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RESUMO 

 

  Nos dias atuais, convivemos com uma forte pauta relacionada à sustentabilidade do 

planeta, tópicos como efeito estufa, qualidade do ar e uso de combustíveis fósseis, vem sendo 

discutidos mundialmente. Uma das soluções encontradas foi a utilização de fontes alternativas 

de combustível, como o biodiesel. O último passo empregado pelo PROCONVE P7 visa o 

tratamento interno dos gases da exaustão, sistemas conhecidos como EGR e o SCR. O 

próximo passo a ser dado é melhorar o consumo do combustível, através da diminuição do 

gasto energético com perdas no motor, que se necessita para percorrer um mesmo trajeto, e 

consequentemente exaurir menos poluentes, uma vez que quanto menos combustível for 

queimado, menor será a emissão de poluentes. O SATF (Sistema de Aproveitamento do 

Turbo no Freio) é uma proposta para se obter a redução do consumo de combustível de forma 

simples, melhorando os gastos energéticos do motor, de forma que o condutor não precisa 

atuar no sistema e se reduz o custo mensal variável do veículo, seu conceito se baseia em 

utilizar a pressão sobressalente do turbocompressor, que não gera perdas e nem ganhos para o 

motor, para encher os reservatórios do sistema de freio pneumático, reduzindo o tempo do uso 

do compressor, e quando possível até o desacoplando do motor, fazendo com que o mesmo 

não reduza o desempenho do motor. Para que o sistema seja empregado, é necessário que o 

veículo tenho um motor com turbocompressor e um sistema de freio pneumático, sendo que o 

compressor de ar deverá possuir uma embreagem magnética para que seja acoplado ou 

desacoplado quando necessário.  

Palavras chave: Turbocompressor, freio pneumático, consumo de combustível, emissões, 

compressor, SATF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 In the present day, we live with a strong agenda related to world’s sustainability, 

topics like greenhouse effect, air quality and use of fossil fuels, has been discussed 

worldwide. One of the found solutions is to use alternative fuel sources, like biodiesel. The 

last step employed by PROCONVE P7 aims the internal treatment of exhaust’s gas, like the 

systems known by EGR and SCR. The next step is the improvement of fuel consumption, by 

decreasing the energy expenditure with engine’s losses, which it needs to run one specific 

path, and consequently exhaust less pollutants, once that the less fuel is burned, the less will 

be the emission of pollutants. SATF (UTSB: System of the Usage of turbo on the brake) is a 

proposal to obtain the reduce of fuel’s consumption in a simple way, improving the energy 

output of the engine, so that the driver won’t need to do anything on the system and yet 

decreases the monthly variable cost of vehicle. This concept is based in using the extra 

pressure, which doesn’t generates losses and earnings to engine, to fill the tanks of pneumatic 

brake’s system, decreasing the usage time of air-compressor, and even disengaging it from 

engine when allowed, making it does not reduce the engine performance. To employ the 

system, it’s necessary a turbocharged engine and a pneumatic brake system for the vehicle, a 

pneumatic brake system which must have an air-compressor with magnetic clutch to engage 

or disengage when necessary.   

Key words: Turbocompressor, pneumatic brake system, fuel consumption, emissions, 

compressor, SATF. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As emissões veiculares provenientes da queima de combustível são prejudiciais e 

agravantes ao meio ambiente e aos seres vivos. Para um veículo entrar em movimento, ele 

necessita vencer as forças resistivas, onde por sua vez, o automóvel consegue realizar este 

feito através da combustão. O processo de combustão fornece energia, esta que não é cem por 

cento utilizada, implicando em uma grande perda energética, sendo: através do calor gerado 

pelo processo, o atrito entre os componentes, e o fornecimento desta energia para outros 

componentes. 

 Um destes componentes é o compressor de ar, utilizado no sistema de freios, que 

consome parte desta energia, afetando o desempenho do veículo e consequentemente o 

consumo de combustível. 

Este projeto visa um conceito novo, fundamentado na otimização da geração do ar 

comprimido em relação ao consumo de energia, uma vez que os sistemas de gerenciamento 

atualmente não controlam nenhum componente, apenas tratam dos gases da exaustão, como o 

EGR (Exhaust Gas Recirculation) e o SCR (Selective Catalytic Reduction). O EGR atua 

redirecionando os gases, parcialmente, para a admissão. O SCR funciona por meio da injeção 

de ARLA 32 (substância a base de ureia) no catalisador. 

 

Figura 1- Funcionamento do sistema EGR. (Fonte: http://www.oficinaecia.com.br) 
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1.1. Objetivo 

 O sistema tem como principal objetivo reduzir o consumo energético do compressor 

de ar no motor, fazendo com que este utilize sua energia para movimentação do veículo. Esta 

energia é gerada a partir da queima de combustível no interior dos cilindros do motor, sendo 

assim, ao reduzir o consumo de energia, consequentemente também será reduzida a queima de 

combustível, e emissões de gases na atmosfera. Com a redução do consumo de combustível, 

proporcionalmente será reduzido o gasto em sua compra, podendo representar uma redução 

significativa de valores.  

 A imagem a seguir ilustra o quão prejudicial pode ser um veículo que não possui um 

bom consumo energético, realizando uma queima irregular. 

 

Figura 2 - Veículo com queima irregular de Combustível. (Fonte: http://blog.fisgo.com.br) 
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1.2. Motivação 

 Desenvolver uma tecnologia inovadora que através da redução de consumo energético, 

melhore a qualidade do ar, visto que os gases poluentes gerados a partir da queima de 

combustível promovem diversas doenças cardiorrespiratórias a todos que a inalarem.  Como o 

observado na Figura 3, onde o indivíduo necessita de uma máscara para circular ao ar livre e 

evitar essas doenças. 

 

Figura 3 - Poluição atmosférica. (Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br) 

1.3. Metodologia 

 O método a ser utilizado visa à redução do gasto energético do motor em relação ao 

compressor, através de um sistema de gerenciamento capaz de analisar e controlar a geração e 

o uso do ar comprimido. 

2. TURBOCOMPRESSOR 

 Segundo Randy Knuteson, originalmente, o turbo surgiu como uma solução para 

compensar a perda de potência de aeronaves, sob efeito do ar rarefeito em elevadas altitudes. 

 No início do século XX, o Dr. Alfred J. Buchi desenvolveu a patente do turbo 

compressor para motores de combustão interna, na mesma época a empresa Sulzer Bros. 

realizou o primeiro design da patente. Posteriormente a empresa General Electric iniciou sua 

produção em massa. Alguns anos depois essa tecnologia foi aplicada a motores de ciclo 

Diesel.  
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2.1 Princípios do turbocompressor 

 Ao nível do mar encontramos 0.001081 g/cm³ de densidade do ar, já a 10000 pés a 

densidade decresce para 0.000905 g/cm³, a esta altitude um motor aspirado chega a perder em 

torno de 26% de sua potência.  

100 hp (a nível do mar) = 74.9 hp (10.000 pés) 

Equação 1 - Variação da potência conforme altitude. (Fonte: "Boosting your knowledge of turbocharging”, 
Kelly Aerospace.) 

 

 Solucionando este déficit de densidade do ar, o turbo propõe um aumento na pressão 

no coletor de admissão do motor, através do aproveitamento da pressão liberada pelos gases 

da exaustão. O turbo é utilizado para garantir um torque maior ao motor. 

Este objetivo é atingido comprimindo o ar admitido, dessa forma sua densidade 

aumenta e então é possível injetar mais ar dentro da câmara de combustão, logo a mistura de 

ar/combustível possuirá mais átomos de oxigênio, aumentando a eficiência da combustão. 

O ar da admissão é comprimido por um compressor que é girado pela força cinética 

dos gases da exaustão. Porém também há energia térmica nesses gases, que acabam se 

perdendo durante o resultado, fazendo com que o escape se resfrie. 

Atualmente existem dois tipos de turbocompressores, sendo eles: turbo com 

circulação secundária e geometria variável. Embora o turbocompressor tenha sido 

desenvolvido para compensar a perda de potência em função da rarefação do ar, existem dois 

problemas que ocorrem: o excesso de pressão e a falta de pressão (turbo lag). 

No excesso de pressão, a caixa de pressão abre a válvula de circulação secundária 

que retira parte da força liberada pela exaustão do motor, além de retirar parte do ar 

comprimido produzido pelo compressor. Desta maneira, a pressão é retirada da turbina, 

reduzindo a rotação produzida e retirando o excesso de pressão no compressor.  

Já visando solucionar o outro problema, falta de pressão, foi desenvolvido o 

turbocompressor com geometria variável que trabalha com palhetas móveis que abrem ou 
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estreitam o fluxo dos gases que alimentam a turbina (gases da exaustão), desta maneira o 

turbo também fornece um ganho de potência em rotações baixas, além de reduzir o consumo e 

as emissões. 

