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Resumo 

 

 Este trabalho analisa o consumo de energia pelo sistema de direção de um veículo e 

avalia potenciais ganhos na utilização de sistemas mais eficientes. A atual frota brasileira tem 

cerca de 51 milhões de veículos e cresce a uma taxa média de 7,5% ao ano. Assim, o aumento 

da eficiência no uso de combustíveis e a diminuição de gases lançados na atmosfera pelos 

motores de veículos tem grande relevância para o ambiente do planeta. No cenário mundial, 

montadoras, centros de pesquisas e governos têm traçado metas ambiciosas de diminuição de 

consumo e emissão de gases nocivos ao meio ambiente. O consumo de energia do sistema de 

direção para proporcionar assistência pode ser de até 3% do consumo total do veículo e a 

evolução na tecnologia dos sistemas de direção proporciona uma diminuição significativa do 

consumo de energia. Os sistemas de direção analisados nesse trabalho serão: sistema de 

direção com assistência hidráulica, sistema de direção com assistência eletro-hidráulica e 

sistema de direção com assistência elétrica. Os três principais sistemas de direção mais 

vendidos no Brasil foram avaliados a partir de análises quanto ao consumo e eficiência da 

energia utilizada por seus componentes. Para avaliar a energia consumida pelos componentes 

dos sistemas utilizou-se dados bibliográficos para determinados componentes e  testes 

realizados em bancadas para os demais. Logo, montou-se um estudo comparativo para 

determinar o melhor sistema de direção quanto a consumo e eficiência energética. As análises 

de consumo dos sistemas de direção foram estendidas para avaliar o impacto no consumo 

final do veículo e a partir desse ponto, foi realizado um estudo dos cenários futuros utilizando 

dados relativos ao crescimento anual da frota. Foram avaliados dois cenários futuros até 2030, 

sendo que para o primeiro cenário, os dados relativos ao crescimento da frota foram 

projetados até o ano de interesse. No segundo cenário, foi considerada uma substituição 

progressiva dos sistemas de direção menos eficientes pelo mais eficiente. De acordo com os 

resultados, o sistema de direção elétrico gera um aumento da eficiência do uso de combustível 

pelo veículo de 0,27 km/l, para um regime de 60% do uso da assistência. Gerando uma 

possibilidade de reduzir o consumo de combustível em 1,4 bilhões de litros e deixar de emitir 

3,04 bilhões de kg de CO2 na atmosfera em um cenário projetado até o ano de 2030. 

Palavras-chave: Sistema de direção assistido; eficiência energética veicular; Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular.  



 

 

Abstract  

 

This study analyses the energy consumption of a vehicle steering system and evaluates 

potential earnings in using more efficient systems.  Brazilian current car fleet has about 51 

million of vehicles and it grows an average rate of 7,5% per year. Increasing efficiency in the 

use of fuels and reduction in gases released into the atmosphere by vehicles motors has great 

relevance to the environment of the planet. In global scenery, carmakers, research centers and 

governments have outlined ambitious goals for reduction consumption and emission of 

environmentally harmful gases. The energy consumption of the steering system to provide 

assistance can be until 3% of the vehicle total consumption. The technology evolution of the 

steering system provides a significant reduction in energy consumption.  The steering systems 

evaluated were: Hydraulic Power System, Electro-Hydraulic Power System and Electrical 

Power System. The three major and most sold steering systems in Brazil were evaluated from 

analysis about the consumption and the energy efficiency of their components. Some 

evaluations of the energy consumed by system components were performed using 

bibliographic data and other evaluations were performed via tests on bench test. A 

comparative study was set to determine the best steering system regarding the consumption 

and energy efficiency. Consumption analyses of steering system were extended to evaluate 

the impact in final vehicle consumption. From this point, a study about the future sceneries 

was done using data about annual growing of the car fleet. Two future sceneries were 

evaluated until 2030. In first scenery, data provided from car fleet growing were projected 

until the year of interest. In second scenery, was considered a progressive substitution of 

steering systems the less efficient to the most efficient one. The replacement of steering 

systems for car fleet in the second scenery proved to be promising. The Electrical Power 

System can increase in 0,27 km/l the efficiency at use of fuel, in a 60% operation range 

assistance. Making possible the reduction of fuel consumption in 1,4 billions of liters and 

reduce issuing 3,04 billions of kilograms of CO2 in atmosphere until the year of 2030.  

Key-words: Steering power systems; vehicular energy efficiency; Brazilian Program of 

Vehicle Labeling 
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1 Introdução 
 

 O crescimento da população mundial e o desenvolvimento das grandes cidades têm 

sido estudados em diversas áreas do conhecimento humano. A logística envolvida na 

manutenção e desenvolvimento das grandes cidades representam, há algumas décadas, 

gargalos para a contínua expansão. Como alternativa, pessoas e indústrias expandem-se para 

regiões menos populosas onde são criados novos centros de desenvolvimento organizacional e 

da população. Geração após geração os novos centros passam a não comportar o aumento de 

fluxo e o desenvolvimento é expandido para novas regiões. 

 A larga extensão territorial brasileira é rica e complexa quanto às biodiversidades e 

também pela diversidade cultural. Situações extremadas podem ser observadas dentro do 

território brasileiro. Na região sul e sudeste o progresso econômico alavancou o 

desenvolvimento de toda uma cadeia de suprimentos de estradas a desenvolvimento de mão 

de obra qualificada. Porém, os grandes centros dessas regiões já apresentam sinais de 

saturação e novos centros industriais começam a ser planejados tanto em cidades menores, 

ainda na região sul e sudeste, como também em outras regiões, principalmente do centro oeste 

e nordeste, onde a política de incentivos fiscais vem atraindo investimentos. 

 O cenário atual da infraestrutura brasileira apresenta sérios entraves ao 

desenvolvimento econômico do país. As exigências para o desenvolvimento de uma região 

estão ligadas a disponibilidade de energia, disponibilidade de mão de obra, capacitação de 

mão de obra, logística e espaço. Quanto mais essas questões forem pensadas e planejadas 

melhor será o aproveitamento dos recursos disponíveis. Em países de pequenas áreas 

territoriais e de grande desenvolvimento econômico, como o Japão, os recursos são utilizados 

de forma otimizada para o melhor aproveitamento possível. Entretanto é muito comum que 

em países de grande área territorial e abundantes recursos não haja um aproveitamento pleno 

das riquezas naturais e com isso o desperdício pode ser medido pelas baixas eficiências nos 

setores industriais, agrícolas, agropecuários, comerciais e desenvolvimento social da 

população. 

 A otimização dos recursos e da infraestrutura são mais evidentes nos países que 

enfrentaram problemas no crescimento dos grandes centros em meados do século passado, 
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pois esse cenário propiciou o debate, planejamento, desenvolvimento tecnológico e soluções 

inovadoras.  

 Desde 1992, o Conselho Mundial de Energia (WCE) monitora e avalia o 

desenvolvimento das políticas energéticas analisando o impacto ao redor do planeta. Esses 

dados são relevantes principalmente para os países em desenvolvimento que têm a otimização 

tardia dos recursos, pois essa característica de estruturas mal planejadas e já sobrecarregadas, 

apresentam-se como os grandes desafios em manter um desenvolvimento econômico e social 

significativo. A análise das políticas de sucesso no setor de eficiência ajuda os países "ditos" 

em desenvolvimento a pular muitos “loops” que tiveram de ser fechados pelos países 

precursores dessa iniciativa de otimização dos recursos. 

 O desenvolvimento da eficiência energética no setor de transporte tem grande impacto 

nos programas que visam o uso consciente da energia, pois a frota de veículo ao redor do 

mundo utiliza uma grande parcela da energia total consumida no planeta. No cenário nacional 

o consumo de energia no setor de transporte é de 31,3% do total de energia consumida, 

ficando atrás apenas do consumo energético das indústrias com 35,1% (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1- Distribuição do gasto de energia por setor no Brasil. 

Fonte: BEN 2013. Ministério de Minas e Energia. 
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 A secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e 

Energia do Brasil anualmente publica o documento Balanço Energético Nacional (BEN) e o 

Plano Nacional de Eficiência Energética no qual é possível encontrar dados atualizados do 

setor de energia. 

 O setor de transporte é movido por diversos combustíveis. O óleo diesel é responsável 

por 48% da energia utilizada nesse setor, esse combustível é utilizado principalmente em 

veículos de carga onde maiores potências são necessárias. Em segundo e terceiro lugar 

aparecem a gasolina e o etanol com respectivos 31% e 12% (Gráfico 2). Esses combustíveis 

são utilizados principalmente em veículos leves. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos combustíveis utilizados no setor de transportes. 

Fonte: BEN 2013. Ministério de Minas e Energia. 

  

 A frota brasileira cresce a cada ano. Para a frota de automóveis o crescimento 

acumulado de 2006 a 2013 foi da ordem de 62%; para os comerciais leves, 90,2% (Gráfico 3). 

Se por um lado o crescimento da frota significa o desenvolvimento da indústria no país, por 

outro é um sério agravante da poluição do ar, engarrafamentos nas cidades e acidentes 
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causados por vias mal planejadas e motoristas despreparados. O crescimento da frota 

brasileira é incompatível ao desenvolvimento de políticas para suportá-la.  

 

 

 

Gráfico 3 - Crescimento da frota circulante no Brasil. 

Fonte: SINDIPEÇAS. Relatório da Frota Circulante. 2014. 

 

 Destaca-se o  transporte rodoviário dentro do território nacional que representa 

incríveis 92,1% da energia consumida dentre os modais aéreo, ferroviário e hidroviário. 

 Como resultado do mau planejamento no escoamento da produção há um elevado 

custo agregado ao transporte. Segundo o relatório do Plano Nacional de Eficiência Energética 

do Ministério de Minas e Energia, o consumo para transportar 1000t. de carga por km  no 

Brasil é de 5 litros pelas  hidrovias, 10 litros nas ferrovias e 96 litros nas rodovias. 

Comparando com os índices dos Estados Unidos, a ineficiência fica ainda mais evidente. 

Segundo a National Waterways Foundation, o consumo para transportar 1000t. por km é 4 

litros em hidrovias, 6 litros em ferrovias e 15 litros nas rodovias norte americanas. Portanto, 

em relação aos Estados Unidos, o principal modal de escoamento da produção brasileira, o 

transporte rodoviário, consome 640% a mais para transportar uma mesma carga em uma 
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mesma distância. Essa ineficiência contribui para o custo Brasil e perda de competitividade no 

mercado globalizado.  

 A análise comparativa da eficiência do transporte entre os modais rodoviário, aéreo, 

hidroviário e ferroviário visa avaliar o melhor desempenho através de logísticas mais 

apropriadas no transporte de determinadas cargas. O desafio no planejamento estratégico do 

governo e das indústrias para os próximos anos são: superar os limites da infraestrutura de 

transportes ampliando a cobertura geográfica e reduzir o predomínio do modal rodoviário na 

matriz de transportes brasileira. 

 No Brasil, o programa regulamentador da eficiência e da emissão de gases no setor de 

transporte é o CONPET, desenvolvido pela Petrobrás por meio dos projetos TRANSPORTAR 

e ECONOMIZAR. O programa ECONOMIZAR é uma parceria com a Confederação 

Nacional de Transporte (CNT) e deu origem ao atual programa DESPOLUIR. Outros dois 

programas contribuem para o desenvolvimento tecnológico, redução de emissões e aumento 

da eficiência energética dos veículos no país, são eles: o PROCONVE (Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Veículos Automotores), sobre responsabilidade do IBAMA; e por fim, 

o PBE-V (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) conduzido pelo INMETRO em 

parceria com o CONPET. 

 Segundo Wills (2008), as metas veiculares traçadas para reduzir o consumo de 

combustíveis ou as emissões de gases de efeito estufa são propostas viáveis para melhorar a 

eficiência das frotas. A eficiência energética da frota também está ligada à redução de gases 

do efeito estufa (GEE) lançados na atmosfera. A frota brasileira vem se renovando e os órgãos 

regulamentadores da eficiência energética já estão em alerta quanto à eficiência da nova 

geração da frota que se forma. 

 Segundo Wills (2008), nos países da União Europeia o controle da frota se dá por 

meio da emissão de gases do efeito estufa. Resultados efetivos no desenvolvimento de 

políticas regulamentadoras da frota foram alcançados na menor emissão de gases na 

atmosfera e também na eficiência da utilização de combustíveis dos veículos leves da frota 

europeia. 

 O índices médios de emissão nos países da União Europeia alteraram de 165g.CO2/km 

em 2002, para 130 g.CO2/km em 2012, uma redução de 22% na emissão de CO2, o que 

representa também um melhor aproveitamento do combustível. 
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 No Japão, a regulamentação se dá através do consumo de combustível por peso do 

veículo. O programa prevê multas para as montadoras que não atingirem as metas, entretanto 

o maior incentivo é financeiro e direcionado aos proprietários dos carros novos. Ao 

comprarem um carro mais leve e mais econômico os proprietários recebem descontos ao 

registrar o veículo. O planejamento Japonês passou de oito classes de veículos em 2002, 

divididos por peso, para 16 classes em 2010. No consumo médio da frota está previsto uma 

diminuição de 13,6 km/l em 2010, para um consumo médio de 16,8 km/l em 2015. Portanto 

um aumento de eficiência no uso dos veículos da ordem de 23,5% em 5 anos (WILLS, 2008). 

 Dentre os cenários internacionais analisados por Wills (2008), a China foi o último 

país a implementar uma política de metas para eficiência da frota, isso ocorreu em 2005. O 

objetivo foi aumentar a eficiência média da frota de 11,1 km/l, em 2002, para 12,1 km/l, em 

2006. Uma melhora no consumo de 9% em 4 anos incentivada por uma política de impostos 

cobrados tanto da montadora quanto do proprietário do carro. Enquanto às taxas referentes a 

um veículo leve de motores entre 1.0 e 1.5 litros abaixaram de 5% para 3%, as taxas 

referentes a motores mais potentes de 4.0 litros aumentaram de 8% para 20%. 

