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RESUMO

FERNANDES, D. L. G. (2000). Análise de veículos rodoviários articulados pesados
najreagem atrm és da técnica dos mapas de desempenho. São Carlos, 2000.
2l4p. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo.
1

Este trabalho traz um estudo de veículos rodoviários articulados pesados
durante o processo de freagem incluindo uma revisão bibliográfica sobre aspectos
humanos, ambientais, legais, veiculares e operacionais relacionados com o
desempenho, a estabilidade e a segurança veicular e uma descrição da técrúca dos
mapas de desempenho. Tal técnica é original e inovadora e foi desenvolvida através
de modelo matemático e respectivo programa computacional para analisar o
desempenho e a estabilidade de veículo-trator-serrú-reboque durante a freagem em
trecho retilíneo.
Com esta técnica é possível obter o desempenho e a estabilidade direcional de
veículos articulados pesados na freagem, obedecendo as restrições geométricas do
veículo-trator-semi-reboque e de peso estabelecidas pelo fabricante e pela legislação,
para todas as condições de carregamento e quaJquer condição operacional. Os
resultados teórico-experimentais que validaram o modelo matemático adotado
também são mostrados neste trabalho.
Este trabalho foi desenvolvido com o apolo da Mercedes-Ben.z do Brasil,
resultando numa integração entre Empresa e Urúversidade que trouxe uma
contribuição efetiva para o uso do veículo-trator-serrú-reboque com maior eficiência,
e segurança, urúndo esforços da Empresa e da Universidade em prol da segurança
veicular e do desenvolvimento tecnológico do Brasil.
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ABSTRACT

FERNANDES, O. L. G. (2000). Articulated heavy vehicles hraking analysis by
pet:fonnance chartteclmique. São Carlos, 2000. 214p. Tese (Doutorado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

This work describes a study of articulated heavy vehicles during braking
process including the state-of-the-art of human, enviromental, legal, veh.icular and
operational aspects related with performance, stability and vehicular safety and a
description of performance charts technique. Th.is technique is original and itmovative
and was developed with mathematical model and related computer program to analize
the tractor-semi-trailer performance and stability during the braking process in a
straight line path.
With this technique is possible to obtain the performance and directional
stability of articulated heavy veh.icles during braking process, obeying the geometrical
restrictions of the tractor-semi-trailer and the legal and maker's weight restrictions,
for ali states of loading and any operational conditions. The theoretical-experimental
results that validated the mathematical model adopted are also shown in this work.
Th.is work was developed with the support of Mercedes-Benz of Brazil,
resulting in a Company and University integration that brought an effective
contribution for the more efficient and safe use of tractor-semi-trailer, enlarging the
Company and University efforts to the benefit of vehicular safety and technological
development in Brazil.

Keywords: performance, brake, vehicular safety, articulated heavy vehicles .
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l. INTRODUÇÃO

No Brasil, o transporte de cargas por me10 rodoviário tem destacada
importância, conforme mostra BRASIL ( 1993) e FERNANDES (1994).
A seguir, serão mostradas informações sobre o perfil da frota brasileira de
caminhões quanto à capacidade de carga e configurações mais utilizadas dos mesmos.
Um estudo realizado pela EMPRESA DE SERVIÇOS, PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA TÉCNICA (SEPLATEC) em 1997, revela que os caminhões
•,I

representam cerca de 6,2 % da frota brasileira de veículos e que os mesmos possuem
uma idade média de 12,6 anos. SEPLATEC ( 1997) ainda mostra que a frota de
caminhões brasileira é composta por 24,35 % de caminhões leves, que possuem a
capacidade máxima de tração (CMT) de até 1O toneladas, por 23, 17 % de caminhões
médios, que possuem CMT entre I O e 20 toneladas e por 52,48 % de caminhões
pesados, que possuem CMT maior que 20 toneladas.
Segundo estudos técnicos da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE RODOYlÁRIO DE CARGA (NTC) em 1997, a frota brasileira
de caminhões das empresas de transporte de cargas por meio rodoviário é constituída
por 39,8 % de veículo-trator de dois eixos acoplado à semi-reboque de três eixos em
tandem ( configuração 2-S3, conforme SAE J687 ( 1988) ), por 28,2 % de caminhões
com três eixos sendo que os dois eixos traseiros estão em tandem ( configuração 3 ),
por 15,7 % de veículo-trator de três eixos com semi-reboque de três eixos em tandem
( configuração 3-S3 ), 15,7 % de veículo-trator de dois eixos com semi-reboque de
dois eixos em tandem ( configuração 2-S2 ) e 0,6 % para as outras configurações
veiculares.
Considerando estas informações, pode-se dizer que o tipo de veículo
articulado pesado escolhido para ser analisado durante a freagem neste trabalho,
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representado por uma configuração 2-S3 conforme SAE J687 ( 1988), tem
importância significativa no transporte de carga por meio rodoviário no Brasil.
A seguir, serão mostradas informações sobre o estado de conservação da frota
de caminhões, o perfil de seus motoristas e algumas estatísticas sobre acidentes
rodoviários no Brasil.
MORENO ( 1995) mostra um levantamento sobre o estado de conservação
dos caminhões brasileiros, obtido através de inspeções técnicas nos caminhões
realizadas pelo Instituto Nacional de Segurança no Trânsito (INST).
Este estudo realizado pelo INST revelou resultados estatísticos importantes
sobre o estado de conservação da frota brasileira de caminhões, sendo que 97 % dos
caminhões inspecionados apresentaram algum problema no sistema de freios ( como
danificação na tubulação do sistema de freios, curso do pedal de freio inadequado,
contaminação dos reservatórios de ar comprimido por óleo ou água e outros ).
Como informação complementar fornecida por este estudo estatístico do
INST, tem-se ainda que entre os caminhões inspecionados, 9 1 % apresentavam os
espelhos retrovisores sem condição de uso normal, 63 % tinham pelo menos uma
lanterna traseira queimada, 69 % estavam com os faróis sem regulagem, 93 % exibiam
folga excessiva na direção, 86 % apresentavam algum defeito na suspensão, 29 %
trafegavam com amortecedores quebrados, 35 % tinham o feixe de molas
comprometido, 56 % possuíam pneus recauchutados, 69 % estavam com os pneus
fora da calibragem correta e 25 % tinham algum problema nas rodas.
Um estudo estatístico realizado pela Volvo do Brasil S.A. sobre o perfil do
motorista de caminhão brasileiro, também contido em MORENO ( 1995), revela que
entre os motoristas entrevistados, 80 % são casados, 49 % passam menos de cinco
dias por mês com a família, 61 % tem idade entre 20 e 40 anos, 29 % trabalham na
profissão de motorista há pelo menos 20 anos, 61 % não completaram o primeiro
grau escolar, 80% recebem entre um e dez salários mínimos por mês, 33 % ingerem
bebida alcoólica enquanto dirigem, 38 % fumam cigarros, 65 % dirigem calçando
chinelos, 75 % preferem dirigir durante o período diurno, 100 % dormem no
caminhão à noite, 71 % ficam mais de quatorze horas diárias dirigindo, 6 % tomam
algum tipo de estimulante para ficarem acordados enquanto dirigem, 16 % dirigem
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sem parar durante o dia, 48 % trafegam de I O a 15 mil quilômetros por mês, 19 %
usam o cinto de segurança, 36% já se envolveram em pelo menos um acidente, 48%
são fiscalizados por tacógrafo, 81 % já subornaram os guardas rodoviários para não
serem multados, 90% não respeitam os limites legais de peso por eixo veicular, 36%
já foram assaltados nas rodovias e 55 % mudariam de profissão se pudessem.
Existem várias publicações contendo estatísticas sobre os acidentes de trânsito
e a segurança veicular no Brasil. A seguir são apontadas algumas das fontes destas
estatísticas e uma breve descrição do conteúdo das mesmas.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (CET) em 1997,
publicou informações gerais sobre o município de São Paulo e estatísticas de
acidentes de trânsito considerando os seguintes parâmetros de análise: os locais do
município de São Paulo ( os bairros e as vias públicas ), o período do dia, a
distribuição semanal e as condições climáticas em que ocorreram os acidentes; a
natureza sexual e a faixa etária dos motoristas, bem como se houve ingestão de
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bebidas alcoólicas pelos mesmos; o tipo e o ano de fabricação dos veículos envolvidos
nos acidentes; a natureza do acidente ( colisão, atropelamento e outras ) e a evolução
anual dos acidentes de trânsito sem vítimas e com vítimas ( os feridos e os mortos ).
Além disso, estas fontes sobre acidentes de trânsito destacam os beneficios do uso de
capacete pelos motociclistas, do tráfego de motos com o farol aceso, do transporte de
crianças no banco traseiro dos veículos, do uso do cinto de segurança, da prática da
direção defensiva e da educação para o trânsito . Desta fonte ainda foram obtidas as
estatísticas sobre acidentes de trânsito em 1992, sendo que as mesmas tratam
basicamente dos mesmos parâmetros de CET ( 1997).
POLÍCIA RODOVIÁRIA ( 1996) descreve as estatísticas sobre acidentes de
trânsito no Estado de São Paulo contemplando os seguintes parâmetros: os locais do
Estado de São Paulo ( somente as rodovias estaduais asfaltadas ), o período do dia, a
distribuição semanal e as condições climáticas em que ocorreram os acidentes; a
natureza sexual e a faixa etária dos motoristas, bem como se houve ingestão de
bebidas alcoólicas pelos mesmos; o tipo dos veículos envolvidos nos acidentes; a
natureza do acidente ( colisão, atropelamento e outras ) e a evolução anual dos
acidentes sem vítimas e com vítimas ( os feridos e os mortos ) e as ocorrências de
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resgate de vítimas dos acidentes. Além disso, são apontadas as principais infrações de
trânsito cometidas pelos motoristas ( como excesso de velocidade, ultrapassagem em
local proibido e outras ) e a quantidade de autuações. Desta fonte ainda foram obtidas
as estatísticas sobre acidentes de trânsito entre 1985 e 1995, sendo que estas abordam
basicamente os mesmos parâmetros de POLÍCIA RODOVIÁRIA ( 1996).
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) em 1997,
descreve as estatísticas sobre acidentes de trânsito no Estado de São Paulo
contemplando os seguintes parâmetros: os locais do Estado de São Paulo ( somente
as rodovias estaduais asfaltadas ), o período do dia, a distribuição semanal, as
condições do pavimento ( seco ou molhado ) e as condições climáticas em que
ocorreram os acidentes; o tipo dos veículos envolvidos nos acidentes; a natureza do
acidente de trânsito ( tombamento, colisão, atropelamento e outras ) e a evolução
anual dos acidentes sem vítimas e com vítimas ( os feridos e os mortos ) e a
participação dos veículos de transporte de carga nos acidentes. Desta fonte ainda
foram obtidas as estatísticas sobre acidentes de trânsito de 1985 a 1990 e em 1991 ,
sendo que estas tratam basicamente dos mesmos parâmetros de DER ( 1997).

<)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN) em 1995
contém as estatísticas sobre acidentes de trânsito no Brasil considerando os seguintes
parâmetros de análise: o tipo de área ( urbana ou rural ), os locais do Brasil ( Estados
e Capitais ), o período do dia, a distribuição semanal e as condições climáticas em que
ocorreram os acidentes; a natureza sexual, a categoria da habilitação e a faixa etária
dos motoristas, o tipo dos veículos envolvidos nos acidentes; a natureza do acidente
de trânsito ( colisão, atropelamento e outras ) e a evolução anual dos acidentes sem
vítimas e com vítimas ( os feridos e os mortos ) e informações sobre a frota nacional
de veículos. Desta fonte ainda foram obtidas as estatísticas sobre acidentes de trânsito
entre 1990 e 1994, sendo que estas contemplam os mesmos parâmetros de
DENATRAN (1995).
·'

MORENO ( 1995) mostra que apesar dos caminhões representarem apenas 6,2
% da frota brasileira de veículos, os mesmos possuem elevados índices de
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envolvimento em acidentes nas rodovias brasileiras. MORENO ( 1995) também exibe
alguns estudos estatísticos da Secretaria Nacional de Tráfego (SNT), que mostram
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uma participação dos caminhões nos acidentes ocorridos nas rodovias federais
brasileiras em torno de 46 %. Segundo estatísticas do DER do Estado de São Paulo,
citadas anteriormente, os caminhões possuem uma participação anual média nos
acidentes nas rodovias estaduais paulistas em torno de 30 % .
Neste trabalho não são mostrados todos os valores numéricos destas
estatísticas por ocuparem extenso espaço, mas as mesmas revelam uma elevada
quantidade de ocorrência de acidentes de trânsito no Brasil.
Entretanto, estas estatísticas sobre acidentes de trânsito não mostram
informações como as condições dos sistemas do veículo e as circunstâncias técnicas
dos acidentes, que poderiam ser obtidas por perícia técnica dos mesmos e que
poderiam permitir a reconstituição dos mesmos com detalhes e uma melhor avaliação
das causas dos acidentes de trânsito.
A análise técnica dos acidentes de trânsito com maior profundidade poderia
auxiliar no fornecimento de informações importantes sobre os acidentes ( como a
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influência do sistema de freios dos veículos nos mesmos ) e na identificação clara dos
fatores que levaram a ocorrência do acidente ( humanos, ambientais, legais, veiculares
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e operacionais ), que são informações fundamentais para a elaboração de programas
educativos e de campanhas para a redução de acidentes no trânsito.
Considerando as informações mostradas até o momento, pode-se dizer que a
situação da segurança veicular brasileira é preocupante e que o desenvolvimento de
trabalhos para contribuir na melhoria de tal quadro é oportuno.
FERNANDES (I 994) mostra que o envolvimento de veículos articulados
pesados em acidentes rodoviários pode trazer perdas humanas e materiais
proporcionalmente maiores que nos acidentes que envolvem veículos menores, devido
à algumas de suas características, como o grande porte, a elevada capacidade de carga

e a considerável diversidade de condições operacionais.
Além disso, os veículos rodoviários articulados pesados ( formados por um
veículo-trator acoplaào à um semi-reboque ) possuem uma grande variedade de
condições operacionais, que podem estar relacionadas com as condições do
pavimento, com as condições veiculares, com a forma de carregar o veículo entre
outras.
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Por exemplo, com relação às condições do pavimento, o veículo-trator-semireboque pode trafegar em estradas de asfalto, de concreto, de terra, etc. As mesmas
ainda podem estar molhadas ou secas, em bom ou ruim estado de conservação entre
outras condições de uso. Desta forma, tem-se uma grande diversidade de valores de
coeficientes de aden!ncia possíveis para o contato entre o pneumático do veículo e o
pavimento.
Com relação ao veículo, o veículo-trator pode trafegar sem o semi-reboque
ou com o semi-reboque ( formando um veículo combinado pesado ). Cada veículo
combinado pesado pode ainda ser constituído por várias combinações de veículotrator e semi-reboque. Assim, podem ser formados conjuntos de veículo-trator e
semi-reboque com diferentes características técnicas, como dimensões, pesos, número
de eixos, configuração do sistema de freios entre outras.
Com relação à forma de carregar o veículo, cada veículo combinado pesado

