulações, não tem o risco de perda de força de contato devido à formação de 

neve e gelo, garantindo uma boa performance à baixas temperaturas (Bosch 

Website). 

 

 

4.5 Desempenho à baixa temperatura 
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Atualmente a palheta flat possui um custo mais elevado em relação à palheta 

convencional. Acredita-se que este custo mais elevado, é devido principalmente ao 

uso de matéria-prima mais nobre (como o aço do suporte da borracha por exemplo), 

e que com o aumento de volume em relação à palheta convencional possa em um 

futuro próximo ter um custo igual ou inferior à palheta convencional. 

A razão pela qual acredita-se nesta redução, é que a palheta flat, em geral, 

possui um número reduzido de componentes em relação à palheta convencional. 

Sendo de 8 à 12 componentes para a palheta flat (dependendo do fabricante) contra 

de 11 à 27 componentes para a palheta convencional (dependendo do comprimento 

e da configuração, como por exemplo, palheta com defletor).  

Este número reduzido de componentes, significa uma redução da mão-de-

obra de montagem da palheta, que por conseqüência significa uma redução de 

custo de fabricação. Por isso, acredita-se que em poucos anos a palheta flat possa 

ter um custo mais competitivo, principalmente em países emergentes como o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Facilidade do processo produtivo 
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Com a finalidade de se obter previamente uma investigação do 

comportamento futuro de um novo projeto de limpador de para-brisa, durante as 

primeiras fases do desenvolvimento, uma ferramenta numérica para a simulação da 

distribuição de pressão é de grande interesse para o departamento de Engenharia. 

De acordo com Grenouillat e Leblanc (2002), para que a palheta execute 

qualidade de limpeza adequada, o suporte da borracha deve ser fino o suficiente 

para permitir que a borracha tenha, exatamente, a mesma curvatura do para-brisa 

em todo o percurso. Portanto, isto mostra que um tipo de flexibilidade é requerido 

para o projeto da palheta. O suporte também deve ser rígido o suficiente para 

garantir a homogeneidade da pressão sobre a borracha e, no entanto, flexível o 

suficiente para manter o contato com o para-brisa durante a movimentação do 

sistema. 

A distribuição da pressão mecânica sobre a palheta é considerada como um 

parâmetro essencial para a geração de problemas de qualidade de limpeza. A 

pressão mecânica no contato entre a lâmina de borracha e o vidro, aplicada pela 

palheta no para-brisa provou ser um parâmetro relevante para a ocorrência de 

vibração e trepidação. Portanto, o estudo da distribuição da pressão sobre a palheta 

é considerado essencial na investigação do comportamento do sistema limpador de 

para-brisa (Grenouillat e Leblanc, 2002). 

Grenouillat e Leblanc (2002) afirmam que este problema pode ser comparado 

à estudos realizados com a finalidade de investigar o comportamento de vigas 

apoiadas em fundações elásticas, e submetidas a carregamentos pontuais. 

 Grenouillat e Leblanc (2002) propõem uma nova abordagem para calcular 

esta distribuição de pressão no para-brisa, baseada na teoria das fundações 

elásticas. Um algoritmo genérico é definido para simular o comportamento de 

qualquer palheta em qualquer para-brisa, utilizando uma descrição prévia da 

geometria do sistema. 

5  DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO NO SUPORTE DA BORRACHA 

5.1 Distribuição da pressão na palheta convencional 
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Na tentativa de adaptar estes modelos ao caso da palheta convencional, as 

dificuldades foram encontradas em dois principais pontos: 

- A complexidade da geometria da secção transversal conduz a um 

comportamento curvilíneo em vez de um compressivo. 

- A curvatura do para-brisa também é bem complexa, não simétrica e gera um 

ou mais pontos de falta de contato da lâmina de borracha (Grenouillat e Leblanc, 

2002). 

Para um melhor desenvolvimento, é necessário levar em consideração algum 

tipo de interação entre as molas. Este modelo leva à conclusão de que as interações 

tem forte influência na pressão resultante mas é imprecisa para a descrição do 

comportamento interno da fundação (Grenouillat e Leblanc, 2002). 

