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RESUMO 
 

 

 

Neste trabalho é realizada uma revisão da literatura referente ao freio retardador 

eletromagnético para obter o estado da arte, contendo comparações com outros tipos de freios 

retardadores (hidrodinâmicos), além de um comparativo de percurso que confirma todos os 

benefícios e as suas vantagens, evidenciando a importância do uso deste dispositivo. A 

analogia feita a respeito dos freios retardadores resulta nas diretrizes do desenvolvimento de 

uma simulação de freio retardador eletromagnético com uma interface gráfica que permite 

avaliar a influência da temperatura e do desgaste do freio de serviço para realizar a atuação do 

freio retardador. Desta forma, os conhecimentos adquiridos sobre o freio retardador 

eletromagnético são mostrados de forma teórica e prática, permitindo a visualização da 

atuação do freio retardador por simulação computacional. 

 

 

 

Palavras chaves: freio, retardador, eletromagnético, simulação, veículos comerciais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This paper presents a literature review about electromagnetic retarder brake to have the 

state of the art, containing comparisons with other types of brake retarders (hydrodynamic), 

and a comparative route confirming all the benefits and advantages, evidencing the 

importance of the use of this device. The analogy made about retarder brakes provides the 

guidelines of the development of electromagnetic retarder brake simulation with a graphical 

interface that allows to evaluate the influence of temperature and service brake wear to make 

the perform of the retarder brake. Thus, the knowledge about electromagnetic retarder brake 

are shown in theoretical and practical way, allowing the visualization of the performance of 

the retarder brake by computer simulation.  

 

Key word: brake, retarder, electromagnetic, simulation, commercial vehicles. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o sistema de freios de um veículo comercial ainda é um dos 

componentes que mais sofrem desgaste devido a diferentes situações de uso e condições 

operacionais, se usarmos como exemplo o nosso país, veremos que há uma disposição de  

condição topográfica muito diversa. A maneira de condução do motorista e a qualidade dos 

componentes utilizados são fatores diretamente interligados, algo que define a durabilidade de 

todo o sistema e sua manutenção. 

Frente a isso a tecnologia de freio retardador auxilia e prolonga a vida útil do freio de 

serviço, tornando-se um dispositivo essencial e eficaz em seu seguimento, porém a 

abordagem desta solução é explorada apenas nos EUA, Europa e alguns países desenvolvidos, 

onde seu uso é praticamente obrigatório, enquanto que no Brasil o tema é pouco abordado. A 

tecnologia de freio retardador, como já dito, surgiu para preservar o sistema de freios 

proporcionando benefícios em setores importantes como: segurança, economia, conforto e 

meio ambiente. O freio retardador pesa em torno de apenas 39kg e funciona sem qualquer 

necessidade de energia auxiliar, possui uma ótima resposta térmica para aplicações que 

envolvem mercadorias perigosas, sendo o complemento perfeito para veículos comercias, e 

dependendo do tipo de retardador, reduz em até 75% o uso do freio de serviço (VOITH, 

2013). 

Portanto o propósito do estudo é explorar o assunto trazendo um panorama do freio 

retardador eletromagnético, abordando temas que permitam apresentar a tecnologia bem como 

seus benefícios e comparações que evidenciam sua importância. Junto a isso, a simulação em 

função de temperatura e desgaste aproveita dados de todas as pesquisas feitas e por meio de 

uma simulação computacional, podemos interpretar e correlacionar essas variáveis através de 

um gerenciamento, evidenciando a influência das mesmas. 

1.1 Objetivos 

O trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura do freio retardador 

eletromagnético para se obter o estado da arte, apresentando particularidades como sua 

definição, histórico, características, funcionamento, curiosidades, entre outros e as razões de 

seu emprego em veículos comerciais em função dos benefícios que ele pode proporcionar, 

serão abordados de modo que traga uma visão geral de sua aplicação e realizar a simulação 

desse dispositivo em função de temperatura e desgaste, tendo seu enfoque no gerenciamento 

do sistema com base nas variáveis citadas. A simulação consiste na construção de um 
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algoritmo base para o software, que carrega as principais funções do gerenciamento do 

sistema, a construção de dois conjuntos eletrônicos (hardware), um é responsável pela leitura 

dos sinais de entrada, enviando estes sinais ao outro que realiza o gerenciamento de 

estratégias, tendo como desfecho projetar uma interface gráfica que permite visualizar o 

funcionamento de todo o sistema por meio de uma ferramenta computacional e medições que 

comprovem a coerência dos dados programados e obtidos em determinados setores da 

simulação. Este trabalho é uma contribuição efetiva para a segurança veicular no Brasil, pois 

trata de conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema de freios retardadores 

eletromagnéticos de veículos comerciais, do qual se trata de um sistema de segurança. 

1.2 Motivação  

A origem deste trabalho e o que motivou os estudos neste campo, partiu da ideia de 

realizar um estudo teórico e prático com a aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso. Desta forma, a tecnologia de freio retardador eletromagnético foi escolhida para o 

trabalho por atender a ideia e por ser algo tão essencial quanto qualquer outro dispositivo 

auxiliar num veículo comercial, além de ser de grande importância, pois também se trata de 

algo que diz respeito a segurança dos veículos comerciais. Contudo, é feito um estudo teórico 

e prático do freio retardador eletromagnético, levantando os principais tópicos a respeito e o 

desenvolvimento de  simulação computacional em função de temperatura e desgaste do freio 

retardador eletromagnético.  

1.3 Organização da Monografia  

Os capítulos introdutórios contam com a apresentação do tema, objetivos, 

motivações do estudo e a organização desta monografia. Em sequência há uma revisão 

bibliográfica dos recursos e tecnologias utilizados para a simulação, e do sistema de freios 

contendo a base necessária para compreender melhor a aplicação de um freio retardador, 

contendo também uma explanação dos retardadores hidrodinâmicos. A metodologia trata dos 

temas voltados ao freio retardador eletromagnético, e do desenvolvimento da simulação, 

acompanhada das análises teórica do freio retardador eletromagnético e da simulação, que 

contém os resultados obtidos, encerrando com a conclusão do tema, propostas de trabalhos 

futuros, e referências utilizadas para composição do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica contém todos os conceitos e ferramentas utilizadas para a 

formação de raciocínios e aplicações realizadas ao longo do trabalho. 

2.1 Recursos e Tecnologias Utilizadas para Simulação 

Os tópicos desta seção contém os conceitos e recursos para desenvolvimento do 

sistema, bem como as ferramentas utilizadas, detalhes dos componentes e funções, todas 

relacionadas ao simulador. 

2.1.1 Microcontroladores 

O microcontrolador é um dispositivo que possui um circuito integrado que contém 

microprocessador e, para seu funcionamento, dispositivos periféricos, tais como: memória de 

dado e de programa. Estes podem ser programados para funções específicas. Comumente são 

utilizados para fazer o controle de outros circuitos. 

A diferença de um microcontrolador em relação ao microprocessador é que, o 

microcontrolador, além de componentes aritméticos e lógicos contidos em 

microprocessadores em geral, também possui elementos adicionais em sua estrutura interna 

como, por exemplo, memória somente de leitura para armazenamento de programas, porta de 

entradas e saídas digitais, conversores digitais/analógicos (DAC), analógicos/digitais (ADC) e 

EEPROM para armazenamento permanente de dados. 

Além de serem programados e, por isto, utilizado nas mais diversas aplicações, se 

considerado como exigência de projeto baixo consumo de energia, o microcontrolador possui 

um consumo muito pequeno e possuem diversos modos de operação que além de fornecer 

diversas soluções para o projeto, podem contribuir ainda mais para o consumo de energia 

citado e acaba sendo um benefício para o projeto.  

Cada microcontrolador possui uma capacidade de processamento e armazenamento e 

essa capacidade varia entre cada família existente de microcontrolador. Existem famílias que 

são de linhas compactas, ou seja, consomem menos energia e possuem poucas funções. Já 

outras famílias compostas, possuem maior capacidade de armazenamento de dados, palavras 

de bits maiores e funcionalidades diversas e são geralmente utilizados para execução de 

atividades mais complexas (PEREIRA, 2007). 
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Os microcontroladores utilizados no projeto foram dois PIC 18F4550, que sua vez 

possui diversas funcionalidades e é considerado um microcontrolador completo. O PIC 

18F4550 possui as seguintes características: 

 Auto programável, ou seja, através de um software o microcontrolador tem a 

capacidade de, em sua própria memória, escrever um programa (Santos, 

2009); 

 Permite apagamento e reescrita do programa milhares de vezes; 

 Memória de programa flash com 32kB; 

 Frequência de operação de até 48MHz; 

 4 timers; 

 2 comparadores; 

 1 Módulo Capture/Compare/PWM; 

 13 conversores analógicos; 

 Memória RAM 2kB; 

 Portas de entradas e saídas bidirecionais: A, B, C, D e E;  

 1 Streaming Parallel Port (SPP). 

2.1.2 Linguagem C para Microcontroladores 

 A linguagem C é uma linguagem de alto nível de estruturação (Santos, 2009). A 

sintaxe desta, é portátil e simples, ou seja, é uma linguagem que permite ser utilizada em 

diversas plataformas. Além de ser amplamente utilizada para programação de 

microcontroladores pode também interagir com plataforma de baixo nível podendo incluir 

códigos em assembly na sua implementação. 

Podemos dizer que as funções desenvolvidas em linguagem C são em geral de fácil 

implementação, de acordo que, geralmente são usados conjuntos de rotinas simples com a 

finalidade de execução de rotinas complexas. Além dessas vantagens, podemos destacar 

também que, com o C, é possível o desenvolvimento de bibliotecas com propósitos 

específicos. 

A utilização de rotinas de baixo nível é possível em C, dado que existe suporte a 

programação assembly internamente em seus programas. Com isso, temos todas as vantagens 
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da implementação em alto nível, podendo também fazer uso da implementação em baixo 

nível explorando rotinas que não podem ser otimizadas na programação de alto nível. 

Em projetos que utilizam microcontroladores para seu funcionamento, comumente é 

cedido rotinas em C pelos fabricantes por ser a linguagem de programação geralmente 

utilizada na programação de microcontroladores e pelas diversas vantagens apresentadas até o 

momento. Entretanto existe também a possibilidade de utilizar o assembly como escolha de 

linguagem de programação, contudo é uma abordagem na qual seu desenvolvimento exige 

maior experiência. Há também diversos compiladores que realizam a conversão da linguagem 

para que sejam implementados nas plataformas, no caso, para aplicação deste projeto foi 

utilizado o compilador CCS. 