 Os Estados Unidos, após a crise do petróleo na década de 1970, desenvolveu o 

programa CAFE (Corporate Average Fuel Economy) para diminuir sua dependência em 

relação ao petróleo. Tal programa não obteve êxito até o ano de 2008. Comparando o 

consumo médio de carros leves de 1985 a 2008, não houve nenhuma alteração, mantendo-se 

em 11,7 km/l. No início do século XXI as políticas de eficiência no uso de combustíveis 

estavam voltadas para as caminhonetes e aumentou a eficiência no consumo de combustível 

de 8,8 km/l em 2004, para 10,2 km/l em 2011. O uso de caminhonetes como veículo pessoal é 

uma característica norte americana desenvolvida por políticas de incentivos fiscais mal 

elaboradas na década de 1980. Em um balanço geral, é possível afirmar que a eficiência da 

frota norte americana diminuiu em 6% de meados da década de 1980 até o início do século 

XXI. Em 2007, o senado norte americano decidiu que a emissão de GEE's por veículos devem 

atender a uma regulamentação federal e no pacote de ações está uma medida que aumenta a 

eficiência veicular em 4,25 km/l em 10 anos; uma melhoria da eficiência média do consumo 

de combustíveis em 36,3% até 2020 (WILLS, 2008). 

 Segundo Wills (2008), a Companhia Canadense de Consumo Médio de Combustível 

(CAFC), desde 1976, tem metas idênticas ao programa norte americano CAFE, entretanto, 

devido à tendência do consumo de carros mais leves e menos potentes por parte dos 
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consumidores canadenses, o programa atingiu ganhos substanciais ao longo das décadas. Em 

1980 o consumo médio de combustível da frota de veículos leves canadense era de 8,7 km/l e 

em 2006 esse consumo já era de 14,6 km/l, um aumento na eficiência de 67,8%. 

 As nações economicamente mais desenvolvidas traçaram seus planos com relação à 

eficiência energética dos veículos. Um dos fatores de principal influência para essa tendência 

é a competitividade em um mercado de consumidores cada vez mais exigentes.  Entretanto, os 

governos têm buscado meios em diminuir a dependência nos combustíveis derivados de 

petróleo devido à instabilidade no preço. Por fim, melhorar eficiência no uso dos 

combustíveis reflete seriamente na questão ambiental. Com o aumento da frota, os níveis de 

gases, produto da combustão, aumentam na atmosfera das grandes cidades tornando-se um 

agravante na saúde da população e intensificando o fenômeno de efeito estufa. 

 O programa brasileiro que visa melhorar a eficiência da frota é o Programa de 

Etiquetagem Brasileiro Veicular (PEB-V). Este programa teve início em 2005, porém com o 

regulamento publicado somente em 2008, quando foi lançado no salão do automóvel. No ano 

2008, quando o programa foi lançado, participavam dele cinco montadoras e um total de 54 

veículos. Na sexta e última edição lançada em 2014, o número de veículos avaliados atingiu 

495 modelos. Em 2014 foi incorporada na etiqueta a avaliação de emissão de GEE's. Assim é 

possível avaliar comparativamente entre os veículos de uma mesma categoria, a quantidade 

emitida de hidrocarbonetos, dióxido de carbono, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. 

Os veículos são avaliados nas categorias: subcompactos, compactos, médios, grandes, extra 

grandes, cargas derivados, comercial, utilitário esportivo compacto, utilitário esportivo 

grande, fora de estrada, minivan e esportivo (INMETRO, 2011). 

 O PBE-V é de adesão voluntária via termo de compromisso das montadoras e 

revalidado anualmente, sendo o único incentivo ao programa à expectativa de que o cliente 

seja seletivo quanto aos carros de melhor eficiência. As empresas que aderem ao programa 

têm a opção de ter afixado nos vidros do seu veículo a etiqueta ou então apresentá-la apenas 

no Manual do Proprietário. O PBE-V, apesar de estar na sua sexta edição, não possui 

planejamento para níveis mínimos aceitáveis de eficiência de veículos por categoria, isso é 

um ponto importante que difere o programa brasileiro dos demais programas aqui 

apresentados. 

 Segundo a lei 10.295 de 17 de Outubro de 2001, chamada "Lei da Eficiência 

Energética", Art. 2° "O poder executivo estabelecerá níveis máximos de consumo específico 
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de energia, ou mínimo de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de 

energia fabricados ou comercializados no País, com base em indicadores técnicos 

pertinentes". Com relação ao prazo para desenvolver os indicadores, o § 2° deste artigo diz: 

"Em até um ano a partir da publicação destes níveis, será estabelecido um programa de metas 

para sua progressiva evolução". Com relação à definição dos indicadores, o Art.5 diz: 

"Previamente ao estabelecimento dos indicadores de consumo específico de energia, ou 

eficiência energética, de que se trata esta Lei, deverão ser ouvidas em audiência pública, com 

divulgação antecipada das propostas,entidades representativas de fabricantes e importadores 

de máquinas e aparelhos consumidores de energia, projetistas e construtores de edificações, 

consumidores, instituições de ensino e pesquisa e demais entidades interessadas". 

 A política de eficiência energética para veículos no Brasil ainda não estabeleceu as 

metas para uma evolução progressiva da eficiência energética, apesar de já ter sido lançada a 

mais de seis anos. A frota brasileira de veículos ainda é considerada uma frota com média de 

idade alta, o que proporciona grandes oportunidades em ganhos de eficiência à medida que a 

frota se renova. As oportunidades seriam melhores exploradas se as metas de eficiência 

fossem traçadas em um conjunto de ações que envolvessem os consumidores, os fabricantes, 

o governo e as instituições de pesquisas brasileiras. 

 O Gráfico 4 apresenta quantitativamente a expectativa dos programas de metas de 

eficiência energética no setor automotivo referente à  União Europeia, Japão, China, Estados 

Unidos, Coreia, México e Canadá. Os dados estão apresentados em litros de gasolina gasta a 

cada 100 km rodados pelo veículo. Importante ressaltar que devido à cultura dos brasileiros, 

assim com acontece no Japão, a frota brasileira é uma frota de carros de baixa potência e por 

isso de baixo consumo energético se comparado com outras frotas, como a  dos Estados 

Unidos. Entretanto, o baixo consumo energético da frota não significa uma boa eficiência 

energética. 
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Gráfico 4 - Programa de meta de eficiência veicular em vários países ao redor do planeta. 

Fonte: World Energy Council, 2013. 

 

 O desenvolvimento de tecnologia nos subsistemas dos veículos tem permitido um 

significativo crescimento do uso eficiente de energia. Dentre os subsistemas dos veículos, 

aqui será tratado o crescimento tecnológico do sistema de direção e os ganhos e oportunidades 

relativos ao desenvolvimento desse sistema. A atual frota de veículos leves brasileira é 

composta por uma grande maioria de sistemas de direção com assistência hidráulica. A 

tendência é que, na próxima década, esse sistema seja substituído pelo sistema de direção com 

assistência elétrica para os veículos novos. Nesse cenário, é possível afirmar que essa 

mudança terá resultados positivos na melhoria da eficiência energética dos veículos leves. O 

ganho relativo à melhor eficiência energética dos sistemas de direção com assistência elétrica 

é um fator que impactará no Programa Brasileiro de Eficiência Energética, tornando a frota 

mais eficiente e abrindo a possibilidade dos órgãos reguladores do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem Veicular de traçarem metas em conjunto com as montadoras para acelerar os 

ganhos relativos à aplicação de novas tecnologias. 
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2 Objetivo 
 

 Nesse trabalho a eficiência energética do sistema de direção será analisada 

considerando as opções de mercado para esse sistema. Dentre as opções existentes, os mais 

comuns são: sistema de direção hidráulico com a bomba acionada por correia ligada ao motor 

do veículo (HPS); sistema de direção eletro-hidráulico com bomba acionada por um motor 

elétrico ligado à bateria (EHPS); sistema de direção mecânico sem assistência (MMSG), e  

sistema de direção elétrico com assistência de um motor elétrico (EPS). 

 A análise dos sistemas HPS, EHPS, e EPS será realizada a fim de explicitar as perdas 

energéticas em cada um e o comparativo entre eles será traçado em relação à eficiência 

energética. 

 Analisando os cenários internacionais de programas de metas será avaliado o ganho 

relativo do investimento em tecnologia no sistema de direção. O presente trabalho irá se 

desenvolver buscando analisar o impacto de uma melhoria da eficiência energética a partir da 

substituição do sistema de direção por um sistema mais eficiente. 
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3 Revisão Bibliográfica 
 

3.1 Sistemas de Direção 
 

 Esta pesquisa inicia-se em uma revisão bibliográfica sobre mecanismos de direção 

assistidos. Um mecanismo de direção tipo pinhão e cremalheira tem a função de transformar o 

movimento de rotação do volante em movimento linear dos terminais ligados as rodas do 

veículo, proporcionando dessa forma o esterçamento das rodas do veículo e realizando a 

manobra necessária. 

 O sistema de direção engloba o conjunto de componentes que proporcionam tanto a 

ligação do volante às rodas, quanto o auxílio ao motorista para realizar a manobra. 

 Os sistemas de direção e suas opções de assistência são o foco principal deste trabalho. 

O consumo energético e as perdas de energia pelas mangueiras, bombas, correias, dispositivos 

elétricos e eletrônicos e mecanismos de direção serão realizados de forma a detalhar os 

componentes do ponto de vista energético. 

 

3.1.1 Sistema de Direção Hidráulico (HPS) 

 

 O sistema de direção HPS tem em seu subsistema os seguintes componentes: 

mecanismo de acionamento da bomba, a bomba, as mangueiras, o mecanismo de direção e 

reservatório, assim como apresentado na Figura 1. Cada um desses componentes apresentam 

detalhes dimensionais e funcionais dentro de suas especificações que afetam diretamente o 

consumo e a eficiência energética do sistema como um todo. 

 Em um sistema convencional de assistência hidráulica de mecanismo de direção, a 

bomba sempre fornece uma quantidade suficiente de óleo ao sistema. Nesse sistema de 

circulação do óleo, a perda de pressão é ocasionada pela resistência ao fluxo do óleo. A 

bomba continua circulando óleo pelo sistema, mesmo quando assistência não é requerida pela 

manobra, como resultado há um consumo desnecessário de energia (KOZUMA; ARITA; 

TSUDA, 2005). 
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Figura 1 - Sistema de direção HPS. 

Fonte: Fernandes, 2005. 

 

 Nesse sistema de direção, a bomba é acionada por correias e polias ligadas ao motor 

do veículo; a bomba eleva a pressão do óleo para a entrada no mecanismo. Um sistema de 

válvula direciona o óleo dentro do mecanismo para uma das câmaras de pressão , na 

sequência, o óleo retorna para o reservatório. 

 A bomba é acionada por uma correia ligada ao motor, portanto, parte da energia 

gerada pelo funcionamento do motor é usada para elevar a pressão do óleo para assistir o 

motorista na manobra. A bomba do sistema de direção HPS funciona de forma contínua 

proporcionando um gasto energético constante. Esse gasto energético em parte é determinado 

pela perda de carga no escoamento de óleo dentro do sistema de direção. 

 As tubulações conduzem o óleo da bomba até à entrada do mecanismo de direção, do 

mecanismo de direção até o reservatório e do reservatório até a bomba. Nesse transporte, a 

mangueira que está sob maior pressão é a que está entre a bomba e o mecanismo de direção. 

 O reservatório é responsável por completar o ciclo do óleo. O óleo retornado continua 

o fluxo e logo é succionado pela bomba. O reservatório também tem a função de apresentar a 

quantidade de óleo que está disponível no sistema, portanto quando o nível de óleo está baixo, 

isso pode ser verificado por meio do reservatório e é também nesse componente que o óleo é 

trocado conforme periodicidade solicitada no manual do veículo. 
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 O mecanismo de direção é o componente principal do sistema de direção. Esse 

componente é composto por cerca de outros 40 componentes (Figura 2). Os principais 

componentes de relevância para o consumo energético do sistema de direção são: carcaça, 

válvula, cremalheira, e tubos de pressão. 

 

 

 
 

Figura 2 - Componentes do mecanismo de direção HPS. 

Fonte: Fernandes, 2005. 
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3.1.1.1 Válvula do Sistema de Direção HPS 
 

 A válvula de um sistema de direção HPS tem a função de direcionar o fluxo de óleo 

bombeado a alta pressão para um dos lados da câmara de pressão do mecanismo de direção. 

Essa elevação de pressão irá gerar uma força na área do pistão ligado a cremalheira e auxiliará 

o esforço do motorista para esterçar o veículo. 

 Uma válvula de um sistema de direção é composta pelos seguintes componentes: 

árvore de entrada, luva, anéis de vedação da luva, pinhão, barra de torção, anel de vedação da 

barra de torção, pino hitch pin e anel elástico. Esses componentes são apresentados na Figura 

3. 

 

Figura 3 - Componentes do conjunto válvula do mecanismo de direção HPS. 

Fonte: Cruz, 2006. 

 

 Na montagem do conjunto válvula, a barra de torção é prensada no pinhão. A função 

dessa barra é primordial dentro do conjunto válvula (Figura 4) porque a barra de torção 

funciona como uma mola torcional e esse movimento de deformação elástica angular é o que 

proporcionará o fechamento do fluxo de óleo de um dos lados do cilindro e o direcionamento 

do fluxo de óleo para o lado oposto. Após a montagem do pinhão e da barra de torção, a luva 

é encaixada no pinhão por meio do pino do “hitch pin”. A árvore de entrada é o último 



 

componente a ser montado no conjunto, ficando a barra de torção interna a árvore de entrada e 

a árvore interna ao diâmetro da luva. A árvore por sua vez é fixada à barra de torção p

pino. O acoplamento dos componentes luva e árvore de entrada proporciona a passagem 

óleo dentro do conjunto e direcionamento d

pressão na carcaça, e ao retorno para o reservatório de óleo do sistema de direção.

 

Figura 4 - C

 

 Quando um torque é aplicado à árvore de entrada, es

barra de torção que se deforma angularmente de forma elástica. Es

proporciona o fechamento de 

óleo assim como na Figura 

 

r montado no conjunto, ficando a barra de torção interna a árvore de entrada e 

a árvore interna ao diâmetro da luva. A árvore por sua vez é fixada à barra de torção p

pino. O acoplamento dos componentes luva e árvore de entrada proporciona a passagem 

óleo dentro do conjunto e direcionamento do óleo aos canais que conduzem aos cilindros de 

e ao retorno para o reservatório de óleo do sistema de direção.

Conjunto válvula de um sistema de direção HPS. 