Baseado numa investigação experimental, um modelo foi proposto, 

primeiramente para um vidro plano, depois para um para-brisa. O resultado teórico 

mostrou boa correlação com os experimentos. Portanto, foi proposto um eficiente 

método de cálculo da pressão na lâmina de borracha e, portanto, uma ferramenta 

numérica que permite prever a qualidade de limpeza (Grenouillat e Leblanc, 2002).  

É importante notar que esta análise pode ser usada numa etapa avançada de 

um novo projeto de limpador de para-brisa, pois necessita de alguns poucos 

parâmetros que podem ser facilmente determinados nesta fase. Outros aspectos 

importantes do estudo são as velocidades críticas do veículo para ocorrência de 

áreas não limpas por conta do efeito uplift e a correspondente otimização da força 

aplicada pela mola no centro da palheta. 

 

 

Segundo Block (2001) a distribuição da pressão uniforme ao longo de todo o 

comprimento da palheta leva a uma mudança repentina do lábio da borracha no 

ponto de inversão. Esta mudança repentina produz ruídos indesejáveis. 

A distribuição da força de contato que predomina quando a palheta é 

pressionada sobre o para-brisa a ser limpo for mantida em uma área 

5.2 Distribuição da pressão na palheta flat 
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aproximadamente na metade entre o centro e a extremidade for mais alta que na 

extremidade da palheta, é assegurada uma qualidade de limpeza excelente (Block, 

2001). 

Para Block (2001) se a palheta for pressionada pelo braço com uma força Fwf 

resulta uma determinada distribuição p(s) que leva a um momento M(s) o qual é 

máximo no centro do suporte. Para uma distribuição de força de contato constante, 

favorável para a operação do limpador: 

 

   
   

 
 

    

Onde: 

Fwf = força aplicada pelo braço do limpador no centro da palheta 

L = comprimento da palheta 

O momento é dado por: 

 

      
 
 
 
   

 

 
 

E, por conseguinte: 

 

        

 
 
 
   

 

  
 

Para uma distribuição da força de contato que diminui para fora, que se 

apropria, em particular, para uma mudança do lábio da borracha, o momento M(s) 

ao longo de todo o comprimento é um pouco menor que o momento calculado para 

uma distribuição de força constante (Block, 2001): 

Eq. 1 

Eq. 2 

Eq. 3 
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Segundo Block (2001), a distribuição da força de contato p(s) pode ser 

determinada através de uma afirmação da curvatura K ao longo de uma coordenada 

s e se estende ao longo do suporte da borracha. A curvatura K(s) é igual ao raio 

inverso, em função de s: 

 

      
 

    
 

  

 No caso do suporte da borracha, surge uma relação entre o momento de 

flexão M, o raio R do suportem seu módulo de elasticidade E, bem como, o 

momento de inércia de superfície I que predomina no respectivo local. A relação 

torna-se particularmente simples, se for relacionada à coordenada s que corre junto 

com o suporte da borracha (Block, 2001): 

  

      
    

  
 

  

 Por meio da diferenciação dupla de acordo com o local s obtém-se a relação: 

 

      

   
 

      
   

  
 

  

 Block (2001) afirma que, uma vez que a segunda derivada do momento de 

flexão M de acordo com a coordenada s que corre junto, corresponde igualmente a 

Eq. 4 

Eq. 5 

Eq. 6 

Eq. 7 
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distribuição de força de contato p ao longo da coordenada s que surge, quando o 

elemento de suporte é pressionado sobre um para-brisa plano, resulta disso que a 

segunda derivada da curvatura K, de acordo com a coordenada s, exceto uma 

constante, concorda com essa distribuição de força de contato p sobre uma para-

brisa plano.  

Desta forma, a patente requerida por Block (2001) descreve o cálculo de 

vigas elásticas para determinar a curvatura do suporte da borracha para a palheta 

flat. 
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Utilizando a análise da distribuição da pressão na palheta flat descrita no item 

5.2, é proposto o cálculo de vigas elásticas para determinação da curvatura do 

suporte da borracha. 