No primeiro sistema citado observava-se uma falta de alimentação em rotações 

baixas, pois o motor não oferecia pressão suficiente para que o turbo produzisse um mínimo 

requerido de ar comprimido. Porém com as palhetas móveis é possível que o turbo atinja esta 

marca através de um estreitamento do canal por onde a sua alimentação passa, assim ocorre 

uma pré-compressão dos gases antes dos mesmos chegarem às turbinas. 

Através da válvula comutadora e da caixa de baixa pressão a unidade de 

gerenciamento responsável pela coleta de dados e monitoramento do turbocompressor 

controla as palhetas móveis que irão normalizar ou estreitar a entrada da alimentação de 

acordo com a demanda necessária. 

2.2 Funcionamento 

 

Em um motor de ciclo Diesel tem como princípio de seu funcionamento a expansão 

de gases proveniente da combustão realizada no interior de seu cilindro, através da elevação 

de temperatura e pressão da mistura ar/combustível (Diesel). Com o término do ciclo de força, 

durante o ciclo de escape parte dessa pressão é descartada. 

Essa pressão é aproveitada pelo turbo ao forçar a saída de gases por uma turbina que 

entrará em rotação solidariamente a pressão fornecida pelos gases do escape. Essa turbina, por 

sua vez, irá rotacionar a turbina do compressor gerando pressão para o ar que será admitido 

em sequência pelo motor. 

Com essa pressão de admissão o sistema é capaz de preencher totalmente a câmara 

de combustão com o máximo de massa ar possível, gerando assim uma combustão mais 

eficiente. 
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Figura 4 – Funcionamento do turbocompressor. (Fonte: http://carros.hsw.uol.com.br) 

A unidade de controle é responsável pelo controle e manutenção do sistema, 

recebendo o sinal dos sensores de pressão e temperatura na fase de admissão, velocidade do 

motor e altitude (implica na densidade atmosférica). E envia sinal para a válvula comutadora, 

e por meio deste sinal controla a pressão de carga. 

A coleta de informações pela unidade de gerenciamento é possível através de 

diversos sensores com funcionalidades distintas e alocados ao longo do veículo, sendo eles:  

Pressão de carga: é conectada a válvula de admissão, e é utilizado para calcular o 

ângulo das palhetas. Em caso de falha desse componente o ângulo das palhetas é colocado 

íngreme, apenas em caso do turbocompressor de geometria variável. 

Altitude: é integrado a ECU. Calcula a pressão do ar externo, e é utilizado para fazer 

uma correção da pressão de carga, uma vez que a densidade do ar cai com o aumento da 

altitude, também serve para controlar a recirculação do gás de escape. Em sua falha há um 

mapeamento de sua constante de saída, fazendo com que aumente suas emissões e diminua 

sua potência. 

Temperatura da válvula de admissão: é colocada próxima a válvula de admissão de 

ar, após o resfriamento (intercooler). Também é utilizado a fim de corrigir a pressão de carga, 

pelo fato de a temperatura surtir efeito na densidade. Na sua falha a ECU utiliza um valor de 

temperatura substituto, que pode ocasionar em perda de potência. 

Velocidade angular: realiza a leitura da velocidade de rotação da arvore de manivela. 

É utilizado para realizar a leitura de injeção de combustível, ponto de injeção, controle de 
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carga, controle de marcha lenta, etc. O motor não pode se iniciar sem o sinal desse sensor, 

caso venha a falha durante o funcionamento o motor corta. 

Válvula solenoide de pressão de carga: é controlado pela ECU do motor e libera o 

vácuo da caixa de baixa pressão por um pulso que troca seu sinal. Em sua falha, a válvula é 

aberta e libera a entrada de pressão atmosférica na caixa de baixa pressão. 

Dentro do que foi explicado o turbo também pode ser modificado para se obter 

maiores limites de pressão disponível para o sistema, com a utilização do turbo sequencial, o 

conceito do turbo sequencial é colocar mais um turbo e interliga-los em série, assim a entrada 

de ar do segundo turbo já é pressurizada pelo primeiro turbo, e o resultado final é uma pressão 

maior. 

 

3. SISTEMA DE FREIO PNEUMÁTICO 

 

O sistema de freio utiliza o ar presente na atmosfera para efetuar a força de 

frenagem, com a possibilidade de configuração de duas formas distintas: duplo circuito 

paralelo ou duplo circuito cruzado, sendo assim, sua aplicação está vinculado a veículos 

comerciais pesados (caminhões, ônibus). 

3.1. Vantagens sobre o hidro-vácuo e o hidráulico 

Se comparado aos sistemas hidro-vácuo e hidráulico, o pneumático apresenta maior 

capacidade de frenagem; não exige maior esforço muscular do condutor para efetuar a 

frenagem; além de possibilitar maior número de adaptações. 

Estas vantagens são devidas ao fato do ar ser compressível, enquanto o líquido não é, 

o que resulta em uma maior pressão de trabalho, quanto ao acionamento do sistema 

pneumático a única força a ser vencida pelo condutor é a mola, enquanto no hidro-vácuo e 

hidráulico a resistência da própria força de frenagem, e referente a maior possibilidade de 
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adaptações, se da pelo fato, do sistema pneumático poder utilizar a pressão do ar em outros 

acessórios enquanto os sistemas que utilizam de líquidos não podem. 

 

3.2. Conceito de funcionamento 

Desacelerar o veículo a fim de reduzir a velocidade eventualmente até sua condição 

de repouso, conforme solicitação do condutor, condições de tráfego e legislação. 

3.3. Funcionamento do sistema de freio pneumático 

 

 

Figura 5 - Funcionamento do sistema de freio pneumático. (Fonte: http://enginemechanics.tpub.com) 

Quando o motor entra em funcionamento, ele aciona o compressor de ar, que por sua 

vez inicia a captação de ar atmosférico, onde na unidade de tratamento adequa o ar sob as 

condições ideias para o uso no sistema sem comprometer os componentes (filtra, 

desumidifica, resfria a temperatura), dando sequência a compressão do ar. 

No ciclo de funcionamento do motor na fase de compressão ocorre a elevação da 

temperatura do ar em função da lei das conservações das massas, pois com o aumento da 

pressão o volume mantém-se e se faz necessário o aumento da temperatura para manter o 
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equilíbrio. Visto isso, o ar será resfriado novamente pelo sistema de tratamento, então, 

encaminhado para a válvula reguladora de pressão que estabilizará as pressões para a 

condição de trabalho, em seguida, o ar é direcionado para a válvula moduladora (válvula 

protetora de 4 circuitos) que tem a responsabilidade de realizar a leitura do estado de cada 

reservatório e a partir dos dados coletados estabelecer prioridades, sendo preenchido na 

seguinte ordem, freio de serviço, freio secundário, freio de estacionamento e acessórios 

(portas e sistemas de conforto).  

Em uma situação onde o reservatório de acessórios está sendo completado e o 

condutor utiliza o freio de serviço, a válvula irá parar o preenchimento do mesmo e irá iniciar 

o do reservatório de serviço, voltando para sua atividade anterior apenas quando o 

reservatório de serviço estiver completamente cheio e disponível para o uso. 

Mesmo após o término das atividades relacionadas aos reservatórios o compressor 

não para de funcionar. 

A seguir, a figura 6, representa um sistema de freio pneumático e os componentes 

que integram este sistema, e posteriormente uma breve explicação sobre os componentes. 
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Figura 6 - Componentes do sistema de freio. (Fonte: Apostila Técnica de Instrução KNORR,1988. ) 
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3.4. Componentes do sistema 

 Compressor 

O compressor (1) é acoplado no motor através de uma polia na extremidade do eixo 

de manivela que gira solidário ao eixo de manivela do motor, esta rotação faz com que a biela 

desloque o pistão, o deslocamento entre o PMI e o PMS faz com que o ar seja comprido, 

respeitando os tempos de admissão, compressão e exaustão. 

Para que o sistema SATF entre em funcionamento corretamente e apresente ganhos, 

é necessário que o compressor de ar do sistema de freio seja instalado com embreagem 

magnética, com a finalidade de poder ser desacoplado e assim não consumir energia do 

motor. 

 Válvula reguladora de pressão 

A válvula reguladora de pressão (2) tem como finalidade limitar a pressão de sua 

saída para o sistema, além de protegê-lo devido a função de filtragem e controle do excesso de 

ar comprimido.  

O ar fornecido pelos compressores é direcionado ao pórtico de entrada da válvula, 

por sua vez, possui um mecanismo interno constituído por vias, embolo e mola, onde o fluxo 

de ar é controlado pelo deslocamento do conjunto êmbolo/mola com o valor pré-determinado 

de restrição.  

 Válvula de Proteção 4 Circuitos 

A válvula de proteção quatro circuitos (3) tem função de determinar as prioridades de 

preenchimento dos reservatórios de freio (serviço, secundário, estacionamento e auxiliar), 

também possui o dever de coordenar a pressão e a alimentação em caso de falha em algum 

dos circuitos. 