2.1.3 Protocolo SPI 

O Protocolo serial Peripheral interface – Interface Serial de Periféricos (SPI) é um 

protocolo de comunicação síncrono de alta velocidade muito utilizado em conversores ADC 

potenciômetros digitais, memórias seriais, entre outros (PEREIRA, 2007). 

Geralmente a velocidade de comunicação é em torno de 3 MB por segundo, mas 

atualmente existem memórias FLASH SPI que tem capacidade de até 256 megabits e cartões 

de memória com capacidade de até 64 MB e compatíveis com SPI (PEREIRA, 2007). 

O protocolo SPI foi desenvolvido pela empresa Motorola e adotado por fabricantes 

ao longo do tempo, pois este, por sua vez, conta com uma interface física constituída pelas 

linhas mais usuais como CS, Clock, SI e SO, onde: 

 CS: Seleção de dispositivo (Chip Select): Linhas utilizadas para selecionar o 

dispositivo que se deseja comunicar e, também para encerrar a execução dos 

comandos transmitidos pelo dispositivo mestre; 

 Clock: Esta linha é utilizada para sincronização entre o dispositivo mestre e o 

escravo; 

 SI: Linha de recepção dos dados, serial in (entrada serial); 

 SO: Saída de dados, serial out (saída serial). 
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2.1.4 Conversor ADC 

Em diversas aplicações pode ser necessário fazer uma leitura de grandezas 

analógicas advindas do mundo exterior. Para a leitura dessas grandezas, geralmente utilizam 

sensores que convertem a grandeza medida em um nível de tensão proporcional. 

O princípio de funcionamento básico de um conversor analógico digital é, por 

intermédio de um conversor, converter a tensão analógica em um número binário 

proporcional a tensão analógica medida e não o valor binário da tensão, assim é necessário 

utilizar técnicas de escalonamento que são capazes de calcular o valor equivalente a saída do 

conversor. 

2.1.5 LabVIEW 

O Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench (LabVIEW) é, assim 

como a linguagem C, uma linguagem de desenvolvimento de aplicativos. Com a diferença 

que, a linguagem gráfica (G) utilizada pelo LabVIEW está na forma de programação. Embora 

elas sejam linguagens que os compiladores simplificam o processo de programação através de 

interfaces amigáveis com funções, comandos, e propriedades pré-definidas, a linguagem G é 

uma ferramenta de programação gráfica altamente produtiva para diversas aplicações, tais 

como: instrumentação e controle, sistemas de aquisições de dados, entre outros. 

2.1.6 PWM 

Os microcontroladores da família PIC possuem uma solução eficaz que possibilita 

maior variedade de aplicações, o Pulse Width Modulation (PWM) representa a modulação da 

largura de pulso e utiliza o módulo do Timer para ser aplicado. 

O PWM é um meio de variar uma saída digital ou o tempo em alto, para criar uma 

saída variável ou de onda quadrada. Se o sinal PWM é executado com uma frequência fixa, e 

em seguida, mudar o tempo nível em lógico alto do sinal vai também mudar o tempo em nível 

lógico baixo do sinal. A largura de pulso é representada pelo tempo em nível lógico alto, e se 

relacionarmos isso com o período do sinal, o resultado é o duty cycle (ciclo de trabalho). O 

período do sinal é definido de acordo com a borda de subida da onda quadrada, e é 

inversamente proporcional à frequência do PWM (Data sheet PIC 18F4550, 2009). 

2.2 Sistema de Freios 

Sendo de extrema importância no veículo, o sistema de freios é uma das partes mais 

importantes e vitais de um veículo, tendo o propósito de ter o rendimento máximo e suportar 
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todo o tipo de esforço e altas temperaturas, e por isso são rigorosamente projetados e 

fabricados (BOSCH, 2014). Com base nas notas de aula referente ao tema na graduação, seu 

objetivo primário é desacelerar ou parar completamente o veículo com segurança, conforme 

solicitação do motorista, condições de tráfego, e requesitos estabelecidos pelo fabricante e 

legislação. 

Seu funcionamento se dá por um fenômeno físico através do atrito nas superfícies de 

frenagem do sistema de freio. As superfícies de frenagem podem ser compostas pelos 

materiais (pares de atrito): lona/tambor ou pastilha/disco. O atrito proporcionado pelos pares 

de atrito gera a conversão de energia cinética e/ou potencial em energia térmica e acústica, 

onde especificamente a energia térmica acumulada nos freios é dissipada por condução, 

convecção e radiação para o ambiente e demais componentes de eixo do veículo, como por 

exemplo cubos, pneus, entre outros. 

Os freios possuem sistemas básicos como o freio de serviço, principal sistema e 

utilizado em qualquer condição de estado do veículo. Freio secundário ou de emergência, que 

é utilizado em situação de emergência e falha do freio de serviço. Freio de estacionamento, 

utilizado para manter o veículo estacionado ou parar em situação de emergência. Freios 

auxiliares que ajudam na frenagem do veículo, sendo os freios motores e freios retardadores. 

Por fim, os freios automáticos, que são utilizados para aperfeiçoar o desempenho, estabilidade 

e segurança na frenagem. 

O freio de serviço em um automóvel é o sistema de frenagem primário e é 

comumente utilizado, seja o veículo parado ou em movimento. Este freio é tipicamente 

operado através da ação muscular do condutor ao acionar o pedal e é mecanicamente 

independente do freio secundário ou de estacionamento. Geralmente, o sistema é 

caracteristicamente hidráulico ou pneumático quanto ao acionamento do sistema de freio e 

pode ser compreendido por disco e/ou tambor dependendo da condição em que o veículo será 

submetido. 

Segundo Silva e Bezerra (FATEC Santo André, 2012), os sistemas de freio de 

estacionamento, em sua maioria, utilizam lona ou pastilha de freio de serviço para bloquear as 

rodas traseiras, acionando de forma mecânica para manter o veículo estacionado na ausência 

do motorista. 
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2.2.1 Freio a Tambor 

O freio a tambor é um sistema de freio de roda muito comum e utilizado com atuação 

hidráulica ou pneumática, onde basicamente um tambor solidário com o eixo da roda em 

rotação realiza a força de frenagem e consequentemente a desaceleração do eixo através da 

compressão de modo radial das lonas sobre sua superfície interna quando solicitado. 

 

1)  tambor de freio; 2) cilindro de roda; 3) sapata; 4) lona de freio 

Conforme Polito, R.F. (2005), as sapatas estão alojadas nas lonas e podem ser 

classificadas como primárias ou secundárias. As sapatas primárias são aquelas em que o 

sentido da aplicação da força coincide com a rotação do tambor fazendo com que este "puxe" 

a sapata ao seu encontro, aumentando a força de contato. Já nas sapatas secundárias o sentido 

de aplicação da força é oposto a rotação do tambor. Desse modo o tambor acaba por "repelir" 

a sapata, diminuindo a força de contato. Quanto a disposição das sapatas e movimentação da 

roda do veículo (sempre para frente), os freios a tambor são classificados como primário-

      
Figura 1. Freio a tambor hidráulico. Adaptado de (BOSCH, 2003). 
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secundário, primário-primário ou secundário-secundário de acordo com a figura 2, possuindo 

diferentes aplicações nos veículos. 

 
Figura 2. Disposição das sapatas no freio a tambor. Adaptado de (FERNANDES, D.L.G. Sistema de Freios: 

Notas de Aula, 2015). 

 

O arranjo primário-secundário é o mais comum nos veículos, pois permite um 

equilíbrio de força e desgaste e é bom para instalação do freio de estacionamento, 
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diferenciando-se do primário-primário, em que a aplicação da força e o desgaste é grande e do  

secundário-secundário, onde a aplicação da força e o desgaste é pequeno. 

 Há diversas formas de acionamento das sapatas num freio a tambor e são conhecidas 

por S-came, Cunha e Cilindro de Roda. A maioria dos veículos médios e pesados utilizam o 

freio a tambor por meio do acionamento das sapatas através de um circuito pneumático que 

realiza a rotação de um came com formato semelhante ao da letra "S", caracterizando a forma 

de acionamento S-came. Existe também em freios hidráulicos e pneumáticos a forma de 

acionamento conhecida por Cunha, que é a aplicação das sapatas através deslizamento da 

cunha. E somente em freios hidráulicos, quando acionados, temos a atuação do cilindro de 

roda, onde o fluido de freio pressiona os êmbolos (componente interno do cilindro de roda), 

que empurram as sapatas contra o tambor. 

 

 
Figura 3. Formas de acionamento. Adaptado de (Freios Automotivos de Freios Varga S.A. Aleph, 1992). 
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Sobre a forma de atuação e capacidade de frenagem, os freios a tambor podem ser 

atendidos por simplex (menor capacidade), duplex, duo-duplex, servo e duo-servo (maior 

capacidade). 

Segundo Silva e Bezerra (FATEC Santo André, 2012), os freios a tambor são 

altamente sensíveis à temperatura, não podendo exceder faixas de trabalho limites entre 

400°C a 500°C, devido à temperatura não só influenciar na degradação dos níveis de atrito 

lona/tambor, mas promover a dilatação térmica do tambor aumentando o seu diâmetro 

interno. Estes dois fatores podem influenciar diretamente o esforço e o curso do pedal de 

freio, ou seja, a progressividade e o conforto durante a frenagem. 

2.2.2 Freio a Disco 

O freio a disco é um outro tipo de sistema de freio de roda além do freio a tambor, 

com atuação hidráulica ou pneumática e conhecido pelo formato de um disco que está 

solidário com o eixo da roda em rotação onde a desaceleração do eixo é obtida através das 

pastilhas que são comprimidas de modo axial, exercendo força sobre suas superfícies laterais 

externas.  

 

Figura 4. Freio a disco ventilado. Adaptado de (Heavy Duty Truck Systems, 2011) 
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A aplicação das pastilhas e movimentação da ponte podem ser de forma fixa ou 

flutuante. Na forma fixa, também chamada de ponte fixa (caliper fixo), temos a atuação das 

pastilhas interna e externa de modo independente pressionando a superfície do disco em 

ambos os lados através de pistões, enquanto que na forma flutuante (caliper flutuante), 

conhecida por ponte móvel, a pastilha externa entra em ação devido a reação proporcionada 

pela pastilha interna quando acionada por meio de um pistão, o que deixa mais equilibrado os 

esforços nas pastilhas e o sistema com menor porte e peso, evitando o desgaste 

desproporcional entre as pastilhas devido a diferença de atuação. 