Através deste cálculo, podemos determinar a equação da curva de deflexão 

além de encontrar deflexões em pontos específicos ao longo do eixo da viga. 

 

 

Considerando uma viga engastada com um carregamento concentrado 

atuando para cima na extremidade livre. 

 

Figura 57 - Curva de deflexão para uma viga engastada. 
(Fonte: Gere, 2003) 

 

O plano xy é um plano de simetria da viga e todos os carregamentos atuam 

neste plano (plano de flexão). O material segue a Lei de Hooke e consideramos 

somente deformações devido à flexão pura. 

A deflexão ν é o deslocamento na direção y de qualquer ponto no eixo da 

viga. 

Considerando a curva de deflexão com mais detalhes, com a viga flexionada 

vemos a deflexão e a rotação em cada ponto ao longo do comprimento do eixo.  

6  DEFLEXÃO EM VIGAS ELÁSTICAS 

6.1 Equação  da linha elástica para viga engastada 
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Onde: 

 

Figura 58 - Curva de deflexão de uma viga. 
(Fonte: Gere, 2003) 

 

 

 

- Ângulo de rotação θ =  ângulo entre o eixo x e a tangente à curva de 

deflexão. 

- Ângulo de rotação em m2 = θ+dθ. 

- d θ = Aumento no ângulo conforme nos movemos do ponto m1 para o ponto 

m2. 

- Ângulo entre as normais as tangentes = dθ. 

- Ponto de interseção entre as normais as tangentes = O’ (Centro de 

curvatura) 

- ρ = Raio de curvatura.  

- Distância de O’ à curva é dado pela expressão ds = ρ.dθ 

- A curvatura é dada por: 

 

  
 

 
  

  

  
 

 

Eq. 8 
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Uma viga prismática, sujeita à flexão pura, se encurva tomando a forma de 

um arco de circunferência e que, se o material for homogêneo e apresentar um 

regime elástico, seguindo a Lei de Hooke, a curvatura da superfície neutra pode ser 

expressa por: 

 

 

 
  

 

  
 

 

Onde: 

M = momento fletor 

E = módulo de elasticidade 

I = Momento de inércia 

O conhecimento da curvatura da viga em vários pontos irá permitir delinear 

algumas conclusões gerais a respeito da deformação da viga submetida a um certo 

carregamento. 

Para determinar a deflexão de vigas em um determinado ponto, inicialmente, 

é deduzida a equação diferencial da linha elástica, a qual rege a curva ou linha 

elástica, que caracteriza a forma da viga deformada. 

 

   

   
 

    

  
 

 

A palheta flat é pressionada pela força do braço em um suporte no centro da 

palheta. Assim, para determinarmos a curvatura do suporte da borracha, iremos 

considerar o cálculo da linha elástica de uma viga em balanço para cada metade da 

palheta.  

6.2 Aplicação da equação da linha elástica à curvatura do suporte da borracha 

Eq. 9 

Eq. 10 
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Figura 59 - Suporte da borracha: consideração para cálculo da curvatura 

 

 As condições de contorno permitem calcular as quatro constantes de 

integração. Estas condições incluem: 

 - As restrições impostas às deformações pelos apoios. 

 - A condição de que M e V devem ser nulos na extremidade livre de uma viga 

em balanço. 

 

Figura 60 - Condição de contorno: viga engastada com extremidade livre em 
balanço. 

(Fonte: Gere, 2003) 
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Como q é constante, temos: 

 

   
   

   
    

 

   
   

   
             

 

   
   

   
  

 

 
                 

 

 Pela condição de contorno, quando x=L, V=0. Logo: 

 

   
   

   
               

 

      

 

 Utilizando a condição de contorno novamente, quando x=L, M=0. Logo: 

 

   
   

   
  

 

 
                    

 

 

 
          

 

Eq. 11 

Eq. 12 

Eq. 13 

Eq. 14 

Eq. 15 

Eq. 16 

Eq. 17 
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 Levando os valores de C1 e C2 novamente às equações 1, 2 e 3 e integrando 

duas vezes, temos: 

 

   
   

   
  