,,

pode receber diversas quantidades de carga, que ainda podem ser distribuídas de
inúmeras formas sobre a plataforma de carga do semi-reboque, mas sempre

-,

observando-se as restrições geométricas do veículo e os limites de peso por eixo
veicular estabelecidos pelo fabricante e pela legislação.
Portanto, considerando que o semi-reboque pode ser carregado com várias
quantidades de carga e que estas ainda podem ser distribuídas de diversas formas,
pode-se ter uma grande variação nas possíveis posições do centro de gravidade
longitudinal, vertical e transversal do semi-reboque.
Além disso, o veículo combinado pesado pode realizar o processo de freagem
com várias formas de atuação dos freios das rodas, como por exemplo, com a atuação
dos freios das rodas de todos os seus eixos veiculares, com a atuação dos freios das
rodas dos eixos do semi-reboque apenas e outras. A freagem do veículo ainda pode
ser efetuada a partir de várias velocidades e outras condições iniciais. Assim, são
possíveis inúmeras condições operacionais durante o processo de freagem .
Logo, pode-se dizer que as tarefas de análise do desempenho e da estabilidade
do mesmo na freagem e de definição do sistema de freios a ser instalado neste veículo,
podem se tomar complexas e dispendiosas em tempo e recursos envolvidos em
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cálculos matemáticos e testes de campo, quando se considera este extenso universo
de condições operacionais do veículo combinado pesado.
No sentido de viabilizar a realização das tarefas mencionadas anteriormente,
considerando todas as condições operacionais possíveis e admissíveis para o veículo
rodoviário articulado pesado ( veículo-trator-semi-reboque ), foi elaborada a técnica
dos mapas de desempenho, que se mostra original e inovadora em relação à
bibliografia levantada sobre o assunto.
Portanto, o objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento da técnica
dos mapas de desempenho, que pode ser capaz de proporcionar uma ampla análise do
desempenho, da estabilidade direcional e da segurança de veículos rodoviários
articulados pesados na freagem, em qualquer condição operacional, respeitando-se os
seus limites geométricos e os limites de peso por eixo estabelecidos pelo fabricante e
pela legislação em vigor, por meio computacional e de forma rápida e confiável.
Neste trabalho, são apresentados diversos mapas de desempenho para um
( J

veículo rodoviário articulado pesado utilizado como exemplo de aplicação e são
discutidos os resultados teóricos e experimentais apresentados, que incluem valores
de parâmetros como distância, desaceleração máxima e média, eficiência e outros
obtidos durante a freagem deste veículo.
Como objetivos complementares foram desenvolvidos estudos sobre aspectos
humanos, ambientais, legais, veiculares e operacionais relevantes para o desempenho,
a estabilidade e a segurança de veículos rodoviários pesados na freagem .
A seguir, tem-se uma descrição resumida dos capítulos que compõem este
trabalho, que foi inserida com o propósito de proporcionar uma visão geral da
organização do mesmo.
No Capítulo 2 tem-se uma revisão da literatura sobre o assunto, abordando os
trabalhos desenvolvidos sobre o desempenho, a estabilidade e a segurança de veículos
articulados pesados na freagem considerando os aspectos humanos, ambientais,
legais, veiculares e operacionais envolvidos.
.,

No Capítulo 3 tem-se uma descrição do sistema computacional elaborado para
facilitar a obtenção dos resultados teóricos provenientes do modelo matemático
desenvolvido.
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O Capítulo 4 contém a metodologia do trabalho, incluindo as principais
hipóteses adotadas para a elaboração do modelo matemático desenvolvido.
O Capítulo 5 mostra os resultados teóricos e experimentais obtidos para um
veículo articulado pesado utilizado como exemplo de aplicação. Este Capítulo
também mostra a verificação de al!:,runs dos requisitos legais da legislação elaborada
pela Economic Commission for Europe (ECE) que fazem parte da regulamentação
européia ECE-R 13 para sistemas de freios de veículos, na qual se baseia a legislação
brasileira sobre o assunto.
No Capítulo 6 realiza-se a análise dos resultados obtidos e da comparação
realizada entre os mesmos, incluindo os estudos estatísticos elaborados.
O Capítulo 7 contém as principais conclusões sobre este trabalho e no
Capítulo 8 são sugeridas propostas para o desenvolvimento de trabalhos futuros no
assunto.

,,
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão dos estudos que abrangem
os aspectos humanos, ambientais, legais, veiculares e operacionais relacionados com o
desempenho, a estabilidade e a segurança de veículos comerciais durante o processo
de freagem e posicionar o desenvolvimento deste trabalho neste universo de estudos.
O processo de freagem pode ser considerado um fenômeno onde os sistemas
motorista e veículo conduzido pelo mesmo interagem entre si e com outros vários
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sistemas, como o pavimento, os outros veículos e obstáculos, o meio ambiente e
outros, numa sucessão de eventos no tempo.
Este fenômeno pode ser considerado complexo porque envolve relações entre
sistemas complexos cuja modelagem fisica e matemática nem sempre pode ser
desenvolvida facilmente. Por exemplo, tem-se as reações do motorista, do veículo e
do sistema de freios, o contato entre pneumático e pavimento e a transformação de
energia cinética e potencial em energia acústica e térmica durante a freagem.
Portanto, de forma simplificada, o processo de freagem de um veículo pode
ser composto por uma sucessão das seguintes fases no tempo:
Fase l - Sensibilização do motorista para a freagem, esta fase tem início na
percepção de estímulos visuais, sonoros e outros pelo motorista, que são capazes de
'•
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sensibilizar o mesmo para a necessidade de aplicar os freios do veículo que conduz e
vai até o instante que o motorista toma esta atitude .
Fase 2 - Atitude do motorista de iniciar a freagem, esta fase tem início na
tomada de decisão cerebral do motorista de aplicar os freios do veículo e vai até o
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instante de efetivar tal decisão, através da atitude de movimentar um de seus membros
( mão ou pé ) de forma coordenada e no sentido de iniciar o contato dos mesmos com
a superficie de controle do sistema de freios responsável pela ativação do mesmo pelo
motorista ( por exemplo, o pedal de freio ).
Fase 3 - Ativação do sistema de freios, esta fase compreende o início da
aplicação do sistema de freios do veículo pelo motorista até começo da produção de
esforço de freagem pelo mesmo.
Fase 4 - Atuação efetiva do sistema de freios, esta tàse inicia-se com a
produção de esforço de freagem pelo sistema de freios do veículo e vai até o instante
em que se atinja a redução da velocidade do veículo desejada pelo motorista, podendo
ou não ser uma parada total do veículo.
Nas Fases 3 e 4 do processo de freagem pode-se dizer, conforme
FERNANDES ( 1994), que o sistema de freios de um veículo tem por finalidade
,,

proporcionar ao motorista uma ação segura de desaceleração, com ou sem a redução
da velocidade a zero, conforme as condições de tráfego o requerem e obedecendo aos
requisitos preestabelecidos pelo fabricante e pela legislação vigente.
Ainda na Fase 4 é que se realiza do ponto de vista fisico a transformação da
energia cinética e potencial do veículo em movimento em energia térmica ( na forma
de calor ) e acústica ( na forma de mído ) no sistema de freios.
Existem diversos aspectos que podem estar relacionados com o desempenho e
a segurança de veículos rodoviários pesados no processo de freagem, com
importância relativa em cada uma das suas fases descritas anteriormente. Tal fato, faz
com que o estudo destes aspectos possa englobar diferentes áreas do conhecimento
humano e ser considerado multidisciplinar.
No sentido de ampliar o conhecimento e ao mesmo tempo proporcionar uma
visão global sobre o processo de freagem, foram incluídos na revisão bibliográfica
deste trabalho apenas alguns estudos sobre os aspectos humanos, ambientais e legais
que podem estar relacionados com o desempenho, a estabilidade e a segurança

-.

veicular durante o processo de fi·eagem.
Nesta revisão bibliográfica foi dada prioridade para os estudos sobre os
aspectos veiculares e operacionais que possam estar relacionados com o desempenho,
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a estabilidade e a segurança de veículos rodoviários articulados pesados durante a
freagem .
A segurança veicular também foi incluída como parte deste trabalho porque o
estudo do processo de rreagem de veículos comerciais pesados pode ser considerado
um assunto de segurança, uma vez que a ocorrência de vários acidentes envolvendo
tais veículos pode estar relacionada com o processo de freagem dos mesmos. Desta
forma, os trabalhos relacionados com a segurança veicular estão distribuídos pela
revisão bibliográfica sobre aspectos humanos, ambientais, legais, veiculares e
operac10na1s.

2.2 Aspectos humanos, ambientais e legais

2.2.1 Aspectos humanos

Os aspectos humanos são importantes durante todas as fases do processo de
rreagem, mas é nas Fases I e 2 que tais aspectos exercem sensível influência, pois a
duração das mesmas depende do tempo de reação do motorista.
O tempo de reação do motorista depende de aspectos humanos que são
inerentes ao motorista ( ser humano que conduz o veículo ), como as características
fisicas e de comportamento dos motoristas, que por sua vez, relacionam-se com a
capacidade fisico-motora e com os estados psicológico e emocional do motorista, que
podem ser influenciados e alterados por diversos fatores.
Entre estes fatores tem-se: a idade, a natureza sexual, a experiência, o
treinamento, a quantidade e a qualidade do sono, a fadiga fisica e mental e a

,,

capacidade visual do motorista, além da ingestão de bebidas alcoólicas e de drogas
pelo motorista entre outras.
O tempo de resposta do motorista também pode ser influenciado por fatores
como as condições ambientais ( as condições climáticas, o período do dia e outras ),
as condições de tráfego ( a intensidade, a velocidade e outras ) e as condições de
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trabalho ( a duração da jornada, o nível de responsabilidade, a cobrança de resultados
e outras ) que podem modificar o estado emocional e fisico do motorista, elevando ou
reduzindo a sua disposição para a. condução do veículo.
Neste trabalho serão citados apenas alguns dos vários estudos sobre estes
fatores no sentido de mostrar a importância dos aspectos humanos no processo de
freagem e na segurança veicular.
Os fatores idade, natureza sexual, nacionalidade, capacidade visual, fadiga,
ingestão de álcool e drogas e outros são a temática de vários estudos sobre o tempo
de resposta de motoristas, o tempo para a tomada de decisão diante de diversas
situações de trânsito, a visibilidade, a participação em acidentes de trânsito e outros.
Em vários estudos mais de um destes fatores aparecem simultaneamente,
portanto os mesmos serão descritos a seguir de forma resumida e em ordem
cronológica, procurando-se agrupar os estudos de um mesmo tema na medida do
possível.
McLEAN et ai. ( 1976) mostrou como o motorista controla a desaceleração, a
velocidade e a posição do veículo durante a freagem a partir de resultados
experimentais. Propôs ainda um modelo matemático para o comportamento do
motorista durante a freagem , utilizando um programa computacional para a simulação
desse comportamento, aferido por comparações entre os resultados teóricos e
experimentais.
MORTIMER ( 1976) estudou a influência de características dos motoristas
como o comprimento das pernas, a natureza sexual, o peso, a idade e outras no
desempenho do veículo durante a freagem, incluindo a apresentação de resultados
experimentais. Mostrou também, as vantagens de treinar o motorista para as situações
de emergência e as vantagens do uso de sistemas automáticos de controle dos freios.
A fadiga e a ingestão de bebidas alcoólicas são fatores importantes nas Fases I
e 2 do processo de freagem. STORIE ( 1984) desenvolveu estudos sobre as
características dos acidentes envolvendo veículos comerciais nas rodovias inglesas,

.,

destacando que a fadiga do motorista, a ingestão de álcool pelo mesmo e a
inexperiência foram fatores que influenciaram significativamente a ocorrência dos
acidentes com estes veículos. STORIE (1984) revelou também que o jacklmife de
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veículos articulados pesados trafegando em pista molhada foi causa considerável na
ocorrência de acidentes com tais veículos.
A sinalização das rodovias pode ser considerada como uma fonte de estímulo

visual para a Fase I do processo de freagem. EV ANS & GINSBURG ( 1985)
descreveram estudos sobre a capacidade de visualização da sinalização vertical e
superior das rodovias por motoristas jovens e idosos. Nos resultados do estudo de
EV ANS & GINSBURG ( 1985) observou-se que os motoristas jovens possuem maior
capacidade de visualização da sinalização das rodovias e que para melhorar a
visibilidade da sinalização das rodovias por motoristas idosos seria necessário elevar o
contraste e as dimensões dos caracteres e alterar o posicionamento da mesma.
ALLEN ( 1986) mostrou que a atividade de dirigir é complexa e envolve
fatores associados com o motorista, o veículo, a pista e as condições de trânsito e
operacionais. Neste sentido, ALLEN ( 1986) desenvolveu estudos para a redução da
ocorrência de acidentes através da elevação das possibilidades de evitá-los nas
manobras de frear e direcionar o veículo, incluindo os fatores citados anteriormente.
Os resultados do trabalho de ALLEN ( 1986) mostraram que para a tomada de
decisão entre a realização das manobras de mudança de direção e freagem, em
separado ou em conjunto, para evitar uma colisão devem ser considerados a
velocidade do veículo, a distância até o obstáculo, o tempo de resposta do motorista,
o tempo de resposta do sistema de freio do veículo, a desaceleração que pode ser
alcançada pelo veículo na freagem, a aceleração lateral que pode ser introduzida no
veículo durante a mudança de direção e o deslocamento lateral necessário para o
veículo ser desviado do obstáculo e evitar a colisão. Este trabalho mostrou que em
função destas variáveis o motorista pode evitar a colisão com a freagem do veículo
apenas, com a mudança direcional veículo somente ou com ambas as manobras ao
mesmo tempo, sendo que existem situações onde a colisão é inevitável para qualquer
atitude tomada pelo motorista.

..