Seu funcionamento consiste no controle da entrada do ar para todos os sistemas, 

através de molas internas, a válvula é capaz de priorizar saídas específicas assim como 
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redirecionar pressão já armazenada em determinado reservatório para outro reservatório, em 

caso de equilíbrio de pressão em todo o sistema. 

Caso haja uma falha em algum circuito, a válvula será capaz de agir de maneira a 

iniciar o processo de nivelamento de pressão do circuito. 

 Indicador de baixa pressão 

O indicador de baixa pressão (4) avisa o usuário através de uma interface luminosa 

que o sistema está operando com pressão abaixo do especificado ou que o sistema não está 

operando por pressão insuficiente. 

 Reservatório de ar comprimido 

Reservatórios de ar comprimido (5) tratam-se de componentes para o 

armazenamento do ar comprimido, após seu tratamento e desumidificação. 

 Válvula de Dreno 

A válvula de dreno (6) remove a água e os demais fluídos presentes no ar, dentro da 

linha de alimentação do sistema. 

Através do pórtico de entrada da válvula durante a alimentação do sistema, o pistão é 

deslocado para baixo, forçando com que a água e o óleo contidos no ar retornem para o 

pórtico de entrada, mas ao invés de seguir para alimentação acumulam-se em uma câmara no 

seu interior, depois estes resíduos são dispersos na atmosfera, já o ar drenado segue para o 

sistema.  

 Manômetro 

O manômetro (7) é o instrumento responsável por indicar a pressão contida na linha 

de trabalho do sistema de freio. 
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 Válvula Pedal 

Também conhecida como válvula de freio de serviço (8), tem a função de permitir a 

interação entre o condutor do veículo e a atuação do sistema de freio de acordo com a 

intenção ou necessidade da desaceleração ou parada total do automóvel.  

Através do acionamento humano do pedal, desloca-se um êmbolo abrindo passagem 

do ar armazenado nos reservatórios de serviço para o sistema de freio traseiro e dianteiro, 

respectivamente. 

 Cilindro Membrana 

O Cilindro membrana (9) tem a função de acionar as sapatas do sistema de freio. 

Por meio do acionamento via pedal, o ar comprimido é enviado para o cilindro 

membrana, onde pressiona o diafragma, que por sua vez, comprime a mola, deslocando a 

haste oposta a membrana acionando as sapatas. 

 Cilindro combinado 

O cilindro combinado (10) tem sua aplicação voltada ao circuito de freios traseiro, 

atuando no freio de serviço e estacionamento. 

O acionamento do freio de serviço é realizado pelo mesmo princípio do cilindro 

membrana, onde o ar comprime o diafragma, exercendo uma força na mola e com sua 

compressão faz com que o atuador acione o sistema de freio. 

Quanto ao freio de estacionamento, tem o funcionamento contrário ao de serviço, sua 

ativação depende da liberação do ar contido no interior de uma câmara, uma vez que este ar 

esteja pressurizando a câmara a mola do freio se mantém contraída, não acionando o atuador. 

Quando o ar é liberado, a mola se expande, deslocando o êmbolo e exercendo a frenagem. 

Em uma situação de emergência, é necessário que a pressão exercida pela mola seja 

liberada. Esta liberação se dar por meio do recuo do parafuso de alivio, soltando os freios. 
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 Válvula de acionamento 

A válvula de acionamento (11) tem a função de controlar o cilindro de acionamento. 

Quando o condutor aciona o pedal de freio, a válvula recebe o comando, liberando a pressão 

para o cilindro de acionamento, pressurizando quando solicitado a frenagem ou 

despressurizando quando liberado o pedal. 

 Freio motor 

O freio motor (12) trata-se de um sistema secundário, que utiliza a potência do motor 

e os gases eliminados na combustão como força para realizar a frenagem, proporcionando 

maior segurança, dirigibilidade e estabilidade. 

Funciona através de uma borboleta localizada no sistema de escape do motor. Após a 

exaustão, o motor elimina o ar, este é coletado por uma tubulação, a borboleta se fecha, 

gerando uma contrapressão no sistema, pois comprimi o ar decorrente da combustão.  

Esta contrapressão proporciona a frenagem ou a desaceleração do veículo. 

 Auxiliares 

Os freios auxiliares (13) são subsistemas do sistema de freio, dividindo-se em serviço 

e secundário, freios motores e retardadores respectivamente. 

 Válvula de estacionamento 

A válvula de estacionamento (14) responsável por acionar o freio de estacionamento, 

dividida em subconjuntos, sendo eles: válvula de estacionamento da tração, válvula de 

estacionamento do reboque e a válvula de estacionamento do cilindro combinado. 

 Válvula relé 

A válvula relé (15) promove o acionamento e o desacionamento do circuito de freio 

traseiro. Em função da distância do sistema traseiro, há uma defasagem no tempo de 
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acionamento, a válvula relé então contorna esse atraso, fazendo com que o acionamento 

ocorra o mais simultâneo possível do circuito dianteiro. 

 Válvula de duas vias 

A válvula de duas vias (16) tem como finalidade distribuir, direcionar e acionar os 

demais componentes do sistema. 

 Válvula distribuidora 

A válvula distribuidora (17) tem a função de encaminhar o ar comprimido para cada 

circuito: estacionamento, serviço, reboque e semirreboque. 

O componente recebe comando de uma válvula e da continuidade para o circuito 

cumprindo o requerido pelo sistema. 

 Válvula de retenção 

A válvula de retenção (18) é utilizada com objetivo de permitir que o ar flua em 

somente uma direção, realizando um bloqueio no outro sentido através do assentamento de 

uma esfera. 

 Válvula de freio do reboque 

A válvula de freio do reboque (19) tem a função de acionar exclusivamente o freio de 

estacionamento do reboque. 

 Cabeça de acoplamento 

A cabeça de acoplamento (20) promove a interligação entre o cavalo mecânico e o 

semirreboque. 
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4. APROVEITAMENTO DA PRESSÃO DO TURBOCOMPRESSOR NO SITEMA DE 

FREIO 

 

Atualmente, há uma exigência no mercado quanto ao nível de emissões em veículos 

automotores. As tecnologias empregadas visam tratar gases provenientes da combustão do 

Diesel, já neste projeto há uma nova maneira de se abordar esta legislação, tendo como 

finalidade a relação entre consumo de combustível e emissões. 

4.1. Princípios do sistema 

O conceito visa à redução do consumo de energia proveniente da geração de ar 

comprimido para o sistema de freio. Através do controle do compressor e do uso da pressão 

sobressalente do turbo, o sistema irá aperfeiçoar o processo de preenchimento dos 

reservatórios pneumáticos, em termos de energia, deixando o motor livre para gerar torque 

para tração do veículo utilizando menos combustível possível. No esquema a seguir é dado a 

forma como o SATF irá interagir com o ar comprimido do turbocompressor: 

 

Figura 7 - Principio de funcionamento SATF. (Fonte: Dados do autor) 
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  O SATF (1) irá coletar dados da válvula pedal (7), do sensor de fluxo de ar (5) e do 

sensor de pressão (8), calcular quanto o sistema está apto a redirecionar a sua pressão 

produzida para o sistema de freio e atuar no motor (2), no turbocompressor (3) e na válvula 

borboleta bifurcada (4), enviando a pressão para o sistema de freio. O ar comprimido não 

pode ser utilizado pelo sistema de freio, nem pela alimentação do motor, devendo passar por 

tratamentos com a finalidade de condicionar o ar para uso, para o sistema de alimentação usa-

se um radiador (6) e para o sistema de freio uma unidade de tratamento do ar (9), após o seu 

tratamento poderá ser armazenado nos reservatórios (10).  

Em situações de plena carga o turbo não será utilizado a fim de não prejudicar o 

desempenho, pois é necessária toda a pressão de ar para o motor, caso contrário sua potência 

será comprometida. Em situações de média carga o sistema é capaz de identificar se é viável a 

utilização do turbo em conjunto com o compressor. E na ausência de carga o sistema desfruta 

da pressão do turbo compressor para preencher os reservatórios. 

Essa redução de consumo poderá ser medida, pois o tempo de uso do compressor 

será reduzido por conta do auxílio do turbocompressor em preencher os reservatórios de freio, 

e o turbocompressor sendo um componente que sempre está conectado ao motor pode 

também ser evitado através do by-pass. O sistema SATF por meio do gerenciamento desses 

dois componentes, que serão as fontes de ar comprido para o sistema de freio, reduzirá o 

consumo energético da atuação do compressor no motor.  

O SATF tem como base de determinação de ativação, parâmetros coletados dentro 

do próprio motor, a fim de determinar quanto ou quando o sistema pode usufruir da pressão 

extra do turbo, e também tem capacidade de atuar no motor, com a mesma finalidade de criar 

a condição em que pode usar a pressão do turbo, calculando que terá ganho com isso, por 

exemplo na partida do veículo, o motorista não está acelerando, o sistema pode acelerar e 

desviar a pressão excedente do turbo para o freio, uma vez que terá ganhos com essa ação, e 

assim que o motorista precisar de torque do motor o sistema corta esse uso extra e fornece a 

potência que o motorista está precisando. 