 

 
        

 

 
   

 

   
  

  
  

 

 
    

 

 
     

 

 
        

 

      
 

  
    

 

 
     

 

 
             

 

Quando x=0, θ=0. Logo: 

     

Quando x=0, v=0. Logo: 

     

  

 Levando os valores obtidos para C3 e C4 novamente para as equações 20 e 

21 e dividindo os dois membros da equação por EI, obtemos a equação da linha 

elástica: 

 

      
 

  
    

 

 
     

 

 
      

Eq. 20 

Eq. 21 

Eq. 18 

Eq. 19 

Eq. 22 

Eq. 23 

Eq. 24 
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 Como observado no início do desenvolvimento, a equação 26 representa 

somente metade do suporte da borracha. Sendo L o comprimento da palheta, 

dividindo o termo por 2, temos: 

  

   
   

     
            

  

 
  

  

 Desta forma, temos a equação que determina a curvatura do suporte de 

borracha para o vidro plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eq. 26 

Eq. 27 

Eq. 25 
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 Neste trabalho, será utilizado para o estudo o veículo GMXX, disponível no 

mercado, e que é equipado com palheta tipo flat. 

 Será feita a medição da curvatura do suporte da borracha para a palheta do 

lado do motorista deste veículo e, assim, será possível comparar os dados desta 

medição com o cálculo proposto no Capítulo 6.  

 

 

 Para determinar a curvatura do suporte de borracha para o para-brisa curvo é 

necessário adicionar à curvatura inicial, para para-brisa plano (Equação 27), a 

curvatura do para-brisa do veículo estudado. 

 Neste caso, foi feita o medição dos pontos da curvatura do para-brisa, através 

do modelo matemático, em seis pontos, obedecendo a área de varredura. 

 

Figura 61 - Avaliação da curvatura do para-brisa para o veículo GMXX 

7 CÁLCULO DA CURVATURA DO SUPORTE DA BORRACHA 

7.1 Curvatura do para-brisa 
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 Através de cada secção foi feita a medição da altura da flecha do pára-brisa a 

cada 25 mm do comprimento da palheta. Na Figura 62, é mostrado a medição da 

secção 1 nas extremidades da palheta.  

 

Figura 62 - Curvatura do para-brisa na Secção 1 (posição de repouso da palheta) 

  

 A Tabela 4 mostra a medição para todas as secções: 

 

Tabela 4 - Medição da curvatura do para-brisa para o veículo GMXX 
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 Após a medição em cada secção foi feita a média para cada ponto da palheta, 

conforme mostrado na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Cálculo da média dos pontos medidos para cada secção 

 

 Como a palheta possui articulação no ponto onde é fixada ao braço, para 

gerar a pressão adequada, o suporte da borracha possui curvatura simétrica. Porém, 

como as médias de cada ponto da curvatura do para-brisa não tem esta 

característica, ou seja, as secções são assimétricas, será feita a média dos pontos 

correspondentes de cada lado de forma que a curvatura média do vidro se torne 

simétrica, conforme mostrado na Tabela 6: 
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Tabela 6 - Média dos pontos correspondentes para cada extremidade da secção 

 

 

 Como descrito no Capítulo 2.3.6, o material usado para a fabricação do 

suporte da borracha é o aço de médio carbono temperado. 

 Para determinação do módulo de elasticidade do material foi seguido o 

procedimento descrito a seguir, uma vez que os fornecedores deste informam 

somente o módulo de elasticidade por tração e, como visto no capítulo anterior, é 

necessário o módulo de elasticidade por deflexão. 

 As tensões numa secção do componente podem ser calculadas a partir das 

deformações e do carregamento externo (Bosch, 2005). 

 É necessário conhecer as propriedades da secção transversal para que seja 

possível calcular as tensões nominais provocadas pelo carregamento na secção. 

(Bosch, 2005). 

 

 

7.2 Módulo de elasticidade 
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 Bosch (2005) descreve que, para uma viga em balanço, temos: 

  

   
    

     
 

 

 

Figura 63 - Módulo de elasticidade por deflexão 

 

 Assim, a determinação do módulo de elasticidade por deflexão para o suporte 

da borracha foi feito através de medições utilizando uma máquina de ensaio de 

tração. A precisão desta máquina é de 1%. 