MALECK & HUMMER ( 1986) realizaram estudos estatísticos sobre a
relação entre a idade dos motoristas e o envolvimento em acidentes, observando que

.,

os motoristas na faixa etária entre 25 e 55 anos são os que menos se envolveram em
acidentes e que os motoristas com idade inferior à 25 anos ou superior à 55 anos são
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os que mais se envolveram em acidentes. Destacando-se ainda que os motoristas com
participação mais elevada na ocorrência de acidentes tinham idade inferior à 20 anos
ou superior à 65 anos, ambos com participação equivalente nos acidentes.
OLSON & SIV AK ( 1986) desenvolveram estudos experimentais sobre a
influência da idade dos motoristas no tempo de percepção e reação dos mesmos
diante da mesma situação de trânsito ( percorrer um trecho com obstáculos
inesperados que exigiam as manobras de freagem e de mudança de direção ). Os
resultados mostraram que os tempos de resposta dos motoristas com idade entre 18 e
40 anos foram menores que os tempos de resposta dos motoristas com idade entre 50
e 80 anos e que 95 % dos motoristas de ambas as faixas etárias possuem tempo de
resposta inferior à I ,6 segundos.
O julgamento e a tomada de decisão do motorista diante de situações diversas
de trânsito e a complexidade das mesmas é importante fator na Fase 2 do processo de
freagem.
SCIALF A et ai. ( 1987) desenvolveram estudos sobre a capacidade de
motoristas jovens e idosos, de ambos os sexos, de julgar corretamente a distância e a
velocidade de aproximação de veículos, sendo que para tal os motoristas eram
colocados dentro de um veículo posicionado diante de uma interseção. Os resultados
destes estudos mostraram que os motoristas do sexo masculino e com idade entre 45
e 54 anos fizeram os melhores julgamentos de distância e velocidade dos veículos em
aproximação da interseção e que julgamentos equivocados nesta situação de trânsito
podem colocar os motoristas envolvidos em elevado risco de acidente, principalmente
quando o motorista do veículo em aproximação da interseção é colocado em uma
situação de freagem de emergência.
O estímulo visual é um agente importante para iniciar a Fase I do processo de
freagem. SIVAK et ai. ( 1987) avaliaram o tempo de resposta de motoristas jovens e
idosos de ambos os sexos para a percepção da freagem do veículo que vai à frente
através de simulações, com diferentes disposições e graus de luminosidade das
lanternas de freio do mesmo. Os resultados indicaram que os motoristas idosos
tiveram tempos de resposta maiores e precisaram de maior luminosidade nas lanternas
de freio do veículo trafegando à frente para tomarem a decisão de frear.
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EV ANS ( 1988) revelou em seus estudos que os motoristas jovens com idade
inferior à 20 anos envolvem-se mais em acidentes graves e fatais que os motoristas
com idade superior à 40 anos e até 65 anos, de ambos os sexos. Este trabalho
mostrou ainda que os homens se envolvem em mais acidentes que as mulheres, com
exceção para a faixa etária acima dos 65 anos.
PONDS et ai. ( 1988) desenvolveram estudos sobre a capacidade de motoristas
de várias faixas etárias realizarem outras tarefas enquanto dirigem. Os resultados
deste trabalho mostraram que os motoristas jovens possuem melhor habilidade para
dividir a atenção e realizar outra tarefa enquanto dirigem, apesar de que tal prática se
mostrou prejudicial à segurança no trânsito.
WfLSON et ai. ( 1989) avaliaram os tempos de percepção e de reação de
motoristas divididos em dois grupos ( com idade superior e com idade inferior à 3 5
anos ) já alertados sobre as situações de emergência que enfrentariam para realizar as
manobras de freagem e de mudança de direção diante de um obstáculo na pista. Na
manobra de freagem de emergência foi obtido para todos os motoristas um valor
médio de tempo de percepção do obstáculo de 0,56 segundos, um valor médio de
tempo de reação do motorista de 0,28 segundos e um valor médio do tempo gasto
desde a aplicação dos fi·eios até ocorrer o travamento total das rodas de O, 12
segundos. Sendo que 99 % dos motoristas não levaram mais que I ,6 segundos para
frear.
T AOKA ( 1989) descreveu

um

modelo

analítico estatístico

para a

representação do tempo de resposta de motoristas diante de situações de tráfego que
exigem a antecipação da ação de freagem do veículo pelo motorista ao perceber a
necessidade de realizá-la.
RAFFLE ( 1989) realizou extensos estudos sobre a influência da ingestão de
bebidas alcoólicas pelos motoristas na ocorrência de acidentes de trânsito, incluindo
as estatísticas de mortos e feridos. nos acidentes ocorridos com motoristas
embriagados e os custos sociais destes acidentes; os efeitos do álcool no sistema
nervoso central, na coordenação motora, na visibilidade e no comportamento do
motorista; os efeitos do álcool conforme a idade, a experiência e a natureza sexual
dos motoristas; a eficiência dos testes de identificação de dosagem de álcool no
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sangue; as considerações médicas sobre a elevação dos riscos de ocorrência de
acidentes veiculares devido à ingestão de álcool pelos motoristas e as propostas para
coibir a ingestão de bebidas com álcool pelos motoristas e reeducar os infratores da
lei.
ST APLIN et ai. ( 1990) realizaram estudos sobre o tempo de resposta de
motoristas das faixas etárias entre 19 e 49 anos e entre 65 e 80 anos submetidos à
condições de trânsito com diferentes graus de complexidade. Os resultados
mostraram que os tempos de resposta dos motoristas da faixa etária entre 65 e 80
anos foram maiores que os mesmos tempos dos motoristas da outra faixa etária. AJém
disso, observou-se que para a faixa etária de 65 a 80 anos estes tempos elevavam-se
mais quando eram exigidas manobras mais complexas.
A nacionalidade, a idade e a natureza sexual dos motoristas são as variáveis
analisadas nos estudos conduzidos por SIV AK et ai. ( 1989) para avaliar a percepção
de risco de acidente em diversas condições de tráfego. Neste trabalho observou-se um
melhor desempenho dos motoristas jovens e não foram observadas diferenças entre o
desempenho dos homens e das mulheres. Quanto à nacionalidade, os motoristas
norte-americanos mostraram o melhor desempenho, seguidos dos brasileiros e
alemães empatados e dos espanhóis por último.
KLINE et ai. ( 1990) estudaram a visibilidade de sinalização vertical das
rodovias por motoristas jovens e idosos, ambos com mesma escolaridade. Os
resultados mostraram um melhor desempenho dos motoristas Jovens e que a
sinalização com placas contendo ícones proporcionaram a melhor visibilidade para
todos os motoristas.
NILSON & HAKAN ( 1991) estudaram o efeito do uso de telefone celular
pelos motoristas de várias faixas etárias enquanto dirigem. Os resultados deste estudo
mostraram que os tempos de resposta dos motoristas de todas as idades nas manobras
de freagem, de mudança de direção· e de aceleração e nas tomadas de decisão
elevaram-se em 0,5 segundos quando dirigiam e usavam o telefone celular ao mesmo
tempo. AJém disso, observou-se também que os motoristas que faziam uso do
telefone celular realizavam maior número de correções na trajetória e velocidade do
veículo, elevando o risco de ocorrência de acidentes.
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NILSON & HAKAN ( 1991) indicaram ainda que as tarefas de dirigir e usar o
telefone celular simultaneamente são incompatíveis e elevam o risco de acidentes, por
isso sugeriram, por motivos de segurança, que seja restringido o uso de telefone
celular pelos motoristas enquanto dirigem.
DeWAARD & BROOHUIS (1991) analisaram a influência da fadiga e da
ingestão de bebidas alcoólicas no desempenho dos motoristas durante a tarefa de
seguir o veículo que trafega à frente. Os estudos mostraram que a fadiga ou a
presença de teor de álcool no sangue igual ou superior à 0,04 % influenciam
significativamente os tempos de resposta e o desempenho dos motoristas no teste,
sendo que estes dois efeitos são prejudiciais à segurança no trânsito.
RANNEY & SIMMONS ( 1992) avaliaram o tempo de reação de motoristas
jovens e idosos para realizarem manobras indicadas por sinalização das rodovias,
sendo que os motoristas jovens mostraram um melhor desempenho.
LERNER ( 1993) estudou os tempos de percepção e reação de motoristas de
várias faixas etárias. Os resultados deste trabalho mostraram que os tempos de

I

I
I

resposta dos motoristas são maiores com a elevação da faixa etária, mas sem
comprometer o tempo de percepção e reação de 2,5 segundos utilizados em projetos
de rodovias, conforme a American Association oj State Highway and Transportation
O.fficia/s (AASHTO), pois em nenhum caso o tempo de resposta dos motoristas foi

superior à I ,9 segundos.
HIRANO ( 1993) mostrou o desenvolvimento de sistema de alerta para
motoristas e de controle automático dos fi·eios de veículos comerciais no Japão, no
sentido de evitar a colisão dos mesmos com a traseira do veículo que segue à frente.
SIV AK et ai. ( 1994) realizaram estudo comparativo sobre a influência do tipo
de luz de freio ( incandescente, catódica e light emitting diode (LED) ) no tempo de
resposta dos motoristas de veículos. Os resultados deste trabalho mostraram que o
uso das luzes de freio dos tipos catódica e LED reduziram o tempo de resposta dos
motoristas em 166 milissegundos em relação à luz de freio por incandescência
convencional ( que demoram cerca de 0,25 segundos para atingirem 90 porcento da
sua capacidade luminosa ).
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MORTIMER ( 1993) desenvolveu estudos sobre a influência da instalação de
brake light ( uma luz de freio adicional colocada na traseira do veículo em posição

central e mais elevada que as luzes de freio convencionais ) nos veículos para a
segurança veicular. Os resultados deste estudo mostraram que a instalação de tal
dispositivo pode reduzir a ocorrência de colisão traseira em torno de 22 %.
BALL et ai. ( 1994) mostraram que existe uma estreita relação entre o campo
de visão útil do motorista e o seu envolvimento em acidentes e que os motoristas
idosos geralmente apresentam redução do campo de visão útil, o que eleva a chance
destes motoristas se envolverem em acidentes de trânsito.
Outros aspectos humanos que podem influenciar o desempenho dos
motoristas durante a condução de um veículo são a sua experiência e o seu
treinamento. TET ARD et ai. ( 1993) estudaram a conduta dos motoristas de veículos
pesados franceses durante a descida de declives montanhosos.
Os resultados do trabalho de TET ARD et ai. ( 1993) revelaram a prática de
duas condutas perigosas pelos motoristas. A primeira, onde os motoristas
,,

inexperientes utilizavam as marchas inadequadas para percorrer o trecho em declive
com o veiculo pesado, fazendo com que o freio de serviço fosse solicitado em
demasia, o que poderia levar tal sistema à fadiga térmica antecipadamente. A segunda,
onde motoristas experientes utilizavam marchas adequadas para trafegar no declive,
mas procuravam percorrê-lo no menor tempo possível, muitas vezes fazendo com que
o veículo pesado excedesse a velocidade adequada ao tráfego, o que novamente
poderia levar o sistema de freio de serviço à fadiga térmica rapidamente e a maior
chance de ocorrência de acidentes. TET ARD et ai. ( 1993) sugeriram que os
motoristas deveriam ser orientados, treinados e fiscalizados para que fossem levados à
prática de uma condução mais segura dos veículos pesados nos trechos em declive.
LIN et ai. ( 1993) estudaram a relação entre a segurança do motorista de
veículos comerciais e a quantidade de horas do mesmo em serviço, mostrando que as
longas jornadas de trabalho para o motorista se traduzem em maior risco de acidentes.
KANEKO & JOV AN1S ( 1992) descreveram o desenvolvimento de método
para estimar a possibilidade de ocorrência de acidentes com motoristas de veículos
comerciais em função da jornada de trabalho destes. Este método considera a idade
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do motorista, a experiência na função e na condução de veículos articulados pesados,
a quantidade de tempo sem dirigir antes da próxima jornada de trabalho e a duração
da última jornada de trabalho. Os resultados deste trabalho mostraram uma elevação
considerável do risco de ocorrer acidentes, principalmente nas seguintes situações, a
partir do oitavo dia de trabalho consecutivo do motorista, durante a condução do
veículo entre meia-noite e dez horas da manhã e a partir da quarta hora inintermpta de
trabalho do motorista. A idade e a quantidade de tempo sem dirigir antes da próxima
jornada de trabalho não afetaram significativamente o risco de ocorrer acidentes.
FRITH (1994) estudou a influência da jornada de trabalho de motoristas de
veículos pesados na ocorrência de acidentes envolvendo os mesmos na Austrália. Tal
estudo evidencia que o risco de ocorrência de acidentes com veículos pesados tornase consideravelmente maior quando os seus motoristas possuem jornadas de trabalho
muito longas ( acima de IO horas por dia ).
HARTLEY et ai. ( 1994) mostraram que a prática de utilizar dois motoristas
em revezamento nas longas jornadas de trabalho ( viagens de 4 a 5 dias ) pode reduzir
,,

a fadi ga dos motoristas e elevar a segurança na utilização de veículos comerciais
pesados na Austrália.
SUMMALA & MIKKOLA ( 1994) realizaram estudo estatístico sobre a
influência da fadiga, da idade e da ingestão de bebidas alcoólicas na ocorrência de
acidentes com vítimas fatai s em acidentes envolvendo automóveis e veículos
comerciais. Os resultados revelaram que os motoristas jovens de veículos pesados
estão mais envolvidos em acidentes que os motoristas idosos dos mesmos veículos,
principalmente nos acidentes causados por fadiga dos motoristas de veículos pesados.
A ingestão de bebidas com álcool mostrou ter a mesma fatalidade nos acidentes com
motoristas jovens ou idosos de veículos pesados e de automóveis.
SWEENEY et ai. ( 1995) indicaram que a fadiga dos motoristas de veículos
comerciais é um importante fator na ocorrência de acidentes envolvendo tais veículos
nos Estados Unidos da América. Este estudo revelou que 31 % dos acidentes com

,.

veículos pesados norte-americanos tiveram como principal causa a fadiga dos
motoristas destes veículos. Neste estudo conclui-se que o período e a qualidade do
sono das últimas vinte e quatro horas dos motoristas de veículos pesados, antes do