Essa nova tecnologia tem alguns pré-requisitos para que possamos aplica-lo em um 

veículo, o mesmo deve ter um sistema de freio pneumático, e um motor turbo, capaz de gerar 

pressões próximas às pressões de trabalho do sistema de freio (7 a 12 bar), ou mesmo que não 
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seja uma pressão próxima existem soluções possíveis para que o SATF possa ser 

implementado, como redimensionar o turbocompressor. Como o exposto na figura a seguir: 

 

 

Figura 8 – Atuação do SATF no compressor e no turbocompressor. (Fonte: Dados do autor) 

 

 

Figura 9 – Temperaturas de trabalho do ar SATF (Fonte: Dados do autor.) 
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Como ilustrado pela figura (8) temos a representação energética do sistema, tal como 

seus fluxos de ar, e o estado geral do ar, podendo este ser frio, quente ou atmosférico 

(expressado pelo item 11 da figura (8). Seguindo esta linha de raciocínio o ar atmosférico irá 

entrar no sistema por meio do compressor de ar e pelo turbocompressor, onde o mesmo será 

comprimido e elevado a altas temperaturas, onde deverá ser tratado para o seu 

armazenamento. O compressor deverá ter integrado em seu sistema uma embreagem 

magnética que permite que o sistema o controle.  

Vale mencionar que o sistema é totalmente automático e toma decisões em tempo 

real, com base em parâmetros pré-estabelecidos, ou seja, o condutor não terá influência no seu 

funcionamento e simplesmente terá ciência de que estagio do funcionamento se encontra o 

sistema para que ele saiba como conduzir de forma mais econômica. 

4.2. Croqui 

A imagem a baixo representa um esboço do circuito pneumático, onde os atuadores 

representam os reservatórios do sistema de freio, e o esquema logico representa o módulo da 

unidade de controle.  
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Figura 10 - Funcionamento croqui. (Fonte: Dados do autor) 

E a imagem a seguir representa os componentes através de uma numeração ordenada, 

onde será explanada posteriormente. 
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Figura 11 - Numeração dos componentes (Fonte: Dados do autor) 
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 Unidade de conservação 

Todos os circuitos pneumáticos apresentam uma unidade de conservação, pois esta 

irá preparar o ar comprimido para que seja utilizado, desumidificando, removendo as 

impurezas contidas no ar atmosférico para que não prejudique e comprometa o sistema. 

No esboço apresentado anteriormente, a unidade de conservação tem a função de 

representar as entradas de ar comprimido disponíveis para o sistema. 

 Válvula 3/2vias NF, acionamento solenoide e retorno por mola 

 A válvula 3/2vias tem a função de permitir a entrada de pressão para o circuito, em 

sua condição de repouso está fechada e ao ser acionada por um comando elétrico permite a 

pressurização do sistema. 

No esboço está representando o compressor, que é um componente cujo acionamento 

depende da demanda. 

 Válvula reguladora de fluxo unidirecional 

A válvula reguladora de fluxo tem a função de regular o fluxo em um sentido da 

linha e bloquear o retorno do ar pelo outro canal. 

No esquema pneumático representado acima, a válvula está posicionada afim de não 

permitir o retorno do ar para as fontes geradoras, pois a pressão pode sobressair à outra e 

assim causar uma contrapressão indesejada. 

 Válvula 3/2vias NF, acionamento solenoide e retorno por mola 

Está válvula em específico representando o desvio de pressão do turbo, cujo 

requerimento para utilização será determinado pelos cálculos executados pelo software de 

gerenciamento. 

 Válvula 3/2vias NF, acionamento solenoide e retorno por mola 
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O grupo de válvulas realiza o controle do fluxo para os reservatórios, também 

controlado pela unidade de controle eletrônica. 

 Atuador de dupla ação 

O atuador de dupla ação, tem seu acionamento pneumático, através da pressão do ar 

em seu embolo. Seu funcionamento consiste na entrada de pressão em uma das vias, causando 

seu acionamento, e a entrada de ar na outra via promove seu retorno. 

No esquema está representando os reservatórios de ar comprimido utilizados pelo 

sistema de freio, estando cheio quando atinge o máximo do seu curso. 

 Interruptor de fim de curso 

É um interruptor na forma de um batente mecânico. Quando o embolo chega e o 

atinge o batente, este por sua vez fecha o contato elétrico. 

No circuito acima, representa o sensor que irá informar a central de controle, que o 

reservatório se encontra cheio. 

 Alimentação elétrica 

A alimentação elétrica é a responsável por fornecer 24V (DC) para o funcionamento 

da parte lógica.  

 Atuador solenoide 

O atuador solenoide é o incumbido de transformar os sinais elétricos de 24V (DC), 

provenientes da lógica, em acionamento mecânico para as válvulas. 

 Interruptor de fim de curso 

Este interruptor tem a função de representar o interruptor de fim de curso (4.2.7) no 

esquema elétrico. 
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 Botão com trava comutador ladder 

Este botão tem a finalidade de acionar ou desacionar dois circuitos diferentes, de 

forma que sejam alternativos, para que um funcione o outro deve estar desligado. A trava 

determina a permanência em um dos circuitos, uma vez que acionado mantém sua posição, 

até que seja desativado por ação manual. 

 Botão com trava comutador 

Este botão é responsável por direcionar a alimentação entre dois circuitos distintos e 

manter ativo o circuito selecionado. 

 Botão comutador 

O botão comutador tem a função de direcionar a alimentação entre circuitos distintos. 

 LED 

O LED é um componente eletrônico que quando energizado emite uma luz. 

O emissor de luz tem a função de indicar ao condutor do veículo o estágio ao qual se 

encontra os reservatórios, cheio ou vazio, e também responsável por informar se há a 

utilização da pressão do turbocompressor ou não. 

 Descrição do circuito 

O circuito pneumático apresenta duas fontes de alimentação, o compressor e o 

turbocompressor, representados no esquema pneumático pelas unidades de conservação 

(4.2.1), no sistema real as pressões são variáveis, enquanto no esboço pneumático são 

constantes pois não há um componente que seja capaz de representar uma variação 

significativa no sistema. 

O controle das entradas é realizado pelas válvulas 3/2vias NF acionamento solenoide e 

retorno por mola (4.2.2 e 4.2.4) de forma a permitir que o gerenciamento possa determinar 
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quais das entradas serão utilizadas, sendo que no circuito não há uma progressividade na 

abertura da válvula do turbocompressor, enquanto na realidade existe essa necessidade que é 

suprida por uma válvula borboleta. 

As pressões geradas pelas alimentações turbocompressor e compressor são 

direcionadas para a mesma linha, podendo uma sobressair a outra e ocasionar uma 

contrapressão no sistema, para evitar esta situação foi incrementado ao circuito uma válvula 

reguladora de fluxo unidirecional (4.2.3) em cada entrada. 

As válvulas 3/2vias NF acionamento solenoide e retorno por mola (4.2.5) de comando 

dos reservatórios são responsáveis pelo controle da entrada e saída de ar nos reservatórios, a 

válvula de entrada é acionada quando o sistema de gerenciamento indica que há a necessidade 

de preencher os reservatórios, enquanto a válvula de saída é comandada diretamente pelo uso 

do ar comprimido.  

O circuito pneumático tem quatro reservatórios, representados pelos atuadores de 

dupla ação (4.2.6), cada um é responsável por reservar ar para uma vertente do sistema de 

freio, sendo eles: serviço (acionamento via pedal), secundário (via botão), estacionamento 

(via alavanca de estacionamento) e acessórios (botões, gatilhos...). 

Para indicar no sistema que o reservatório se encontra saturado ou não foi utilizada 

uma válvula fim de curso (4.2.7). No sistema real de funcionamento é monitorado por 

sensores de pressão que executam cálculos para determinar o grau de preenchimento dos 

reservatórios. 

No esboço representado, o acionamento das entradas é realizado manualmente via 

botões (4.2.11 e 4.2.12), que irão ativar os solenoides das válvulas responsáveis pelas 

alimentações de pressão, já indicando ao usuário através de interfaces a utilização de cada 

sistema de entrada de ar. 

O preenchimento dos reservatórios é realizado de forma ordenada, tal que, respeite as 

prioridades que o sistema estipula. Seguindo este raciocínio, o reservatório de freio de serviço 

deverá ser o primeiro a ser preenchido, seguido do secundário, estacionamento e acessórios, 

respectivamente. Inclusive o sistema é responsável por garantir que a ordem de prioridades 
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seja cumprida, independente da situação dos outros reservatórios, interrompendo o processo 

de preenchimento se necessário. 

O gerenciamento somente terá a necessidade de interromper o enchimento caso 

compreenda que um reservatório de maior importância seja esvaziado através do uso.  

Representado, no esboço, pelos botões (4.2.13). 