Fonte: TRW

Quando um torque é aplicado à árvore de entrada, esse torqu

barra de torção que se deforma angularmente de forma elástica. Ess

proporciona o fechamento de uma das passagens de óleo dentro da válvula, direcionando

Figura 5. 
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r montado no conjunto, ficando a barra de torção interna a árvore de entrada e 

a árvore interna ao diâmetro da luva. A árvore por sua vez é fixada à barra de torção por um 

pino. O acoplamento dos componentes luva e árvore de entrada proporciona a passagem do 

óleo aos canais que conduzem aos cilindros de 

e ao retorno para o reservatório de óleo do sistema de direção. 

 

 

Fonte: TRW, 2014. 

e é transferido para a 

se movimento angular 

de óleo dentro da válvula, direcionando o 
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Figura 5 - Fluxo do óleo dentro de uma válvula de direção HPS. (A) Válvula na posição neutra 

sem torque aplicado à árvore de entrada. (B) Válvula direcionando o óleo a uma das saídas e 

fechando a outra devido a um torque aplicado à árvore de entrada. 

Fonte: Fernandes, 2005. 

 

 O óleo trabalha a uma temperatura média de 60°C, pressão de 80 bar e uma vazão 

aproximada de 7 l/min. Dentro da válvula as passagens são estreitas, em média as aberturas 

são de dimensão 0,22 mm por passagem dentro do conjunto, como apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 - Luva e árvore de entrada e detalhe da abertura para passagem de óleo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O fechamento de uma das passagens de óleo na válvula ocorre gradualmente e é 

função do torque aplicado pelo motorista. Esse fechamento eleva a pressão gradualmente na 

câmara de pressão na qual o fluxo de óleo está sendo direcionado, o que por sua vez é 

transferido em força no pistão da cremalheira. 

 A transmissão do movimento de rotação para movimento linear da cremalheira é 

realizado por intermédio do par pinhão e cremalheira. Segundo Santos (2010), o pinhão pode 

ser caracterizado por alguns elementos que constituem sua funcionalidade, são eles: 

• Matéria prima: elemento muito importante na geometria final do pinhão, pois o aço 

utilizado é responsável pelas características de limite de resistência, usinabilidade, 

temperabilidade, custos, etc; 

• Engrenagem: região onde será transmitida a força. Essa região fica entre dois mancais 

e seu processo de fabricação é realizado ainda no blank da peça; 
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• Apoio dos mancais: a região tem função de apoio do engrenamento, permitindo o 

movimento de rotação, mas não o deslocamento radial. Geralmente essa região é 

retificada, de forma que é possível produzir a região cilíndrica com erros pequenos de 

excentricidade. 

 Os detalhes construtivos de um pinhão são mostrados na Figura 7. Esses detalhes são 

responsáveis pela perda da eficiência na transmissão quando são admitidos erros no processo 

de fabricação. 

 

 

Figura 7 - Detalhes dimensionais do engrenamento no pinhão. 

Fonte: Castro, 2005. 

 

 O perfil da envolvente é uma característica importante na transmissão de potência no 

par pinhão e cremalheira. Segundo Castro (2005), a evolvente pode ser descrita como a curva 

gerada pela extremidade de um fio esticado que é desenrolado da circunferência de um 

determinado círculo, como indicado na Figura 8. O círculo do qual o fio é desenrolado é 

conhecido como círculo base. 
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Figura 8 - Definição da curva da envolvente. 

 

Fonte: Castro, 2005. 

 

 Na transmissão de movimento entre pinhão e cremalheira é importante manter o 

contato através do ângulo de pressão constante na linha de contato o que gera a rolagem entre 

as duas engrenagens com o escorregamento nulo na intersecção dos círculos primitivos 

(CASTRO, 2005). 

 O escorregamento entre o par engrenado é uma anomalia que ocorre devido aos erros 

de geometria, sendo responsável pela perda de eficiência na transmissão de potência. 

 Segundo Santos (2010), o processo de tratamento térmico do pinhão pode ser 

responsável pelos erros superficiais da geometria na região de engrenamento. A cementação é 

caracterizada pela adição de carbono ao metal base em uma faixa de temperatura entre 900°C 

e 950°C. A têmpera tem a função de aumentar a dureza do material e para isso a temperatura 

é elevada até a região de austerização. Por fim, o revenimento tem a função de aliviar as 

tensões residuais geradas pelo processo de têmpera. 

 O processo de tratamento térmico ocorre após o processo de usinagem das hélices do 

pinhão. As tensões residuais do processo de corte, somado as altas temperaturas atingidas nos 

processos de cementação e têmpera, geram tensões residuais no material que resultam em 

deformações das hélices ao final do processo de tratamento térmico. 
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 Para Santos (2010), os erros presentes nas superfícies das hélices dos pinhões 

ocasionam a flutuação entre os centros de engrenagem e consequente flutuação do torque de 

rolamento, desgaste prematuro das áreas de contato e ruído. Essas características são 

primordiais no processo de fabricação de um mecanismo de direção que deverá atender 

especificações de funcionalidade.  

 Neste trabalho é utilizado uma abordagem quanto à eficiência energética, avaliando 

quanto um erro de geometria afeta a perda de eficiência na transmissão do movimento que é 

uma função da flutuação do torque como descrito por Castro (2005) e Santos ( 2010). 

 Detalha-se os erros de geometria segundo a descrição a seguir: 

• Erro de forma de perfil (Ff): variável referente ao erro do acabamento da envolvente 

do pinhão; 

• Erro de inclinação do perfil (FH): essa variável avalia o erro de inclinação em relação à 

linha de referência do perfil; 

• Erro total do perfil (F): variável responsável pela quantificação da soma dos erros de 

acabamento e a inclinação, sem se importar com a forma do erro; 

• Erro de excentricidade (FR): essa variável avalia o erro entre os centros dos mancais e 

o centro do diâmetro primitivo da engrenagem; 

• Erro de variação do passo (Fp): variável que avalia o erro entre a posição angular dos 

dentes da peça acabada e a posição angular dos dentes no projeto. 

 A norma DIN3962 especifica qualidade de engreno baseando-se nos erros aqui 

apresentados. Quanto melhor for a qualidade de engreno, melhor será a eficiência na 

transmissão de potência, entretanto, os custos do processo de usinagem também são maiores. 

Para mecanismos de direção, a qualidade de engreno usualmente está entre DIN7 e DIN10, o 

que pode ser um campo de especificação extremamente amplo se avaliado o impacto 

funcional e o processo de fabricação. O Gráfico 5 apresenta a distribuição da norma 

DIN3962. 
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Gráfico 5 - Distribuição de qualidade de engrenamento da norma DIN3962. 

Fonte: Santos, 2010. 

 

3.1.1.2 Cremalheira 
 

 O conjunto cremalheira é composto pelos componentes: cremalheira, pistão e anéis de 

vedação do pistão. A cremalheira é o segundo componente do par de engreno do mecanismo 

de direção. Pode-se dividir a cremalheira em duas regiões pelas funções que desempenham. 

Na primeira a região de engreno, são usinados os dentes que serão engrenados no pinhão. A 

segunda região, chamada haste, é responsável pela assistência em força gerada devido à 

elevação de pressão de um dos lados do pistão (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Conjunto cremalheira. 

Fonte: TRW, 2014. 

 

 A análise da eficiência da transmissão de movimento da cremalheira visa à região de 

engreno, assim como no pinhão, essa região é projetada para que a força seja transmitida 
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perpendicularmente por uma linha de contato entre pinhão e cremalheira sem que ocorra o 

escorregamento das superfícies. Entretanto, os erros do processo de fabricação são 

inevitáveis. Dessa forma a tolerância do projeto dimensiona os erros admissíveis baseando-se 

nas premissas do projeto que podem ser afetadas por erros gerados pelo processo de 

fabricação. 

 Dentre as variáveis da cremalheira que podem afetar a transmissão de força no 

engrenamento as mais importantes são: 

• Variação dos diâmetros de sobre rolo (∆SR): o diâmetro de sobre rolo é uma forma 

mais simples de determinar o diâmetro primitivo dos dentes da cremalheira. A 

variação do diâmetro de sobre rolos refere-se a variação entre o maior e o menor valor 

de primitivo dentre os dentes da cremalheira; 

• Erro de passo (P): refere-se ao erro de distância entre dois dentes em relação ao 

projeto da cremalheira; 

• Rugosidade (Ra): refere-se à rugosidade nos dentes da cremalheira; 

• Ângulo de pressão (Ap): refere-se ao ângulo de inclinação para o qual os dentes da 

cremalheira foram projetados; 

• Ângulo de inclinação dos dentes (Ai): refere-se à inclinação dos dentes da cremalheira 

no eixo paralelo ao eixo do pinhão. 

 

3.1.1.3 Conjunto Carcaça e Tubo de Pressão 
 

 A carcaça é o componente responsável por alojar todos os outros componentes. 

Portanto, esse componente desempenha funções diversas. Neste estudo as funções que serão 

avaliadas são aquelas que se referem à assistência hidráulica. As perdas de eficiência do 

mecanismo são devidas à queda de pressão na passagem de óleo pelo sistema. 

 O óleo direcionado pela bomba a alta pressão entra na carcaça através da conexão de 

pressão (1); após entrar na carcaça o óleo pode ser direcionado pela válvula a uma das 

câmaras, nesse percurso o óleo passa pela conexão de saída para a câmara de pressão (2); pelo 

tubo de pressão (3); pela conexão da câmara de pressão da carcaça (4) e por fim, a alta 

pressão, incide sobre o pistão. Da mesma forma o óleo contido no outro lado da câmara de 

pressão retorna por um caminho paralelo (5), (6), (7) e (8) (Figura 10). 
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Figura 10 - Caminho do óleo através do conjunto carcaça e tubos de pressão. 

Fonte: Fernandes, 2005. 

 

 As perdas da eficiência na assistência gera uma perda geral da eficiência energética do 

sistema de direção. No conjunto carcaça e tubo essa perda será analisada através das perdas de 

carga distribuídas mais as perdas de carga localizada. 

 

3.1.2 Sistema de Direção Eletro-Hidráulico (EHPS) 

 

 O sistema de direção EHPS tem em seu subsistema os seguintes componentes: motor 

elétrico, comando eletrônico, mecanismo de acionamento da bomba, a bomba, mangueiras, 

mecanismo de direção, válvula e reservatório. Nesse modelo o funcionamento é intermitente, 

o que proporciona melhor eficiência energética em manobras a alta velocidade quando a 

assistência hidráulica não é plenamente necessária. 

 Nesse modelo, um motor elétrico realiza trabalho sobre a bomba. O controle eletrônico 

do trabalho do motor sobre a bomba é possível devido aos sensores: sensor de torque, sensor 

de ângulo e sensor de velocidade. Os sensores de torque e ângulo fazem medições que são 

interpretadas pela unidade de controle eletrônico (ECU - Eletronic Control Unit). A ECU 

controla a rotação do motor elétrico para aplicar o trabalho necessário à bomba, que por sua 

vez eleva a pressão do óleo na entrada do mecanismo de direção. A medição do sensor de 

velocidade do veículo é levada em consideração para ajustar a sensibilidade do controlador de 

torque (RAHMAN, 2003). 
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 Segundo Kim e Kim (2012), o sistema de direção EHPS possui o mesmo circuito 

hidráulico que o sistema de direção HPS. Entretanto, no EHPS o sistema eletrônico (ECU) 

controla um motor elétrico que responde com o esforço adequado no acionamento da bomba. 

A Figura 11 exemplifica o modelo EHPS. 

 

 

Figura 11 - Sistema de direção EHPS. 

Fonte: VW, 2001. 

 

 O equacionamento da energia gasta para acionar o sistema de direção não diferencia-

se do modelo HPS quanto ao mecanismo de direção, entretanto, a bomba e o motor elétrico 

que aciona a bomba apresentam um funcionamento intermitente que deve ser analisado para 

avaliar a redução do consumo de energia. Dessa forma o ganho energético do EHPS está 

ligado ao funcionamento intermitente da bomba e a capacidade de assistir o esforço de 

manobra somente quando é necessário e na intensidade correta.A bomba utilizada no EHPS 

fica acoplada ao reservatório.  

 

3.1.3 Sistema de Direção Elétrico (EPS) 
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 No sistema de direção com assistência elétrica, ocorre assistência intermitente e 

controlada por um circuito eletrônico de acordo com as necessidades da manobra. As perdas 

energéticas estão associadas ao circuito eletrônico, a coluna elétrica e ao mecanismo de 

direção. O sistema EPS fornece o mais baixo consumo de energia quando comparado com o 

HPS e o EHPS. A economia de energia pode chegar a 50% em comparação aos HPS 

(BOOTZ,  2003). 

 O sistema de direção EPS é um exemplo da busca pela melhor eficiência dos 

componentes de um veículo. A transição entre os mecanismos de direção por assistência 

hidráulica para os mecanismos por assistência de um motor elétrico pode ser pontuado por: 

(1) O controle elétrico da assistência que a torna ajustável a um maior campo de operação; (2) 

economia de energia, pois esse sistema opera somente quando a assistência é requerida; (3) os 

subcomponentes do sistema de direção são mais compactos; (4) não é necessário óleo, dessa 

forma não há agressões ao ambiente decorridas de vazamentos ou descartes incorretos dos 

produtos, e (5) com consumo de energia mais baixo, menos gases da combustão são lançados 

na atmosfera (EL-SHAER; SUGITA; TOMIKUKA, 2009). 

 Existem três modelos mais difundidos dentre os sistemas de direção elétrico (EPS), 

conforme Figura 12. No primeiro, a assistência é gerada por um motor elétrico aplicando 

torque diretamente na coluna de direção. Esse modelo é aplicável em carros pequenos e 

médios. O segundo, no qual a assistência é gerada por um motor elétrico aplicando torque 

diretamente no pinhão; esse modelo por sua vez é usado para veículos médios. Por fim, no 

terceiro modelo, a assistência é gerada por um motor elétrico e o torque é decomposto em 

força axial aplicada diretamente sobre a cremalheira, modelo usado em veículos maiores 

como SUV's (Sport Utility Vehicles). 
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Figura 12 - Modelos de sistemas de direção EPS. 

Fonte: Infineon, Aplication Note, 2008. 

 

 Neste trabalho será estudado o consumo e a eficiência energética do modelo em que a 

assistência é aplicada diretamente na coluna de direção. Esse modelo é o mais difundido 

dentre os três aqui apresentados e seu uso vem sendo ampliado no mercado nacional. 