._,
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acidente, podem ter significativa influência na ocorrência de acidentes com veículos
pesados tendo como uma das causas a fadiga de seus motoristas.
SIEGMUND et ai. ( 1996) avaliaram o comportamento de motoristas de
veículos pesados, através do acompanhamento destes por um circuito de vídeocâmera fechado, para determinar a relação entre a fadiga do motorista e de seus
movimentos de mudança de direção do veículo. Os resultados do estudo mostraram
que os motoristas com fadiga apresentam movimentos de mudança de direção do
veículo típicos e que estas informações podem ser utilizadas para desenvolver
sistemas de alerta ao motorista quando for detectado o estado de fadiga do motorista
durante a condução de veículos pesados.
YOUNG et ai. ( 1996) estudaram a ocorrência de acidentes envolvendo
veículos comerciais tendo como causa a fadiga do motorista. Este estudo destaca que
a quantidade e a qualidade do período de sono, a experiência e a jornada de trabalho
do motorista são fatores que influenciam no processo de fadiga do mesmo.
ALLEN et ai. ( 1996) realizaram estudos sobre o comportamento e o
desempenho dos motoristas de veículos comerciais pesados com baixa concentração
de álcool no sangue, indicada pelo índice Blood Alcohol Concentration (BAC) com
valor inferior à 0,055 % , através da simulação da condução de um veículo pesado em
uma pista simples ( com duplo sentido de direção ). Os resultados mostraram que
mesmo em baixa concentração a presença do álcool no sangue prejudicou de forma
sensível o nível de atenção e o desempenho dos motoristas durante a simulação.
HOW ARD ( 1996) indicou que a melhoria da estabilidade direcional de
veículos comerciais pesados pode reduzir a fadiga dos motoristas durante a sua
condução, por reduzir a necessidade de intervenção do motorista no controle do
veículo através das manobras de mudança de direção e freagem.
LLANERAS et ai. ( 1996) realizaram estudos por simulações que mostraram
existir uma relação entre a idade dos motoristas de veículos comerciais, as suas
habilidades e o seu desempenho na condução dos mesmos com segurança nas
manobras de freagem e mudança de direção.
KOPP A ( 1996) descreveu estudo empírico para obter os tempos de resposta
para a aplicação dos freios de vários motoristas diante de situações de emergência
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representadas em testes de campo. Foi observado que 95 % dos motoristas
apresentaram tempos de resposta inferiores à 2,5 segundos, tempo este estabelecido
pela AASHTO por questões de segurança no projeto de rodovias.
ROGERS et ai. ( 1996) estudaram o desempenho de motoristas idosos de
veículos comerciais e sugeriram que é possível melhorar as deficiências apresentadas
por estes motoristas durante a condução do veículo através de treinamento adequado
e de desenvolvimento de sistemas de alerta para os mesmos.
LUOMA et ai. ( 1997) realizaram estudo experimental sobre o tempo de
reação dos motoristas ao sinal de luz de freio do veículo que vai à frente quando este
sinal aparece junto com a sinalização direcional do mesmo nas cores vermelha e
amarela. Os resultados mostraram que os sinais de direção na cor amarelo produzem
sensível diminuição no tempo de reação dos motoristas à sinalização da luz de freio
quando comparado com a indicação de direção com os sinais na cor vennelha.
LEE et ai. ( 1997a) conduziram estudos para avaliar o beneficio da instalação
J

de dispositivos de alerta sonoros e visuais para os motoristas quanto à presença de um
veículo à frente, no sentido de estimular a antecipação da freagem pelos mesmos . Os
resultados mostraram que tais dispositivos reduziram a ocorrência de colisões
traseiras e a gravidade das mesmas, contribuindo significativamente para a segurança
veicular.
HIDA ( 1997) estudou a relação entre a capacidade visual dos motoristas e a
ocorrência de acidentes rodoviários. Os resultados deste estudo mostraram que os
exames de acuidade visual exigidos para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) no Brasil não garantem que o motorista possui capacidade
suficiente para dirigir. HIDA ( 1997) ainda sugeriu a adoção de outros testes de
acuidade visual, como a leitura de uma placa de sinalização a uma distância de 25
metros, pois as indicações das rodovias exigem uma acuidade visual maior que a
verificada nos exames de consultório atualmente realizados para este fim.
HIDA ( 1997) também mostrou que a visibilidade nas rodovias mcorpora
fatores que se relacionam entre si de forma complexa, como o período do dia; a
presença de chuva ou neblina; o ofuscamento por faróis de outros veículos; a
velocidade do veículo; a fadiga e a ansiedade do motorista; a ingestão de bebidas
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alcoólicas ou de drogas pela pessoa que dirige; a idade e a natureza sexual do
motorista; a forma, a localização e a luminosidade das lanternas traseiras do veículo
que trafega à frente; a fonna construtiva, a sinalização e o estado de conservação das
rodovias entre outros.
ARNOLD et ai. ( 1997) pesqutsaram a relação entre a carga horária de
trabalho dos motoristas de veículos comerciais pesados e a fadiga dos mesmos. Neste
estudo estatístico verificou-se que 40 % dos acidentes com veículos pesados
ocorreram com motoristas que realizaram longas jornadas de trabalho acompanhadas
de poucas horas de sono. Este trabalho sugere a elaboração de regulamentos para a
duração da jornada de trabalho destes motoristas acompanhada de uma fiscalização
adequada, para reduzir significativamente a quantidade de acidentes com veículos
comerciais pesados conduzidos por motoristas com fadiga e sono.
FEYER et ai. ( 1997) realizaram estudos sobre a fadiga nos motoristas de
veículos pesados durante viagens longas ( com mais de 4.500 km percorridos ) na
Austrália. Os resultados deste trabalho mostraram que a prática de colocar dois
.,

motoristas em revezamento e de realizar paradas noturnas para proporcionar uma
quantidade de sono adequada aos motoristas é uma estratégia que reduz a fadiga dos
motoristas e eleva a segurança durante a viagem.
MTLOSEVIC ( 1997) descreveu estudos sobre a fadiga em motoristas de
veículos comerciais com jornadas de trabalho em trecho urbano e rodoviário,
incluindo a realização de testes psicológicos, fisiológicos e de exames médicos antes e
após a jornada de trabalho dos motoristas. Os resultados apresentados mostraram que
através de avaliação fisica e psicológica do motorista antes e após a jornada de
trabalho é possível identificar a fadiga nos mesmos, o que pode auxiliar as empresas a
planejar melhor as jornadas de trabalho para evitar a fadiga de seus motoristas.
THAKUR & WHITE ( 1997) descreveram uma forma de modelagem do
comportamento de motoristas de veículos comerciais e as simulações computacionais
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para realizar a análise das quatro fases que ocorrem durante a freagem, que são a
percepção, a decisão, a execução do processo de freagem pelo motorista e a resposta
do sistema de freios, cada uma com tempo próprio de duração. Este trabalho mostra
que além das características da situação de trânsito apresentada ao motorista, a sua
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habilidade e o seu estado fisico influenciam no seu desempenho durante a freagem.
Uma das conclusões deste trabalho é que quanto maior a jornada de trabalho do
motorista ( maior a quantidade de tempo do motorista dirigindo ) maiores são os
riscos de ocorrerem acidentes devido à fadiga do mesmo.
PETERS ( 1997) realçou a necessidade de treinamento dos motoristas para se
adaptarem ao comportamento de veículos equipados com sistema Antilock Brake
System (ABS) durante a freagem e para conduzirem manobras evasivas em situações

de emergência no sentido de elevar a segurança veicular.
YANG et ai. ( 1997a) estudaram as características de controle de motoristas de
veículos articulados pesados através do desenvolvimento de modelo matemático para
simular e minimizar os erros de orientação do motorista numa trajetória, durante as
manobras de freagem, mudança de direção e aceleração do veículo. Os resultados da
simulação mostraram que o modelo desenvolvido ( validado por comparações
teórico-experimentais ) pode auxiliar o motorista nas suas ações e melhorar o controle
direcional do veículo, minimizando as acelerações laterais do mesmo durante tais
manobras realizadas pelo motorista.
YANG et ai. ( 1997b) estudaram o comportamento direcional de motoristas de
veículos articulados pesados através de modelo matemático que incorpora as
caracteristicas do veículo e do motorista, incluindo os atrasos cometidos por este nas
manobras de controle direcional do veículo, como a freagem e a mudança de direção.
GRUENTNG et ai. ( 1998) revelaram que os avanços recentes na capacidade
dos computadores, na computação gráfica e nos sistemas de realidade virtual podem
proporcionar uma sensível melhoria no desenvolvimento dos simuladores para o
sistema motorista-veículo. GRUENING et aJ. ( 1998) ainda avaliaram o futuro da
simulação computacional como um meio para pesquisar em laboratório os fatores
humanos envolvidos na condução de um veículo pelo motorista.
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2.2.2 Aspectos ambientais

Os aspectos ambientais estão relacionados com os estados climáticos e
temporais durante a utilização do veículo, por exemplo, a presença de chuva ou de
neblina, o período no qual o veículo trafega ( diurno ou noturno ) e outros.
Estes aspectos podem influenciar os aspectos humanos, como a visibilidade e
o estado de alerta do motorista ( relacionados com o período do dia, a presença de
chuva ou neblina entre outros).
JOHNSON ( 1973) realizou estudos estatísticos sobre a ocorrência de
acidentes no período noturno ou na presença de neblina. Os resultados deste estudo
mostraram que os acidentes no período noturno podem ocorrer em quantidade até
dez vezes maior que os acidentes durante a neblina e que em ambos os casos a
condição de tráfego intenso pode elevar a probabilidade de ocorrer acidentes.
SCOTT ( 1980) estudou a relação entre a iluminação das rodovias e a
ocorrência de acidentes, que está também relacionada com a visibilidade dos
motoristas. Este estudo mostra que a iluminação adequada das rodovias pode reduzir
a ocorrência de acidentes em até 35 %.
JOV ANTS & CHANG ( 1986) estudaram a relação entre a ocorrência de
acidentes e a distância percorrida pelos veículos em condições ambientais favoráveis e
desfavoráveis. Os resultados do estudo estatístico de JOV ANIS & CHANG ( 1986)
mostraram que as condições ambientais exerceram maior influência nos acidentes com
automóveis que com veículos comerciais. Mas que tanto para automóveis quanto para
veículos comerciais quanto maior é a distância percorrida em uma mesma jornada
maior é a probabilidade de ocorrer acidentes. LOCOCO et ai. ( 1990) desenvolveram
estudos sobre a visibilidade da sinalização longitudinal das rodovias por motoristas
jovens e idosos no período noturno. Os resultados deste estudo mostraram que os
motoristas jovens possuem maior capacidade de visualização da sinalização das
,-.

rodovias e que para melhorar esta capacidade para os motoristas idosos seria
necessário elevar o contraste e as dimensões dos caracteres nestas sinalizações.
OLSON ( 1992) estudou a redução da capacidade visual de motoristas idosos
no período noturno e sugeriu formas de melhorar a segurança dos mesmos nas
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rodovias, como elevar a visibilidade da sinalização nas rodovias e dos veículos
articulados pesados, no sentido de reduzir a ocorrência de acidentes relacionados com
estes fatores .
BOTTO ( 1995) realizou estudos sobre acidentes envolvendo veículos
comerciais pesados na França que revelaram que o tombamento é o tipo de acidente
mais freqüente com estes veículos e que 70 % dos acidentes envolvendo veículos
comerciais pesados ocorreram durante a madrugada, sendo que o motorista estar
dormindo ao volante foi apontada como a causa mais provável destes acidentes.
GRAHAM et ai. ( 1997) estudaram as características de luminosidade e
capacidade retlexiva da sinalização vertical de rodovias que são necessárias para
melhorar a visualização desta por motoristas idosos durante o período noturno .

2.2.3 Aspectos legais

Os aspectos legais referem-se aos requisitos técnicos legais para o sistema de
freios do veículo, quanto às suas características construtivas, quanto ao seu
desempenho e a sua segurança na freagem, quanto à preservação ambiental
relacionada com os materiais e processos de fabricação dos freios e outros.
Os requisitos técnicos legais dependem da regulamentação adotada pelo país
onde o veículo é produzido ou comercializado. Além disso, esta regulamentação pode
ser modificada com o tempo, adquirindo novas exigências ambientais, de segurança,
de construção e de desempenho dos freios entre outras.
No Brasil, a legislação para sistema de freios de veículos é elaborada pelo
Comitê Brasileiro de Automóveis, Caminhões, Tratores, Veículos Similares e
Autopeças (CB-5), ligado à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Atualmente, a aplicação da legislação sobre sistemas de freios de veículos é definida
pela resolução do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAM) de
número 777, de 17 de dezembro de 1993, sendo que o CONTRAM está vinculado ao
Ministério da Justiça do Brasil.
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Basicamente, a resolução CONTRAM n.777 ( 1993) estabelece que as nonnas
NB1253, NB1254, NB1255, MB3160 e MB3l61 elaboradas pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) devem ser adotadas como métodos
de ensaio e requisitos mínimos para a avaliação do sistema de freios dos veículos
automotores no Brasil.
A ABNT ( 1990a) trata do desempenho de sistemas de freio para veículos
rodoviários, a ABNT ( l990b) descreve as prescrições relativas às fontes e aos
reservatórios de energia, a ABNT ( l990c) determina as prescrições relativas às
condições específicas para o freio de mola acumuladora de energia ( câmara
combinada de freio ), a AB NT ( 1990d) descreve o método de ensaio de desempenho
do sistema de freio para veículos rodoviários e a ABNT ( 1990e) trata sobre a
medição do tempo de resposta para veículos equipados com freio pneumático.
Estas normas brasileiras estão baseadas na regulamentação européia ECE-R 13
( 1990) contemplando os requisitos contidos nos seus Anexos I a 9 inclusive.
Existem diversas regulamentações sobre sistemas de freios de veículos no
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mundo, entre as principais estão as normas elaboradas pela Comissão Econômica para
a Europa que são a ECE-RI3 (1990) e a ECE-RI3 Harmonized (ECE-R13H) de
1996 para veículos de passeio, a norma da European Economic Community (EEC) na
forma da diretiva EEC 71 /320 ( 1993 ), as normas norte-americanas Federal A1otor
Vehic/e Safety Standards (FMVSS) sobre freios hidráulicos FMVSS I05 ( 1998),

sobre freios pneumáticos FMVSS 121 (1995) e sobre veículos de passeio FMVSS135
( 1997) entre outras.
É claro que a existência de várias regulamentações sobre freios de veículos
somente poderia levar as mais diversas considerações, que foram colocadas em
inúmeros estudos contendo comparações entre as regulamentações, análises do
impacto da adoção destas regulamentações e outros assuntos. Neste trabaU10 serão
apresentados apenas alguns destes estudos, com ênfase naqueles relacionados com
veículos comerciais.
Pode-se dizer que o trabalho de BODE & MERZ ( 1955) é uma das primeiras
tentativas de se defitúr regulamentação para o sistema de freios dos veículos
comerciais. BODE & MERZ ( 1955) desenvolveram estudos sobre a elaboração de
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procedimentos para a realização de testes de campo de freagem com veículos
articulados pesados. O estudo de BODE & MERZ (1955) tinha interesse
predominante na definição da instrumentação necessária e adequada para a condução
de tais testes e na metodologia a ser adotada para os mesmos, com atenção especial
na prevenção da ocorrência de bloqueio total ou travamento das rodas de qualquer
eixo veicular no processo de freagem.
Nos meados dos anos 60, surgem os procedimentos da Society of Automotive