 

Quanto a temperatura, o freio a disco opera aproximadamente em torno de 100°C à 

1000°C. Existem duas formas físicas do disco de freio, o maciço e o ventilado. O tipo maciço 

não possui um canal de ventilação interno (dutos de ar radiais por onde ocorre a circulação de 

ar) Polito, R.F. (2005), já o tipo ventilado possui um canal de ventilação interno, o que 

permite uma maior refrigeração do disco por conta da dissipação da energia térmica gerada na 

frenagem ser melhor, além de ser menos pesado. 

 
Figura 5. Movimentação da ponte: a) tipo fixo e b) tipo flutuante. Adaptado de (BOSCH, 2007). 
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Nos dias atuais, os freios a disco estão substituindo os freios a tambor em diversas 

aplicações, por serem superiores em relação ao desempenho, temperatura, fator de freio 

constante, estabilidade, facilidade de manutenção e entre outros fatores. Contudo, em certos 

casos o freio a disco pode não ser a melhor solução, sendo necessário optar pelo uso do freio a 

tambor para obter o melhor desempenho e economia em um veículo.  

2.2.3 Fator de Freio 

De acordo com Polito, R.F. (2005), o fator de freio C* é relação da força gerada no 

contato entre a lona e o tambor ou a pastilha e o disco com a força aplicada para comprimi-

los. É um indicador de capacidade do freio de gerar torque de frenagem para diferentes 

coeficientes de atrito. Basicamente, o fator de freio C* representa o ganho do sistema de freio, 

conforme a figura 6. 

    

Segundo a figura 6, é notável que a relação entre a força de frenagem que sai pela 

força de frenagem que entra no freio a disco é linear, o que garante ao veículo maior 

                                   
Figura 6. Comparação do fator de freio para vários tipos de freios. Adaptado de (FERNANDES, D.L.G. 

Sistema de Freios: Notas de Aula, 2015). 
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estabilidade e dirigibilidade, e menor sensibilidade à temperatura devido a variação do fator 

de freio ser pequena e constante para uma mesma variação de coeficiente de fricção em 

relação aos demais sistemas de freio a tambor que têm uma relação exponencial, ou seja, a 

variação do fator de freio deixará de ser constante e passará a ser cada vez maior, do tambor 

simplex ao duo-servo, tornando o sistema menos estável e mais sensível à temperatura. 

Entretanto, apesar de todas essas circunstâncias, o freio a tambor desempenha muito bem 

determinadas aplicações, como por exemplo, a de freio de estacionamento, pois o ganho de 

força do sistema é maior se comparado ao freio a disco, isso o torna mais eficiente em relação 

à força de frenagem e acaba sendo melhor optar por seu uso em certos casos. 

2.3 Freios Auxiliares 

Os sistemas de freios auxiliares trabalham em conjunto com o freio de serviço, 

ajudando a prolongar a vida deste e consequentemente aumentando segurança e performance. 

Um bom exemplo disso são os freios retardadores, que podem aumentar em até 8 vezes a vida 

útil do sistema de freios (Mercedes-Benz, 2015).  

2.3.1 Freio Motor 

O freio-motor tem por função diminuir a velocidade do veículo pela retenção da 

saída dos gases da descarga. Isso provoca uma contra pressão em cima dos pistões do motor e, 

consequentemente, cria uma força de retenção que é repassada aos componentes de 

transmissão e, finalmente nas rodas do veículo (ASTM, 2005). 

2.3.2 Freio de Exaustão 

O freio de exaustão representa uma forma amplamente utilizada, relativamente barata 

e compacta de retardar. Basicamente, o freio de exaustão aumenta a resistência ao movimento 

no motor (García Ruesga, 2011).  Quando o fluxo de combustível é interrompido, uma 

válvula de corte no sistema de escape aumenta a resistência da saída pela tubulação de escape 

do ar injetado nos cilindros, conforme a figura 7, de modo que o trabalho feito pelos pistões 

em comprimir o ar exerce um torque de retardamento adicional sobre a árvore de manivelas e, 

portanto, um efeito de frenagem sobre a transmissão e rodas (Malcolm Nunney, 2006). 
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2.3.3 Freio Retardador 

O freio retardador é um dispositivo que fornece uma capacidade suplementar de 

frenagem aos freios de serviço de veículos comerciais, de modo que essa contribuição 

proporcione segurança para esses veículos (P. Fancher, 1981), além de conforto e 

compromisso com a questão ambiental (TELMA, 2015). Outro fator de extrema importância 

da presença de um freio retardador num veículo comercial é a redução de custos, devido ao 

desgaste reduzido dos freios de serviço, podendo chegar a praticamente zero dependendo do 

regime de trabalho, como por exemplo uma situação de frenagem em regiões serranas e de 

baixos níveis de torque de frenagem, e que ao invés de requisitar o freio de serviço para a 

função, o mesmo resultado pode ser obtido utilizando o freio retardador, o que proporciona 

menos esforços do veículo em si e economia nos custos de transporte do caminhão (P. 

Fancher, 1981).  

 
Figura 7. Disposição esquemática de um freio retardador de exaustão. Adaptado de (Light and Heavy Vehicle 

Technology, 2006). 

 

 

 



31 

 

2.3.3.1 Freio Retardador Hidrodinâmico: Óleo 

O primeiro retardador hidrodinâmico à óleo foi o modelo R130 lançado por volta dos 

anos 1970, sendo fabricado pela empresa VOITH e aplicado em caminhões e ônibus, até hoje 

considerado um componente convencional e confiável por trabalhar com veículos comerciais 

de mais de 16 toneladas.  

Podemos compreender seu princípio de funcionamento pela descrição de dois 

modelos, o VR119 e o VR123+, ambos fabricados pela empresa VOITH. Basicamente 

funciona de acordo com o "princípio da hidrodinâmica", descoberto por Herrmann Föttinger 

(VOITH, 2012). Os retardadores à óleo são instalados no eixo cardan do veículo e ativados 

por uma alavanca manual no volante ou pedal de freio, durante este processo a unidade de 

controle e o retardador se comunicam com o gerenciamento do freio do veículo. Quando 

ativado por alavanca ou pedal, a unidade de controle envia um sinal que ativa o sistema 

fazendo com que o óleo armazenado no cárter seja comprimido por ar, onde este óleo será 

utilizado como um meio de operação, sendo movido para um duto de formato ascendente em 

direção ao circuito do retardador (entre o rotor em movimento e o estator fixo). 

 

 O rotor é conectado ao eixo cardan do veículo através do seu movimento rotativo, 

isto acelera o óleo que é jogado contra o rotor gerando um torque de frenagem, sendo puxado 

 
Figura 8. Início da operação: óleo do cárter é comprimido por ar e movido a um duto que entrega o fluído ao 

sistema. Adaptado de (VOITH, 2014). 
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para  o sentido contrário do giro do rotor através da engrenagem helicoidal, gerando a 

frenagem do rotor e consequentemente do eixo cardan, resultando na frenagem do veículo.  

 

 

 

 
Figura 10. Representação do fluido sendo puxado para o sentido contrário do rotor via engrenagem 

helicoidal. Adaptado de (VOITH, 2014). 

 

 
Figura 9. Sistema sendo preenchido pelo fluído. Adaptado de (VOITH, 2014). 
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Durante o processo de frenagem, a energia cinética gerada pelo retardador é 

convertida em calor e dissipada ao óleo através de um trocador de calor de água e óleo e 

sistema de arrefecimento do veículo, o óleo é refrigerado. Após cada operação de frenagem, 

uma mola move o rotor de volta para a posição de marcha lenta através da engrenagem 

helicoidal, esta mudança do rotor para longe do estator previne a ventilação e 

consequentemente um consumo de combustível desnecessário. Também durante a frenagem, 

o motor não queima combustível, ou seja, não há calor adicional de combustão, o que 

significa que a capacidade de arrefecimento do motor está exclusivamente disponível para o 

retardador, e os sensores de temperatura na unidade de controle gerenciam o sistema, 

portanto, não há risco de superaquecimento (VOITH, 2014). 

2.3.3.2 Freio Retardador Hidrodinâmico: Água 

O retardador hidrodinâmico à água se trata de uma tecnologia que chegou no início 

dos anos 2010, desenvolvida por uma parceria entre as empresas DAIMLER e VOITH, sendo 

aplicado o modelo PWR no Mercedes-Benz Actros, e tendo também a versão SWR para 

ônibus. Além da tecnologia ser recente, o princípio de funcionamento é um tanto quanto 

diferente dos modelos convencionais movidos à óleo, requer apenas um meio de operação: a 

água de arrefecimento do veículo é utilizada tanto para a energia hidrodinâmica quanto para a 

dissipação de energia. 

 
Figura 11. Sistema em operação, fluido sendo retroalimentado pelo sistema e quando este é desabilitado, o 

fluido retorna ao cárter pelo mesmo duto que o direciona para o rotor. Adaptado de (VOITH, 2014). 
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Baseando-se pelo "princípio da hidrodinâmica", descoberto por Herrmann Föttinger 

(VOITH, 2012). A energia é transmitida pelo fluido através de uma bomba e uma turbina. 

Bomba e turbina fazem frente uma a outra no corpo do rotor e estator. O rotor, que é acionado 

por uma engrenagem helicoidal, gira em proporção a velocidade do veículo. Em caso de 

frenagem, o fluido entra no circuito hidrodinâmico sendo acelerado pelo rotor e dirigido para 

o centro do estator, o fluxo gera um impulso que é redirecionado para o rotor em movimento 

contrário ao de rotação, tornando o estator incapaz de transmitir energia uma vez que está 

rigidamente conectado com ao compartimento, ou seja, regime de frenagem. 