 A peça medida consiste no suporte de borracha da palheta flat que equipa o 

veículo GMXX. O suporte foi conformado de forma a obter planicidade novamente. 

Após isto, este foi fixado na máquina e a medição feita a cada 25mm. O 

deslocamento usado (wa) foi equivalente à medição no eixo y do suporte curvado.  

 Foram realizados ensaios com duas velocidades diferentes na ponta de 

medição: 10 mm/min e 500 mm/min, consecutivamente.  

 Para velocidade de 10 mm/min, foi observado que, nos primeiros pontos 

medidos, houve variação maior que nos pontos mais distantes da fixação. Portanto, 

o ensaio foi repetido para estes últimos pontos, utilizando a velocidade de 500 

mm/min. Neste caso, foi observado que a ponta de medição “escorregava” quando 

tocava o material devido à alta velocidade, ocasionando assim, uma medição fora do 

ponto proposto. 

Eq. 28 
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Figura 64 - Máquina de ensaio de tração 

 

 Utilizando a velocidade da ponta de medição de 10 mm/min, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 

l (mm) wa (mm) F (gf) E (gf/mm2) 

25 0,5 1037,9 23087770 

50 2,7 761,3 25088721 

75 6,1 496,5 24442727 

100 11,0 382,4 24745808 

125 17,0 294,9 24117503 

150 23,8 241,8 24407852 

175 31,3 197,7 24096442 

200 39,2 165,3 24013376 

  
Média 24250025 

 

Tabela 7 - Módulo de elasticidade (velocidade 10 mm/min) 
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 Utilizando a velocidade da ponta de medição de 500 mm/min, foram obtidos 

os seguintes resultados: 

 

l (mm) wa (mm) F (gf) E (gf/mm2) 

125 17 362,4 29637786 

150 23,8 302,6 30545145 

175 31,3 262,6 32006706 

200 39,2 228,3 33165479 

  
Média 31338779 

 

Tabela 8 - Módulo de elasticidade (velocidade 500 mm/min) 

 

 

 

 Através da Equação 27, é possível calcularmos a curvatura do suporte da 

borracha para o para-brisa plano. 

 

   
   

     
            

  

 
  

                              

Assim, temos: 

v = Deflexão no ponto x (mm) 

q = Carga do braço / comprimento da palheta (gf / mm) 

x = Coordenada de cálculo (a cada 25 mm da palheta) 

L = Metade do comprimento da palheta (mm) 

E = Módulo de elasticidade, conforme medição no item 7.2 

I = Momento de inércia 

7.3 Comparativo: Curvatura medida x Cálculo proposto 

7.3.1  Curvatura para o vidro plano 

Eq. 27 
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 Para o veículo GMXX, a palheta flat é constituída por dois suportes da 

borracha montados paralelamente, como mostrado na Figura 65: 

 

Figura 65 - Secção da palheta flat para o veículo GMXX 

 

 Assim, para o Momento de inércia para secção retangular, temos: 

  

  
         

  
 

                                                                   

  Substituindo as variáveis com os valores usados no suporte de borracha da 

palheta que equipa o veículo GMXX, temos: 

 

  
                

  
 

 

           

  

Eq. 28 
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 Utilizando a planilha eletrônica, faremos o cálculo da curvatura utilizando os 

dois valores de módulo de elasticidade, conforme medido no item 7.2. 

 

Tabela 9 - Curvatura do suporte da borracha para para-brisa plano  

  

 A Tabela 9, mostra os valores da deflexão utilizando o Módulo de elasticidade 

medido à velocidade de 500 mm/min. 
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Tabela 10 - Curvatura do suporte da borracha para para-brisa plano 

 

 A Tabela 10, mostra os valores da deflexão utilizando o Módulo de 

elasticidade medido à velocidade de 10 mm/min. 

 Para a construção do gráfico da curvatura, entretanto, é preciso recalcular o 

valor de x, uma vez, que a palheta possui comprimento de 550 mm sem a curvatura. 