Engineers (SAE) para testes de sistemas de freio de veículos comerciais, que se
tornam tema de vários trabalhos, como ROBBINS ( 1962) que fez uma ampla
descrição do procedimento de teste dos freios de veículos comerciais SAE J786.
B IRGE ( 1968) também fez uma revisão dos procedimentos estabelecidos pela
SAE sobre a aprovação de guarnições de freio, o desempenho dos freios com e sem
falha dos mesmos, a durabilidade e a integridade estrutural dos componentes do
sistema de freio e os testes de avaliação do desempenho dos veículos comerciais
pesados na freagem .
TUEGEL ( 1968) comparou os procedimentos SAE J992 ( 1968) e SAE J786
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( 1962) quanto à instrumentação dos testes de freio, checagem de pré-assentamento e
realização de assentamento dos freios, recuperação dos freios após contaminação por
água e requisitos de eficiência dos freios. Ressaltando que a regulamentação SAE
1992 ( 1968) já estabelecia o desempenho do freio de serviço na freagem , com

requisitos de espaço percorrido e de estabilidade do veículo na freagem e de força de
aplicação dos freios.
ALDEN ( 1973) relatou sobre o impacto da adoção das regulamentações da
Comunidade Econômica Européia sobre veículos comerciais no Reino Unido,
especialmente as relacionadas com iluminação, sinalização, pesos e dimensões
veiculares e com o desempenho destes veículos na freagem . Este trabalho sugeriu que
a adoção de somente uma regulamentação internacional seria uma tendência no futuro
e uma importante forma de eliminar barreiras comerciais entre os países.
TURVILL ( 1973) expôs o ponto de vista dos fabricantes de veículos
•l

comerciais pesados norte-americanos com relação à introdução de sistemas ABS nos
freios destes veículos, incluindo uma análise comparativa entre os sistemas ABS
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disponíveis no mercado e uma avaliação sobre a aplicação dos requisitos da
regulamentação FMVSS 121.
BUELER & FALK ( 1973) descreveram um método prático para selecionar os
freios a serem instalados em veículos comerciais pesados norte-americanos de vários
modelos e dimensões, com a quantidade mínima de opções de sistemas de freios e
levando em conta os requisitos da regulamentação FMVSS 121. Tal método era
baseado nos princípios newtonianos para fazer a seleção dos freios dos veículos
comerciais pesados, que pode ser realizado por ensaios em dinamômetro.
O PPENHEIMER ( 1974) realizou estudos sobre as regulamentações mundiais,
incluindo uma extensa e detalhada análise de seus requisitos e ainda descreve sobre a
elaboração da regulamentação ECE R 13 européia.
LEWIS ( 1974) descreveu sobre vários problemas enfrentados pelos
fabricantes de veículos comerciais com a introdução da legislação norte-americana
FMVSS 121, entre os quais destacam-se os problemas com componentes dos freios,
com compatibilidade de veículos pesados articulados e com sistemas de anti-bloqueio,
sendo apresentadas algumas soluções possíveis para tais problemas.
Como fato relevante e histórico, pode-se destacar que os fabricantes de
veículos comerciais norte-americanos conseguiram impedir a aplicação dos requisitos
de desempenho na freagem e outros previstos na FMVSS 121 através de ação legal
em 1975, sendo que somente em 1996 a regulamentação FMVSS 121 voltou a conter
os requisitos de desempenho na freagem e passou a incluir requisitos sobre sistemas
de anti-bloqueio automáticos como o ABS.
GILLESPIE ( 1976a) indicou a necessidade da elevação da capacidade dos
freios das rodas do eixo dianteiro de veículos comerciais pesados norte-americanos,
devido às exigências de desempenho na freagem estabelecidas pela regulamentação
FMVSS 121 para os veículos comerciais com freio pneumático norte-americanos.
GILLESPIE ( 1976a) estudou ainda a influência das características dos pneumáticos,
do sistema de direção e do balanceamento dos freios dos veículos comerciais pesados
no desempenho e na estabilidade dos mesmos na freagem, destacando a importância
•)

da freagem do eixo dianteiro dos veículos.
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GILLESPIE ( 1976a) também mostrou através de simulação computacional
que a dirigibilidade de veículos pesados na freagem é influenciada pelas caraterísticas
dos pneumáticos, pela transferência de peso dinâmico entre os eixos veiculares, pelo
balanceamento inadequado dos freios entre outros fatores.
AOKI ( 1978) descreveu sobre conceitos e tópicos contemplados pela
regulamentação japonesa elaborada pela Japan Automobi/e Standard Organization
(JASO) para o sistema de freios dos veículos comerciais no Japão.
UFFELMANN (1989) mostrou que a regulamentação européia EEC 71/320
sobre sistemas de freios de veículos pode influenciar o projeto de tais sistemas para
veículos comerciais, através do estabelecimento de requisitos sobre o balanceamento
dos freios, sobre o desempenho e a compatibilidade dos veículos na freagem e sobre
as características técnicas dos sistemas de freios.

Para ilustrar este fato,

UFFELMANN ( 1989) mostrou o comportamento direcional e o desempenho de
veículos comerciais pesados europeus na freagem em trecho retilíneo e curvilíneo.
JARVIS ( 1989) descreveu sobre um estudo realizado para avaliar o
desempenho na freagem e a compatibilidade de veículos articulados pesados na
Austrália, no sentido de fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da regulamentação
australiana sobre sistemas de freios de veículos pesados.
RADUNSKI ( 1989) expôs que as diferenças de conceito e de requisitos entre
as legislações européia ECE-R 13 e norte-americana FMVSS 121 podem levar a
diferenças significativas no desenvolvimento de veículos comerciais pesados europeu
e norte-americano, com impacto ainda na segurança e no desempenho destes veículos
na freagem. Este fato é mostrado através de uma comparação de desempenho na
freagem entre os veículos combinados de cinco eixos tipicamente norte-americano e
europeu, com características de dimensão e peso similares.
RYUKO & KUBOT A ( 1989) discorreram sobre a regulamentação japonesa
para sistemas de freios de veículos pesados e sobre a tendência da internacionalização
e harmonização das regulamentações de sistemas de freios de veículos comerciais.
LEE-GOSSELIN et ai. ( 1990) estudaram a influência da obrigatoriedade legal
de instalação de freios nas rodas do eixo dianteiro dos veículos pesados norteamericanos na quantidade de acidentes envolvendo tais veículos através de
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simulações. Os resultados deste trabalho indicaram que esta exigência legal pode
contribuir signjficativamente na redução da quantidade de acidentes envolvendo
veículos pesados nas rodovias norte-americanas.
MEIERKORT & THOMS ( 1990) analisaram a influência da instalação de
freios a disco nos eixos do veículo-trator ou apenas no eixo dianteiro de veículos
pesados no desempenho dos mesmos na freagem. Este trabalho mostrou ainda que os
veículos articulados pesados com veículo-trator equipado com freios a disco podem
satisfazer os requisitos de compatibilidade da legislação européia ECE-Rl3 com
maior facilidade.
MALCOLM ( 1991) revelou a grande variedade de veículos comercmts
utilizados na Nova Zelândia e a conseqüente existência de diferenças consideráveis de
desempenho destes veículos na freagem. Tal fato levou a elaboração de uma
regulamentação sobre sistemas de freios de veículos comerciais com a finalidade de
uruformizar os critérios de desempenho na freagem para os veículos que trafegam
naquele país. O New Zealand Heavy Vehicle Brake Code (NZHVBC) introduziu
vários requisitos sem precedentes para os sistemas de freio dos veículos combinados
pesados, como a redução dos tempos de resposta dos freios dos mesmos, no sentido
de elevar a compatibilidade entre tais veículos.
STRAUB ( 1992) sugeriu a necessidade de expandir a regulamentação ECER 13 para que a mesma pudesse acompanhar os avanços na tecnologia do freio
eletrônico, nos seus diversos graus de complexidade. STRAUB ( 1992) também
indicou a necessidade de garantir a compatibilidade entre veículo-trator e semtreboque equipado com sistema de freio eletrôruco.
TRANSPORT ENGINEER (1994a) destacou a importância de equilibrar os
esforços de freagem no veículo articulado pesado durante a aplicação dos seus freios
pneumáticos em baixas pressões de trabalho. Este trabalho considerou que em cerca
de 90 % das vezes a freagem é realizada com pressão no sistema de freios inferior à 2
·:

bar ( 200 kPa ) e que em cerca de 60 % dos casos a freagem é realizada com pressão
nos freios inferior à I bar ( I 00 kPa ).
Além disso, este trabalho mostrou que na aplicação dos freios do veículotrator o contato entre as superficies de atrito dos freios geralmente inicia-se com a

')
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pressão no sistema de freios em torno de I bar ( I 00 kPa ), enquanto que
freqüentemente nos semi-reboques observa-se o mesmo contato começa com pressão
nos freios em torno de 0,5 bar ( 50 kPa ).
Portanto, nas aplicações dos freios pneumáticos a baixas pressões de trabalho
o freio do semi-reboque pode ser o mais solicitado, o que pode resultar em maiores
temperaturas e desgastes no mesmo com a repetição deste processo durante o ciclo
de trabalho deste freio .
Desta forma, com o tempo pode-se ter diferenças consideráveis entre a
atuação dos freios do veículo-trator e do semi-reboque, o que pode reduzir a
compatibilidade entre os mesmos, pois pode-se ter produção de esforços de freagem
diferente em cada um. Logo, para melhorar a compatibilidade devem ser minimizadas
as diferenças entre os tempos de resposta do veículo combinado.
Em estudos extensos realizados sobre o desempenho e a compatibilidade de
veículos pesados articulados na Nova Zelândia e Austrália observou-se razoáveis
diferenças de compatibilidade entre tais veículos, o que pode ser explicado pelo fato
de nestes países serem utilizados veículos de várias procedências ( Japão, Europa,
Estados Unidos da América e outras ).
Tal situação levou a Austrália e a Nova Zelândia a elaborarem suas próprias
regulamentações sobre sistemas de freios para veículos comerciais, que incluem
critérios mais exigentes para o desempenho e a compatibilidade de veículos
combinados pesados e para o comportamento das guarnições de freio sem
precedentes.
FERNANDES ( 1996) descreveu as características das regulamentações ECER 13 e FMVSS 12 1 sobre sistemas de freios e realizou um estudo comparativo entre
os seus requisitos. A comparação entre as regulamentações EC E-R 13 e FMVSS 121
mostrou várias diferenças entre as mesmas, como a forma de elaboração, a
classificação veicular, os requisitos técnicos construtivos e funcionais e os requisitos
de desempenho e estabilidade na freagem entre outros.
Von GLASNER et ai. ( 1997) expôs que a segurança ativa de veículos
combinados pesados pode ser otimizada através do estudo das interações entre
veículo-trator e semi-reboque durante o processo de freagem. Este trabalho também
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descreveu os requisitos da regulamentação ECE-R13 para a distribuição de forças de
freagem em veículos combinados pesados e estuda a influência das características dos
sistemas de freio no desempenho, no acoplamento e no comportamento dinâmico
destes veículos no processo de freagem.
FERNANDES et ai. ( 1997a) discorreu sobre os requisitos da regulamentação
ECE R 13 sobre freios e mostrou os resultados de desempenho de veículo rodoviário
articulado pesado na freagem obtidos por programa computacional e em testes de
campo, também verificando se este veículo satisfaz os requisitos da ECE-R 13 .
FERNANDES et ai. (1997a) destacou ainda a concepção da ECE-R13, que inclui o
conceito de elevar a eficiência e a segurança dos veículos na freagem, percebido
através dos requisitos de desempenho, de distribuição de forças entre os eixos
veiculares e de compatibilidade de veículos combinados contidos na mesma, que
promovem o balanceamento dinâmico das forças de freagem entre os eixos do
veículo.
O balanceamento dinâmico das forças de freagem entre os eixos veiculares
pode ser entendido como o estabelecimento de uma distribuição de forças de freagem
entre os eixos do veículo, no sentido de acompanhar a distribuição de forças normais
nos mesmos durante a freagem, o que melhora o aproveitamento da aderência
disponível entre pneumático e pavimento para frear, ou seja, eleva a eficiência da
freagem e a segurança veicular.
Corno este trabalho trata da freagem de veículos articulados pesados ( que são
equipados com freio pneumático ) e os testes de campo para a validação do modelo
matemático desenvolvido para a análise da freagem destes veículos foram baseados na
ECE-R13 ( 1990) ( na qual a legislação brasileira sobre os freios destes veículos está
baseada ), convém ser realizado a seguir um breve resumo sobre a regulamentação
européia ECE-R 13 e seus requisitos.
A Economic Commission for Europe (ECE) é urna organização das Nações
Unidas, com sede em Genebra, que desde 1958 é responsável pela elaboração de
-·

regulamentações que visam promover o livre comércio na Europa, facilitar o
estabelecimento de relações comerciais e eliminar barreiras comerciais entre os países.
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A ECE-Rl3 é uma das regulamentações elaboradas por esta organização e
teve sua primeira edição em 1970 e sua mais recente atualização é de 1997. Neste
trabalho esta regulamentação é referenciada como ECE-R 13 ( 1990) por ser esta a
versão na qual a legislação brasileira está baseada. Esta regulamentação estabelece
requisitos para a aprovação de veículos quanto à freagem, sendo os veículos
classificados em diferentes categorias.
A Categoria M contempla os veículos motorizados com pelo menos quatro
rodas e que são utilizados para o transporte de passageiros ( onde estão os .
automóveis e ônibus ), a Categoria N engloba os veículos motorizados que tem pelo
menos quatro rodas e que são usados para o transporte de mercadorias e a Categoria
O inclui os reboques e semi-reboques.
Como informação complementar, a ECE-R 13 não abrange os veículos que
atingem velocidade máxima inferior a 25 km/h, os reboques que não podem ser
acoplados a veículos motori zados com velocidade máxima superior a 25 km/h e os
veículos equipados para motoristas inválidos.
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A ECE-R 13 é elaborada pelo grupo de trabalho Working Party 29 (WP29)

indicado pelos Comitês Governamentais. O WP29 delega a preparação e o
desenvolvimento de propostas técnicas e emendas para diversos kfeetings oj Experts,
como o Groupe de Rapporleurs en Matiére de Rou/emenl e/ de Freinage (GRRF)
que trata de freios e outros sistemas veiculares. Representantes das indústrias
automotivas e de organizações de normas internacionais podem colaborar na
elaboração da regulamentação, mas a aprovação da regulamentação é exclusiva do
WP29.
Para que um veículo ou componente esteja de acordo com a ECE-Rl3 é
necessário fazer o procedimento de certificação, que é realizado por Teclmica/
Services ( que são serviços técnicos autorizados a fazerem a certificação do veículo

ou componente ). Se o veículo ou componente é aprovado nestes testes, então o
certificado de aprovação é concedido pelo governo.
O esquema descrito anteriormente, chamado type-approva/, torna o fabricante
"J

responsável por cumprir os requisitos legais de construção e desempenho do veículo
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ou componente e, ao mesmo tempo, compromete as autoridades a confirmar se a
interpretação e aplicação da regulamentação no veículo ou componente está satisfeita.
Em alguns países como o Brasil admite~se um processo de certificação, onde a
verificação do cumprimento das exigências legais é realizada pelo próprio fabricante,
que posteriormente obtém o reconhecimento e certificação do governo.
A certificação também compele o fabricante a manter controle de qualidade
adequado para verificar que todos veículos e componentes fabricados na linha de
produção estejam conforme o

type~approval,

o que é chamado de Conformidade de

Produção.
Quaisquer moditlcações introduzidas no veículo ou componente, que podem
afetar o projeto, o desempenho e a confiabilidade do produto já aprovado , devem ser
notificadas as autoridades de aprovação, que podem indicar uma nova verificação
parcial ou total do produto segundo as exigências da regulamentação. Isto pode