 

 

 
Figura 12. Modelo SWR. Sistema em espera, aguardando a entrada do fluido . Adaptado de (VOITH, 2012). 
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A exemplo dos modelos convencionais à óleo, a energia cinética do fluido no 

retardador também é convertida em calor, porém nos retardadores à óleo, a energia de 

frenagem é dissipada para o sistema de arrefecimento do veículo através de um trocador de 

calor, enquanto que o retardador à água utiliza o próprio líquido de arrefecimento do motor 

como agente de refrigeração, permitindo que não seja necessário um trocador de calor para 

esta função, dadas as condições químicas do líquido que possibilitam o resfriamento de 

maneira tão eficaz quanto o retardador à óleo. Além disso, o retardador à água requer menos 

deslocamentos para baixo que um retardador à óleo (VOITH, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Modelo SWR. Sistema em operação, a válvula libera o líquido de arrefecimento que preenche 

todo o compartimento, gerando a frenagem do rotor e consequentemente do veículo. Adaptado de (VOITH, 

2012). 
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3 FREIO RETARDADOR ELETROMAGNÉTICO 

O freio retardador é um dispositivo que dá assistência aos freios de serviço de 

veículos pesados durante descidas e declives (SAE, 1994). O controle deste dispositivo 

envolve dois objetivos principais; O primeiro é manter a velocidade desejada do veículo, 

variando entre seus estágios de operação (intensidade de força aplicada), e o segundo é a 

capacidade de se autoproteger de possíveis fatores de ruído, como por exemplo 

superaquecimento, falhas no rolamento que podem danificar a transmissão e/ou diferencial, 

entre outros. 

3.1 Histórico 

O início da história dos freios retardadores começa com a descoberta das correntes 

induzidas por variação de fluxo magnético através de uma massa metálica, por Jean Bernard 

Leon Foucault em 1851, e desde então as correntes passaram a se chamar correntes de 

Foucault. Em 1936, na França, surgem as primeiras aplicações de correntes de Foucault em 

veículos, construídas a partir do princípio de um disco central induzido, projetado pelo 

engenheiro francês, Raoul Raymond Sarazin. 

 

Finalmente em 1946, é comercializado o primeiro retardador originalmente feito pela 

empresa americana TELMA em parceria com Raoul Sarazin. O modelo 450 era adequado 

para veículos de até 18 toneladas de PBT, (TELMA, 2015). 

 
Figura 14. Uma das primeiras aplicações de freio retardador. Adaptado de (TELMA, 2015). 
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Desde então, os freios retardadores eletromagnéticos com enfoque em veículos 

comerciais evoluíram consideravelmente e isso proporcionou novos estudos de aplicação, 

como por exemplo, os freios hidrodinâmicos à óleo ou água,  da empresa alemã VOITH. Vale 

ressaltar que ao longo do tempo, evoluíram também os freios motor e de exaustão, e que 

ambos tem contribuições importantes para todo o sistema de freios e ao veículo em si. 

 

 
Figura 15. O modelo 450 foi o primeiro freio retardador comercializado da história. Adaptado de (TELMA, 

2015). 

 

 

 
Figura 16. Dispositivo atual VOITH acoplado ao eixo cardan. Adaptado de (VOITH, 2015). 
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3.2 Localização, Componentes, Características e Benefícios 

O sistema é localizado junto ao eixo cardan do veículo, o qual é seu campo de 

atuação. Para um veículo do tipo trator, podemos localizá-los conforme as figuras 17 e 18. 

 

 

 
Figura 17. Vista lateral da localização do componente. Adaptado de (VOITH, 2014). 
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Num ônibus, a localização varia de acordo com a posição do motor e 

consequentemente do eixo cardan, conforme podemos ver na figura 19. 

 

 
Figura 18. Vista traseira da localização do componente. Adaptado de (VOITH, 2014). 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Localização do componente num ônibus que varia conforme a posição do motor. Adaptado de 

(VOITH, 2014) 
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A composição do sistema pode variar de acordo com o tipo de transmissão de cada 

veículo, mas que em princípio é dada pelos componentes (presentes na figura 20) e seu 

acoplamento ao eixo cardan, conforme a figura 21. 

 
Figura 20. Componentes do sistema. Adaptado de (VOITH, 2014). 

 

 

 
Figura 21. Acoplamento do freio retardador eletromagnético ao eixo cardan. Adaptado de (VOITH, 2013). 

 

Segundo informações atribuídas ao dispositivo da empresa VOITH, em geral as 

características deste acarretam em vantagens como: 

 Apenas 39kg de peso @ 650Nm de torque de frenagem; 
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 Muito fácil para instalar e totalmente compatível com o estado da arte dos 

sistemas do veículo; 

 Não é necessário corrente elétrica para geração de campo magnético; 

 Praticamente não requer manutenção; 

 Baixo custo e rápido retorno de investimento. 

Prosseguindo com as informações, podemos listar benefícios em função de 

importantes detalhes proporcionados pelo dispositivo, como mostra a tabela 1. 

 

A tabela 1 relaciona os benefícios proporcionados pelo emprego do freio retardador 

eletromagnético com as contribuições (segurança, economia, conforto e meio ambiente). Na 

segurança temos o uso reduzido do freio de serviço, que garante menos solicitações deste, o 

que impede que se tenha uma perda de eficiência do sistema de freios devido ao consumo 

excessivo, e menos trocas de marchas, ou seja, menor número de vezes em que é preciso tirar 

a mão do volante para realizar a troca. Para a economia, prolonga a vida útil do sistema de 

freios, permite a redução do consumo de combustível e do desgaste mecânico da transmissão. 

No conforto, temos estabilidade da rotação do motor permitindo atuar numa faixa média de 

operação próxima da ideal e redução do esforço muscular exigido para as trocas de marcha. 

Por fim, garante compromisso com o meio ambiente, pois proporciona a redução da emissão 

de fuligem, CO2 e ruído em função da estabilidade da rotação do motor. 

Tabela 1. Benefícios do retardador eletromagnético. Adaptado de (VOITH, 2013). 
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3.3 Princípio de Funcionamento 

Tomando como exemplo o ônibus Volvo B10M, que tem a opção de ter o freio 

retardador eletromagnético, há um interruptor no painel que habilita o funcionamento do 

sistema e atua automaticamente em função do pedal de freio de acordo com o gerenciamento 

do sistema e posição do interruptor, as posições são três: OFF (retardador desligado), 

Intermediate (efeito médio do retardador), ON (pedal do freio de freio controla todos os 

estágios do retardador). O sistema também pode ser operado manualmente por uma chave 

disponível no painel que pode variar os estágios de operação, sendo que numa escala de 0 a 

100% da intensidade de força de frenagem disponível e com isso a chave, por exemplo, ter 

cinco posições dentro dessa porcentagem que variam a intensidade do sistema (o que seria 

0%, 25%, 50%, 75% e 100% que representa o quanto é entregue para a realização da 

frenagem), isso tudo independentemente do pedal de freio estar acionado ou não, ou seja, ter o 

controle do retardador pelas próprias mãos.  

 

 
Figura 22. Ferramentas de controle do retardador disponíveis no painel do veículo. Adaptado de (Volvo, 2015). 

Vale destacar que por segurança e aproveitamento melhor do dispositivo, o sistema é 

desabilitado em cerca de 2 a 3 segundos após o veículo estar parado e que esta atividade é 

indicada e garantida por uma lâmpada no painel, do contrário a carga do sistema pode ser 

perdida muito rapidamente. Além disso, vale dizer também que o modo de funcionamento 

pode variar de fabricante para fabricante, mas que até então em princípio o conceito é 

semelhante para todos.  
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Para explicação do dispositivo em si, com base nos sistemas de freios retardadores 

eletromagnéticos da empresa TELMA, existem dois modelos: axial e focal. Os tipo axial são 

feitos para serem interface com o eixo cardan enquanto que o tipo focal são adaptados a saída 

da caixa de velocidades ou à entrada da transmissão. Tomando como exemplo o tipo axial que 

funciona junto com o freio motor, seu sistema é constituído por um estator fixo e um par de 

rotores acoplados ao eixo cardan do veículo que impulsiona sua rotação (máxima de 

3600rpm). O estator e os rotores são montados coaxialmente numa disposição frente a frente, 

e o intervalo designado pelo entreferro separa os rotores do estator, evitando o atrito entre 

ambos. O estator faz a função de um indutor, sendo constituído por um número par de 

eletroímãs que são percorridos por corrente contínua, gerando os campos magnéticos 

necessários para a produção das correntes de Foucault na massa dos rotores. Os rotores 

desempenham o papel da corrente induzida, são fabricados de um material condutor 

minuciosamente estudado e só são percorridos pelas correntes de Foucault quando são 

atravessados pelos campos magnéticos gerados pelo estator, ao passo que são rodados pelo 

eixo cardan.  

 

Corrente de Foucault, por definição, é a corrente induzida em um condutor quando 

este ultrapassa um campo magnético variável, a variação do campo magnético à qual os 

 
Figura 23. Geração do campo magnético que se opõem a rotação do rotor. Adaptado de (TELMA, 2015). 
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rotores são submetidos é obtida através da rotação, assim, as correntes de Foucault enrolam-

se em volta das linhas de fluxo magnéticas, também designadas por correntes de vórtice. A 

geração das correntes de Foucault na massa do rotor conduz à geração de forças de Laplace 

que se opõem à rotação do rotor.  

 
Figura 24. Princípio de PMR baseado na regra de Fleming. Adaptado de (VOITH, 2013). 

 

 

 
Figura 25. Ilustração do funcionamento do retardador (desligado e ligado). Adaptado de (VOITH, 2013). 
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Assim, o torque da frenagem, que pode ser em torno de 650Nm, é produzido e 

aplicado ao eixo cardan, permitindo reduzir a velocidade do veículo (VOITH, 2014). As 

correntes de Foucault produzem um aumento gradual da temperatura dos rotores, que libera 

esse calor para a atmosfera por meio de sistemas de ventilação. Contudo, é possível reduzir a 

velocidade, de forma eficaz, do eixo em rotação sem fricção e, por conseguinte, sem desgaste 

(TELMA, 2015). 

 

3.4 Comparativo 

Neste tópico serão abordadas comparações em algumas áreas como: aplicação e 

dados técnicos, legislação e comparativo de percurso do retardador eletromagnético. Trazendo 

detalhes que envolvem não só o retardador eletromagnético, mas todos no geral para que se 

possa conhecer um pouco mais de cada um sem que as informações fiquem incompletas, 

facilitando a compreensão e entender o porquê de se usar o retardador eletromagnético, 

dispositivo alvo deste estudo.  