4.3. Gerenciamento com a utilização da plataforma Arduino 

 Na figura 12 é apresentado o circuito feito no software FluidSIM, que deverá ser 

gerenciado pela lógica apresentada na plataforma Arduino. 
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Figura 12 - Funcionamento do Croqui com gerenciamento do software Arduino. (Fonte: Dados do autor.) 
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 ECU 

O Arduino é a plataforma onde será montado sistema, sendo o responsável por 

coordenar os parâmetros. Através de um programa desenvolvido com o Arduino, onde toda a 

lógica descrita no processo do croqui foi aprimorada e aplicada. 

 

 

Figura 13 - Unidade Arduino Mega. (Fonte http://www.reichelt.de) 

 Fonte de alimentação 

A fonte de alimentação é o componente responsável por promover a energia aos 

componentes interligados a ECU (5volts) e aos componentes relacionados ao CLP (24volts). 

 Relé 

O Relé é o elemento que tem por objetivo correlacionar o circuito de 5 volts e 24 

volts. 
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 Solenoide 

O elemento em questão, Solenoide, está localizado dentro de um macro sistema 

denominado CLP. 

 Interface 

Para simplificar este sistema, estão sendo utilizados três LEDs. 

 Resistores 

No funcionamento do item anterior, não é necessário a tensão total de 5 volts 

fornecida ao sistema, sendo assim, os resistores irão reduzir este valor. 

 Placa de teste 

O Placa de teste é a placa onde são anexados os componentes descritos previamente, 

exceto a fonte de alimentação. 

 Descrição do circuito 

A ECU (4.3.1) é programada para recolher dados, tais como a pressão do 

turbocompressor, a carga requerida no motor e o curso do pedal do acelerador, por meio dos 

sensores de pressão, posição da borboleta e posição de pedal do acelerador, respectivamente. 

Após esta coleta, irá realizar cálculos referentes à possibilidade de a pressão do turbo ser 

utilizada ou não para o abastecimento dos reservatórios. Além das funções já citadas 

anteriormente, a ECU é responsável pelo cumprimento ordinal das prioridades pré-

estabelecidas, e as devidas fontes de alimentação a serem utilizadas, podendo ser a pressão 

proveniente do turbocompressor ou do compressor. Seguindo o fluxograma a seguir: 
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Figura 14 - Fluxograma de principio de funciomanento do SATF. (Fonte: Dados do autor.) 
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Figura 15 - Conceito do Gerenciamento do SATF. (Fonte: Dados do autor.) 
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Para o funcionamento do circuito é vital a sua alimentação energética, então foram 

colocadas duas fontes de alimentação, uma ligada aos relés (4.3.3) e solenoides (4.3.4), os 

alimentando com 24 volts, e outra ligada aos demais componentes, como a ECU (4.3.1) e aos 

LEDs da interface (4.3.5), fornecendo-os 5 volts de tensão. 

Como há duas diferenças de potencias distintas (5 e 24volts) os dois circuitos não 

podem interagir entre si, tendo necessidade de inserir um relé (4.3.3) para realizar o 

chaveamento de um circuito ao outro. 

Para que o circuito lógico possa atuar no sistema pneumático de modo físico, 

depende de um elemento que viabilize esta condição, a solenoide (4.3.4). 

A ECU (4.3.1) tem a capacidade de informar para o condutor do veículo através de 

uma interface representada por LEDs e seus respectivos resistores (4.3.5 e 4.3.6) em local 

visível, de forma que seja identificável por um sistema de cores as seguintes situações: 

reservatórios completos, utilização do turbocompressor e reservatórios incompletos. 

Em função de reunir os demais elementos, é utilizado o Protoboard, até que para a 

execução definitiva do gerenciamento seja usada a placa do Arduino. 

 

5. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O estudo experimental visa coletar informações referentes a aplicação do conceito 

desenvolvido, a fim de comprovar a eficiência da implantação deste sistema de 

gerenciamento. 

5.1. Desenvolvimento 

Para que o sistema possa se beneficiar da pressão sobressalente fornecida pelo 

turbocompressor, é necessário que se observe alguns fatores que implicam em seu 
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funcionamento e rendimento. O nível de pressão gerado pelo turbocompressor na admissão do 

motor é resultante do fluxo de ar liberado pelo sistema de escape, conforme figura 16: 

 

Figura 16 - Curva de pressão X fluxo de ar. (Fonte: Dados do autor.) 

 

O fluxo de ar dado em libras por minuto (lbs/min) influencia diretamente na pressão 

que será provida pelo turbocompressor, sendo assim, supondo que o fluxo de ar a ser admitido 

em um turbocompressor sequencial seja de 100 lbs/min, a pressão liberada será de 

aproximadamente 6 Bar. 

Outro fator que influencia significativamente na utilização desta pressão, é a 

demanda de torque/potência para o motor, imposta pelo condutor do veículo, através do 

acionamento da válvula pedal, de modo que o sistema de gerenciamento irá interpretar que o 

motor necessita ser suprido de maneira obrigatória redirecionando a pressão. O sistema irá 

avaliar a situação da seguinte maneira: 
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Figura 17- Curva de pressão extra x pedal do acelerador em %. (Fonte: Dados do autor.) 

 

O módulo de gerenciamento irá realizar a leitura da válvula pedal e a pressão a ser 

utilizada de maneira analógica entregando o resultado em porcentagem, em outras palavras, o 

deslocamento da válvula é interpretado em valores de 0 a 100%, assim como a pressão. Desta 

forma, quando a leitura da válvula pedal apontar 0% (pedal não pressionado), o sistema 

entenderá que 100% da pressão extra poderá ser direcionada ao sistema de freio pneumático. 

Para realização do teste foi traçado uma rota simplificada em que foi simulado um 

veículo pesado trucado carregado em sua capacidade de carga máxima durante o trajeto total 

(ida e volta). O percurso simplificado tem como base o trajeto real de São Paulo, SP, partindo 

da praça da Sé, até Santos, SP, no porto de Santos, através da rodovia BR-050. 

Ida: 

 Ponto de partida - Praça da Sé 

 Cidade plano – 8,2 km 

 Estrada plano – 31 km – Pré-pedágio 
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 Estrada plano – 10 km – Pós-pedágio 

 Estrada descida – 12 km  

 Estrada plano – 7,4 km 

 Cidade plano – 4,6 km 

 Ponto de chegada – Porto de Santos 

Volta: 

 Cidade plano – 4,6 km 

 Estrada plano – 7,4 km  

 Estrada subida – 12 km  

 Estrada plano – 41 km 

 Cidade plano – 8,2 km 

 

Figura 18 - Mapa praça da Sé - Porto de Santos. (Fonte: Google Maps)  
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Sendo assim, foi realizado um estudo através da simulação do sistema SATF no 

software FluidSIM, com a utilização das válvulas e atuadores disponíveis na biblioteca 

eletrônica. A coleta de dados foi baseada no tempo de operação do compressor, seguindo um 

itinerário com as características conhecidas e situações de tráfego estabelecidas, tais como, a 

partida, onde o veículo necessita do total preenchimento dos reservatórios para a liberação do 

freio de estacionamento, esta situação é habitual em pátios, garagens e locais de leito para 

descanso do motorista; o arranque, comumente aplicado em situações urbanas, ao pressionar o 

pedal do acelerador; manobrar, também associado a situações urbanas, quando há necessidade 

do condutor acelerar e realizar a frenagem em curtos espaços de tempos para condicionar o 

veículo a um determinado espaço; atingir velocidade, usualmente em estradas e rodovias que 

exigem uma maior velocidade do veículo ao longo do trajeto, onde o pedal do acelerador é 

mantido sobre pressão em um determinado período de tempo com propósito de alcançar a 

velocidade determinada; manter velocidade, aplicados a estradas e rodovias assim como 

“atingir velocidade”, mescla entre leve toques no pedal de freio e acelerador a fim de manter 

uma velocidade constante, de forma que não ultrapasse e nem se distancie da velocidade 

especificada, ao decorrer do trajeto; frear ao semáforo, situação comum ao cotidiano em 

percursos urbanos em que o pedal de freio deve ser pressionado até a parada por completo do 

veículo. 

As situações e condições impostas são influenciadas pelo espaço geográfico pelo 

qual o veículo se desloca. Podendo ser dividido em três situações: aclive, onde exige maior 

consumo de ar comprimido e combustível do motor devido à necessidade de realizar o 

arranque para que o veículo vença em especial a força de gradiente; declive, situação na qual 

não há exigência de elevar a rotação do motor, por outro lado, utiliza o sistema de freio para 

conseguir manter a velocidade sob controle, sendo assim, desgastando os componentes 

responsáveis pelo acionamento do freio (pastilhas, disco, tambor) e esvaziando os 

reservatórios, nesta situação a força aerodinâmica é visto como auxilio para que a força de 

frenagem seja reduzida; e plano, no qual há um intermédio entre o acionamento do pedal do 

acelerador e do pedal de freio, para que mantenha a velocidade do veículo, pois neste tipo de 

relevo temos a influência das forças aerodinâmica e de rolamento que afetam no 

comportamento do veículo em todo o percurso. 