Para isso, aproximando cada ponto calculado de um triângulo retângulo, temos: 
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Figura 66 - Curvatura do suporte da borracha para para-brisa plano 

  

 Assim, a Tabela 11 e a Tabela 12 mostram os valores de x’ para os dois 

módulos de elasticidade. 

 

Tabela 11 - Curvatura do suporte para para-brisa plano (coordenada x') 
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Tabela 12 - Curvatura do suporte para para-brisa plano (coordenada x') 
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Gráfico 7 - Curvatura do suporte da borracha para para-brisa plano 
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 Para somar a curvatura do para-brisa, conforme medido no item 7.1, o 

primeiro passo foi determinar o ângulo entre a hipotenusa e o cateto adjacente para 

cada triângulo formado em cada ponto utilizado para obtenção do Gráfico 7, 

conforme Figura 67. 

 

Figura 67 - Soma da curvatura do para-brisa 

 

 Os resultados para todos os pontos são mostrados na Tabela 13: 

7.3.2  Somando a curvatura do para-brisa 
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Tabela 13 - Ângulo para cada triângulo dos pontos do gráfico de curvatura 

 

 Determinados os ângulos para cada ponto, as coordenadas da curvatura do 

para-brisa, conforme mostrado na Tabela 6, foram projetadas perpendicular às 

hipotenusas. A Figura 68 e a Figura 69 mostram os valores para os pontos 1 e 2, 

respectivamente.  
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Figura 68 - Soma da curvatura do para- brisa (Exemplo para o ponto 1) 

 

 

Figura 69 - Soma da curvatura do para-brisa (Exemplo para o ponto 2) 
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Figura 70 - Soma da curvatura do para-brisa 

 

 A  Tabela 14 mostra os valores de v’ e x’’ para todos os pontos da palheta: 

 

Tabela 14 - Soma da curvatura do para-brisa 
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Gráfico 8 - Curvatura do suporte da borracha para o veículo GMXX 
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 O suporte de borracha da palheta flat foi medido, como citado no início deste 

capítulo, através de uma máquina de dimensionamento tridimensional. Nota-se no 

Gráfico 8  que, por se tratar de uma amostra de produção e admitindo os erros de 

medição, a curvatura desta peça não apresenta total simetria. 

 Além disso, o  Gráfico 8 mostra que, o módulo de elasticidade determinado 

pelo ensaio que utilizou a velocidade de 10 mm/min na ponta de medição do 

equipamento, gerou uma curva que apresenta maior semelhança com a curvatura 

do suporte de borracha dimensionado. Portanto, esta será a curva utilizada para 

análise dos resultados. 

 A Tabela 15 apresenta o deslocamento a cada 25mm a fim de obtermos a 

comparação do valor dimensionado e o valor gerado pelo cálculo proposto. O erro 

médio é de 12,7%. 

 É possível observar que os pontos com maior erro estão entre 0 e 125 mm. 

 

Tabela 15 - Comparativo: análise dos resultados 

7.4 Comparativo: avaliação dos resultados 
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 Podemos concluir que esta diferença deve-se ao erro de dimensionamento do 

suporte da borracha do veículo GMXX, além do erro na realização do ensaio que 

determinou o módulo de elasticidade. O procedimento utilizado para o ensaio, como 

o deslocamento wa utilizado também pode ter contribuído para estes resultados. 

Entretanto, é preciso notar que a maior diferença entre as curvas está entre os 

pontos 25 mm e 100 mm, o que implica que a origem do erro pode estar no 

procedimento de medição das curvaturas do para-brisa. 
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 O objetivo deste capítulo é mostrar o critério de avaliação da qualidade de 

limpeza usado para os testes das palhetas que equipam o veículo GMXX, uma vez 

que este foi considerado como referência para as comparações com o cálculo 

proposto neste trabalho. 

 

 

 Para avaliação da qualidade de limpeza foi utilizado o seguinte procedimento: 

1) Limpar a superfície do para-brisa antes do teste com detergente neutro 

utilizando esponja. 