Além disso, trata-se de um dispositivo pouco explorado no Brasil, sendo que num 

país como o Japão por exemplo, muito menor territorialmente, cerca de 130.000 veículos 

comerciais são compostos por somente freios retardadores eletromagnéticos há mais de 20 

anos, sem agregar o número de unidades dos demais tipos de freios retardadores (Klaering e 

 
Figura 26. Ilustração do momento de frenagem. Adaptado de (TELMA, 2014). 
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VOITH, 2013). Para efeito de comparação, os dados com base em especificações de veículos 

postados a seguir, foram pesquisados tanto nos sites nacionais das respectivas montadoras, 

quanto em seus sites de matriz, e pouco se encontrou a respeito de freios retardadores nos 

sites nacionais, as informações não passam de citações e os veículos que contém o dispositivo 

são praticamente utilizados em aplicações especiais.   

 

3.4.1 Aplicação e Dados Técnicos 

Geralmente os retardadores hidrodinâmicos proporcionam um torque de frenagem de 

3500Nm e são designados à veículos para altas velocidades e pesados que possuem PBT 

superior à 16 toneladas, pois requerem um uso contínuo de altos desempenhos de frenagem. 

Já os eletromagnéticos proporcionam um torque de frenagem de 650Nm, sendo utilizados em 

caminhões leves e médios de 7,5 à 16 toneladas (VOITH, 2013). 

 

A figura 27 ilustra os caminhões que utilizam freios retardadores, da esquerda para a 

direita, temos o G480 da Scania, que utiliza um freio retardador cuja o meio de operação é o 

óleo, Mercedes-Benz Actros utiliza o freio retardador como sendo o meio de operação 

movido à água, e o Mercedes-Benz Atego com o freio retardador eletromagnético.  

 
Figura 27. Caminhões equipados com retardadores, meio de operação da esquerda para a direita: óleo, água e 

eletromagnético. Adaptado de (Scania e Mercedes-Benz, 2015). 
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Apenas por curiosidades referentes as condições de trabalho desses veículos, o 

Scania G480 é um off-road, possui um PBT de 29.000kg e uma tração 10x4, comumente 

utilizado em aplicações severas, onde as condições terrenas são difíceis e a tração é bastante 

exigida. O Mercedes-Benz Actros é um trator, possui um PBT de 18.000kg, uma tração 4x2 e 

é utilizado para transporte de carga, podendo carregar até 44.000kg. Por fim, o Mercedes-

Benz Atego se trata de um VUC, de tração 4x2 e por ter várias configurações, pode variar seu 

PBT como sendo dentre 6.500kg à 15.000kg. 

A tendência é que os hidrodinâmicos movidos à óleo sejam substituídos aos poucos 

pelos movidos a água, por serem mais eficientes e mais leves, o que gera melhor performance, 

enquanto que os eletromagnéticos devem continuar dominando veículos mais leves. 

3.4.2 Legislação 

Á critério de legislação, os freios retardadores são obrigatórios em vários países, 

como por exemplo a Nova Zelândia, segundo a "Land Transport Rule: Heavy-vehicles Brakes 

2006" (Regra de Transporte Terrestre: Freios de Veículos-pesados 2006), prevê que qualquer 

veículo comercial cuja o propósito seja o transporte, deve possuir um dispositivo de freio 

retardador. Já no Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito. Resolução n. 227, de 09 de 

Fevereiro de  2007, alerta apenas para que a luz de freio ascenda ao acionar o dispositivo, 

enquanto que no estado de São Paulo a Portaria ARTESP n. 21 de 29 de Novembro de 2004, 

o qual aprova especificações técnicas de veículos automotores de transporte coletivo de 

passageiros rodoviário e urbano intermunicipal, define que nas linhas rodoviárias que operam 

em regiões montanhosas, é obrigatório o uso de retardadores de velocidade acoplados ao eixo 

cardan. 

3.4.3 Comparativo de Percurso do Retardador Eletromagnético 

Neste tópico, será apresentado um teste elaborado pela empresa VOITH. O teste é 

parte de uma apresentação da empresa, feita por seu representante Rainer Klaering numa 

conferência realizada na Turquia em 2013. A contribuição desse teste é fundamental para se 

compreender a importância de se ter um dispositivo como esse no veículo. 

Para execução do teste, foram utilizados caminhões Mercedes-Benz Atego 1222, 

conforme as especificações técnicas contidas na tabela 2, e rota contendo trecho percorrido 

pelos veículos, dentre outras informações conforme a figura 28. 
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Tabela 2. Especificações técnicas dos veículos testadas. Adaptado de (VOITH, 2013). 

 
 

 
Figura 28. Rota do teste. Adaptado de (VOITH, 2013). 
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Ao utilizar o freio retardador, denominado Magnetarder por seu fabricante, foi 

constatado que o consumo de combustível obteve uma redução 6,1%, resultando em uma 

menor emissão de dióxido de carbono (CO2). 

 

Outro ponto que pode-se destacar com consumo de combustível, é a requisição do 

freio de serviço, que passou de 29 atuações para 7 considerando atuações para velocidades 

superiores a 5km/h. Isso gerou uma redução de 75% do uso do freio de serviço, obtendo 

também como resposta a redução de emissão de fuligem. 

 

 
Figura 29. Consumo de combustível de até 6,1% menos devido ao uso do freio retardador eletromagnético, 

resultando em menos emisão de CO2. Adaptado de (VOITH, 2013). 

 

 

 

Tabela 3. Comparação do uso do freio de serviço, dados e ganhos. Adaptado de (VOITH, 2013). 
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Figura 30. Trabalho do freio de serviço com e sem o retardador eletromagnético. Adaptado de (VOITH, 2013). 

Além disso, a comparação de rotação do motor, velocidade e trocas de marcha num 

trecho de 3km de descida de montanha, aponta que obteve-se uma redução na variação dessas 

variáveis, tornando-as mais estáveis. O uso do freio retardador proporciona ao motor, por 

exemplo, trabalhar em um regime de rotação menor, o que resulta num menor número de 

troca de marchas. 

 

O último parâmetro de análise do estudo reúne os principais dados adquiridos ao 

longo do teste, relacionando a influência de operação com a influência no meio ambiente, 

bem como os benefícios proporcionados pelo freio retardador eletromagnético. Deixando 

 
Figura 31. Comparação de rotação, velocidade e trocas de marcha em descida de montanha. Adaptado de 

(VOITH, 2013). 
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evidente a economia de combustível, a redução de desgaste mecânico, o aumento da 

segurança e o conforto de condução. 

 

 

Os resultados obtidos na tabela 4 comprovam os benefícios listados na seção 3.3, e 

que para a aplicação feita neste comparativo, onde temos a predominância de uma situação de 

declive, foi constatado que houve a redução de 75% do uso do freio de serviço, 6,1% de 

consumo de combustível, 13% do número de trocas de marcha e 13% da rotação do motor, 

além do veículo ter sido mantido com duas marchas acima em relação ao veículo que estava 

sem o freio retardador.  

Vale destacar que os benefícios aferidos são referentes a aplicação de declive, mas 

que em outras aplicações também pode se obter um ganho sobre o sistema, como a adaptação 

da frenagem de acordo com o veículo à frente e situações de lentidão urbana, como o "anda e 

para". 

 

 

 

 

Tabela 4. Relação de influências e benefícios do retardador eletromagnético. Adaptado de (VOITH, 2013). 
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4 SIMULAÇÃO EM FUNÇÃO DE TEMPERATURA E 

DESGASTE 

Ao longo desta seção é abordado todo o desenvolvimento do trabalho prático, 

utilizando todos os conceitos estudados a respeito do freio retardador eletromagnético bem 

como a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação. 

4.1 Descrição da Simulação 

Levando em consideração tudo o que foi dito a respeito do freio retardador, será 

apresentado uma simulação que o reproduz em função de temperatura e desgaste, onde essas e 

outras variáveis foram trabalhadas para compor especificamente este trabalho, são valores que 

não possuem compromisso com a realidade, portanto, em caso de aplicações específicas, todo 

o sistema deverá ser adaptado. O freio retardador eletromagnético foi escolhido para este 

experimento por estar mais próximo dos fundamentos de eletrônica e eletricidade.  

As razões de atuar em função dessas duas variáveis, é porque geralmente os freios 

retardadores não assumem condições, eles são dispositivos opcionais que ficam a disposição 

do condutor, enquanto que neste caso o retardador na simulação toma decisões com o 

principal intuito de proteger o freio de serviço. 

4.2 Princípio de Funcionamento 

A simulação é realizada a partir da combinação de dois módulos, compreendidos por 

Módulo 1 e Módulo 2, ambos possuem microcontroladores PIC 18F4550, onde basicamente 

um fará a leitura e o tratamento de sinais e o outro o gerenciamento das estratégias em função 

dos sinais obtidos, além da elaboração de interfaces feitas na ferramenta computacional 

LabVIEW. 

 

 
Figura 32. Diagrama da disposição da simulação. 
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O Módulo 1 tem como entrada os sinais (analógicos ou digitais) de temperatura, 

desgaste, curso do pedal de freio e seletor de estados (modos de operação). Esses sinais serão 

lidos, interpretados e tratados, enviando-os para o Módulo 2 via comunicação SPI. 

O Módulo 2 recebe os dados enviados pelo Módulo 1 e realiza o gerenciamento de 

estratégias em função desses dados. Baseando-se em aplicações reais, o retardador simulado 

contém 4 estágios de operação, sendo que cada um representa uma parcela de 25% do uso do 

freio retardador. Portanto, as estratégias de gerenciamento adotadas representam os seguintes 

modos de operação: 

 Manual: Neste modo, o sistema é controlado exclusivamente pelo condutor, 

sem levar em consideração a temperatura, apenas a variação do pedal de freio 

que determina a intensidade do freio retardador de acordo com o estágio 

selecionado pela chave seletora; 

 Automático: Procurando a otimização do sistema, a função se adapta as 

condições de temperatura e estado de conservação do freio de serviço, 

atuando em função do estágio necessário de acordo com a relação de 

temperatura e desgaste, ou seja, garante a entrega da melhor condição de 

trabalho do retardador ao condutor, sem que haja uma sobrecarga no freio de 

serviço e ao mesmo tempo no freio retardador em si, pois pode ocorrer 

devido a uma má seleção no estágio do sistema; 

 Segurança: Só entra em ação no caso do retardador estar desligado. Caso a 

temperatura do sistema passar de 50%, haverá uma luz de aviso no painel em 

cor âmbar que tem a função de alertar o condutor que o freio de serviço está 

entrando num caso crítico e que por isso é recomendável que acione o freio 

retardador. No caso de a temperatura continuar subindo e atingir 75%, o 

sistema reconhece isso como um caso crítico, a luz de aviso passa a piscar e o 

freio retardador é acionado imediatamente no Estágio 4, e nele irá 

permanecer ainda que o condutor tente acionar os modos automático ou 

manual. Semelhante ao comportamento de uma histerese (fenômeno físico), 

uma vez que a temperatura baixar de 75%, o sistema permanece ligado até 

que atinja uma temperatura menor que 50%, onde será desligado 

automaticamente. Isso só ocorre no caso de nenhum modo ter sido ativo 

durante o processo de regresso da temperatura (de 75% para 50%), pois nesta 
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fase os outros modos já podem ser acionados, mantendo a condição 

estabelecida pela chave seletora. 