,,

tornar a introdução de modificações nos veículos ou componentes mais lenta e
complexa.
As autoridades tem o direito de inspecionar a produção periodicamente e
checar se os veículos ou componentes estão em Conformidade de Produção, caso não
estejam podem ser aplicadas penalidades por não Conformidade de Produção.
A concepção da ECE~Rl3 permite que a aprovação e o reconhecimento sejam
recíprocos, ou seja, a aprovação de um veículo em um país que adota a
garante o reconhecimento em outros países que também utilizam a

ECE~R 13

ECE~Rl3.

Isto

pode facilitar a existência de regulamentação internacionalmente aceita e comum a
vários países, além de ajudar a eliminar as barreiras comerciais entre estes.
O veículo combinado exemplo que será utilizado neste trabalho é composto
pelo veículo trator LS 1935 ( da

Mercedes~Benz

do Brasil ) acoplado ao

semi~

reboque FNV ~CARGA SECA ( da FNV do Brasil ), estes veículos pertencem
respectivamente as categorias N~ e 0 4 conforme a ECE~R 13 . Portanto, neste trabalho
serão enfocados alguns requisitos gerais e principalmente os requisitos para os
veículos das categorias N e O.
'J

A categoria N3 considera os veículos motorizados com quatro rodas ou mais,
utilizados para o transporte de mercadorias e com a massa máxima maior que doze
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toneladas. Na categoria 04 estão os reboques e semi-reboques com massa máxima
maior que dez toneladas.
A ECE-R 13 estabelece diversos requisitos sobre os materiais dos freios e
sobre aspectos construtivos e funcionais do freio de serviço, do freio secundário e do
freio de estacionamento dos veículos, além de requisitos de desempenho na freagem
para o veículo combinado.
Entre os requisitos para materiais dos freios destaca-se o que estabelece que
os materiais das guarnições dos freios não devem conter asbesto, que é prejudicial
para o meio ambiente.
Quanto aos freios de serviço, secundário e de estacionamento destacam-se os
seguintes requisitos construtivos e funcionais.
O freio de serviço deve possuir ação graduada em todas as rodas que permita
a freagem do veículo com segurança, rapidez e eficácia com o mesmo em qualquer
velocidade, em qualquer condição de carga e percorrendo aclive ou declive. Este freio
'•

deve ter controle independente do freio de estacionamento, possuir ação residual de
freagem ( mesmo após falha ) com continuidade de funcionamento indefinida,
apresentar circuitos de freio duplos nos veículos com freio a ar comprimido e
circuitos de freio separados para o veículo trator e reboque ou semi-reboque ( que
podem ter componentes em comum com o freio secundário e de estacionamento ) e
ser do tipo contínuo ou semi-contínuo nos veículos das categorias o~ e 04.
O freio secundário deve apresentar ação graduada nas rodas em que atuar,
deve ter continuidade de funcionamento indefinida, deve garantir 50 % do
desempenho do freio de serviço em caso de falha deste, pode ter o mesmo controle do
freio de serviço e não pode coincidir com o freio de estacionamento.
O freio de estacionamento dos veículos deve possuir ação mantida
mecanicamente, ser capaz de manter o veículo estacionado em aclive e declive dentro
de certos limites de inclinação, permitir o seu acionamento com o veículo em
movimento ( quando os freios de serviço e secundário possuem o mesmo controle ) e
pode permitir o acionamento do freio de estacionamento do reboque ou semi-reboque
de fora da cabina.
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Com relação aos requisitos de desempenho na freagem destacam-se a seguir
alguns destes descritos no Anexo 4 da ECE-R13 , que trata dos testes de freagem e do
desempenho dos sistemas de freio de serviço, secundário e de estacionamento.
Os critérios .S'topping Distance (SD) e Mean Fully Developed Deceleration
(MFDD) obtidos durante a freagem permitem avaliar o desempenho do veículo
durante a freagem com a aplicação do freio de serviço ou com a aplicação do freio
secundário.
A distância de freagem (SD) é o espaço percorrido pelo veículo desde a
aplicação do sistema de freios pelo motorista até a parada total do veículo, com
velocidade inicial no momento da aplicação dos freios não menor que 98 % da
velocidade prescrita para o teste.
O parâmetro MFDD pode ser entendido como a desaceleração média atingida
com relação a distância percorrida no intervalo das velocidades Vb e Ye, sendo obtido
através da eq.( I):

(1)

Onde:
Yo : velocidade inicial do veículo, km/h.
Vb : velocidade do veículo a 0,8 V0 , km/h.
Yc : velocidade do veículo a O, 1 V0 , km/h.
Sb : distância percorrida entre V0 e Vb , m.
Se: distância percorrida entre V0 e Ye, m.

Na ECE-R 13 existem vários requisitos para os freios de serviço, secundário e
de estacionamento dos veículos das categorias N3 e 04 , as quais o LS 1935 da
Mercedes-Ben.z do Brasil e o FNV .- CARGA SECA da FNV respectivamente
pertencem.
Para veículos da categoria N3 ( como o veículo-trator LS 193 5 da MercedesBen.z do Brasil ) a regulamentação ECE-R13 indica que durante a realização do teste

Type-0 , que é um teste de desempenho do veículo na freagem realizado com os
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freios frios ( com temperatura inferior à I00 graus Celsius ), com o motor
desengrenado e a velocidade inicial de 60 km/h ( 16,7 rnls ) prescrita para o teste, o
desempenho atingido pelo veículo com a aplicação do freio de serviço deve ser SD
36,7 me MFDD ~ 5 m/s

~

2

Sendo que o valor de MFDD é obtido a partir da eq.( I) e o valor de SD é
definido pela eq.(2):
SO = O, I S v + ( v2 I I 3O )

(2)

Onde:
v: velocidade inicial do veícu lo prescrita para o teste.

Este test e deve ser conduzido em trecho retilíneo e nivelado, em pista com
boa aderência e quando a ação do vento não é capaz de afetar os resultados dos
testes, além disso, os valores de desempenho deste teste devem ser alcançados sem o
veículo apresentar bloqueio total das rodas, desvio de sua trajetória inicial e vibrações
anormats.
A ECE-R 13 estabelece que os veículos nos quais podem ser acoplados semireboques, o freio de estacionamento destes veículos deve ser capaz de manter o
veículo combinado, na condição operacional carregado, estacionado em aclive ou
declive com 12 % de inclinação.
Para os veículos da categoria 0 4 equ ipados com freio pneumático ( como é o
semi-reboque FNV - CARGA SECA ), a ECE-R 13 determina que o freio de serviço
deve proporcionar forças de freagem na periferia das rodas freadas de pelo menos 45
% da carga estática máxima nestas mesmas rodas, nas condições vazio e carregado,

sem que a pressão na linha de fornecimento exceda 7 bar ( 700 kPa ) e sem que a
pressão na linha de controle exceda 6,5 bar ( 650 kPa ) durante o teste.
A regulamentação ECE-R 13 contém requisitos específicos de distribuição de
forças de freagem e de compatibilidade entre veículos trator e reboques ou semi•)

reboques no Anexo IO. O conceito destes requisitos está baseado na dinâmica
veicular durante o processo de freagem, que indica que quanto mais próximas
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estiverem a distribuição de forças de freagem e a distribuição dos pesos dinâmicos ou
distribuição de forças normais nos eixos, melhores serão o túvel de desaceleração
alcançado e o aproveitamento da adesão dispotúvel entre pneumáticos e pista, o que
colabora para obter a melhor eficiência durante a freagem .
No Anexo IO da EC E-R 13 encontram-se os requisitos para veículos com dois
eixos veiculares como o LS 1935, onde em uma detenninada faixa de desacelerações,
para todas as condições de carregamento, as curvas de aderência utilizada pelo eixo
dianteiro devem estar situadas acima das mesmas curvas para o eixo traseiro, com
algumas exceções. Isto garante que o bloqueio total das rodas do eixo dianteiro
ocorra antes que o bloqueio total das rodas do eixo traseiro, o que por razões de
segurança e conforme mostrado por DORION et ai. ( 1989) pode ser menos perigoso.
Para o veículo combinado existem critérios de compatibilidade que cada parte
deve satisfazer Segundo a EC E-R 13 a compatibilidade para o veículo-trator e o semireboque está verificada se o veículo trator satisfaz o Diagrama 3 do Anexo lO e o
semi-reboque satisfaz o Diagrama 4A do mesmo Anexo. Estes diagramas estabelecem
regiões nas quais a relação entre o quociente entre a força de freagem e o peso
estático do veículo ( Tr I Pr ) e a pressão nos freios do mesmo deve estar.
Posteriormente, serão mostrados no Capítulo 5 deste trabalho a verificação de
alguns destes requisitos para o veículo-trator LS 1935 acoplado ao semi-reboque
FNV para o transporte de carga seca utilizado como exemplo.

2.3 Aspectos veiculares e operacionais

Os aspectos veiculares estão relacionados com as características técnicas do
veículo, como as dimensões, o peso, a posição do centro de gravidade, a aplicação e
outras, e com as características dos sistemas instalados nos veículos, como o sistema
de freios, o sistema de direção, o motor, os pneumáticos, a suspensão e outros.
Estão incluídos entre os aspectos veiculares os estudos realizados sobre o
desempenho e a estabilidade de veículos rodoviários pesados articulados.
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Como aspectos operacionais entende-se a condição de operação do veículo, a
condição do pavimento e o tipo de trecho rodoviário nos quais o veículo trafega, as
condições de carregamento e a forma de distribuição do mesmo no veículo, as
condições de manutenção veicular e outras.
Muitas vezes os aspectos veiculares estão interligados com os aspectos
operacionais e ambos podem estar relacionados com a segurança veicular. Além
disso, muitos estudos mesclam assuntos como o desempenho, a estabilidade e a
segurança de veículos comerciais na freagem; a utilização de novos materiais, a forma
construtiva e a aplicação de nova tecnologia no sistema de freio destes veículos e
outros.
Neste sentido, a ordem cronológica foi escolhida para a apresentação da
revisão bibliográfica realizada sobre tais aspectos. Desta forma, pode-se ter uma visão
global do desenvolvimento dos estudos sobre os aspectos veiculares e operacionais,
da relação destes com a segurança veicular e um breve histórico do desenvolvimento
do conhecimento humano sobre tais aspectos.
Pode-se considerar que os estudos sobre os veículos começaram logo após a
sua invenção. Segundo GILLESPIE ( 1992), a invenção do automóvel equipado com
motor de combustão interna movido à gasolina ocorreu em 1886, durante trabalhos
independentes dos alemães Karl Benze Gottlieb Daimler.
Os veículos comerciais apareceriam logo após alguns anos. Em 1895, quando
Karl Benz inventou o primeiro ônibus com motor movido à gasolina. Em 1896,
Gottlieb DaimJer inventou o primeiro caminhão também com motor movido à
gasolina. Ainda no pioneirismo do desenvolvimento automotivo, Karl Benz inventou
o primeiro caminhão com motor movido à diesel em 1923, sendo que esta
motorização é utilizada na grande maioria dos veículos comerciais atuais.
Provavelmente, desde os primórdios da indústria automotiva devem ter sido
realizados estudos sobre a freagem dos veículos comerciais, onde se incluem os
veículos rodoviários pesados.
Conforme DUGOFF & MURPHY ( 1971 ), o trabalho realizado por ZIEGLER
( 193 8) pode ser considerado o primeiro estudo teórico sobre a fTeagem de veículos
rodoviários pesados. ZIEGLER (193 8) investigou a estabilidade de um veículo-trator-
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reboque durante o processo de freagem em trecho com declive, concluindo que a
estabilidade e o desempenho do veículo em tal processo dependia da força total de
freagem aplicada neste, sem incluir em seus estudos a importância da distribuição das
forças de freagem entre os eixos do veículo rodoviário pesado.
VOTYPKA & HOWE ( 1941) foram os primeiros a descrever a importância
do balanceamento dos freios de veículos combinados durante a freagem dos mesmos.
LORD ( 1942) estudou como o projeto de vários sistemas veiculares, incluindo
o sistema de freios, podem afetar a segurança de veículos pesados. A preocupação
com o balanceamento dos freios de veículos combinados pesados reapareceu nos
estudos práticos de BODE ( 1951 ).
OETZEL ( 1952) realizou estudos teóricos sobre a freagem de veículo-tratorsemi-reboque expondo que o balanceamento adequado dos freios e a redução no
tempo de resposta do sistema de freios são fatores importantes para a redução da
distância de freagem e para elevar a estabilidade do veículo combinado pesado. Neste
trabalho, OETZEL ( 1952) concluiu que a prática comum na época de balancear os
freios conforme os pesos estáticos nos eixos não era suficiente para garantir a
estabilidade do conjunto, sem que a mesma fosse acompanhada de redução nos
valores dos tempos de resposta dos freios e de maior proximidade entre estes mesmos
valores para o veículo-trator e o semi-reboque.
MüLLER ( 1954) realizou estudos experimentais para avaliar várias formas de
melhorar o balanceamento dos freios e o desempenho de veículos rodoviários pesados
na freagem.
THOMAS et ai. ( 1956) analisaram a instalação e o funcionamento de sistema
de freio de emergência para veículos combinados pesados.
T ABOREK ( 1957) indicou que o máximo coeficiente de adesão ocorre
quando entre o pneumático e o pavimento existem simultaneamente rolamento e
determinadas quantidades de escorregamento parcial entre ambos. Além disso,
T ABOREK (I 957) mostrou através de observações do movimento das rodas
deformáveis sobre o pavimento, que o coeficiente de adesão é afetado pelo tipo de
pneumático, tipo de pavimento, pela velocidade da roda e pela parcela de
escorregamento existente entre pneumáticos e pavimento.
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LEUZZI ( 1957) analisou o projeto de configuração de eixos veiculares em
tandem para o semi-reboque, incluindo os efeitos da transferência de peso entre o par
de eixos, da rotação das rodas e da produção de forças e momentos associados com a
geometria da suspensão neste tipo de configuração de eixos. LEUZZI ( 1957) notou
que com os eixos do semi-reboque em tandem ocorria uma redução do peso dinâmico
( também chamado de força normal sobre o eixo ) no primeiro eixo do par e que
poderia provocar o travamento precoce do mesmo durante a freagem, tal fato foi
atribuído à ação do elemento balancim que é característico deste tipo de configuração
de eixos.
ARO ( 1957) expôs que o sistema de freios de veículos rodoviários pesados
para o transporte de madeira poderia possuir limitações para desenvolver o atrito
sutlciente para conter tais veículos na freagem.
BODE ( 1958) e MUELLER ( 1960) conduziram trabalhos experimentais para
otintizar o balanceamento e o desempenho de veículos rodoviários pesados durante o
processo de freagem .
.,