2) Molhar a superfície do para-brisa. 

3) Ativar o sistema limpador de para-brisa por meio ciclo, ou seja, até o fim de 

curso superior, conforme mostrado na Figura 71. Registrar o resultado. 

 

Figura 71 - Avaliação da qualidade de limpeza (curso superior) 

 

4) Molhar a superfície do para- brisa novamente. 

5) Ativar o sistema limpador de para-brisa por meio ciclo, ou seja, até a posição 

de repouso, conforme mostrado na Figura 72. Registrar o resultado. 

8  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE LIMPEZA 

8.1 Procedimento para testes 
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Figura 72 - Avaliação da qualidade de limpeza (posição de repouso) 

 

 

A Tabela 16 é utilizada para determinar a avaliação objetiva da qualidade de 

limpeza das palhetas do sistema limpador de para-brisas.  

Nas definições de falha, o termo “filetes permanentes” significa que estes 

permaneceram no para-brisa por mais de 3 segundos. 

FALHA DE LIMPEZA NOTA 
DEFINIÇÕES 

ESTADO QUANTIDADE FALHA 

 

 
 
 
 
 

10 - - Nenhuma 

 

 
 
 
 
 
9 Não  

Permanente 
1 Filete 

FALHA DE LIMPEZA NOTA DEFINIÇÕES 

8.2 Qualidade de limpeza – Avaliação objetiva 
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ESTADO QUANTIDADE FALHA 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Não  

Permanente 

Máx. 4 Filetes 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Não 

Permanente 

Máx. 2 Filetes 

Permanente 1 Filete 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Não 

Permanente 

 

Máx. 5 Filetes 

Permanente Máx. 3 Filetes 
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FALHA DE LIMPEZA NOTA 
DEFINIÇÕES 

ESTADO QUANTIDADE FALHA 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Não 

Permanente 

Máx. 5 Filetes 

Permanente Máx. 4 Filetes 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Não  

Permanente 

Máx. 10 Filetes 

Permanente Máx. 2 Filetes 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Permanente Máx. 6 Filetes 
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FALHA DE LIMPEZA NOTA 
DEFINIÇÕES 

ESTADO QUANTIDADE FALHA 

 

 

 

 

 

 

5 

Não  

Permanente 
Máx. 16 Filetes 

 

 

 

 

 

 

4 

Permanente Muitos 

Filetes de larguras 

diferentes, porém 

75% da Área coberta 

deve ser limpa. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Permanente Muitos 

Filetes conforme  

Nota 4, área coberta 

≤ 75% 
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FALHA DE LIMPEZA NOTA 
DEFINIÇÕES 

ESTADO QUANTIDADE FALHA 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Permanente Muitos Ilha de Águas 

 

 

 

 

 

 

2 

Permanente Muitos 

 

Compressões em  

Forma de 

Garras 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Permanente Muitos Forte Véu 

 

 



103 
 

FALHA DE LIMPEZA NOTA 
DEFINIÇÕES 

ESTADO QUANTIDADE FALHA 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Permanente Muitos 

Marcas de  

trepidação 

 
Tabela 16 - Qualidade de limpeza - Avaliação objetiva 

(Fonte: Eletromecânica Dyna) 
 

 

  

 Foram utilizados nesta avaliação 10 veículos e os resultados estão 

registrados na Tabela 17. 

 O requisito para aprovação de peças é que a nota de qualidade de limpeza 

seja maior ou igual a 8, portanto, podemos concluir que a palheta flat que equipa o 

sistema limpador de para-brisa do veículo GMXX atende de forma bastante 

satisfatória estes requisitos.  

8.3 Resultados 
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Tabela 17 - Qualidade de limpeza - Resultados 
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De acordo com a análise feita no item 7.4, embora tenha sido gerada uma 

curva para o suporte de borracha da palheta flat muito próxima da peça do veículo 

GMXX estudado, podemos citar alguns pontos de melhoria neste trabalho: 

 Para o dimensionamento do suporte da borracha para a palheta que equipa o 

veículo GMXX, deveria ser utilizado um número maior de amostras. 