 

 

Figura 33. Máquina de estados do gerenciamento realizado pelo Módulo 2. 

 

 

 
Figura 34. Representação dos quatro estágios do sistema. 

A relação dos dois módulos, bem como o comportamento das variáveis que 

influenciam na tomada das estratégias, são apresentados na interface gráfica criada por meio 

da ferramenta computacional LabVIEW, que proporciona uma melhor compreensão da 

simulação. 

4. 3 Ensaios de Demonstração da Simulação 

Para demonstração da simulação, foram elaborados dois ensaios que apresentam 

algumas das estratégias adotadas pelo gerenciamento do sistema, bem como as respostas 

obtidas em determinadas áreas da simulação (software, hardware, interfaces, entre outros). O 

entendimento dos ensaios pode ser melhor compreendido no decorrer das seções, porém as 

diretrizes dos ensaios estão descritas conforme os seguintes marcadores: 
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 Ensaio 1: Freio no estado novo e temperatura entre 25% e 50% (segundo 

estágio); 

 Ensaio 2: Freio no estado desgastado e temperatura entre 50% e 75% (terceiro 

estágio). 

4.4 Software  

Dadas as diretrizes da simulação, no software serão abordadas as maneiras de como 

foi feito o tratamento de sinais, a comunicação entre os módulos e o gerenciamento do 

sistema. 

4.4.1 Tratamento de Sinais no Software  

Executado pelo Módulo 1, o tratamento de sinais no software apenas realiza a leitura 

de entradas analógicas e digitais que representam as variáveis à serem gerenciadas pelo 

sistema, os dados obtidos assumem valores binários no software do Módulo 1. A tabela 5 

ilustra as entradas do Módulo 1. 

 

 

Tabela 5. Variáveis de entrada utilizadas pelo gerenciamento do Módulo 2. 

 

Apenas para complementar o que foi dito na seção 4.1 a respeito de valores 

trabalhados, vale destacar que valores dados em porcentagem como curso do pedal e 

temperatura do freio de serviço, assumem a condição de porcentagem devido a grande gama 
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de possíveis comportamentos que essas variáveis podem assumir, além disso a temperatura 

varia sua escala dependendo do tipo de freio de roda. Problemas similares ocorrem com o 

desgaste, devido aos diferentes tipos de freio de roda e de uso em que sua condição pode 

variar consideravelmente dependendo do perfil do condutor. Portanto são valores adaptados 

que simbolizam determinadas condições, e que como já dito, não possuem compromisso 

direto com a realidade e que se for o caso do trabalho em questão ser utilizado em algum tipo 

de aplicação específica, o sistema deverá ser adaptado as condições exigidas. 

4.4.2 Comunicação Serial 

Há diferentes formas de comunicação serial, pode-se dizer que os protocolos CAN e 

SPI estão de certa forma presentes na comunicação dos módulos, não há uma profundidade 

em ambos, apenas a utilização como referência pela abordagem da comunicação entre 

módulos dos veículos e circuitos eletrônicos.  

 

Figura 35. O rótulo vermelho indica a região da CAN o qual se encontra o trabalho. Adaptado de (HODEL, K, 

N. Redes de Comunicação Automotiva: Notas de Aula, 2015). 

 

 

O Módulo 1 é o master da comunicação. Suas entradas analógicas e digitais são 

tratadas e transformadas em mensagens com identificação para que se possa enviar os dados 

lidos para o Módulo 2 (slave da comunicação), que por sua vez reconhece e decodifica as 

mensagens lidas, armazenando a identificação de cada uma e atuando nas saídas, além de 



57 

 

enviar as mensagens ao LabVIEW por comunicação USB CDC, que nada mais é do que a 

emulação de uma porta serial via USB utilizando uma biblioteca do compilador.  

Portanto, cada mensagem possui um ID que determina a ordem de prioridade no 

barramento, como sendo do menor para o maior ID, ou seja, sempre terá prioridade o ID de 

menor número. Na tabela 6 é possível compreender a ordem de ID estabelecida para cada 

mensagem, bem como a quantidade de bytes (que não interfere na prioridade) e o intervalo de 

tempo entre as mensagens. 

Tabela 6. Formatação dos sinais em Mensagem, ID, Bytes e Intervalo de Tempo. 

 

A ordem de prioridade foi estabelecida de acordo com a lógica e necessidade real 

dessas variáveis, pois o curso do pedal de freio se trata de algo que está sendo constantemente 

utilizado e por essa razão recebe a maior prioridade, enquanto o estado do freio leva mais 

tempo para passar de "novo" a "desgastado" e por isso recebe menor prioridade. O time 

trigger, recurso do protocolo CAN, é utilizado para os valores de intervalo de tempo entre as 

mensagens, todos foram escolhidos arbitrariamente, a única relação que deve ser respeitada é 

que quanto maior for a prioridade de uma mensagem, menor é o intervalo de envio da mesma. 

4.4.3 Modos de Operação 

Visto na seção 4.2, o sistema possui três modos de operação, como sendo manual, 

automático e segurança. Manual e automático são acionados apenas por botões enquanto que 

o de segurança é acionado em função da temperatura. 

4.4.3.1 Manual 

Não tendo ligação com a temperatura, o recurso permite o avanço e regresso dos 

estágios do sistema manualmente por meio de dois botões. Uma vez que a condição é ativa, o 

sistema assume a condição de Estágio 1 e para avançar de estágio, é necessário que o botão de 

avanço seja pressionado novamente, para o regresso do sistema, o modo manual conta com o 
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botão de regresso que retorna os estágios até a condição de desligado. A figura 36 ilustra o 

funcionamento do modo manual. 

 

Figura 36. Avanço, regresso e estratégias adotados pelo sistema em função do desgaste no modo manual. 

 

 

Na figura 36, o fluxograma A representa o avanço do modo manual, e conforme o 

incremento do estágio, uma variável também é incrementada dando a condição do estágio 

selecionado. O fluxograma B representa o regresso, bem como o decremento da variável. O 

fluxograma C representa a estratégia de software adotada para atuar em função do desgaste. 

4.4.3.2 Automático 

Possui ligação direta com a temperatura e é acionado por um botão, uma vez 

acionado, o sistema se adapta as condições de temperatura do freio de serviço, variando entre 

os estágios automaticamente, porém a atuação deste modo de operação só ocorre caso o pedal 

for acionado. Para desligar, é necessário que apenas pressione o botão novamente. O 

funcionamento do modo automático está representado por fluxogramas conforme a figura 37. 
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Figura 37. Variação dos estágios em função da temperatura e estratégias adotadas pelo sistema em função do 

desgaste no modo automático. 

4.4.3.3 Segurança 

Independe de ser acionado manualmente, porém só entra em ação no caso dos modos 

manual ou automático estiverem desligados, tendo como referência a temperatura do freio, 

logo, trata-se de uma estratégia no software que monitora a temperatura e entra em operação 

caso houver condição de risco conforme citado nas seções 4.1 e 4.2, respectivamente, ou seja, 

há a tomada de decisão para proteção do freio de serviço. Vale destacar que a luz de aviso 

(sinalização de emergência), possui dois níveis, como sendo nível 1 para alerta (acesa) e 2 

para estado crítico (piscando). O funcionamento do modo segurança é representado na figura 

38. 
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Figura 38. Funcionamento e estratégias adotadas pelo sistema no modo segurança. 

 

4.4.4 Gerenciamento do Sistema no Software 

Valores como o curso do pedal, temperatura e desgaste estão diretamente 

relacionados no gerenciamento, porém a condição de desgaste do freio de serviço é o que 

determina a faixa de trabalho do sistema, enquanto que o pedal determina o uso da faixa 

selecionada. A temperatura serve como referência para o modos automático e de segurança. 

A figura 39 representa o mapa de gerenciamento do sistema, as regiões preenchidas 

pelas cores vermelho, laranja e amarelo representam o campo de atuação do sistema de acordo 

com a combinação dos valores de entrada. Para o desgaste, existem 3 estados de conservação: 

novo, meia-vida e desgastado, o nível de desgaste determina a área em que o sistema atua, e 

permanece nesta independente da variação da temperatura ou modo de operação selecionado.  
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Figura 39. Mapa de gerenciamento do software. 

 

A medida com que o freio vai se desgastando, a atuação do sistema passa para o 

próximo estado de desgaste, até que chegue no último (desgastado), em que será necessário 

uma manutenção/reposição do freio de serviço e com isso a máquina de estados passa a ter 

um novo campo de atuação, portanto quanto mais novo for a condição do freio, menor é a 

intensidade do sistema, e quanto maior, maior é a intensidade do sistema, ou seja, conforme o 

nível de desgaste aumenta e de acordo com o gerenciamento do sistema, maior é a entrega do 

sistema para determinada condição. Para a atuação em função de temperatura, variável que 

afeta diretamente os modos automáticos e segurança, a região de atuação varia de estágio para 

estágio dependendo do valor de temperatura, portanto se o valor de temperatura está entre 0 e 

25%, a faixa de trabalho será a do primeiro estágio, 25% e 50% o segundo, 50% e 75% o 

terceiro, 75% e 100% o quarto. 

Toda a atuação do sistema é dado pela largura de um pulso PWM que representa a 

intensidade do sistema, o PWM trabalha com um período fixo de 20ms, o que é controlado 

pelo gerenciamento é a largura do pulso em nível lógico alto, isto é, o tempo do pulso em 

nível lógico alto depende do estado de desgaste do freio, da temperatura e da faixa de trabalho 

das variáveis citadas, além de depender diretamente do curso do pedal de freio.  