Entretanto a análise realizada para esse modelo pode ser estendida para os demais modelos 

levando em consideração as aplicações. 

 No sistema de direção EPS com assistência na coluna de direção, o mecanismo de 

direção usado é o mesmo modelo usado em veículos com direção manual sem assistência. Os 

fabricantes de mecanismos de direção desenvolveram componentes e processos de fabricação 

para atingir níveis mais baixos de atrito interno nos mecanismos, melhorando principalmente 

o engreno entre pinhão e cremalheira. O objetivo desse desenvolvimento se deve a 

necessidade do motor elétrico trabalhar em faixas pré-determinadas de torque mais baixas 

possíveis. 
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IM:  Corrente do Motor [A]; 

RM:  Resistência do Motor [Ω]; 

VM:  Voltagem do Motor [V]; 

PM:  Potência de Entrada do Motor [W]; 

PE: Potência de Entrada da ECU [W]; 

REM:  Resistência no Cabeamento entre 
Motor e ECU [Ω]; 

RE: Resistência Interna da ECU [Ω]. 

Figura 13 - Representação em diagrama de blocos do sistema de direção EPS. 

Fonte: Izutani; Shimizu, 2010. 

 

 Perdas elétricas são admitidas no cabeamento entre a bateria e os componentes. 

Grande parte da energia que não se perde é transformada em trabalho pelo motor que converte 

a energia elétrica em torque de acordo com as informações de torque e velocidade medidas e 

enviadas para a ECU. O consumo elétrico da bateria na entrada do sistema pode ser estimado 

de acordo com os dados no lado da saída do sistema de direção fazendo-se o balanço de 

energia (IZUTANI e SHIMIZU, 2010). 

 A unidade de controle eletrônico é responsável por "ler" a necessidade da manobra e 

"ordenar" ao motor elétrico o esforço necessário para assistir o motorista do veículo. A Figura 

13 é um diagrama de blocos de um ECU típico de sistema de direção elétrico EPS. 
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4 Método 
 

 Foram analisados o consumo e a eficiência energética dos três modelos de sistema de 

direção mais comuns no mercado de veículos leves: Hydraulic Power System (HPS), Electro-

Hydraulic Power System (EHPS) e Electrical Power System (EPS). 

 A eficiência energética de um sistema é representada pelo cálculo da porcentagem da 

energia mínima necessária para acionar o sistema em relação a energia fornecida ao sistema 

para o funcionamento. 

 

3 = ����������. (1) 

 

 Para entender essa relação em cada um dos sistemas de interesse foi necessário avaliar 

o sistema de direção e sua interação com os demais sistemas do veículo.  

 É possível dizer que pela concepção do sistema de direção, seja o HPS, o EHPS ou o 

EPS, a saída do sistema tem duas funções. A função primária é transformar o movimento de 

rotação do veículo em movimento linear da cremalheira e esterçamento das rodas para dirigir 

o veículo. E a função secundária é auxiliar no esforço realizado pelo motorista com o objetivo 

de aumentar o conforto do condutor do veículo. 

 A função secundária de auxílio ao esforço de direção de um veículo exige de uma 

fonte externa o fornecimento de energia para o funcionamento do sistema. O fornecimento de 

energia ao sistema será tratado como uma das entradas do sistema. Em cada um dos sistemas 

analisados essas entradas ocorrem de maneiras diferentes, o que influencia na eficiência 

energética e diferencia os sistemas HPS, EHPS e EPS entre si, pela energia de alimentação. 

 Para entender a energia mínima necessária para o funcionamento do sistema é 

necessário um modelo que leve em consideração os estímulos aplicados à roda e ao volante do 

veículo. Também é necessário considerar as perdas mecânicas, hidráulicas e elétricas internas 

ao sistema de direção. 

 De uma forma geral, o sistema de direção é representado pela Figura 14. Um diagrama 

de blocos cujo centro é o sistema de direção, objeto aqui estudado. Nesse sistema o meio 
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externo e a condução ora é entrada, ora é saída. Sempre que um dos dois for a entrada, o outro 

será a saída, e essa relação se inverte de acordo com a necessidade do motorista em realizar 

uma manobra ou de acordo com excitação do solo sobre os pneus do veículo. As perdas 

internas ao sistema de direção são características individuais de cada sistema e devem ser 

modeladas de forma individual. O sistema de alimentação, em todo caso, será sempre uma 

entrada do sistema. 

 

 

Figura 14 - Diagrama de blocos do sistema de direção suas entradas e suas saídas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Um veículo deve ter a capacidade de realizar manobras de diversas formas, para cada 

uma delas um modelo diferente deve ser proposto. As mudanças de direção de um veículo 

estão relacionadas diretamente com a velocidade de execução das manobras. Para velocidade 

alta não ocorre ângulos elevados, assim como em baixa velocidade não é possível realizar 

uma manobra de estacionamento esterçando o volante em poucos graus. Dessa forma, a 

energia necessária a uma manobra não tem uma equação global para ser modelada e então é 

necessário avaliar quais são os movimentos necessários a um veículo em situações específicas 

que se repetem com maior frequência. 
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 Para realizar um comparativo entre o consumo e a eficiência dos sistemas de direção é 

necessário avaliar os componentes dos sistemas separadamente para melhor entendimento de 

onde ocorrem as perdas em cada um dos sistemas. A Tabela 1 apresenta um planejamento 

para tornar a análise mais objetiva. 

 

Tabela 1 - Planejamento para fazer o comparativo do consumo e eficiência dos sistemas de direção. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Algumas das informações usadas para preencher a Tabela 1 foram obtidas a partir das 

referências bibliográficas utilizadas no capítulo anterior; os textos utilizados como referência 

para que fosse traçado um comparativo entre os sistemas serão abordados e discutidos no 

capítulo de análise.  

 Alguns dos componentes são comuns aos sistemas de direção aqui analisados. Desses 

podem ser citados pinhão, cremalheira, carcaça e terminais. A válvula é um componente 

comum aos sistemas de direção hidráulico HPS e EHPS. 

 As perdas internas de energia de um sistema de direção ocorrem de duas formas 

principais: 

1. As perdas devido ao atrito interno dos componentes do mecanismo de direção, 

causadas pela fricção das superfícies. São avaliadas através de testes que mensurem o 

torque necessário para girar o pinhão em uma determinada velocidade angular ou que 

avaliem a força aplicada para deslocar a cremalheira no sentido axial em determinada 
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velocidade linear. Essa perda está presente em qualquer mecanismo de direção e varia 

em função da tolerância de fabricação dos componentes e da montagem realizada. 

Resultados experimentais sugerem que os maiores responsáveis pelas perdas por 

fricção é o par de engrenagem pinhão e cremalheira. Esses componentes estão 

presentes em todos os sistemas de direção aqui analisados, entretanto, o que se percebe 

é uma melhoria na qualidade desses componentes quando aplicados a sistemas de 

direção EPS, isso devido a esse sistema de direção exigir baixas dispersões de carga 

no acionamento da coluna elétrica para assim preservar o motor de acionamento da 

coluna. O sistema de direção EPS também compõem a última geração de sistema de 

direção no Brasil, portanto o seu parque industrial é composto de equipamentos mais 

novos que os parques industriais dos demais sistemas de direção. 

 

2. As perdas devido à queda de pressão na passagem do óleo pelo mecanismo de direção 

ocorrem somente nos sistemas de direção EHPS e HPS que têm acionamento através 

da válvula ligada a uma bomba que mantém o óleo sobre alta pressão. Essa perda é 

mensurada através da medição da pressão na entrada e na saída do mecanismo de 

direção. A queda de pressão medida não discrimina as perdas individuais dos 

componentes válvula, carcaça, tubos de pressão e demais componentes. Para a válvula, 

a perda de carga é influenciada principalmente pelas tolerâncias dos componentes 

dessa montagem e isso pode ser equacionado em função da geometria, entretanto aqui 

será utilizada a abordagem experimental pela acuracidade em medir a perda de carga 

nesse componente. 

 Para avaliar a energia perdida em função do atrito interno dos componentes foi 

realizado um planejamento do experimento para controlar o impacto da variação dimensional 

das tolerâncias dos componentes montados. O objetivo desse planejamento foi conhecer a 

variação da energia perdida no atrito interno considerando que há um campo de variação na 

fabricação dos componentes de um mecanismo de direção. Para avaliar a situação de máxima 

perda de energia na fricção interna dos componentes, foram montadas amostras segundo um 

planejamento que selecionou componentes com dimensões no limiar de suas especificações 

que induzem a um maior atrito interno. Da mesma forma, foram selecionados componentes 

com dimensões no limiar de suas especificações que induzem a um menor nível de atrito 

interno. Assim é possível mensurar um valor médio do gasto energético por perdas devido à 

fricção dos componentes de um mecanismo de direção.  
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Tabela 2 - Matriz dimensional de componentes do experimento planejado. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Para determinação das dimensões analisadas foi realizado uma Análise de Modo e 

Efeito de Falha do Projeto (DFMEA). Essa estrutura permite listar as potenciais 

características e componentes que se relacionam com uma determinada falha, nesse caso a 

falha foi o aumento do atrito interno. Por meio da experiência do time envolvido na 

elaboração do DFMEA, os itens de maior impacto recebem notas mais altas e os de menor 

impacto recebem notas mais baixas. 

 A Figura 15 apresenta a bancada de testes utilizada para medir o torque necessário 

para deslocar a cremalheira de batente a batente a uma velocidade angular constante. Nesse 

teste, os terminais ou a cremalheira não estão sob efeito de nenhuma carga de resistência ao 

movimento, sendo o objetivo medir unicamente o torque necessário para movimentar a 

cremalheira de batente a batente. O resultado dessa medição é traçado no Erro! Fonte de 

referência não encontrada. em duas linhas que representam cada um dos sentidos que o torque 

é aplicado à árvore de entrada, sendo o eixo da abscissa o ângulo de giro da árvore de entrada 

em graus, e o eixo da ordenada o torque em Newton metros medido. 
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Figura 15 - Bancada de testes para medição de torque de entrada para deslocamento da 

cremalheira. 

Fonte: TRW, 2014. 

 

 

Gráfico 6 - Medição do torque de entrada versus ângulo de giro. 

Fonte: TRW, 2014. 
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 O meio externo é determinante às manobras do sistema de direção e por consequência 

na energia gasta para responder aos estímulos requisitados pelo motorista do veículo. 

Diferentes solos, velocidades, veículos, ruas, rodovias, estradas sem pavimentação, motorista, 

obstáculos, dentre outras características determinarão a manobra a ser realizada. Se em um 

veículo for realizado o monitoramento para determinar a energia gasta durante as manobras 

no sistema de direção, seria necessário monitorar a velocidade do veículo, os ângulos de giro 

do volante e a velocidade do movimento angular do volante. Essas medições necessitariam ser 

realizadas durante a utilização do veículo em diferentes tipos de ambientes: cidade, rodovia, 

estradas não pavimentadas. Em conjunto às informações referentes ao peso do veículo, 

geometria da suspensão, aderência do pneu ao solo, seria possível determinar para esse 

veículo a energia gasta em função das manobras realizadas. Entretanto, um veículo seria uma 

amostra extremamente pobre para generalizar a análise. Assim, um conjunto de veículos 

analisados da mesma forma poderia gerar uma amostragem estatisticamente representativa. 

 A realização do experimento proposto demanda grandes recursos, portanto foram 

utilizados dados encontrados durante a pesquisa bibliográfica que determinam o grau de 

ocorrência das manobras em diferentes ambientes. Essa análise encaixa-se ao objetivo deste 

trabalho que é realizar uma análise comparativa dentre os sistemas de direção. Para efeitos de 

comparação é importante que sejam mantidos os mesmos parâmetros no cálculo de ocorrência 

de manobras em cada um dos sistemas de direção.  

 

(A) 
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(B) 
 

Gráfico 7 - Grau de ocorrência de manobras em veículos. (A) Em cidade, (B) em rodovia. 

 

Fonte: Kozuma; Arita; Tsuda, 2005. 

 

 A partir da análise da Gráfico 7 é possível avaliar de forma mais real o gasto 

energético de um veículo em um cenário real de cidade ou estrada. Através dos dados de 

ocorrência de determinada manobra é possível mensurar a energia perdida pelo atrito interno 

através dos ângulos de esterçamento do volante. 

 

5 Resultados 
 

 Os sistemas de direção foram avaliados separadamente para se conduzir uma análise 

sob cada componente. Em cada um dos sistemas aqui estudados há componentes que são 

específicos, mas também há componentes que são comuns aos sistemas. Para os componentes 

que são específicos as análises foram realizadas individualmente a aplicação. Para os 

componentes que são comuns as análises foram estendidas aos sistemas que utilizam esses 

componentes. 

 Os componentes estão descritos quanto a sua eficiência e a eficiência está em função 

da condição de aplicação que relaciona-se com rotação do motor, velocidade do veículo e 
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outros. Portanto, para estabelecer uma base de comparação ao final, utiliza-se os dados 

relacionados ao funcionamento do veículo em marcha lenta.   

 

5.1 Componentes do Mecanismo de Direção 
 

 A transmissão de movimento é um ponto crítico para a ocorrência de perdas 

energéticas. Para os mecanismos de direção dos sistemas HPS, EHPS e EPS a transmissão de 

movimento ocorre por meio do par de engreno pinhão e cremalheira. Esses componentes são 

responsáveis por perdas associadas à transmissão, principalmente por efeitos dos erros de 

geometria gerados pelo processo de manufatura desses itens. Ressalta-se que  os principais 

erros de geometria dos componentes pinhão e cremalheira já foram discutidos no capítulo de 

revisão bibliográfica. 

 A base do mecanismo de direção, ou seja, pinhão, cremalheira e carcaça, são 

componentes comuns aos três sistemas de direção aqui estudados. Esses componentes podem 

contribuir com o aumento da ineficiência da transmissão de movimento de rotação do volante 

para o esterçamento das rodas. Nesse primeiro tópico das análises foram avaliados os 

componentes que são comuns aos três sistemas de direção e na sequência foi feita a divisão 

dos componentes que não são comuns, portanto foi analisado a eficiência e o gasto energético 

de cada componente. 