FRlTZSCHE ( 1959) e FR.lTZSCHE ( 1961) mostraram estudos que sugeriam
a utilização de válvulas proporcionadoras nos freios como uma forma de elevar o
desempenho e a estabilidade de veículos articulados pesados na freagem.
SUPER ( \960) descreveu os aspectos econômicos relacionados com o projeto
e a manutenção dos sistemas de freios de veículos comerciais pesados.
BURRIS & McLEAN ( 1961) estudaram as características e o desempenho
dos freios de emergência que eram instalados nos veículos pesados.
BODE & GORGE ( 1961 a) observaram que o comportamento dos veículos
rodoviários articulados pesados durante a freagem era insatisfatório, pois os mesmos
apresentavam a tendência de apresentar bloqueio total das rodas de seus eixos que
poderia levar a instabilidade destes veículos na freagem, principalmente em pavimento
molhado.
Ainda BODE & GORGE ( 1961 a) demonstraram por meiO de análise
matemática que várias características de projeto e de carregamento do veículo
poderiam afetar o comportamento de veículos rodoviários articulados pesados na
freagem, como a distância entre os eixos e a posição do centro de gravidade de cada
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parte do veículo, a posição do acoplamento entre veículo-trator e semi-reboque no
primeiro ( posição da quinta-roda no veículo-trator ), a distribuição de peso e o
balanceamento das forças de freagem entre os eixos do veículo combinado.
BODE & GúRGE ( 1961 b) realizaram estudos experimentais sobre a freagem
de veículos rodoviários pesados incluindo a realização de testes de campo com estes
veículos. Foram estudados veículos combinados com semi-reboque de um eixo e com
dois eixos em tandem e analisados os tempos de resposta dos freios, a produção do
esforço de freagern e a influência da proporcionalidade entre as forças de freagem do
veículo combinado no desempenho do mesmo. Os resultados destes testes de campo
corroboraram a análise teórica do estudo anterior descrita em BODE & GORGE
( 1961 a).
STUMP ( 1962) e ROUSE ( 1963) elaboraram estudos sobre a utilização de
válvulas proporcionadoras nos freios como uma maneira efetiva de aumentar o
desempenho e a estabilidade de veículos articulados pesados na freagem.
HYKES ( 1963) considerava que a inclusão dos efeitos da suspensão dos
reboques e semi-reboques na freagem dos veículos combinados trazia grandes
dificuldades, pois era comum observar que tais eixos saltavam ou balançavam
significativamente, impossibilitando urna análise correta do efeitos dos mesmos na
freagem do veículo articulado pesado.
ELLIS ( 1963) realizou estudos sobre a estabilidade direcional de veículos
articulados pesados com o desenvolvimento de modelo matemático que incorporava
alguns efeitos não lineares no desempenho do veículo na freagern . A partir deste
modelo matemático foi desenvolvido também um programa para simulação
computacional de veículos articulados pesados na freagem.
HALES ( 1965) estudou a estabilidade lateral de veículos articulados pesados
durante a freagem, mostrando que a mesma está relacionada com a segurança na
utilização destes veículos.
.,

MITSCHKE & RUNGE ( 1965) desenvolveram trabalhos que evidenciaram a
necessidade de instalação de válvulas proporcionadoras, nos freios de veículos

•'

articulados pesados, para melhorar o desempenho e a estabilidade destes na freagem.
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DEW ANDRE ( 1965); EATON & SCHREUR ( 1966) e KOUTNY ( 1966)
desenvolveram trabalhos experimentais sobre o balanceamento e o desempenho dos
freios de veículos pesados, no sentido de otimizá-los ao mesmo tempo.
MORSE ( 1966) desenvolveu equações para analisar a transferência de peso
dinâmico entre os eixos de um veículo-trator-semi-reboque na freagem. Neste estudo
foram observadas as diferenças entre o comportamento deste veículo com
balanceamento dos fi·eios através da distribuição de pesos estáticos e através da
distribuição de pesos dinâmicos entre os eixos veiculares para valores de
desaceleração em torno de 30 por cento da aceleração da gravidade ( valores
escolhidos para poder representar melhor a freagem do veículo combinado em
pavimento molhado, que segundo o autor, a estabilidade deste tipo de veículo pode
trazer complicações ).
MORSE

( 1966)

também

sugenu

algumas

fonnas

de

melhorar

o

balanceamento e o desempenho do veículo combinado na freagem , que senam a
o

utilização de válvulas sensíveis ao carregamento efetuado neste veículo e a aplicação
simultânea dos freios de todos os eixos deste veículo com valores de pressão mais
próximos e uniformes.
HALES et ai. ( 1966) e RUNGE ( 1967) indicaram que a utilização de válvulas
proporcionadoras nos freios dos veículos articulados pesados poderia contribuir
significativamente para a elevação do desempenho e da estabilidade dos mesmos na
freagem.
Posteriormente, HALES ( 1967) desenvolveu estudos sobre ride e handling
para veículos articulados pesados, com a elaboração de modelo matemático para
analisar o desempenho e a estabilidade direcional de um veículo-trator-semi-reboque
durante a freagem , sem considerar os efeitos não lineares no movimento do veículo.
As principais conclusões dos trabalhos de ELLIS (1963); HALES (1965) e
HALES ( 1967) sobre a estabilidade direcional de um veículo-trator acoplado à um

.,

semi-reboque de três eixos foram :
I - O bloqueio total das rodas do eixo traseiro do veículo-trator na freagem

,,

pode produzir uma instabilidade extremamente perigosa no veículo combinado,
conhecida como jacklmife do veículo-trator, na qual o veículo-trator gira em torno do
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seu eixo dianteiro de forma rápida e sem controle, podendo causar acidentes graves
com o veículo.
2 - O bloqueio total das rodas dos eixos do semi-reboque na freagem também
pode produzir uma instabilidade perigosa no veículo combinado, chamada de
jacklm~fe

do semi-reboque, sendo que o semi-reboque gira em torno da quinta-roda

num movimento rápido, porém mais controlável que o jacklmife do veículo-trator,
pelo fato do giro do semi-reboque em torno da quinta-roda se desenvolver com
menor velocidade angular.
3 - O bloqueio total das rodas do eixo dianteiro do veículo-trator pode levar a
perda de dirigibilidade do veículo combinado pesado, pois com o travamento destas
rodas os pneumáticos das mesmas não são mais capazes de suportar esforços laterais
e não respondem mais à mudança de direção introduzida pelo motorista. Mas com a
retirada da aplicação dos freios do veículo combinado pesado pode-se retomar o
controle direcional do mesmo rapidamente.
(>

Nos anos sessenta surgiram estudos sobre o desempenho e a estabilidade de
veículos rodoviários articulados pesados que utilizavam os recursos computacionais
disponíveis na época. Desta forma, o desenvolvimento do sistema de freios e de
outros sistemas veiculares pôde se tornar mais rápido, sendo favorecido pelo recurso
da simulação computacional que é utilizado até os dias atuais.
NOON ( 1966) desenvolveu modelo matemático acompanhado de respectiva
simulação computacional do sistema de freios de veículos rodoviários pesados, num
trabalho que incluiu ainda os efeitos térmicos na freagem . Neste trabalho, era possível
a introdução de algumas variações em certos parâmetros importantes na análise da
freagem dos veículos combinados; como a pressão no sistema de freios, os tempos de
resposta dos freios, o coeficiente de atrito das guarnições e a taxa de transferência de
calor nos freios. Assim, era possível a simulação computacional de um sistema de
freios conhecido ou de um projeto para o futuro . Mas, os estudos de NOON ( 1966)

..

não consideravam os efeitos da suspensão do veículo na freagem .
NORTH & OLI VER ( 1967) enfatizaram novamente em seus estudos a
importância do tempo de resposta dos freios destacado no trabalho de OETZEL
(1952). NORTH & OLIYER (1967) elaboraram um modelo matemático e decorrente
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programa computacional para determinar como se procedia a transferência de peso
dinâmico entre os eixos de veículos articulados pesados, nas condições de
carregamento vazio e carregado, ainda com a possibilidade de introduzir a força de
freagem no veículo nas formas de entrada degrau e exponencial.
No trabalho de NORTH & OLIVER ( 1967), o modelo matemático
desenvolvido e a correspondente simulação computacional não consideravam os
efeitos da suspensão e da inércia rotacional das rodas do veículo articulado pesado na
freagem.
As principais conclusões dos estudos de NORTH & OLIVER ( 1967) foram
que os atrasos no tempo de resposta dos freios poderiam elevar a possibilidade de
travamento total do eixo traseiro do veículo-trator na freagem do veículo combinado,
caso válvulas proporcionadoras não fossem instaladas em tal eixo; a instalação de
válvulas proporcionadoras no eixo traseiro do veículo-trator poderia ser uma forma
efetiva de reduzir a possibilidade de bloqueio total das rodas deste eixo; e que o
travamento das rodas de qualquer um dos eixos veiculares era mais provável de
ocorrer caso a força de freagem fosse introduzida como uma entrada degrau ( que
poderia representar uma freagem brusca do veículo ).
Trabalhos experimentais sobre a redução nos tempos de resposta dos freios
dos eixos veiculares e sobre a sincronização da aplicação dos mesmos foram
realizados por UNDERHILL ( 1967) e WILSON ( 1967).
CLAR GUEV ARA ( 1968) realizou testes de campo sobre a influência dos
tempos de resposta dos freios na freagem de um veículo articulado pesado.
NELSON & FITCH ( 1968) desenvolveram estudos experimentais sobre a
integridade estrutural e sobre o desempenho e a estabilidade na freagem dos veículos
articulados pesados longos, constituídos por duas ou três unidades articuladas. Após
serem conduzidos os testes de campo de freagem com estes veículos em pavimento
seco e molhado, conclui-se que os mesmos apresentavam rúveis de desempenho e de
estabilidade comparáveis aos mesmos níveis obtidos por veículos articulados pesados
de menor comprimento, desde que os freios dos veículos articulados pesados longos
·.•

recebessem a manutenção adequada.
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O programa de testes de campo de NELSON & FITCH ( 1968) incluíram
testes de integridade estrutural, de tempo de atuação e liberação dos freios, de
balanceamento do momento de freagem, de proporcionalidade nos freios, de
estabilidade direcional e de desempenho na freagem ( com a obtenção de parâmetros
como a distância de freagem ).
SCHMID ( 1967) analisou a estabilidade direcional de veículos articulados
pesados na freagem com especial interesse na ocorrência de jackkn{fe durante a
freagem, destacando a importância da capacidade dos pneumáticos de suportar
esforços laterais e do balanceamento do sistema de freios destes veículos na
ocorrência do jac:kkn~fe . Sugeriu ainda que a utilização de um dispositivo capaz de
limitar o giro do semi-reboque em torno da quinta-roda e que o balanceamento dos
freios do veículo próx..imo da distribuição de pesos dinâmicos entre os eixos veiculares
podem melhorar significativamente o desempenho e a estabilidade do veículo-tratorsemi-reboque na freagem .