Cada estágio e a faixa de tempo de onde o sistema trabalha, são representados pela 

figura 40. 
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Figura 40. Tempo de atuação de cada estágio selecionado pela temperatura e desgaste. 

Portanto, para o estado novo o tempo de variação mínima e máxima de atuação do 

pulso PWM no primeiro, segundo e terceiro estágio é de 2,5ms. Uma vez que o sistema passa 

para o próximo estágio, o pulso PWM automaticamente soma no tempo do pulso PWM em 

nível lógico alto os 5ms do estágio anterior. Logo, para o estado meia-vida e desgastado, o 

tempo de variação mínima e máxima de atuação do pulso PWM no primeiro, segundo e 

terceiro estágio é de 1,25ms. No quarto estágio, temos as condições novo, meia-vida e 

desgastado juntas, resultando no tempo de variação do pulso PWM como sendo de 0,8333ms. 

Os 2,5ms restantes ainda na figura 40, representam o tempo reservado para que o estator não 

fique acionado 100% do tempo. 
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4.4.5 Respostas Obtidas no Gerenciamento do Sistema 

Conforme citado na seção 4.3, foram elaborados dois ensaios que tem como intuito 

facilitar o entendimento do gerenciamento do sistema. No Ensaio 1, em que o estado do freio 

está como novo e a temperatura entre 25% e 50% (segundo estágio), a faixa de atuação 

determinada pelo software pode ser compreendida pela figura 41. 

 

Figura 41. Área de atuação determinada pelo software de acordo com as variáveis de entrada do Ensaio 1. 

Neste caso, a faixa de atuação pode ser compreendida pelo retângulo verde na figura 

41. Uma vez que a faixa de atuação foi determinada, são recebidos dois parâmetros de mínima 

e máxima atuação.  

A figura 42 representa a mínima atuação do pulso PWM demarcada pelo contorno 

azul, são 5ms de nível lógico em alto devido a somatória do tempo total do primeiro estágio 

com a atuação selecionada do segundo estágio. 

 

Figura 42. Mínima atuação do pulso PWM no Ensaio 1. 
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A figura 43 representa a máxima atuação do pulso PWM demarcada pelo contorno 

azul, são 7,5ms de nível lógico em alto devido a somatória do tempo total do primeiro estágio 

com a atuação selecionada do segundo estágio, ou seja, trata-se da atuação total da faixa de 

atuação determinada pelo software, que no caso, é representada pelo bloco amarelo, bem 

como o contorno azul ao fim do bloco amarelo. 

 

 

 

Figura 43. Máxima atuação do pulso PWM no Ensaio 1. 

Portanto, se fosse o caso de termos metade do curso do pedal (50%), teríamos 

6,25ms, logo, podemos compreender que nesta aplicação o que determina o tempo do pulso 

PWM no bloco amarelo da figura 43, é justamente o curso do pedal de freio, melhor 

representado na figura 44. 

 

 

Figura 44. Largura do pulso PWM em função do curso do pedal de freio. 

No primeiro quadro da esquerda para a direita da figura 44, temos 40% de curso do 

pedal (bloco amarelo), logo o início é dado por 5ms e a soma de 40% do bloco amarelo. No 

quadro seguinte, é somado 5ms com 80% do bloco amarelo. No caso de 100%, o valor 

somado seria de 2,5ms, ou seja, o máximo de atuação do sistema para esta condição. 
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Para o Ensaio 2, em que o estado do freio está como desgastado e a temperatura entre 

50% e 75% (terceiro estágio), a faixa de atuação determinada pelo software pode ser 

compreendida pela figura 45. 

 

 

Figura 45. Área de atuação determinada pelo software de acordo com as variáveis de entrada do Ensaio 2. 

Neste caso, a faixa de atuação é compreendida pelo retângulo verde na figura 45. 

Determinada a faixa de atuação, novamente são recebidos dois parâmetros de mínima e 

máxima atuação.  

A figura 46 representa a mínima atuação do pulso PWM demarcada pelo contorno 

azul, são 13,75ms de nível lógico em alto devido a somatória do tempo total do primeiro 

estágio, do segundo estágio, do tempo de pulso do freio novo, do freio meia-vida e a atuação 

selecionada do terceiro estágio. 

 

Figura 46. Mínima atuação do pulso PWM no Ensaio 2. 

A figura 47 representa a máxima atuação do pulso PWM demarcada pelo contorno 

azul, são 15ms de nível lógico em alto devido a somatória do tempo total do primeiro estágio, 

do segundo estágio, do tempo de pulso do freio novo, do freio meia-vida e a atuação 
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selecionada do terceiro estágio, logo, temos a atuação total da faixa de atuação determinada 

pelo software, que no caso, é representada pelo bloco vermelho, bem como o contorno azul ao 

fim do bloco vermelho. 

 

 

 

Figura 47. Máxima atuação do pulso PWM no Ensaio 2. 

Assim como no Ensaio 1, o que determina o tempo do pulso PWM nesta aplicação é 

o bloco vermelho da figura 47, que simboliza o curso do pedal de freio, sendo melhor 

representado na figura 48. 

 

Figura 48. Composição do hardware e sinalização dos módulos de leitura e gerenciamento. 

No primeiro quadro da esquerda para a direita da figura 48, temos 15% de curso do 

pedal (bloco vermelho), logo o início é dado por 13,75ms e a soma de 15% do bloco 

vermelho. No quadro seguinte, é somado 13,75ms com 50% do bloco vermelho. No caso de 

100%, o valor somado seria de 1,25ms, que representa o máximo de atuação do sistema para 

esta condição. 

4.5 Dimensionamento do Hardware 

Conforme citado na seção 4.2, o hardware consiste de dois microcontroladores PIC 

18F4550 para composição dos módulos, onde um trata os sinais de entrada (Módulo 1) e o 

outro realiza o gerenciamento do sistema (Módulo 2), ambos possuem uma fonte 12V com 

regulador de tensão para 5V para alimentação dos microcontroladores.  
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Figura 49. Composição do hardware e sinalização dos componentes principais. 

4.5.1 Tratamento de Sinais no Hardware 

O Módulo 1 é constituído por um microcontrolador PIC 18F4550, tendo como 

função a leitura de sinais e envio desses sinais ao Módulo 2 de gerenciamento, basicamente 

contém um potenciômetro que representa a temperatura do freio de serviço, um potenciômetro 

para o curso do pedal, dois botões tipo chave táctil para o avanço e regresso dos estágios no 

modo manual, outro botão do mesmo tipo para o estado do freio, um botão de dois estágios 

para habilitar o modo automático, um LCD para apresentação de algumas informações, e 

demais que compõem o módulo, como componentes de polarização, capacitores, resistores, 

cristal, entre outros. 
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4.5.2 Gerenciamento do Sistema no Hardware 

O Módulo 2 é constituído por um microcontrolador PIC 18F4550, tendo como 

função o gerenciamento de dados recebidos do Módulo 1, basicamente contém quatro 

transistores FETIRF-450, sendo que em um deles há um servo motor para resposta do 

sistema, além do servo motor para saber se está havendo condução, um LCD para 

apresentação de alguns dados e demais componentes de polarização, como capacitores, 

resistores, cristal, entre outros que compõem o módulo.  

 
Figura 50. Região do hardware destinada ao processamento de dados. 
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4.6 Interface via LabVIEW 

A interface visual é feita por meio da ferramenta computacional LabVIEW, um 

bootloader é utilizado para comunicar o microcontrolador com o software da National 

Instruments via USB CDC. A interface foi desenvolvida para não apenas reproduzir os 

valores vindos do Módulo 2, mas realiza os mesmos cálculos que o Módulo 2 executa, isso 

permite novas operações com os dados e maior veracidade nas respostas, obtendo a mesma 

saída no LabVIEW. Alguns dos dados obtidos pela leitura de sinais feitas no Módulo 1, serão 

apresentados nas duas interfaces essenciais, sendo estas: interface de resposta do sistema e 

interface homem-máquina.  

A interface de resposta do gerenciamento reproduz os dados da simulação, e a 

interface de usuário (homem-máquina) contém as ferramentas disponíveis para utilização do 

 
Figura 51. Região do hardware destinada ao gerenciamento de dados. 
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operador bem como algumas das respostas para que se possa compreender o que está 

acontecendo com o retardador durante a operação.  

Existe uma terceira interface de comunicação, que tem como função o 

reconhecimento da placa que está em comunicação com o LabVIEW, ou seja, apenas para 

verificar se todos dados da comunicação como em qual porta está plugado o hardware, 

quantos bits possui o dado, e avaliação de erro na comunicação do software com o hardware. 

4.6.1 Interface de Resposta do Gerenciamento 

Conforme citado na seção anterior, a interface de resposta do gerenciamento contém 

todos os dados reais da simulação, dados que dizem respeito à eletrônica e programação, 

como a largura do pulso PWM por exemplo, que retorna os valores de intensidade do sistema, 

curso do pedal, temperatura, desgaste, entre outros. 

 

 

Figura 52. Interface de resposta do gerenciamento. 

Conforme a figura 52, da esquerda para a direita temos o termômetro que representa 

a temperatura do freio de serviço e LEDs em ordem ascendente que representam o curso do 

pedal, ao lado direito do curso do pedal temos a representação do acionamento dos modos de 

operação, bem como o nível de desgaste, estágio selecionado (representado pelos quadros 1 

ao 4), a simulação de um osciloscópio que apresenta o pulso PWM e sua amplitude em função 
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do tempo, e uma sinalização de emergência nomeada como "aviso". O ponteiro central e de 

maior tamanho, se trata do ponteiro principal da interface, que simboliza a largura do pulso 

PWM e entrega do sistema vindo do Módulo 2. Os quatro ponteiros menores representam os 

quatro estágios do sistema, de modo que a junção deles resulta no ponteiro central.  

4.6.2 Interface de Usuário 

Citado na seção 4.6, a interface de usuário apresenta basicamente o que seria a 

relação homem-máquina, evidentemente a interface possui caráter ilustrativo, apenas para que 

quem esteja operando o sistema saiba o que está acontecendo durante o funcionamento do 

retardador, mas que em caso de aplicações reais, as informações não são tão completas porque 

não há necessidade de apresentação desses dados. 