 O atrito interno gerado entre os componentes e a degradação da transmissão de 

movimento, que gera uma consequente perda de eficiência, foram avaliados por  um 

planejamento de testes. Nesse planejamento buscou-se selecionar componentes nos limites 

das tolerâncias que impactam na transmissão de movimento. A variável resposta analisada foi 

o teste de bancada de torque na árvore de entrada. Nesse teste mede-se o torque para 

movimentar a cremalheira de batente a batente a uma velocidade constante. O teste realizado 

foi sem o acionamento hidráulico do mecanismo, portanto a única variável medida é o atrito 

interno dos componentes do mecanismo de direção.  

 As tabelas (Erro! Fonte de referência não encontrada.) e (Tabela 6) apresentam os 

dimensionais das amostras avaliadas em bancada. As tolerâncias para cada uma das 

dimensões das cremalheiras são: 
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• Diâmetro de sobre rolo: 21,683 - 21,834 mm. 

• Diâmetro externo: 24,943 - 24,994 mm. 

• Variação do diâmetro sobre rolo: máximo 0,03 mm. 

E as tolerâncias das dimensões dos pinhões são: 

• Concentricidade dos dentes: máximo 60 µm. 

• Distância entre dois dentes: 7,70 - 7,74 mm. 

 Foram montados seis mecanismos, sendo três na condição de dimensional tendendo ao 

máximo atrito interno e três na condição de dimensional tendendo ao mínimo atrito interno. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Cremalheiras selecionadas para avaliação do atrito interno no mecanismo de direção. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 4 - Pinhões selecionados para avaliação do atrito interno no mecanismo de direção. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 Dentre as variáveis analisadas a que mais apresentou correlação com o torque de 

entrada foi o erro de concentricidade das hélices do pinhão. Como característica dessa falha 

há uma distorção no gráfico de torque versus ângulo a cada volta do pinhão a 360°. Essa 

distorção como apresentado principalmente no Erro! Fonte de referência não encontrada. (C) é 

caracterizada por picos nos valores de torque medido a cada volta do pinhão. Nesse caso, não 

há outra resistência ao movimento que não seja o atrito interno dos componentes do 

mecanismo de direção, portanto os valores medidos nesse teste representa o torque a ser 

vencido a cada manobra realizada pelo motorista.  
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Gráfico 8 - Torque versus ângulo para amostras de avaliação do atrito interno. (A), (B), (C) Amostras 

com componentes selecionados para aumentar o atrito interno. (D), (E) e (F) Amostras com 

componentes selecionados para diminuir o atrito interno. 

Fonte: TRW, 2014. 

 

 O coeficiente de Pearson medido na correlação entre torque médio e a concentricidade 

do pinhão é de 0,9, por conseguinte há forte correção entre as variáveis. Essa correlação se 

mostra positiva, assim a cada incremento que se tem no erro de concentricidade do pinhão, 

também se tem um incremento no torque a uma velocidade angular constante. A Tabela 5 
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demonstra valores médios de torque medidos nas amostras, assim como a potência calculada e 

a excentricidade medida nos pinhões das amostras. 

 

Tabela 5 - Dados das amostras em que foi avaliada a correlação de excentricidade da hélice do pinhão 
e torque médio medido. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 O Gráfico 9 apresenta valores típicos de potência dissipada no atrito interno dos 

componentes de um mecanismo de direção em função do aumento do erro de concentricidade 

da hélice do pinhão. Foram escolhidas essas duas variáveis para apresentar o gráfico devido a 

forte correlação entre elas. As demais variáveis analisadas apresentaram um ruído maior que a 

correlação existente entre elas e o torque aplicado à árvore de entrada do mecanismo. 

 O cálculo da potência dissipada em função do torque é feito a partir da equação (2), na 

qual "n" é a rotação em RPM que o torque "T" em Newton metros (Nm) é aplicado. 

 

� 567 = 2. 9. :. .60  (2) 
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Gráfico 9 - Correlação entre potência média dissipada no atrito interno dos componentes e erro de 

concentricidade da hélice do pinhão. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Dentre as amostras analisadas no teste de bancada a uma velocidade angular constante 

de 12 RPM os valores médios de potência dissipada pelo atrito interno dos componentes 

variaram entre 1,43 e 1,85 W (Watts). A rotação de 12 RPM reflete a velocidade média de um 

motorista realizando uma manobra. 

 Há um aumento de 29% do atrito interno ocasionado principalmente por um erro na 

geometria da hélice do pinhão entre as classes de engreno DIN7 e DIN10. 

 

5.2 Sistema de Direção Hidráulico 

 

 O sistema de direção apresentado na Figura 1 aqui será analisado quanto ao consumo e 

as perdas de energia gerada pelo funcionamento dos componentes do sistema. 

 

5.2.1 Eficiência do acionamento da bomba do sistema de direção HPS 
 

 No sistema de direção HPS a fonte de energia é o motor do veículo. Uma correia 

transfere a energia cinética do eixo do motor para as polias de acionamento dos acessórios do 
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veículo. A bomba de óleo do mecanismo de direção é um dos acessórios acionados por esta 

transmissão por correia. 

 

 
Figura 16 - Sistema de acionamento por correia dos acessórios do motor. 

 

Fonte: Sistema de transmissão por correia, 2013. 

 

 Escorregamento e fricção são os principais causadores da perda de eficiência em 

transmissões por correias. A tensão estática em uma correia instalada em uma polia é 

distribuída entre os dois segmentos da correia. Quando o conjunto é posto em movimento a 

correia fica tensionada de um lado e solta do outro. Para que a alteração de comprimento seja 

absorvida ocorre o escorregamento entre a superfície da polia e da correia. Parte da energia 

cinética se dissipa na elevação de temperatura e parte é dissipada em forma de ruído. 

 Uma transmissão por correia nova alinhada e tensionada de forma correta tem uma 

eficiência na transmissão de potência entre 95 e 97% (LUK-AFTERMARKET, 2013). 

 

5.2.2 Eficiência da bomba do mecanismo de direção HPS 
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 O sistema de direção HPS possui uma válvula chamada de centro aberto, ou seja, o 

óleo flui constantemente quando a válvula não está acionada. Nesse sistema a escolha da 

bomba é determinante para o consumo de energia do sistema. 

 Segundo Rosth (2007), a vazão de óleo de um sistema de direção é função da área do 

pistão (�'=) e máxima velocidade de deslocamento da cremalheira (���á�.) portanto a bomba 

deve ter uma capacidade mínima conforme a equação (3). 

 

?' = �'=. ���á�. (3) 

 

 A vazão ?'  deve ser acrescentada do vazamento que ocorre no sistema como um todo, 

já que nem todo fluido é aproveitado realizando o trabalho sobre o pistão da cremalheira, 

havendo perdas relativas a vazamentos ditos internos, pois o fluxo de óleo continua no 

sistema apesar de não ter sido direcionado ao enchimento da câmara de pressão da carcaça e 

deslocamento do pistão. 

 A vazão da bomba é dependente da rotação do seu eixo, por sua vez essa rotação está 

ligada ao movimento do motor. Dessa forma com a aceleração do motor a vazão de óleo da 

bomba sofrerá alteração. 

 É comum que o projeto do sistema leve em consideração para o dimensionamento da 

bomba o funcionamento do motor em marcha lenta, assim sendo para rotações acima da 

rotação em marcha lenta, o consumo de energia pela bomba aumenta se a vazão também 

aumentar, diminuindo a eficiência do sistema (ROSTH, 2007). Pode-se equacionar o gasto de 

energia desnecessário da bomba conforme equação (4). 

 

@����� = ?#. ()*2á�2+��. + )*���"+��#�% + )*��(���%��)  (4) 

 

 A equação (4) descreve duas variáveis importantes para a perda de eficiência do 
sistema. Primeiro, a vazão do óleo que retorna pelo sistema (?#) já que essa vazão não realiza 
trabalho de deslocar o pistão da cremalheira. Segundo, a diminuição da pressão quando o 
fluxo de óleo passa pelos componentes do sistema: mangueiras, válvula e mecanismo. O Erro! 
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Fonte de referência não encontrada. apresenta o aumento da vazão ineficiente à medida que se 
aumenta a rotação da bomba. 

 

 

Gráfico 10 - Análise da vazão de óleo da bomba do sistema de direção HPS. 

Fonte: Rosth, 2007. 

 

 A redução da vazão do sistema potencializa o aumento da eficiência, entretanto a 

funcionalidade da assistência do sistema é dependente da vazão, assim o aumento da 

eficiência pela diminuição da vazão depende de uma análise entre eficiência e funcionalidade 

do sistema. 

 O Gráfico 11 é apresentado por Rosth (2007) e dimensiona as perdas referentes a 

características da bomba e de seu funcionamento em um sistema de direção HPS. Nesse 

gráfico a parte esquerda apresenta uma simulação da pressão no sistema de direção. A parte 

superior apresenta uma simulação da velocidade do motor. Essas estimativas são importantes 

para simular pontos de trabalho dentro da faixa de funcionamento do sistema e assim estimar 

o consumo e a perda hidráulica do sistema. A terceira parte do gráfico é dividida em outras 

duas partes, enquanto o lado esquerdo representa o consumo e a perda de energia em função 

da velocidade da cremalheira, o lado direito apresenta a perda associada à vazão desnecessária 

de óleo em função da rotação do motor. 

 Na simulação apresentada no gráfico, o funcionamento do motor em marcha lenta 

apresenta uma rotação de 600 rpm e é nessa rotação que a bomba entrega a vazão para a qual 
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é projetada. A área do principal gráfico representa o consumo e perda de energia hidráulica no 

sistema de direção. Há dois cenários a serem analisados: o primeiro seria do veículo 

transitando pela estrada com uma velocidade maior que 60 km/h, onde baixos torques são 

necessários, pequenas correções são realizadas na direção e um baixo torque é aplicado, nesse 

caso, a perda de energia hidráulica referente a perda na restrição da válvula é da ordem de 

40W, e a perda de energia gerada pelo excesso da vazão é da ordem de 160W; o segundo 

cenário é o veículo transitando dentro de uma cidade com baixas velocidades, maiores 

correções na direção e maiores níveis de torque ocorrem, nesse caso a perda de energia 

hidráulica referente a perda na restrição da válvula é da ordem de 300W, e a perda de energia 

gerada pelo excesso da vazão é da ordem de 1250W. 

 

 

Gráfico 11 - Diagrama do consumo energético da bomba de um sistema de direção HPS. 

 

Fonte: Rosth, 2007. 

 

 O consumo de energia de uma bomba do sistema de direção é função da rotação, 

podendo variar de 1000W, para a rotação em marcha lenta, a 12000W para uma rotação de 

4800 rpm e a eficiência energética é de 70%, segundo Rosth (2007). 

 Entretanto, Rosth (2007) salienta que é possível reduzir o consumo realizando uma 

diminuição da vazão em função do aumento de rotação da bomba. Tal efeito pode ser obtido 



64 

 

por meio de uma bomba de deslocamento variável, que irá necessitar de um atuador para 

controlar o deslocamento, por sua vez a vazão, em função da rotação.  

 Para avaliar como a vazão varia em função da rotação de um motor foi medido a vazão 

gerada em uma bomba do sistema de direção hidráulico para determinadas faixa de rotações. 

Para calcular a potência foi utilizada a fórmula: 

 

������ = *. -0,6. 3	� 567 
 

 

 

• p: Pressão do sistema em bar; 

• Q: Vazão de óleo em l/min; 

• 3	�: Eficiência da bomba. 

 

 O Gráfico 12 confronta com os dados apresentados por Rosth (2007). Enquanto Rosth 

admite uma variação de 1000 a 12000 Watts entre as rotações 600 e 4800 rpm, os dados 

relativos a medição realizada variam de 1350 a 1076 Watts entre as rotações de 1000 a 6000 

rpm. A bomba avaliada é de deslocamento variável e demonstra como é possível diminuir a 

energia de acionamento da bomba por intermédio do controle de vazão. 
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Gráfico 12 - Avaliação real de vazão versus rotação e cálculo da potência consumida por uma bomba 
de sistema de direção hidráulico. 

 

Fonte: TRW 2015 

 

 A diminuição da vazão em função do aumento da rotação tem dois efeitos benéficos: o 
primeiro é a redução do consumo de energia na pela bomba e o segundo é conhecido como 
progressividade da direção, que significa uma assistência maior com o veículo a baixa 
velocidade e uma assistência menor com o veículo em velocidades mais altas. Segundo Rosth 
(2007), existem três formas utilizadas para gerar progressividade na assistência de uma 
direção hidráulica, são elas: 

• Variação na vazão da bomba; 

• variação na rigidez da barra de torção da válvula; 
• variação na geometria da válvula.    

 A primeira das três alternativas é utilizada pela maioria das montadoras que utilizam o 

sistema de direção hidráulico em seus veículos. 

 

5.2.3 Eficiência da válvula do sistema de direção HPS 

 

 A válvula do mecanismo de direção proporciona uma perda de carga do fluido, assim 

a eficiência da assistência é prejudicada pela perda de carga. O funcionamento da bomba do 
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sistema de direção HPS é contínuo, dessa forma não só a assistência tem uma perda de 

eficiência como também a eficiência global do sistema diminui. 

 O fechamento de uma das passagens de óleo na válvula ocorre gradualmente e é 

função do torque aplicado pelo motorista. Esse fechamento eleva a pressão de maneira 

contínua na câmara na qual o fluxo de óleo está sendo direcionado. Incidindo sobre a área do 

pistão, a pressão é transformada em força para deslocar a cremalheira. 

 Segundo Rosth (2007), o equacionamento da queda de pressão passa pela análise da 

área por onde o fluido se deslocará dentro da válvula e a área é função do ângulo de abertura 

gerado pelo deslocamento angular da árvore de entrada. Essas áreas têm a seguinte relação: 

 

A1(θ) = A3(θ) = A2(−θ) = A4(−θ)  (5) 

 

 Nesse caso considera-se a válvula como um orifício e aplica-se a equação para 

escoamento em estado estacionário através dela. 

 

Q = CF. A. H(2∆p)/ρ (6) 

 

 Reorganizando a equação (6) para avaliar a queda de pressão na passagem do óleo 

pela válvula chega-se a: 

 

∆p = ρ
2

L Q

ACd
M2

 

(7) 

 

 A equação (7) descreve a queda de pressão na passagem do óleo através da válvula em 

função das variáveis: 

• Massa específica - ρ; 

• Vazão - Q; 
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• Área - A; 

• Coeficiente de descarga - Cd 

 A variável coeficiente de descarga (Cd) é definida como a razão entre o fluxo de 

massa real e o fluxo de massa ideal a escoar pela válvula baseado em um escoamento 

unidirecional e isentrópico. 