Observando as condições propostas anteriormente, os dados foram submetidos a uma 

tabela, onde cada linha representa uma situação rotineira.  
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Tabela 1  

 Informações sobre situação, inclinação e local. 

 

Fonte: Dados do autor. 

Conforme descrito anteriormente, as situações foram divididas em colunas: 

”Situação”, “Inclinação” e “Local”, e as colunas posteriores representam condições do 

sistema, divididas em entradas: Acelerador, porcentagem da posição da válvula pedal; e os 

três seguintes, freio, estacionamento e acessórios é avaliado a utilização do ar comprimido, 

esvaziando-os ou completando-os; e por fim, motor, se está com carga ou não. Nas entradas o 

número 0 significa que o componente não está sendo utilizado, enquanto o número 1 

representa a utilização do componente no sistema, exceto no motor que representa se dá (1) 

ou não (0) condição para utilização. E as saídas: Compressor, geração do ar comprimido 

utilizando parte da potência do motor; turbocompressor, auxiliar o motor em situações de 

carga, comprimindo o ar de admissão do motor. Os números binários 1 e 0 representam, a 

aplicação ou não dos dispositivos na geração do ar comprimido para o sistema de freio. 
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Decorrente dos dados apresentados, foram admitidos valores de consumo, distância 

percorrida em quilômetros por litro de combustível gasto, e frequência de utilização do 

sistema de freio, dividida em intervalos de acionamento em segundos. 

Exemplificando as informações apresentadas, a linha onde se encontra a situação de 

manter velocidade em uma inclinação de descida e em local Cidade/Estrada, verifica-se 0 no 

acelerador, indicando que não está sendo solicitado, 1 no freio, representando o acionamento, 

0 em estacionamento pois está desacionado, 1 em acessórios, pois pode ou não ser solicitado e 

por fim 1 no motor pois está dando condição para o SATF atuar. Desta forma, as saídas, 

compressor 0 e turbocompressor 1, pois o compressor será desligado, de modo que apenas o 

turbocompressor alimente o sistema de freio. O valor de consumo foi estimado em 4,5km/l, 

um pouco acima dos demais, pois é onde o sistema realizará a otimização, e a frequência com 

o intervalo médio de 100 segundos. 

Tabela 2  

Ciclos e situações 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Nesta tabela existem as situações em que o trajeto a ser simulado irá utilizar, para 

que a partir destes dados, que são imprescindíveis, serão definidos os próximos. A coluna 

ciclos é responsável por determinar os dados com base na tabela anterior (1) e mesclar as 

informações de situação, inclinação e local.  

Assim está admitido que no regime de ciclo cidade plano o veículo no exemplo teria 

uma média de consumo equivalente a 2km/l (quilômetros rodados por litro de combustível 

consumido) durante a fase de situação arranque para inclinação e local cidade plano, e durante 

as fases de manobrar, atingir velocidade e manter velocidade, consumos de 3, 2 e 4 km/l, 

respectivamente, e considerando que os tempos destas situações são diferentes, foi estimada 
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uma média de consumo para cada um dos ciclos de situações dentro da simulação, e também a 

frequência de uso dos reservatórios de freio de serviço. 

Então foram determinados valores de parâmetros a serem considerados na simulação, 

sendo eles, rota a ser simulada que é o trajeto entre Praça da Sé, São Paulo SP, até o porto em 

Santos SP, através da rodovia Anchieta, trajeto este feito com um caminhão trucado carregado 

com consumo médio de 3km/l, e para cálculos posteriores, consideramos que este veículo 

roda 600km por dia, executando esse mesmo trajeto diversas vezes, e permanece assim por 21 

dias do mês, também considerado um valor do litro do diesel de R$2,90. 

A partir dos dados estipulados na etapa anterior e da coleta das informações do 

trajeto a ser simulado na tabela abaixo foi gerada com o intuito de assim determinar 

parâmetros para a simulação. Essas informações estão organizadas de forma a auxiliar a 

simulação, e dispomos agora da situação e distância do trajeto a ser simulado já mesclado 

com as tabelas anteriores (1 e 2), assim temos o itinerário do trajeto relacionado ao tipo de 

ciclo e quantidade de ciclos assim como a quilometragem da mesma parcela, assim como 

exemplo temos o trecho da descida da serra pela Anchieta, temos o regime de estrada descida 

com um único ciclo, sendo o mesmo de 12 km. E todo o trajeto que será simulado totaliza 

146,4km, sendo estes em diferentes regimes de consumo. 

Tabela 3  

Regimes de consumo 

 

Fonte: Dados do autor. 
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A partir das informações definidas na tabela anterior (3) alguns dados foram 

calculados para ter maior precisão na simulação, então á próxima tabela tem dados de 

velocidade média, com finalidade de determinar também consumo e tempo estimado da 

viagem. 

Tabela 4  

Determinação de consumo e tempo estimado de viagem em função da velocidade média e quilometragem. 

 

Fonte: Dados do autor 

A tabela exposta acima apresenta dados importantes sobre o consumo de 

combustível, o consumo de ureia (Arla 32) e velocidade média a qual o veículo deverá seguir 

sem que o condutor gere riscos a sua saúde e demais usuários da via, incluindo outros 

condutores e pedestres. A coluna pertencente à “velocidade média” expressa como 

evidenciado a velocidade seguida, medida em km/h (quilômetros percorridos por hora). No 

campo do “consumo” dado em km/l apresenta os valores da média estimada do consumo em 

cada regime, como exposto anteriormente na tabela (4). Em “consumo sem” o sistema SATF 

é indicado por l (litros) e, através de um cálculo já exercido, demonstra o gasto de 

combustível em cada uma das situações, a coluna de consumo específico dada em l/km refere-

se quantos litros são gastos para percorrer um quilometro e por fim a coluna “arla (S)” 

representa o consumo do liquido para cada gasto do diesel. Como citado anteriormente foram 

necessários cálculos a fim de se chegar a um resultado em cada situação, para tal foi utilizado 

a seguinte formula:  

 

 

Equação 2 - Cálculo do consumo de combustível. (Fonte: Dados do autor). 
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 Para melhor entendimento, pode-se citar a segunda linha, onde há 8,2 quilômetros a 

serem percorridos, em uma zona urbana plana, na qual deve-se respeitar uma velocidade 

média de 40 km/h. Seu consumo é previsto para 3,5 km/l, portanto consumirá 2,343 litros de 

combustível e 0,117 L de arla 32 para tal situação. Isto se aplicará a todas as linhas da tabela. 

Pensando em tal situação foram construídos os gráficos a seguir:  

 

Figura 19 - Gráfico de consumo de combustível por quilometro percorrido em cada situação. (Fonte: Dados do 
autor) 
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Figura 20 - Gráfico de consumo total de combustível por situação. (Fonte: Dados do autor.) 

 

 

Figura 21 - Gráfico de consumo de combustível pela distância percorrida. (Fonte: Dados do autor.) 
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Este gráfico ilustra a curva de consumo de combustível baseado na tabela (4), 

partindo do quilometro 0 até chegar aos 146,4 quilômetros rodados, entretanto a tabela dá os 

valores isentos de cada parcela do teste enquanto o gráfico gera valores acumulativos do total 

da viagem, em outras palavras, na tabela é exposto o consumo e quilometragem em cada um 

dos intervalos, e o gráfico expõe a soma dos intervalos até chegar em seu total. 

 

 

Figura 22 - Gráfico de consumo total de Arla por situação. (Fonte: Dados do autor.) 
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Figura 23 - Gráfico de consumo de Arla por distância percorrida. (Fonte: Dados do autor. ) 

 

Já nestes gráficos temos a curva do consumo total acumulado de Arla 32 para a 

mesma situação, onde o consumo do mesmo é diretamente proporcional ao consumo do 

combustível. 

Também temos a informação mais importante para determinação dos resultados, a 

energia que o compressor precisa para comprimir o ar, um motor diesel terá que gastar esses 

valores de energia para gerar ar comprimido, na tabela a seguir tem-se as quantidades 

energéticas necessárias para tal atividade, todas medidas em W/h para uma melhor precisão 

nos dados, as tabelas utilizadas até este ponto nos fornecem dados suficientes para mensurar 

as energias gastas, o compressor tem seu valor energético fixo, porém não é todo tempo em 

que se é necessário mantê-lo ligado, através das tabelas o tempo estimado de compressor 

funcionando foi estimado, e no resto do tempo em que o compressor não se faz útil, o sistema 

empregado hoje realimenta o compressor com o ar comprimido sobressalente, reduzindo 

assim seu consumo energético. 
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Tabela 5  

Valores coletados de consumo de energia, em função do regime, quilometragem e frequência. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 A partir da tabela os valores acumulados de energia foram coletados e 

apresentados no gráfico a seguir, tanto para melhor visualização das informações quanto para 

facilitar a avaliação dos resultados posteriormente, esse gasto energético acumulado é a 

informação mais relevante para o sistema SATF, pois é este dado que se visa reduzir. Para se 

chegar ao valor energético (Ce) em cada ponto, primeiro foi necessário calcular o valor de 

frequência do uso (Fu) do freio, e para tal foi utilizado as seguintes formulas, 

respectivamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equação 3 - Cálculo da frequência de uso do freio. (Fonte: Dados do autor) 

Equação 4 - Cálculo do consumo energético. (Fonte: Dados do autor) 
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Figura 24 - Gráfico de consumo energético por situação. (Fonte: Dados do autor.) 