 

Figura 53. Interface de usuário. 

Contudo, nota-se que a interface de usuário se trata de uma simplificação do que e 

têm na interface de resposta do gerenciamento. Há apenas uma ressalva, o ponteiro central é 

representado em porcentagem, indicando a intensidade que está sendo utilizada pelo sistema, 

para melhor compreensão do usuário.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS: TEÓRICO E SIMULADO 

Esta seção apresenta as análises feitas sobre o trabalho, apontando a relevância e 

principais pontos abordados no estudo prático, e a conformidade atrelada a veracidade da 

simulação realizada no trabalho prático.  

5.1 Análise Teórica 

Se considerarmos que, do ponto de vista teórico no sentido da apresentação e 

conhecimento do freio retardador eletromagnético, podemos constatar que o estudo atende os 

objetivos propostos, listando objetivos, sua localização no veículo, visão básica dos 

componentes, características, benefícios, histórico e princípio de funcionamento, além dos 

comparativos em relação a aplicação e dados técnicos do freio retardador eletromagnético e 

demais tipos de retardadores, abordando também critérios de legislação internacionais e 

nacionais atualmente, e apresentando uma comparação de percurso de dois veículos 

comerciais, sendo um equipado com freio retardador eletromagnético e outro sem. 

O estudo acabou tendo que abranger alguns outros setores como a abordagem dos 

retardadores hidrodinâmicos, para facilitar e aprimorar a compreensão, e consequentemente o 

raciocínio para que se possa compreender o emprego do retardador eletromagnético, 

acarretando também em curiosidades como a utilidade dele em determinados países, em que 

seu uso é indispensável, através do interesse e da legislação, pois enquanto em outros países o 

uso é obrigatório dados os compromissos com segurança e meio ambiente por exemplo, no 

Brasil há certo descaso se considerarmos que os alertas são de ascender a luz de freio ao 

acionar, e para ônibus rodoviário e urbano intermunicipal deve-se ter o dispositivo caso 

operar em regiões montanhosas, isso demonstra o atraso em relação ao incentivo e 

desenvolvimento de novas tecnologias no país. 

Além disso, o estudo também contribui no que diz respeito a tópicos complementares 

que não fazem parte da metodologia do trabalho teórico, como a apresentação dos freios 

hidrodinâmicos e estudo do sistema de freios em si, o que permitiu aprimorar os 

conhecimentos adquiridos na graduação. 

Contudo, podemos destacar que o comparativo de percurso do freio retardador 

eletromagnético (e até de outros retardadores), enfatiza a razão de se ter o dispositivo no 

veículo, pois o estudo em si é a prova real da influência do dispositivo dados benefícios que 

são de extrema importância no ramo automotivo como segurança, economia, conforto e meio 

ambiente. 
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5.2 Análise da Simulação 

Primeiramente é importante destacar que toda a revisão de literatura feita a respeito 

do freio retardador eletromagnético foi essencial para o estudo prático,  permitindo adicionar 

novas funções ao sistema, como seu funcionamento em função de temperatura e desgaste, 

além do modo de segurança.  

Alguns pontos antes da análise geral sobre a simulação devem ser considerados, 

como por exemplo o compilador C18 que foi substituído pelo compilador CCS no decorrer do 

desenvolvimento, a mudança permitiu introduzir um servo motor que realiza uma interface 

física (além das apresentadas no LabVIEW), algo que antes fora removido por não ter sido 

possível ser adaptado as condições do compilador C18. A razão dessa mudança se deve ao 

fato de que a ferramenta não atendeu as necessidades da simulação, obviamente há condições 

de atender, mas levaria um tempo de aprendizado o qual não havia disponibilidade. A troca 

também se deve a um conhecimento mais profundo do compilador, a tentativa com o anterior 

foi apenas por uma questão de tentar deixar a simulação ainda mais robusta e abordar novos 

conceitos, embora que o resultado final tenha suprido tudo o que seria exigido com o mesmo.  

Para a análise da simulação, foi utilizado os resultados obtidos ao longo da seção 4, 

pode-se constatar que houve uma coerência das medições realizadas a partir dos dados obtidos 

em osciloscópio e LabVIEW. As figuras 54 e 55 apresentam as medições obtidas no Ensaio 1. 

 

Figura 54. Leitura do pulso PWM em osciloscópio simulado por LabVIEW no Ensaio 1. 
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Figura 55. Leitura do pulso PWM no Ensaio 1 em osciloscópio. 

Portanto conforme a figura 55, os valores obtidos referentes ao Ensaio 1 no 

osciloscópio são os mesmos que os obtidos na interface de resposta (indicado pelo rótulo 

amarelo na figura 54), onde foi obtido um pulso PWM de 6,25ms nas duas medições 

(considerando 50% de pedal acionado), pois cada divisão do osciloscópio representa 5ms, e 

com o auxílio do cursor amarelo, podemos considerar a pequena parcela além da divisão, que 

resulta exatamente nos 6,25ms. 

Para o Ensaio 2, também houve uma coerência das medições, conforme ilustrados 

nas figuras 56 e 57. 
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Figura 56. Leitura do pulso PWM em osciloscópio simulado por LabVIEW no Ensaio 2. 

 

 

 

Figura 57. Leitura do pulso PWM no Ensaio 2 em osciloscópio. 

 

No Ensaio 2 e conforme a figura 55, os valores obtidos no osciloscópio são os 

mesmos que os obtidos na interface de resposta (indicado pelo rótulo amarelo na figura 56), 

onde foi obtido um pulso PWM de 15ms nas duas medições (considerando 100% de pedal 

acionado). Levando em consideração os 5ms por divisão do osciloscópio e o auxílio do cursor 

amarelo, a soma das divisões resultam nos exatos 15ms obtidos. 
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Contudo, pode-se dizer que os valores obtidos em osciloscópio e interface de 

resposta possuem uma coerência, uma vez que os dois ensaios propostos correspondem ao 

que foi programado, o que garante a veracidade e confiabilidade da simulação apresentada, 

atendendo os objetivos listados na seção 1.1. 

Alguns pontos do protótipo não foram possíveis de serem implementados por razões 

técnicas, como no caso de um amplificador que trabalha em conjunto com o sensor de 

corrente, porém sua lógica já está implementada no software. A implementação de um 

módulo de falha bem como um banco de dados que permita ensaios pré-programados, 

também não foram possíveis de serem implementados devido algumas dificuldades 

encontradas em outros setores do trabalho que tomaram algum tempo para serem 

solucionadas e acarretaram na ausência das implementações citadas. Porém, a essência e 

principal objetivo da simulação foi apresentada, a reprodução de um freio retardador 

eletromagnético em função de temperatura e desgaste, com interfaces que permitem visualizar 

as respostas em diferentes setores e resultados coerentes.  

 

6 CONCLUSÕES 

O uso dos freios retardadores proporciona benefícios e vantagens indispensáveis 

tratando de dias atuais, seu desenvolvimento busca atender e contribuir para pré-requisitos 

como segurança, economia, conforto e meio ambiente, o que resulta em sub-benefícios 

importantes como a redução considerável do uso do freio de serviço, economia de 

combustível, menor número de troca de marchas e estabilidade numa faixa de rotação média 

considerada ideal para os veículos que utilizam o dispositivo. 

Lamentavelmente trata-se de uma tecnologia pouco explorada no Brasil, uma vez 

que sua matriz energética é feita em cima de veículos comerciais, talvez por falta de incentivo 

político ou da própria indústria se por exemplo levarmos em consideração os setores de 

manutenção de freios de serviço que seriam afetados caso o uso do dispositivo fosse 

obrigatório, por outro lado é satisfatório saber que nos EUA, Europa e outros países 

desenvolvidos, a tecnologia é aceita e por vezes obrigatória, ou seja, existe um critério para 

com o tema. 

Com a simulação foi possível observar o freio retardador na prática e a influência da 

temperatura e do desgaste em função da lógica aplicada, o que permite não só uma melhor 
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compreensão do freio retardador, mas também explorar os conhecimentos adquiridos na 

graduação. 

O desenvolvimento da simulação foi voltada ao retardador eletromagnético e o 

protótipo abordou vários conceitos e aplicações, sua flexibilidade permite ser manipulado sem 

grandes dificuldades, o que pode facilitar o interesse pelo estudo feito, bem como a ampliação 

do mesmo, adicionando novas variáveis e inclusive adaptá-lo a outros tipos de freios 

retardadores. Vale dizer também que a simulação permite adequar o dispositivo às duas 

variáveis citadas, algo que não ocorre na prática segundo o conteúdo abordado no trabalho. 

Desta forma, concluímos que os objetivos deste trabalho foram alcançados, do ponto 

de vista teórico e prático, resultando em conhecimentos que destacam a importância da 

tecnologia eletrônica aplicada a sistemas de elevação de segurança, desempenho e conforto na 

área de veículos comerciais, como o freio retardador eletromagnético. 

 

 

 

 
 

7 PROPOSTAS FUTURAS 

Quanto ao estudo dos freios retardadores presentes neste trabalho, destacamos que 

seria interessante explorar alguns pontos como:  

 Explorar melhor o conceito de EMR (tipo disco) e PMR (tipo tambor), trata-se 

de aplicações vistas em retardadores eletromagnéticos da empresa VOITH; 

 Estudar a eficiência de frenagem dos freios retardadores relacionando-os com 

os freios de serviço; 

 Realizar a mesma abordagem feita com os retardadores eletromagnéticos com 

cada um dos hidrodinâmicos (óleo e água); 

 Abordar melhor a aplicação dos retardadores em demais tipos de veículos 

comerciais, especialmente nos ônibus.  

 

A respeito da simulação realizada neste trabalho, destacamos que seria interessante 

explorar alguns pontos como:  
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 Relacionar outras variáveis, como velocidade, desaceleração, situação de 

declive, eficiência de frenagem, peso, entre outras; 

 Complementar os objetivos não alcançados listados na seção de análise; 

 Buscar autenticidade das variáveis trabalhadas e adequar a aplicações reais, 

como por exemplo adicionar uma curva de temperatura de modo que possa 

trazer seu comportamento real e níveis de desgaste mais precisos com relação 

aos pares de atrito; 

 Relacionar com uma modelagem matemática e/ou criar a própria modelagem 

matemática deste algoritmo; 

 Ampliação do estudo para os retardadores hidrodinâmicos (óleo e água). 
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