 Para avaliar o valor do coeficiente de descarga foi proposto uma inversão na fórmula 

apresentada como se segue: 

 

Cd = Q/NA. H(2∆p)/ρO (8) 

 

 Para avaliação do valor de Cd no escoamento de óleo pela válvula foi realizado um 

experimento em bancada (Figura 17) que consistiu em medir a queda de pressão de óleo 

devido à perda de carga ocasionada pela geometria da válvula de um mecanismo de direção 

em posição neutra, que é a posição mais comum do sistema e onde ocorrem perdas constantes, 

mesmo sem necessidade de assistência. 

 

 

Figura 17 - Equipamento para medir queda de pressão na passagem do óleo pela válvula. 

Fonte: TRW, 2014. 
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 O óleo comumente utilizado em sistemas de direção é o Texamatic B e apresenta 

massa específica de 864 kg/m³ (Manual de Produtos Texaco, 2013). 

 A área de passagem de óleo foi avaliada a partir da geometria nominal dos 

componentes utilizados na montagem de uma válvula de seis vias. Esse calculo pode ser 

realizado multiplicando a área de passagem de óleo em cada abertura da válvula por 12, uma 

vez que a válvula de seis vias permitirá que o óleo escoe por duas passagens em cada via, 

considerando a válvula em centro neutro, ou seja, sem torque aplicado à árvore de entrada. A 

área nominal considerada nos cálculos é de 38,4 mm². 

 Para realizar essa avaliação foram medidas 30 amostras e as medições realizadas nesse 

experimento são: 

• Vazão da bomba; 

• Pressão da bomba; 

• Pressão do óleo na entrada da válvula; 

• Pressão do óleo na saída da válvula. 

 Vazão da bomba e pressão da bomba são variáveis de entrada e que foram reguladas 

para simular o sistema de direção. As medições realizadas dessas variáveis tem a função de 

capturar pequenas variações entre uma peça testada e outra. O valor médio de pressão da 

bomba medido foi 98,3 bar e o desvio padrão dessa medição foi 0,90 bar. Para a vazão da 

bomba o valor médio medido 6,82 l/min e desvio padrão de 0,17 l/min. 

 A subtração dos valores medidos de pressão na entrada e saída da válvula, fornecem o 

valor da queda de pressão pela passagem do óleo pela válvula. Esses valores possuem uma 

distribuição aproximadamente normal (P-Valor 0,742) como pode ser observado no 

histograma de capabilidade e no gráfico de probabilidade normal gerados a partir dos dados 

das 30 amostras analisadas (Gráfico 13). A queda de pressão média avaliada nas amostras foi 

de 1,06 bar e o desvio padrão de 0,11 bar. 

 



69 

 

 

Gráfico 13 - Estudo de capabilidade da queda de pressão em uma válvula de seis vias de 

mecanismo de direção. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Para realizar o cálculo de Cd foram utilizados os valores individuais em cada medição 

realizada. Dessa forma para cada válvula testada foi encontrado um valor de Cd calculado a 

partir da equação (8). O Gráfico 14 apresenta os valores individuais e a amplitude móvel 

calculados a partir das informações apresentadas mais as variáveis medidas. O valor médio 

para Cd nessa amostra foi de 0,188. O gráfico de amplitude móvel é importante para que seja 

avaliado como o valor de Cd varia de peça a peça em função das variáveis que não foram 

analisadas. 
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Gráfico 14 - Análise de Cd em uma válvula de seis vias de mecanismo de direção. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Assim considerando a vazão média de óleo em uma válvula de um mecanismo de 

direção HPS, a massa específica do óleo utilizado para sistemas de direção e uma válvula do 

modelo de seis vias simétrica comumente utilizada nos sistemas de direção HPS mede-se uma 

queda de pressão de 0,106 MPa. A partir da equação (9) calcula-se a potência dissipada no 

escoamento de óleo a uma vazão de 6,82 l/min. e com queda de pressão de 0,106 MPa 

ocasionada pela perda de carga na passagem de óleo pela válvula, como resultado a potência 

dissipada é de 12,05 W. Sendo essa perda constante a partir da partida do motor. 

 

�&�%%�'. 567 = -� PQRS T . ∆* U VQ�W�
 (9) 

 

 Analisando o funcionamento do conjunto válvula é possível fazer uma analogia com 

um sistema de resistências elétricas, onde a queda de pressão é a equivalente a resistência 

elétrica. Dessa forma é possível representar o sistema conforme a Figura 18. 
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Figura 18 - Modelo de resistências para cálculo da perda de carga no conjunto válvula. 

Fonte: Rosth, 2007. 

 

 Avaliando o modelo de resistência para a passagem do óleo pela válvula e utilizando a 

equação (7), apresenta-se a equação da resistência (r): 

 

r = ρ

2(ACd)²
 

(10) 

 

 

 Por fim, a equação (7) é apresentada como se segue: 

 

∆p = rQ2 (11) 

 



72 

 

 Devido a simetria da válvula, é notável que as resistências ao fluxo de óleo estão 

correlacionadas conforme equação (12): 

 

r1 + r4 = r2 + r3 (12) 

 

 A área de passagem de óleo é função da geometria dos componentes da válvula e do 

torque aplicado pelo motorista para fazer uma manobra no veículo. A partir da análise dessas 

variáveis é possível criar uma função geral para o cálculo da área em função do torque ou, 

consequentemente, do ângulo girado pela árvore de entrada devido à deformação elástica da 

barra de torção. O Gráfico 15 é gerado a partir de uma análise como a descrita em um caso 

real de três válvulas com geometrias diferentes. 

 

 

Gráfico 15 - Área de passagem de óleo pela válvula em função do ângulo de giro da árvore de 

entrada. 

Fonte: Rosth, 2007. 
 

 Para a válvula #1 é possível notar que o fechamento completo de um dos lados de 

passagem de óleo ocorre para um ângulo aproximadamente de 3°. Também é possível notar 

que a curva muda de inclinação em aproximadamente em 1,5°. Essa mudança de inclinação 
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ocorre devido a retiradas de material a partir de um processo de retífica nos canais da árvore 

de entrada, como mostrado na Figura 19. Esses pequenos facetamentos retificados têm função 

de gerar um perfil da assistência característico do sistema de direção. A função desses 

facetamentos é atrasar o fechamento da válvula e proporcionar uma progressividade da 

assistência. 

 Outra função muito importante das correções é diminuir o nível de ruído gerado pelo 

estrangulamento da área de passagem de óleo e consequente aceleração do óleo podendo gerar 

cavitação nessa região.   

 

 

Figura 19 - Retífica de correções da árvore de entrada. 

Fonte: TRW 2014. 

 

 As equações dos fluxos dentro da válvula podem ser deduzidas conforme equações de 

(13) a (15). Sendo os números de "1" a "4" a referência à resistência conforme Figura 18, "L" 

referência à vazão no pórtico de saída que destina o óleo para a câmara esquerda, "R" 

referência à vazão no pórtico de saída que destina o óleo para a câmara direita e "V" a vazão 

de óleo na entrada da válvula. 

 

Q4 = Q1 − QL  (13) 

Q2 = QV − Q1 (14) 
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Q3 = QV − Q1 + QR (15) 

 

 A queda de pressão em cada uma das passagens de óleo se relacionam devido a 

simetria do conjunto válvula conforme a equação (16). 

 

∆*X + ∆pY = ∆p� + ∆pR (16) 

 

 Reescrevendo a equação (16) a partir das equações (11), (13), (14) e (15) chega-se a 

uma equação que correlaciona a vazão em cada uma das passagens de óleo, a vazão na 

entrada e as resistências individuais pela passagem de óleo pelas áreas internas do conjunto 

válvula. 

 

r1Q1
2 + r4NQ1 − QLO2 = r2NQV − Q1O2 + r3NQV − Q1 + QRO2

 (17) 

 

 Uma vez que os parâmetros de geometria da válvula, vazão da bomba e características 

do fluido são determinados é possível concluir que a perda de carga na passagem do óleo pela 

válvula é uma função que irá variar com o torque aplicado pelo motorista para realizar a 

manobra no veículo. 

 A perda de carga gerada no escoamento de óleo pela válvula é constante devido ao 

fato da bomba estar ligada ao motor por meio de polias e correia, o que gera uma vazão 

constante de óleo pelo sistema de direção. Isso ocorre mesmo quando o motorista não realiza 

nenhuma manobra e portanto a válvula está em posição neutra. O funcionamento do veículo 

ocorre em maior parte do tempo sem acionamento hidráulico. 

 

5.2.4 Perda de carga na passagem de óleo pelo sistema de direção 
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 O óleo fluindo através do sistema de direção é forçado pela bomba a passar pelas 

mangueiras, carcaça, tubo de pressão, válvulas e dispositivos de conexão entre os 

componentes. Cada um desses componentes cria resistência à passagem de óleo o que gera a 

perda de carga. 

 Analisar analiticamente a queda de pressão ocasionada pela passagem do óleo através 

dos componentes é tarefa árdua devido à geometria complexa dos componentes em questão, 

somado as variáveis dimensionais relativas ao processo de fabricação e as especificações de 

acabamento de superfície que não são evidentes aos desenhos desses componentes. Dessa 

forma poder-se-ia cometer erros nos cálculos relativos a perda de carga do óleo fluindo 

através desses componentes. Como alternativa, assim como realizado com a válvula, foi 

proposto avaliar essa perda de carga experimentalmente. 

 A Figura 20 representa o arranjo experimental para medir a queda de pressão do óleo 

devido à passagem pelos componentes do sistema de direção. A pressão do óleo é medida na 

entrada e no retorno e a diferença de pressão é calculada. A bancada experimental simula a 

condição normal de um veículo, com vazão de 7 l/min. e temperatura de 54 °C.  

 

 
Figura 20 - Arranjo experimental para avaliar a perda de carga devido a passagem do óleo 

pelos componentes do sistema de direção HPS. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 A queda de pressão é medida no tempo durante 30 segundo com o objetivo de 

identificar variações das pressões medidas na entrada e saída após uma establização do 

sistema ao longo do tempo. Analisando o Gráfico 16 nota-se uma dispersão entre 2 e 2,25 bar 

da queda de pressão calculada na diferença entre as medições nas mangueiras de pressão e 
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retorno. Essa variação está ligada a pequenos erros de medição somada a inércia do 

escoamento do fluido. Para as análises posteriores será utilizado o valor médio medido que foi 

de 2,1 bar ou 0,21 MPa. 

 

 
 

Gráfico 16 - Medição da queda de pressão do óleo devido a passagem pelos componentes do 

sistema de direção HPS. 

Fonte: TRW 2014 

 

 Na montagem proposta avalia-se a soma da queda de pressão gerada por cada 

componente individualmente, inclusive o conjunto válvula. Contudo, no tópico anterior sobre 

eficiência da válvula do sistema de direção HPS, foi medido a perda de carga gerada pela 

passagem de óleo pela válvula correspondente a 0,106 MPa, assim avalia-se que do valor de 

0,21 MPa de queda de pressão medido na passagem de óleo por todos os componentes do 

sistema de direção, 50,5% é relativo a perda de carga na passagem de óleo pela válvula e 

0,104 MPa é relativo a perda de carga ocasionada pela resistência a passagem de óleo pelos 

demais componentes: mangueiras, carcaça e tubo de pressão. Dessa forma os componentes 

mangueiras, carcaça e tubo de pressão geram uma potência dissipada parasita do sistema 

hidráulico em funcionamento de 11,82 W, sendo esse valor calculado através da equação (9). 



77 

 

 

5.3 Sistema de Direção Eletro-Hidráulico 
 

5.3.1 Eficiência do acionamento da bomba em um sistema de direção EHPS 
 

 A energia utilizada pela bomba em um sistema de direção EHPS é fornecida por um 

motor elétrico ligado a bateria do veículo. Enquanto no sistema de direção HPS a energia 

consumida pela bomba é constante devido à ligação direta ao eixo do motor propiciada pelo 

conjunto de polia e correia, para o sistema de direção EHPS o funcionamento é intermitente e 

controlado a partir da necessidade do motorista em realizar a manobra. 

 

 
Figura 21 - Mecanismo de acionamento do sistema de direção EHPS. 

Fonte: VW Desing and Function, 2001. 
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 Os fabricantes desse motor indicam uma eficiência de 85% (CASAPPA, 2005), 

portanto para realizar o acionamento da bomba esse motor terá que ter a capacidade mínima 

de: 

 

�(����# ��é�#�(�) = �(����� ��"#.)0,85  (18) 

 

5.3.2 Eficiência da bomba do sistema de direção EHPS 
 

 O modelo de bomba utilizada no sistema de direção eletro-hidráulico é a bomba 

hidrostática de engrenagens gear pump. Como característica, esse modelo fornece a cada 

rotação do eixo uma quantidade de fluido, sendo indicada para aplicações de transmissão de 

potência hidráulica devido a saída do fluido ser independente da pressão. 

 O sistema de direção EHPS utiliza um mecanismo muito similar ao sistema de direção 

HPS. Em alguns casos o mesmo mecanismo é utilizado para ambos os sistemas EHPS e HPS. 

Para tanto, é necessário que as entradas fornecidas aos sistemas de direção sejam similares, 

logo a pressão e a vazão do óleo na entrada para ambos os projetos são da ordem de 80 bar e 7 

l/min. 

 É característico das bombas hidrostáticas de engrenagens uma eficiência maior que 

das bombas utilizadas em sistemas de direção HPS. Pode-se analisar a eficiência da bomba a 

partir das eficiências volumétrica e mecânica, como se segue na equação (19). 

 

3	 = 3� . 3� (19) 

 

 Os valores médios de eficiência volumétrica e eficiência mecânica de bombas 

hidrostática podem ser encontradas nos catálogos dos fabricantes. Os valores usuais são 0,90 

para eficiências volumétrica e mecânica (KRACHT, 2008), assim a eficiência total desse 

sistema é da ordem de 81%. Para calcular a potência de uma bomba hidrostática de 

engrenagens utiliza-se à equação (20). 
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������ = *. -600. 3	 5]67 = (80 ^_`). (7 ����)600. (0,81) = 1,152 ]6 

(20) 

 

 

: Eficiência da bomba. Aplicando na equação (20) os valores máximo de pressão e de 

vazão de óleo para realização de manobras a baixa velocidade e a eficiência desse modelo, o 

valor calculado para a potência é de 1152 W. 