 

Figura 25 - Gráfico de consumo energético por distância percorrida. (Fonte: Dados do autor.) 
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5.2. Simulação 

Após a definição de todos os parâmetros a serem seguidos foi realizada a simulação. 

Como já explanado anteriormente o software no qual se situa a simulação é o 

FluidSim©, assim como na imagem (26) observa-se atuadores realizando o papel dos 

reservatórios de ar comprimido do sistema de freio, válvulas solenoide para o acionamento da 

entrada de ar da alimentação proveniente do turbocompressor, do compressor de ar ou de 

ambos, e por fim o circuito elétrico que gerenciará o programa. Porém foram feitas 

modificações a fim de tornar o ensaio mais preciso e realista para a coleta de dados. Seguindo 

esta linha de raciocínio, os atuadores que eram de dupla ação agora se tornaram de simples 

ação com retorno por mola; a alimentação foi separada, distinguindo as entradas de ar pelo 

turbocompressor e pelo compressor; as duas válvulas solenoides 3/2 vias deram lugar as duas 

válvulas solenoides de 2 vias, sendo integrado ao sistema uma terceira válvula que 

representará o gasto do ar contido nos reservatórios, este é acionado manualmente, 

subentendendo que o condutor pressionou o pedal de freio ou puxou a alavanca do freio de 

estacionamento, por exemplo; e finalmente o esquema elétrico foi detalhado com a ordem de 

acionamentos das solenoides, as prioridades dadas pelos fim de curso, que apenas liberarão a 

abertura das solenoides do próximo reservatório quando o mesmo for acionado, e a 

comunicação da alimentação de ar com as solenoides feita por relés. Um ponto a ser exaltado 

é o fato de o acionamento das válvulas que liberarão a entrada de ar da alimentação são 

manuais, não pelo sistema por si só, mas para facilitar o controle das entradas na hora dos 

testes, enquanto fora da simulação todo o controle será automático e executado pelo sistema 

SATF.   

Com esse novo circuito pneumático podemos simular como os reservatórios irão se 

comportar quando receber pressões de fontes diferentes e também como irão se portar diante 

um consumo de algum dos reservatórios. 
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Figura 26 - Circuito de funcionamento com principio SATF. (Fonte: Dados do autor.) 
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Exemplificando seu funcionamento, pode-se citar uma situação inicial onde os quatro 

reservatórios se encontrem vazios. O sistema ligará a alimentação de ar, verificará se o 

turbocompressor está apto a ser utilizado, se sim o ligará, então os relés irão assimilar que 

ambas as entradas de ar estão ligadas e acionará as duas válvulas solenoides de que permitem 

que o ar chegue ao reservatório primário, seguindo desta forma até o enchimento de todos os 

quatro reservatórios. Supondo que o sistema está enchendo o terceiro reservatório e o 

condutor é forçado por algum fator ocasional a pressionar o pedal de freio, esvaziando 

parcialmente o reservatório primário, o SATF, por meio dos fim de curso, irá reconhecer o 

uso parcial, interrompendo o enchimento do terceiro reservatório para completar o primeiro.  

Visto o que é mencionado acima, houve o cruzamento entre as informações das 

condições de teste exposto na tabela e o circuito para a realização do ensaio e consequente 

coleta de dados. A coleta de dados para obtenção de uma resposta em relação ao ganho do 

SATF foi realizado através da comparação entre o tempo de enchimento de todos os 

reservatórios apenas com o uso do compressor e o tempo de enchimento dos mesmos 

reservatórios com a intervenção do sistema incluindo a pressão do turbocompressor nessa 

alimentação. Com base nesse pressuposto foi gerado uma tabela representa pela figura (25) 

dentro do software FluidSim indicando o tempo. 
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Figura 27 - Tempo de preenchimento dos reservatórios. (Fonte: Dados do autor.) 

 

Esta tabela evidencia que o tempo gasto em segundos até que todos os quatro 

reservatórios cheguem em 100%, utilizando apenas o compressor de ar do próprio sistema de 

freios, é de aproximadamente 29 segundos. Levando em conta que o condutor deverá esperar 

até que o último reservatório esteja completo para que possa de fato liberar o freio de 

estacionamento para sair com o veículo, pode-se deste modo concluir que terá que aguardar 

durante 29 segundos após dar a partida para de fato prosseguir seu caminho. 

Através da simulação também se determinou os tempos de utilização de compressor 

e turbo, sendo os dois utilizados em conjunto ou individualmente, e as medições foram todas 

baseadas nesses dados de tempo, pois com eles sabemos quanto tempo de compressor ligado 

está sendo reduzido com o sistema SATF ativo, todos os testes foram simulados de maneira a 

eliminar falhas humanas, logo todas as medições foram executadas pelo software da 

simulação. 

Enquanto simulações entre os valores de entrada e saída foram executados no 

Arduino© e independente da simulação do FluidSim, para testes com relação as condições em 

que o sistema pode ou não entrar em ação, averiguando assim o correto funcionamento do 

esquema lógico do SATF. 
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6. RESULTADOS 

 

Com base nas simulações e testes realizados cálculos foram realizados para que se 

tivesse uma certeza sobre sua eficiência, começando pelo tempo de enchimento do completo 

vazio ao completo cheio, e também verificando tempos de enchimento para meio reservatório 

ou ate mesmo para pequenos preenchimentos no reservatório. 

Todos os dados foram coletados tomando como base os valores de tempo de 

enchimento por tempo de compressor ligado, e as medições foram calculadas com base na 

energia economizada a partir dessa redução de tempo, em algumas situações o SATF foi 

capaz de reduzir o tempo de utilização do compressor em até 100%, e a redução de tempo de 

utilização é igual a redução de energia que seria gasta para funcionar o compressor. 

Vemos que o sistema tem condicionamentos diferentes para cada tipo de regime, 

assim no caso de termos diferentes itinerários podemos prever como o sistema vai se 

comportar, e com isso ter uma prévia da redução que o sistema pode gerar para determinado 

veículo, caso sejam conhecidas as informações sobre o veículo, como potência do motor, 

funcionamento do motor com diferentes cargas de turbo, posicionamento do pedal do 

acelerador e condição dos reservatórios de freio. Temos nestes resultados alguns valores que 

permitem mensurar a eficiência do sistema. 

Tabela 6 

Resultados em função do consumo em situações específicas. 

 

Fonte: Dados do autor 
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Usando como base a tabela de consumo em situações especificas, temos resultados 

variados para os tipos de rotinas em que o veículo está situado, e com os resultados da 

simulação podemos cruzar informações com os dados da tabela e gerar os valores de consumo 

com o sistema SATF ativo, na tabela pode se verificar que temos uma economia de 

quantidade de litros de combustível para se realizar um mesmo trajeto, fazendo a comparação 

entre as colunas “consumo sem”, referente a quantidade de litros de diesel necessária para se 

rodar tal trecho, e “consumo com”, referente a quantos litros são necessários para se realizar o 

mesmo trajeto mas com o sistema SATF ativo, o mesmo vale para “Arla (S)” e “Arla ( C )”, 

sendo sem o sistema e com o sistema respectivamente. 

A partir desta tabela o gráfico a seguir foi gerado, para que possamos visualizar 

melhor os ganhos, a tabela já nos mostra uma melhor eficiência do sistema, porém não nos 

fornece um comparativo direto entre seus valores, através do gráfico vemos claramente que 

temos ganhos em consumo específico, em trechos diferentes podemos avaliar que o consumo 

sofre de diferentes formas ao longo do trajeto, no gráfico temos o valor de litros consumidos 

ao longo dos quilômetros do trajeto simulado, podemos reparar que nos trechos de cidade o 

consumo específico sofre de um aumento considerável de consumo, porém o maior trecho do 

trajeto é em estradas. 

 

 

Figura 28 - Gráfico de comparação de consumo específico por situação. (Fonte: Dados do autor.) 
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E como não poderia deixar de ser contabilizado, existe também uma economia em 

litros de Arla 32, uma vez que a quantidade de litros é diretamente proporcional a quantidade 

de diesel consumido, também existe uma substancial economia em seu consumo, seguindo o 

gráfico a seguir: 

 

Figura 29 - Gráfico de comparação de consumo de Arla. (Fonte: Dados do autor.) 