 Para a determinação do módulo de elasticidade por deflexão, como o material 

utilizado foi o de um suporte já curvado e depois submetido a planicidade 

novamente, este pode ter um acumulo de tensões que podem ter interferido 

no ensaio. Acreditamos que um ensaio com o deslocamento wa constante 

também deveria ser realizado. Neste caso, também, deveria ser utilizado um 

número maior de amostras . 

 Como a curvatura obtida através do cálculo proposto apresenta erro maior em 

determinados pontos quando comparada com a curvatura do suporte 

dimensionado, uma melhoria no processo de medição do para-brisa pode 

diminuir  o erro de maneira significativa. A utilização de mais pontos de 

medição ou de um software de análise de superfícies pode ser utilizado a fim 

de obter um erro menor no cálculo. 

 Através da construção de um protótipo com a curvatura obtida através do 

cálculo proposto, seria possível avaliar a qualidade de limpeza de acordo com 

o capítulo 8, bem como, avaliar a distribuição da pressão utilizando o 

dispositivo de medição da força de contato, conforme descrito no item 4.2. 

 

 

 O desenvolvimento de novos produtos com baixo custo de investimento e 

otimização do tempo de aplicação é fator fundamental para a sobrevivência das 

montadoras no mercado atual. É preciso ser capaz de estar à frente da concorrência 

para garantir o sucesso de um veículo. 

9  CONCLUSÕES 

9.1 Análise crítica do cálculo proposto 

9.2 Considerações finais 
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 Para o desenvolvimento do sistema limpador de para-brisa, quanto mais perto 

do projeto final puder ser executado pelos engenheiros da montadora na fase 

avançada, ou seja, antes da nomeação do fornecedor para fazê-lo, melhor o 

resultado da aplicação e menor o custo de investimento. 

 Portanto, fica claro que para equipar o veículo com sistema limpador de para-

brisa que emprega a palheta tipo flat é imprescindível que o engenheiro responsável 

tenha o conhecimento de como determinar a curvatura do suporte da borracha 

desta.  

 Desta forma, o engenheiro poderá atuar no desenvolvimento da curvatura do 

para-brisa antes que o mesmo seja concluído de forma a se obter uma curvatura 

mais estável. Esta curvatura irá propiciar um sistema em que a variação de pressão 

do suporte da borracha seja, também, mais estável, o que, por sua vez, resultará em 

um sistema de melhor desempenho, mesmo quando submetido a altas velocidades.  

 Além disso, quando a distribuição de pressão é adequada à curvatura do 

para-brisa, é obtida maior durabilidade das palhetas, uma vez que, neste caso, o 

desgaste da borracha é menor.  

 Assim concluimos que, a proposta de cálculo da curvatura do suporte da 

borracha para a palheta flat apresentada neste trabalho pode facilitar o 

desenvolvimento deste tipo de projeto dentro da montadora, além, de diminuir o 

tempo de desenvolvimento comumente requerido pelos fornecedores. O motivo 

principal do seu uso é a redução de tempo de desenvolvimento, evitando alterações 

dos componentes que fazem interação com o sistema limpador, como o próprio 

para-brisa, por exemplo. 

 Acreditamos, entretanto, que os fabricantes de limpadores ainda dominam o 

conhecimento do sistema, principalmente no que diz respeito ao ciclo de vida do 

produto, ou seja, melhorias feitas no projeto do componente após análise de 

problemas de qualidade em campo. 
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 Avaliar a curvatura do para-brisa para determinação de um suporte de 

borracha com curvatura assimétrica. 

 Aplicar novos materiais para confecção do suporte da borracha com o 

objetivo de reduzir custos e melhorar o desempenho. 

 Avaliar o procedimento de determinação do módulo de elasticidade por 

deflexão do material, utilizando novos métodos de ensaio. 

 Determinar os limites do sistema, ou seja, até que ponto a curvatura do pára-

brisa pode variar durante o curso do limpador e também dentro de seu 

processo produtivo. Assim como a curvatura do suporte, quais seriam os 

limites mínimos e máximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3  Sugestões para novos trabalhos 
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