 

5.3.3 Perda de carga no sistema de direção EHPS 
 

 Os sistemas de direção EHPS e HPS apresentam configurações similares quanto aos 

componentes: válvula, carcaça, tubos de pressão e mangueira. Dessa forma, para as análises 

realizadas foram considerados valores similares de perda de carga nesses componentes e 

consequente ineficiência na assistência hidráulica provida por esses componentes. 

 Apesar dos componentes aqui tratados serem similares isso não significa que a energia 

gasta para funcionamento de ambos os sistemas de direção com assistência hidráulica são 

iguais. Isso devido à diferença no funcionamento, enquanto o sistema de direção HPS é 

acionado pelo motor do veículo e funciona continuamente a partir da partida do motor, o 

sistema de direção EHPS é acionado por um motor elétrico controlado a partir de uma 

unidade de controle eletrônico que interpreta a necessidade da manobra e aciona a bomba de 

acordo com a necessidade de assistência. 

 As perdas geradas pelo sistema EHPS estão relacionadas às ineficiências no motor 

elétrico e da bomba hidrostática de engrenagens. Para os demais componentes do sistema 

EHPS as eficiências são similares as do sistema HPS, ficando as perdas determinadas pelo 

regime de funcionamento de cada um dos sistemas. 

 

5.4 Sistema de Direção Elétrico 
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 No Brasil a aplicação do sistema de direção com assistência elétrica é recente. Esse 

modelo é aplicado a alguns modelos produzidos no país, principalmente veículos leves. Esse 

sistema de direção é uma crescente dentro do mercado automotivo por representar baixo custo 

de produção, já que não utiliza a assistência hidráulica e dessa forma é possível eliminar os 

componentes ligados ao circuito hidráulico. Esse sistema de direção também apresenta baixo 

custo de operação se comparado aos sistemas HPS, isso porque a programação da unidade de 

controle é flexível quanto à assistência aplicada pelo motor dentro das faixas de operação. 

 Dentre os sistemas de direção com assistência elétrica será analisado o sistema com 

assistência na coluna de direção, que já representa o sistema EPS mais vendido no mercado 

nacional e de maior potencial de aplicação na frota brasileira de veículos leves. Os sistemas 

de direção HPS e EHPS tendem a ser gradativamente substituídos pelo sistema EPS com 

assistência na coluna de direção nos próximos anos pela indústria nacional de veículos. 

 

5.4.1 Consumo de energia da bateria 
 

 O sistema de direção EPS tem como fonte de energia uma bateria, ligado a esta bateria 

está o motor elétrico que irá prover o torque necessário a assistência da manobra. Parte da 

energia disponível na bateria acaba se dissipando pelo sistema, nos cabos, motor, 

transmissões e na unidade de controle eletrônico. 

 A unidade de controle eletrônico é responsável por controlar a assistência gerada pelo 

motor a coluna de direção. Assim, o consumo de energia na bateria também é dosado estando 

em função da necessidade da assistência. Como discutido na Revisão Bibliográfica, para o 

sistema EPS a assistência é uma função da velocidade do veículo, pois em baixa velocidade 

uma maior assitência é necessária e assim ocorre um maior consumo de energia da bateria. 

 O Gráfico 17 é o resultado de medições da potência consumida em uma bateria que 

alimenta um sistema de direção EPS em função da velocidade do veículo. Essa análise sobre o 

consumo de energia da bateria é realizada em diferentes cenários como cidade e rodovia. O 

maior consumo de energia do sistema de direção ocorre com o veículo parado,  900 W, e 

diminui conforme a velocidade do veículo aumenta (IZUTANI e SHIMIZU, 2010). Esse 

efeito em aumentar o consumo de energia com a diminuição da velocidade está assossiado 
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com a maior assitência necessária devido ao maior atrito com o solo e maiores ângulos de 

esterçamento quando a velocidade é mais baixa. 

 

 

Gráfico 17 - Consumo da energia da bateria em função da velocidade do veículo de um sistema de 

direção EPS. 

Fonte: Izutani e Shimizu, 2010. 

 

5.4.2 Eficiência do motor do sistema de direção EPS 
 

 O motor de corrente contínua sem escova (Brushless Direct Current, BLDC) é 

aplicado à coluna de direção do sistema de direção EPS. Esse modelo de motor tem vantagens 

em sua aplicação, oferecendo confiabilidade, vida útil e eficiência satisfatória e com um nível 

reduzido de ruído. 

 A eficiência do motor elétrico do sistema de direção EPS pode ser avaliada a partir da 

razão entre a energia fornecida na entrada e a energia entregue na saída. As perdas 

consideradas em um motor BLDC podem ocorrer nos cabos, no estator e no rotor. A equação 

(21) apresenta o cálculo da eficiência: 
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3����# ��é�. = �%�í&��%�í&� + ��%����# + �(��������� + ���(.#���# . 100 (21) 

 

 Onde: 

• Psaída é a potência na saída; 

• Pestator é a potência dissipada no estator; 

• Pcabeamento é a potência dissipada no cabeamento; 

• Pmec.rotor  é a potência dissipada no rotor. 

 

 A coluna de direção com o motor BLDC proporciona uma simplicidade ao sistema de 

direção diminuindo o espaço necessário para instalação. Além de esse motor proporcionar um 

controle de velocidade fácil e linear da assistência, com acuracidade do controle de 

velocidade inferior a 0,5 %, possui um bom controle de torque e eficiência entre 70 e 75 % 

(LEE; RIBEIRO; MENDONZA, 2014). 

 

 
 

Gráfico 18 - Exemplo de curvas de assistência gerada pelo motor BLDC dentro de faixas 

variadas de velocidade. 

Fonte: Ciarla, 2012. 
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 Como mostra o Gráfico 18, devido à flexibilidade de programação da assistência é 

possível obter bons níveis de progressividade da aplicação da assistência em função do torque 

aplicado pelo motorista sem desperdício de energia assistindo apropriadamente a manobra. 

 

5.4.3 Eficiência da transmissão da assistência 
 

 No sistema de direção EPS o motor quando requisitado transmite um torque para a 

coluna de direção. Um dispositivo de engrenagens é utilizado para transmitir o torque 

aplicado pelo motor à coluna de direção, que estará ligada ao mecanismo de direção. O 

sistema de engrenagem entre o motor e a coluna de direção também apresenta perdas de 

energia ao realizar a transmissão. 

 A transmissão entre o motor e a coluna de direção é realizada por um sistema de 

engrenagem de rosca sem fim, como apresentado na Figura 22. Segundo Almacinha (2002), a 

eficiência desse tipo de transmissão situa-se entre 45% e 97%. Baixos valores de eficiência 

são característicos da diminuição da velocidade do escorregamento entre as engrenagens que 

ocorrem em função do aumento da razão de engrenagem. 

 A transmissão entre as engrenagens da coluna de direção caracteriza-se por valores 

elevados de eficiência devido ao desenvolvimento dos projetos da geometria e dos materiais 

utilizados, sendo a relação entre a engrenagem ligada ao eixo do motor e o sem fim de 1:20. 

 Para avaliar a energia dissipada durante a transmissão de movimento na coluna de 

direção foi realizado uma análise sobre valores de torque necessário para girar a árvore de 

entrada a uma velocidade constante de 12 rpm, sem nenhuma restrição ao movimento a não 

ser o atrito interno dos componentes. Esse tipo de teste é comum em linhas de produção da 

coluna de direção elétrica, pois esforços do motor acima da especificação podem gerar uma 

diminuição da vida útil do sistema.  
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Figura 22 - Coluna de direção elétrica em cortes detalhados. 

 

Fonte: NSK EPAS, 2001. 

 

 Avaliando um conjunto de dados de 125 peças é possível notar a tendência à 

normalidade dos dados. Existe uma pequena diferença nos torques aplicados nos sentidos 

horário e anti-horário, mas de acordo com o Gráfico 19 pode-se considerar como valor médio 

do torque 1,28 Nm e um desvio padrão de 0,07 Nm. 

 Utilizando a equação (2) para calcular a potência dissipada por perdas geradas pelo 

atrito interno da coluna de direção chega-se ao valor de 1,61 W.   
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Gráfico 19 - Histograma dos dados de torque de coluna de direção para avaliação do atrito 

interno. 

Fonte: Própria autoria. 

 

6 Análise dos Resultados 

 

 Dentre os sistemas de direção avaliados neste trabalho, foram analisadas perdas 

geradas pelos subsistemas que os compõem. Os subsistemas avaliados foram o conjunto 

correia e polia de acionamento da bomba, o motor elétrico e o cabeamento, a bomba, o 

conjunto carcaça, tubos de pressão e mangueiras, a válvula, a transmissão entre o motor e a 

coluna de direção, e por fim, o mecanismo de direção. 

 Para cada um dos três sistemas de direção foi avaliado a energia de acionamento do 

sistema. Sendo os valores de acionamento 900 W no acionamento do sistema de direção EPS, 

1355 W no acionamento do sistema de direção EHPS e 1743 W no acionamento do sistema 

de direção HPS. 

 Avaliando a eficiência geral dos sistemas é possível explicar a necessidade de maior 

quantidade de energia para acionar os sistemas hidráulicos. Para o sistema de direção HPS a 
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energia total dissipada é de 597 W e para o sistema de direção EHPS a energia total dissipada 

é de 448 W. Enquanto no sistema de direção EPS a energia dissipada é de 228 W. 

 O Gráfico 20 apresenta os sistemas de direção ordenados segundo os maiores 

consumos de energia. O consumo aqui avaliado faz a consideração de que o motor esteja em 

funcionamento em marcha lenta e a mesma manobra seja realizada nos três sistemas de 

direção. Dessa forma, nota-se quanto ao consumo total que o sistema HPS é 22 % maior que o 

sistema EHPS e 48 % maior que o EPS.  

 

  

 

Gráfico 20 - Relação de potência nos sistemas de direção HPS, EHPS e EPS. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Os sistemas de direção HPS e EHPS têm um funcionamento similar quanto ao 

mecanismo de direção. O sistema de acionamento e a eficiência das bombas nesses sistemas 

alteram a energia consumida pelos sistemas. No sistema HPS, o sistema de acionamento mais 

a bomba, juntos consomem 572 W, enquanto no sistema EHPS o sistema de acionamento 

mais a bomba consomem 422 W. Considerando que as demais perdas são similares, durante o 

acionamento do sistema o maior consumo do HPS é função de seu sistema de acionamento de 

polias e correia somado a uma menor eficiência de sua bomba. 
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 O desenvolvimento da tecnologia da assistência elétrica elimina as perdas ocasionadas 

pelos subsistemas dos sistemas HPS e EHPS, dentre os quais destacam-se as bombas que 

consomem muita energia com eficiência moderada. Esse ganho fica evidente uma vez que 

somente a bomba representa uma perda de 84 % no sistema de direção HPS e 49 % no 

sistema de direção EHPS, conforme é evidenciado no Gráfico 21. 

 

  

Gráfico 21 - Distribuição das perdas nos sistemas de direção HPS,  EHPS e EPS. (A) Sistema 

de direção HPS, (B) Sistema de direção EHPS, (C) Sistema de direção EPS. 

Fonte: Própria autoria. 
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 Destaca-se nessa análise a baixa eficiência da bomba do sistema de direção HPS, de 

70%, e o alto consumo para manter o sistema de acionamento funcionando. Por outro lado, o 

sistema de direção EPS utilizando um motor elétrico para realizar a assistência tem uma 

eficiência de 75% e um consumo 45,5% menor que a bomba do sistema de direção HPS. 

 A transmissão de movimento entre pinhão e cremalheira tem uma dissipação pequena 

de energia. Os valores de dissipação de energia na transmissão dos sistemas de direção EPS 

são menores que a energia dissipada nos sistemas HPS e EHPS, isso ocorre devido ao melhor 

acabamento da hélice dos pinhões utilizados nos sistemas EPS, os quais são manufaturados 

em equipamentos novos, já que trata-se de novos parques industriais em crescimento no país. 

 Uma análise sobre o consumo e a eficiência dos sistemas de direção sobre uma mesma 

base de comparação, veículo em marcha lenta realizando o esterçamento do volante, 

demonstra que o sistema de direção EPS apresenta o menor consumo de energia (900 W) e 

maior eficiência (74,7%) dentre os três sistemas analisados. Seguido pelo sistema EHPS, com 

consumo de 1355 W e eficiência de 67,82 % e, por último, o sistema de direção HPS, com um 

consumo de 1743 W e eficiência de 66,21%, como observa-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Comparativos dos sistemas de direção EPS, EHPS e HPS quanto o consumo, a eficiência 
e a dissipação de energia. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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 O sistema de direção EPS apresenta uma diminuição do consumo energético se 

comparado aos sistemas HPS e EHPS, tendo também um melhor aproveitamento dessa 

energia para acionar o sistema de direção. A análise aqui realizada compara os sistemas sobre 

uma mesma base: motor em marcha lenta, movimentos a uma velocidade angular constante 

do volante, assistência máxima em cada um dos sistemas de direção e, portanto o veículo 

estacionado. Porém em situações reais as considerações até aqui utilizadas não se repetem 

com frequência. 

 

6.1 Relação entre Consumo de Energia pelo Sistema de Direção e Velocidade do 
Veículo 

 

 A avaliação dinâmica para cada um dos sistemas de direção acentuará ainda mais a 

diferença entre os consumos e eficiências dos sistemas. O Gráfico 17 apresenta o consumo de 

um sistema de direção EPS em função da velocidade do veículo, e ocorre uma diminuição do 

consumo energético com o aumento da velocidade. Com o veículo em velocidades mais altas 

a necessidade de assistência diminui e o sistema EPS reconhece isso por meio de sensores e o 

motor passa ser acionado com menor intensidade, economizando assim energia. Outro ponto 

relevante é que o sistema EPS não consome energia se não houver realização de manobra. 