Após esses dados serem verificados, alguns cálculos começaram a ser feitos para que 

a precisão do ganho fosse mais real, assim comprovando também que a proposta do sistema 

está sendo cumprida, esses dados após processados estão dentro da tabela a seguir, onde 

temos os valores de energia que o sistema é capaz de aliviar do motor, onde contamos com o 

desligamento do compressor através de uma embreagem magnética, e não somente 

realimentar o compressor ar pressurizado, seguindo o mesmo preceito de comparação entre as 

colunas com e sem o sistema SATF, porem com uma nova forma de comparação, o “W/h 

Economizado” representa a quantidade de W/h que o sistema SATF esta aliviando do motor, 

assim comprovando que o sistema consegue atingir seu propósito, sendo tudo diretamente 

relacionado ao tempo total em que o compressor fica ativo comprimindo ar, consideramos 

valores aproximados de energia para cada situação de compressor, onde o sistema pode 

manter ligado o compressor e com isso não apresentar ganho ou usar somente o turbo para 

executar alguma ação e com isso apresentar a eliminação desse gasto energético para o motor, 

também podendo utilizar uma combinação do turbocompressor e do compressor onde o ganho 

é no fator tempo. 
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Tabela 7 

Resultados em função do consumo energético 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Ao se avaliar a tabela notamos que um item citado anteriormente teve seu valor 

alterado, o tempo em que o sistema precisa para encher todos os reservatórios no momento da 

partida do veículo, notamos que o tempo em que o veículo fica parado é reduzido em até 33%, 

lembramos que o veículo simulado no teste levou 29s para o total preenchimento dos 

reservatórios, e agora o mesmo veículo simulado, porem com o sistema SATF ativo, e o 

tempo final foi de 19s, segundo o teste representado a seguir: 

 

 

Figura 30 - Tempo de preenchimento dos reservatórios com e sem o SATF. (Fonte: Dados do autor.) 
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Figura 31 - Diferença do tempo de preenchimento com e sem SATF. (Fonte: Dados do autor.) 

 

E o mesmo teste também nos permitiu mensurar o ganho energético do sistema 

SATF, pois cruzando informações como: trabalho realizado e tempo de uso de componentes, 

temos uma forma de determinar o gasto energético do sistema de forma concisa e próxima da 

realidade, assim mantendo coerência no desenvolvimento do sistema, que chega a fazer 

diferença energética se comparado ao veículo que não dispõe do SATF, assim podendo 

comprovar por meio teórico a eficiência do sistema, vemos no gráfico a seguir um 

comparativo entre o gasto energético do compressor para um motor que não dispõe do SATF 

e um motor que tem o SATF instalado: 

Podemos notar que no gráfico a energia é otimizada para situações ao longo do 

trajeto e não para todo ele de forma uniforme, nos trechos de estrada o consumo de energia 

cai consideravelmente, o que permite que o consumo e emissões do veículo em questão serão 

reduzidos drasticamente. 
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Figura 32 - Gráfico de comparação do consumo energético por situação. (Fonte: Dados do autor.) 

 

Sendo o consumo energético total representado pelo gráfico: 

 

 

Figura 33- Diferença do consumo energético com e sem SATF. (Fonte: Dados do autor.) 
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Com uma rápida comparação a tabela dos regimes em que a simulação ocorre e o 

gráfico de consumo energético podemos notar claramente que temos situações onde o ganho é 

quase nulo, objetivando uma melhor organização dos dados, o gráfico a seguir foi gerado e 

nele observa-se a quantidade de ganho energético por tipo de percurso sendo realizado, e com 

ele consegue-se melhorar os quesitos de simulação e também melhorando os cálculos sobre 

quantidade de ganhos por trajeto, assim cada trajeto sendo estudado com o sistema SATF 

ativo consegue-se mensurar com melhor precisão o ganho energético do sistema. 

 

Nas tabelas a seguir temos os valores de média de consumo do veículo simulado sem 

o sistema e com o sistema SATF respectivamente, e notamos um ganho em consumo de 

combustível de até 0,7Km/l de diesel devido a eficiência energética citada no gráfico anterior 

(figura 31). 

Tabela 8 

Média de consumo simulada sem a utilização do SATF e coma a utilização 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Podemos visualizar melhor o ganho por tipo de ciclo de regime no gráfico a seguir, 

onde temos um comparativo dos consumos por ciclo, e seus ganhos todos em comparativos 

diretos: 
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Figura 34 - Gráfico de comparação de consumo de combustível por situação. (Fonte: Dados do autor.) 

 

Agora no que diz respeito a simulação podemos estipular alguns valores para questão 

de desenvolvimento teórico em matéria de finanças, no exemplo desenvolvido temos a 

seguinte tabela: 

Tabela 9 

Informações para cálculos financeiros. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Com essa tabela a vantagem de uso do SATF está mais clara, e agora explicada em 

termos financeiros, temos aqui a junção de todas as simulações e cálculos feitos até o 

momento consolidados em uma única forma de visualização o ganho monetário do sistema, 
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considera-se estes últimos cálculos para um veículo trucado (estando carregado) que tenha 

uma média mensal de consumo de 3km/l de combustível, o preço do combustível sendo de 

R$2,90 e uma empresa fictícia que tenha em sua frota 2000 unidades. 

A tabela apresenta um veículo que percorra 600km em um dia de serviço, e que por 

conta disso percorre 12000km por mês, tendo uma consumo de 200l de diesel por dia 

totalizando 4200l por mês, na coluna de economia temos um breve cálculo de porcentagem de 

economia gerado pelo SATF considerando o trajeto usado nas simulações, sendo de 9,40% de 

economia, resultando em 394,69l de economia diária de combustível com apenas um 

caminhão, 4200l de combustível tem um custo de R$12.180,00 e economizando 396,69l, o 

valor passa a ser R$1.144,60 mais barato, essa sendo a economia provida pelo SATF com 

apenas um caminhão. Se a conta for mais abrangente, incluímos o dado da frota de caminhões 

de 2000 veiculos, tendo o mesmo trajeto e características de uso, com isso o valor total de 

combustível gasto por essa frota em um mês chega a aproximadamente R$24.360.000,00 e 

aplicando o SATF nesta frota a economia pode chegar a R$2.289.202,39 e se tratando apenas 

de combustível, ainda pode ser consideradas economias em Arla 32, manutenção por tempo 

de uso entre outras. 

E com isso alguns gráficos são inevitáveis para que possamos visualizar esses dados 

de maneira simples e clara, no primeiro gráfico temos a otimização de combustível, em 

porcentagem baseada no trajeto e no veículo usados na simulação, e vemos que a 

porcentagem de economia de combustível é considerável. 
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Figura 35 - Gráfico de comparação de consumo de combustível total com e sem SATF. (Fonte: Dados do autor.) 

 

 

Figura 36 - Gráfico de gastos com combustível mensal de um veículo. (Fonte: Dados do autor.) 
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E também o consumo reduzido de combustível em litros para que se tenha noção da 

quantidade de combustível que está deixando de ser queimado para a conclusão de um mesmo 

percurso, logo com menos litros queimados, também temos menos poluição emitida pelo 

motor. 

 

Figura 37 - Gráfico de consumo de combustível por litro em um mês de um veículo com e sem SATF. (Fonte: 
Dados do autor.) 
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E por fim os custos aplicados a uma frota, onde sem a implementação do SATF gira 

em torno de R$24.360.000,00 mensais, houve um corte de R$2.289.202,39. 

 

 

Figura 38 - Gráfico de comparação dos gastos de combustível de uma frota composta por 2000 veículos com e 
sem o SATF. (Fonte: Dados do autor.) 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com o conteúdo explanado no trabalho pode-se concluir que a utilização do sistema 

SATF garante uma otimização da alimentação do sistema de freio pneumático em veículos 

pesado através da adição do sistema de turbocompressor, sendo assim, o motor se beneficiará 

duplamente da implementação deste sistema, visto que, o software prevê a remoção do 

compressor por meio de uma embreagem magnética e implementação de um 

turbocompressor, eliminando o peso do compressor e fornecendo potência ao motor com a 

implementação do turbo, quesitos necessários para utilização do SATF. 

A situação na qual ganharíamos maior aproveitamento dos benefícios 

proporcionados pelo SATF, é aplicação a trajetos longos que não exigem variação agressiva 

de velocidade, onde o uso do pedal de freio é moderado enquanto o acelerador é quase nulo, 

situação na qual a embreagem é desacoplada e será utilizado somente a pressão do 

turbocompressor para o sistema, em termos práticos, situações onde o veículo encontra-se em 

manutenção de velocidade, pois ao não precisar de mais motor para acelerar o veículo, o 

SATF tem margem de trabalho com o turbocompressor para cobrir o compressor, e então o 

motor funciona gerando menos energia, e por consequência gastando menos diesel e arla, e 

também reduzindo sua emissão para um mesmo trajeto a ser executado. 
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