 Para o sistema de direção EHPS também ocorre uma diminuição do consumo com o 

aumento da velocidade, pois assim como no sistema EPS, o sistema EHPS é capaz de 

reconhecer por meio de sensores que a necessidade de assistência diminui com o aumento da 

velocidade. Entretanto, o consumo dos componentes do sistema de direção EHPS, entre eles o 

motor elétrico, a bomba, as mangueiras, a válvula e o mecanismo de direção, é superior ao 

consumo dos componentes do sistema de direção EPS, como  apresentado na Tabela 6. 

 No sistema HPS o consumo de energia diminui com o aumento da velocidade, apesar 

de ser independente do uso da assistência, uma pequena queda da potência de acionamento do 

sistema de direção HPS é justificada pela diminuição da vazão medida no Gráfico 13. Por 

tanto, assim que o veículo é ligado o sistema começa a consumir energia, com o aumento da 

velocidade e portanto da rotação do motor, a potência consumida diminui aproximadamente 

20 % entre as faixas de rotação de 1000 a 6000 rpm. 
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 O Gráfico 22 é uma simulação dos consumos dos sistemas de direção e foi construído 

através das informações apresentadas nos resultados e as informações do sistema de direção 

EPS do Gráfico 17. Para traçar o gráfico do sistema de direção EHPS foi considerado que, 

como avaliado na Tabela 6, o consumo desse sistema é 50,5 % maior que o consumo do 

sistema EPS. O consumo do sistema HPS varia com o aumento da velocidade, uma vez que o 

aumento da rotação diminui a vazão. 

 

 

Gráfico 22 - Simulação do consumo dos sistemas EPS, EHPS e HPS em função da velocidade do 

veículo. 

Fonte: Própria autoria. 

 

6.2 Relação entre Consumo e Uso da Assistência em Sistemas de Direção 
 

 O consumo de energia do sistema de direção é função do uso da assistência. O uso da 

assistência está relacionado à velocidade do veículo e o cenário em que o veículo está 

transitando. A ocorrência de manobras na cidade é maior que a ocorrência de manobras em 

uma estrada, assim como a ocorrência de manobras em um estacionamento de shopping é 

maior que a ocorrência de manobras em uma via que atravessa a cidade. Portanto, não é 

possível determinar a porcentagem de uso da assistência a menos que se determine com 

precisão o cenário que está sendo analisado. Para a análise realizada neste trabalho é 
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suficiente  a avaliação em toda a faixa de uso da assistência para que sejam comparados os 

três sistemas de direção em interesse. 

 O Gráfico 23 foi construído a partir do consumo de cada um dos sistemas apresentado 

na Tabela 6. A partir dessa informação e da consideração do uso do veículo por uma hora a 

uma velocidade de 50 km/h, utilizando o combustível gasolina, de poder calorífico inferior 

(PCI) de 34,6 MJ/l, foram calculados os consumos devido aos funcionamentos das 

assistências nos três sistemas em litros a cada 100 km rodados, em função da porcentagem de 

uso do combustível, assim como evidenciado na equação (22). 

 

�c:S. = de�%�%�.�fg h1i j . % ∴ m nopq r
es�t h . % = e �Xuuuuuuh

e s�Rvuu %h . % = w277,8. xQ . % = ew 2,778y h100 xQ . % 
(22) 

 

 

 Onde: 

• Cons. - é o consumo de combustível a cada 100 km rodados em função da 

porcentagem de uso da assistência [l/100 km]; 

• Psist. - é a energia consumida pelo sistema de direção [W] (Tabela 6); 

• PCI - poder calorífico inferior da gasolina [MJ/l]; 

• Vv - velocidade do veículo [km/h]; 

• % - porcentagem de uso da assistência. 

 



92 

 

 

Gráfico 23 - Simulação do consumo de combustível relativa ao sistema de direção em função da 

porcentagem de uso da assistência. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Segundo Rosth (2012), o consumo de combustível típico em um sistema de direção 

HPS é de aproximadamente 0,3 litros a cada 100 km rodados. No presente trabalho o valor 

encontrado é de 0,36 litros a cada 100 km, uma diferença de 20% entre os resultados. 

 Ainda de acordo com Rosth (2012), para um veículo com o sistema EPS o consumo de 

combustível pode ser reduzido em 0,25 litros a cada 100 km rodados em relação a um sistema 

de direção HPS. No Gráfico 23, uma redução de 0,25 litros a cada 100 km rodados ocorre a 

60% do uso da assistência.  

 

6.3 Projeção Futura de Economia de Combustível com Substituição dos 
Sistemas de Direção 

 

 Assim como realizado por Wills (2008), foram montados dois cenários para a 

avaliação do impacto da substituição progressiva de veículos com sistemas de direção HPS e 

EHPS por veículos com o sistema EPS. No primeiro cenário considera-se que não há 

substituição dos sistemas de direção nos veículos, já no segundo cenário considera-se uma 
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substituição progressiva dos sistemas de direção de 10% dos veículos novos a partir de 2012 

pelo sistema mais econômico. 

 Informações referentes à evolução da frota de automóveis foram retiradas do Relatório 

da Frota Circulante até o ano de 2014. Para realizar a projeção para os próximos anos até 

2030 foi levada em consideração a média de crescimento da frota dos dois anos anteriores 

para cálculo do crescimento da frota do mesmo ano, assim como apresentado no Gráfico 24. 

 

 

 

Gráfico 24 - Simulação da evolução da frota de automóveis. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Segundo Relatório da Frota Circulante 2014, a evolução da idade média da frota é 

aproximadamente 8 anos e essa informação é importante para avaliar uma média de 

quilômetros rodados por veículo anualmente. Para Wills (2008), a média de quilômetros 

rodados para um veículo com 8 anos é de 13000 km/ano. Assim é possível calcular uma 

média de quilômetros rodados pela frota total nos cenários simulados até o ano de 2030. 

 No primeiro cenário a frota total de automóveis é composta por 70% de veículos com 

sistemas HPS, 10% de veículos com sistemas EHPS e 20% de mecanismos de direção sem 

assistência. Assim como projetado por Wills (2008), um consumo médio de 11,4 km/l no ano 

de 2013. 
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 No segundo cenário foi considerado que 10% dos veículos novos a partir do ano de 

2012 teriam o sistema de direção EPS, com substituição feita em 80% dos sistemas HPS e 

20% dos sistemas EHPS. O total de veículos menos aqueles que foram considerados tendo 

seus sistemas de direção substituídos pelo sistema EPS continuaram sendo divididos na 

mesma proporção do primeiro cenário entre veículos com sistemas HPS e EHPS. 

 Ressalta-se que o tamanho da frota em ambos os cenários são iguais, assim como a 

quantidade de quilômetros rodados pelos veículos. Entretanto, como o sistema de direção EPS 

possui uma eficiência no consumo de aproximadamente 0,27 km/l maior que o sistema HPS, 

para os veículos com esse sistema de direção o consumo de combustível considerado foi de 

11,67 km/l. Assim foi analisado o ganho potencial dessa substituição progressiva em litros de 

combustível economizado. 

 

 

Gráfico 25 - Simulação de economia de combustível entre cenários 1 e 2. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Portanto, avaliando o cenário futuro com uma substituição progressiva dos sistemas de 

direção HPS e EHPS pelo sistema de direção EPS, é possível haver uma a economia de 1,4 

bilhões de litros de combustível, caso as premissas utilizadas na previsão se confirmem. Em 

todas as premissas utilizadas foram tomadas como base média de anos anteriores a partir de 

2006, logo, caso o mercado evolua como vem ocorrendo de 2006 a 2014, tal cenário se 

confirmará em 2030. 
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 Até o ano de 2030 ocorreria uma economia de 1,4 bilhões de litros de gasolina, o que 

significa uma economia de R$4,21 bilhões, considerando uma média do preço atual da 

gasolina de R$3,00 por litro, como pode ser observado no Gráfico 25. Outro ponto importante 

a se ressaltar é que deixariam de ser lançados na atmosfera 3,04 bilhões de Kg de CO2. 

 Avaliando de uma forma comparativa a economia de combustível seria de 1,26% de 

toda a gasolina utilizada no Brasil em 2013 e uma diminuição de emissão de CO2 que 

representa 9,24% de todo CO2 lançado na atmosfera, também no ano 2013 (GREENPEACE, 

2014; BORSARI, 2006). 

 Assim evidencia-se o ganho potencial em economia de combustível e emissão de 

gases CO2 na atmosfera em um cenário para progressiva substituição dos sistemas de direção 

HPS e EHPS por EPS. A partir de informações deste trabalho é possível fazer estimativas 

futuras para contribuir para a aplicação de metas ao PBE-V, somado a outros trabalhos 

referentes à evolução e substituição de tecnologias da indústria automotiva.   

 

7 Conclusão 

 

 A evolução dos sistemas de direção dos veículos segue uma tendência global no 

desenvolvimento de tecnologias no campo da eletrônica que têm como premissa o menor 

consumo de energia, custos mais baratos de produção e maior conforto ao motorista. 

 O sistema de direção com assistência elétrica tem um pequeno impacto na diminuição 

do consumo do veículo, entretanto esse impacto torna-se expressivo quando é avaliado que a 

frota atual de automóveis é em torno de 33,7 milhões de veículos. 

 A taxa de crescimento da frota de automóveis variou entre 6,6% e 8,5% entre os anos 

de 2006 a 2012, e em 2013 o crescimento da frota foi de 5,68% (RELATÓRIO DA FROTA 

CIRCULANTE, 2014). Esse crescimento da frota tem tido um impacto no trânsito das 

cidades, na qualidade do ar, no consumo de combustíveis e no desenvolvimento social das 

cidades brasileiras. Como desenvolvido no capítulo introdutório, a legislação relativa ao 

consumo e eficiência dos veículos tem buscado caminhar em paralelo com o desenvolvimento 

do mercado. 
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 A lei de eficiência energética brasileira busca estabelecer o desenvolvimento dos 

programas de eficiência no uso de combustíveis. O Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Veicular ainda busca se adaptar ao desenvolvimento progressivo estabelecido nessa lei. As 

montadoras de veículos, por sua vez, são estimuladas a produzirem veículos mais econômicos 

e eficientes para atender a um mercado consumidor que periodicamente aumenta a 

expectativa com relação a suas aquisições. Entretanto, as variáveis dessa equação não estão 

agregadas a um plano comum e portanto são ações isoladas que deveriam ser desenvolvidas 

sobre uma mesma base para um melhor resultado.  

  A substituição dos sistemas HPS e EHPS é uma realidade para as montadoras 

que vendem carros no mercado nacional já que o sistema EPS apresenta: 

• menor custo de produção, apesar do investimento inicial da indústria de autopeça 

elevar o preço do sistema EPS. A tendência é que com a amortização do investimento 

inicial o custo desse sistema fique inferior aos sistemas HPS e EHPS;  

• maior conforto ao motorista, já que o sistema EPS possui várias faixas de operação 

adaptando a assistência a necessidade do tipo de cenário que o veículo se encontra;   

• menor índice de garantia, uma vez que um dos principais problemas de garantia dos 

sistemas atualmente utilizados em maior escala é o vazamento hidráulico devido a 

falhas na vedação dos sistemas; 

• montagem mais simples no veículo, já que não há sistemas como a bomba, 

mangueiras e acionamento da bomba. A montagem exige menor espaço considerando 

apenas o mecanismo de direção e o motor junto ao mecanismo que proporciona 

assistência que está acoplado à coluna de direção; 

• menor agressão ao meio ambiente, já que todo resíduo de óleo, que antes era 

descartado após as substituições e vazamentos nos sistemas EHPS  e HPS, deixa de 

existir; 

• economia de combustível, considerando-se a faixa de utilização de 60% da assistência 

há um aumento de 0,27 km/l na eficiência do consumo do veículo. Esse aumento na 

eficiência do consumo pode ser ainda maior se forrem consideradas faixas ainda mais 

baixas de utilização da assistência, o que ocorre a velocidades superiores a 40 km/h. 

 Portanto, de uma forma geral, as substituições de sistemas dos veículos por sistemas 

mais econômicos deveriam ser considerados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem 
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Veicular como uma oportunidade para planejar cenários futuros de aumento da eficiência da 

frota de veículos. 

 

8 Trabalhos Futuros 

 

 As avaliações relativas ao consumo e eficiência dos sistemas de direção partiram da 

hipótese de funcionamento do veículo em marcha lenta. Entretanto o veículo na maior parte 

do tempo de seu funcionamento opera em faixas de rotações acima da rotação de marcha 

lenta. O aumento da rotação faz variar o consumo de energia. 

 Para próximos trabalhos há uma oportunidade de ajustar os cálculos e análises para 

variadas faixas de rotação fora da marcha lenta. Para tanto, será necessário aumentar o nível 

de informações referentes aos componentes, avaliando para os componentes do sistema o 

efeito do aumento da rotação no consumo e eficiência. 

 Na aplicação final no veículo o aumento da rotação está diretamente ligado ao tipo de 

assistência gerada pelo sistema de direção. Portanto, uma nova variável deve ser adicionada a 

análise. Essa variável correlacionará a assistência ao consumo. Assim como foi realizado no 

Gráfico 23, uma nova análise irá gerar um gráfico em três dimensões, essa terceira dimensão é 

relativa à variável de faixas de rotação, já que no Gráfico 23 é considerada a faixa de marcha 

lenta.  

 As manobras realizadas nos veículos são muito importantes para a precisão da análise 

relativa ao consumo do sistema de direção. Essa correlação também irá se aplicar a outros 

sistemas que variam o consumo de acordo com a rotação do motor. Para o sistema de direção, 

essa correlação é mais complexa que uma relação direta entre consumo e rotação. 

 Os cenários em que os veículos são dirigidos influenciam a forma como as manobras 

ocorrem: o ângulo de giro do volante, a velocidade de giro do volante, o atrito dos pneus com 

o solo e por fim, o grau de ocorrência de manobras. Para uma análise contextualizada a 

aplicação é necessário investigar as operações dos veículos nesses cenários. Essa análise 

poderia ser realizada através de um planejamento dos testes. O planejamento deve ser 

realizado baseado em uma análise estatisticamente representativa das variáveis medidas 
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considerando o uso do veículo em cenários bem determinados como, cidade com e sem 

trânsito, rodovias, estradas sem pavimentação, estacionamento e outros. 

 Com a evolução do trabalho como proposto é esperado atingir resultados que tornem 

maiores as diferenças no consumo dos sistemas com assistência hidráulica e do sistema com 

assistência elétrica. Também são esperados resultados ajustados a operação de uso dos 

veículos. 
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