"

NEWCOMB & SPURR ( 1968) destacaram a importância do balanceamento
dos freios nos seus estudos experimentais de freagem de veículos rodoviários
pesados.
WOLF ( 1968) realizou uma revisão sobre o conhecimento das causas mais
prováveis dos acidentes relacionados com os veículos comerciais norte-americanos,
incluindo o funcionamento do sistema de freios destes veículos.
KIBBEE ( 1969) realizou estudos experimentais sobre a freagem de veículos
pesados num trabalho comparativo entre um veículo-trator-semi-reboque com cinco
eixos no total e um veículo articulado pesado longo, constituído por um veículo-trator
e dois semi-reboques acoplados em seqüência. Neste trabalho foram realizados testes
de campo de freagem em trecho retilíneo, em pavimento seco e molhado e a várias
velocidades iniciais.
Os resultados destes testes de campo de freagem mostraram valores de
desempenho equivalentes para os dois veículos, desde que fossem observados o ajuste
de folga, a manutenção e o balanceamento adequado dos freios de ambos veículos.
LUECK et ai. ( 1969) desenvolveram estudos sobre a utilização de válvulas
proporcionadoras no sistema de freios para prevenir o bloqueio total das rodas de
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qualquer um dos etxos de veículos articulados pesados durante o processo de
freagem.
DENHOLM et ai. ( 1970) sugeriram a instalação de válvulas proporcionadoras
sensíveis ao carregamento nos freios das rodas dos eixos do semi-reboque e do eixo
traseiro do veículo-trator como forma de otimizar o desempenho do veículo
articulado pesado na freagem , mantendo uma boa relação entre o custo e o beneficio
na definição do sistema de freios, sem aumentar de forma considerável a sua
complexidade.
SVENSON ( 1970) realizou estudos sobre o desempenho na freagem de
veículos pesados quando o sistema de freios pneumático é aplicado com valores
reduzidos de pressão. Neste trabalho. foi considerado que esta condição de aplicação
dos freios era importante para determinar a vida útil das guarnições dos freios, porque
supunha-se que tal condição ocorria na grande maioria dos processos de freagem do
veículo combinado.
NELSON ( 1970) também desenvolveu um trabalho de avaliação do
desempenho na freagem de veículos articulados pesados, equipados somente com
freios a tambor com acionamento por carne "S", somente com freios a tambor com
acionamento por cunha e com uma combinação destas duas formas de acionamento
em um mesmo veículo, quando o sistema de freios pneumático atua com baixos
valores de pressão.
Após a realização de comparações entre os resultados do desempenho na
freagem do veículo combinado e das temperaturas atingidas nos freios das rodas dos
eixos veiculares, NELSON ( 1970) sugeriu que os freios a tambor com acionamento
por came "S" seriam os mais indicados para os freios do eixo de tração do veículotrator. NELSON ( 1970) também recomendou que fossem instaladas válvulas
reguladoras nos eixos do semi-reboque, para aproximar os valores de pressão de
atuação de todos os eixos veiculares, no sentido de melhorar o desempenho do
veículo combinado na freagem.
A aplicação dos freios pode afetar a estabilidade direcional de qualquer
veículo equipado com rodas com pneumáticos. Este fato pode ser entendido através
da influência do escorregamento longitudinal dos pneumáticos nas forças laterais
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produzidas pelos mesmos. Segundo FANCHER et ai. ( 1970), quando ocorre o
bloqueio total das rodas de um veículo na freagem, os pneumáticos perdem a
capacidade de suportar esforços laterais.
Portanto, para analisar adequadamente a estabilidade direcional de um veículo
freando é necessário considerar o complexo fenômeno que ocorre na produção de
forças longitudinais e laterais nos pneumáticos e quais parâmetros podem modificar a
relação entre estas forças.
DUGOFF et ai. ( 1970) analisaram as propriedades dos pneumáticos e a

influência das mesmas no desempenho de veículos pesados na freagem. No trabalho
de DUGOFF et ai. ( 1970) foi desenvolvida uma base teórica, confirmada
experimentalmente, sobre os parâmetros que influenciam na relação entre pneumático
e pavimento e que interferem na dinâmica veicular.
SHERARD ( 1971) destacou que as simulações computacionais nem sempre
,,

correspondiam a operação real dos veículos articulados pesados e que deveriam ser
realizados esforços no sentido de melhorar a compatibilidade destes veículos na

,,

freagem.
UMPERT ( 1971) estudou a distribuição de força de freagem em um veículotrator-semi-reboque, estabelecendo o balanceamento ótimo das forças de freagem
entre os eixos do veículo combinado a partir do critério de aderência utilizada pelas
rodas dos eixos na freagem. Este estudo mostrou ainda que os veículos analisados
alcançavam valores de eficiência na fi·eagem em torno de 60 %, mas que estes valores
poderiam ser elevados para 75 % através de balanceamento adequado dos freios, que
poderia ser feito com maior participação do eixo dianteiro do veículo-trator na
freagem e com menor transferência de peso entre os eixos do semi-reboque em
tandem na freagem.
LIMPERT ( 1971) revelou também que para elevar a eficiência na freagem
sena necessária a instalação de válvulas proporcionadoras sensíveis à carga no
veículo. No estudo de LlMPERT ( 1971) percebeu-se claramente que o
balanceamento dos freios tem importância fundamental no desempenho do veículotrator-semi-reboque na freagem e que a otimização do balanceamento dos freios está
relacionada com a distribuição de pesos dinâmicos entre os eixos veiculares.
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LIMPERT & WARNER ( 1971) apresentaram um trabalho sobre a freagem de
veículos pesados que incluía o estudo da aderência utilizada pelos eixos veiculares e
do balanceamento ótimo dos freios do veículo na freagem, para as condições de
veículo vazio e totalmente carregado. Neste trabalho concluiu-se que uma análise
apropriada da distribuição dos pesos dinâmicos nos eixos veiculares e das
características do sistema de freios poderia ser fundamental para elevar o
aproveitamento da aderência disponível no contato entre pneumático e pavimento e o
desempenho do veículo pesado na freagem.
MARKERT ( 1972) analisou a utilização de freios a disco para veículos
pesados e observou que os veículos equipados com freios a disco poderiam ter um
melhor desempenho na freagem que os veículos equipados com freios a tambor.
MARKERT ( 1972) também destacou a vantagem dos freios a disco possuírem uma
manutenção mais fáci l e simples que os freio s a tambor.

,,

KRAUTER & Wll.SON ( 1972) desenvolveram um modelo para simulação
computacional de um veículo-trator-semi-reboque durante o processo de freagem nos
trechos retilíneo e curvilíneo. Sendo que a simulação da freagem do veículo em trecho
retilíneo é realizada com o veículo-trator-semi-reboque descrevendo uma curva com
um grande raio de curvatura ( tentando representar uma reta ).
Estudos sobre estabilidade de veículos pesados na freagem se intensificaram na
medida que esta preocupação aparecia nas regulamentações sobre freios destes
veículos e que a segurança veicular ganhava maior importância.
ORDORICA ( 1973) estudou a ocorrência de jackknife do veículo-trator que
se caracteriza pelo bloqueio total das rodas do eixo traseiro do veículo-trator durante
a freagem de um veículo articulado pesado. ORDORICA ( 1973) sugeriu a instalação
de um sistema de amortecimento do movimento rotacional da quinta-roda para
reduzir a ocorrência deste problema, que pode levar o veículo-trator-semi-reboque a
uma situação de instabilidade extremamente perigosa.
WALSH & CICCHETTI ( 1973) propuseram a utilização de um dispositivo
para restringir a ocorrência de jackknife durante a freagem de veículos articulados
pesados. O dispositivo proposto por WALSH & CICCHETTI ( 1973) operava em
conjunto com o sistema de freios do veículo e atuava no acoplamento entre veículo-
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trator e semi-reboque ( quinta-roda ), procurando evitar a perda de estabilidade
direcional durante a freagem do veículo que poderia ser produzida pela ocorrência de
jackknife .

KELLER ( 1973) introduziu um método de controle para evitar a ocorrência
de jacklmtfe na freagem de veículos articulados pesados. Tal método se baseava na
utilização de um dispositivo para a restrição do ângulo entre as linhas de centro
longitudinais do veículo-trator e do semi-reboque, que deveria ser limitado ao valor
máximo de 15 graus, para qualquer um dos lados do veículo.
KELLER ( 1973) ainda mostrou que se o ângulo entre as linhas de centro
longitudinais do veículo-trator e do semi-reboque atingisse valores maiores que 25
graus, seria inevitável a ocorrência do jacklmtfe do veículo-trator-semi-reboque na
freagem . Além disso. KELLER ( 1973) expôs que as condições de pavimento
molhado, com gelo ou com neve poderiam facilitar a ocorrência do jacklmife na

,,

freagem dos veículos articulados pesados.
EKSTROM & YOUNG ( 1973) desenvolveram um sistema capaz de limitar o

,,

carregamento de veículos comerciais com sobrecarga. Tal sistema operava através de
uma válvula sensível à carga colocada no eixo dianteiro do veículo, que era capaz de
indicar quando este eixo estava recebendo sobrecarga.
Atualmente, evitar os carregamentos com sobrecarga ainda é uma atitude
importante a ser tomada para melhorar a segurança veicular, pois os veículos
comerciais com sobrecarga podem deteriorar o pavimento mais rapidamente e podem
colocar o veículo comercial fora das condições de utilização normais previstas pelo
fabricante, podendo comprometer a integridade e a vida útil de vários sistemas
veiculares, o que pode ainda elevar a possibilidade de ocorrer acidentes rodoviários.
BERNARD (1973) elaborou um programa computacional para a simulação do
desempenho de veículos pesados na freagem, que considerava a dinâmica dos eixos e
as características do sistema de freios e dos pneumáticos do veículo. O estudo de
BERNARD ( 1973) ainda apresentava a obtenção de resultados satisfatórios nas
comparações entre valores teóricos e experimentais da freagem de veículos
articulados pesados.
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VlNCENT & KRAUTER (1973) descreveram a dinâmica dos eixos traseiros
em tandem de um veículo-trator e adicionaram este efeito ao modelo computacional
desenvolvido por KRAUTER & WILSON ( 1972) para a simulação de um veículotrator-semi-reboque na freagem .
ESHLEMAN et ai. ( 1973) apresentaram estudos sobre as manobras de
freagem e de mudança de direção de veículos articulados pesados através de
simulação computacional, incluindo a avaliação da influência da velocidade do
veículo, do coeficiente de aderência disponível no contato entre o pneumático e o
pavimento, das características geométricas do veículo, da posição da quinta-roda, do
balanceamento inadequado dos freios e de efeitos aerodinâmicos sobre as respostas
do veículo durante as manobras de mudança de direção e freagem.
INGRAM & OPPENHEITvJER ( 1973) elaboraram abordagens sobre a
necessidade de melhorar a segurança e o desempenho dos sistemas de freio dos

..

veículos. Este trabalho também indica que pode-se tàzer uso de sistemas ABS para

,,

compromisso entre a con.fiabilidade e a complexidade dos sistemas de freio com a

elevar o desempenho e a segurança dos veículos na freagem , mantendo-se um

introdução do ABS.
SUSEMIHL & KRAUTER ( 1974a) propuseram a utilização de um sistema
automático capaz de detectar a possibilidade de ocorrer ojackkn~fe em veículo-tratorsemi-reboque durante a freagem. Tal sistema automático poderia monitorar o
comportamento das rodas do eixo traseiro do veículo-trator e ser capaz de atuar nos
freios instalados nas rodas dos eixos veiculares, procurando impedir o jackknife do
veículo.
SUSEMIHL & KRAUTER (1974b) realizaram estudo sobre a ocorrência de
jackknife de veículos articulados pesados, incluindo formas de detecção e ações

corretivas para evitar tal fenômeno. Entre as ações corretivas sugeridas tem-se o
controle automático da freagem do eixo traseiro do veículo-trator apenas, da freagem
dos eixos do veículo-trator e de todos os eixos do veículo-trator-semi-reboque, sendo
que esta última é considerada a mais complexa, porém é a que pode proporcionar o
melhor desempenho e estabilidade dos veículos articulados pesados na freagem.
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AIRHEART ( 1974) descreveu a importância de vários parâmetros no projeto
de sistemas de freios a disco para veículos comerciais pesados e no desempenho do
veículo na freagem , como a área de contato entre pastilha e disco, o curso de
acionamento do êmbolo, o balanceamento dos freios entre outros.
STOKES ( 1974) mostrou a realização de ensaios experimentais em
laboratório, com uso de dinamômetro, para avaliar o comportamento, a resistência e o
desempenho de freios a disco para veículos comerciais pesados.
DA WSON ( 1975) realizou estudos sobre o desempenho de veículos pesados
na freagem durante a descida de trechos em declive com inclinação de 6 % a 1O %,
incluindo a obtenção de distâncias de freagem a partir de várias velocidades iniciais.
ANDERSON ( 1975) descreveu o desenvolvimento e a aplicação de freio a
disco com acionamento pneumático para as rodas do eixo dianteiro de veículos
comerciais pesados, incluindo ensaios de dinamômetro e testes de campo.
Apesar da simulação computacional ter se mostrado uma ferramenta poderosa
para os estudos da freagem de veículos comerciais, surgiram questões de interesse
prático sobre as mesmas, como a necessidade de aplicabilidade e a relação entre o
custo e o beneficio das mesmas.
PEPOY ( 1976) destacou que, do ponto de vista dos fabricantes, a simulação
computacional para a obtenção do desempenho de veículos pesados na freagem
deveria possuir maior facilidade de aplicação prática, sem custos adicionais. PEPOY
( 1976) também expôs que os fabricantes de veículos pesados tinham interesse em
simulação computacional desde que a mesma tivesse aplicação prática e pouca
complexidade, estas características eram conseguidas sem a inclusão de condições não
lineares e de efeitos transitórios no desenvolvimento do programa para a simulação
computacional dos veículos na freagem.
O estudo da freagem de veículos pesados nos trechos em declive sempre foi
considerado importante. WALKER & DOIGE ( 1976) estudaram o comportamento
de veículos pesados para o transporte de minérios durante a freagem na descida de
declives. Este trabalho revelou uma situação curiosa, pois mostrou que em muitos
veículos pesados da época eram instalados sistemas capazes de reduzir o esforço de
freagem disporúvel no eixo dianteiro dos veículos pesados, com o intuito de evitar que
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os mesmos perdessem a dirigibilidade durante a descida, devido à possibilidade de
ocorrer o travamento total das rodas do eixo dianteiro do veículo na freagem,
principalmente em pavimento molhado ou com gelo.
Mas o trabalho de WALKER & DOIGE ( 1976) mostrou que durante a
freagem dos veículos pesados, utilizados na descida de trecho em declive, sempre
ocorria primeiro o bloqueio total das rodas do eixo traseiro do veículo. Assim,
WALKER & DOIGE ( 1976) concluíram que a utilização de sistemas capazes de
reduzir o esforço de freagem do eixo dianteiro destes veículos era injustificada.
NEWCOMB ( 1976) estudou os principais fatores que podem influenciar o
comportamento de um veiculo na freagem, como a transferência de peso dinâmico
entre os eixos veiculares, as forças de freagem produzidas pelo sistema de freios
instalado e a utilização da aderência disponível no contato entre pneumático e
pavimento.
WlLLIAMS et ai. ( 1976) mostraram a influência das características do
pneumático e do tipo de pavimento no escorregamento entre ambos, durante a
freagem em trecho retilíneo e curvilíneo, em pavimento seco e molhado. Wll__LIAMS
et ai. ( 1976) também mostraram os fatores que afetam o coeficiente de adesão
máximo disponível entre pneumáticos e pavimento molhado, sendo este um paràmetro
importante no desempenho e na estabilidade do veículo durante a freagem.
HALES ( 1976) tratou da influência da ocorrência de escorregamento das
rodas dos eixos de veículos combinados, durante a ffeagem, na estabilidade direcional
dos mesmos. ERVTN ( 1976) apresentou medidas da capacidade de tração longitudinal
e lateral de pneumáticos de veículos comerciais, que são características importantes
no desempenho destes veículos durante a freagem .
ELGESKOG & BRODD ( 1976) mostraram a influência da dinâmica do
controle do escorregamento da roda na estabilidade do veículo durante a freagem .
Apresentaram também descrição de modelo matemático da roda baseado na dinâmica
do pneumático e em testes realizados com um veículo de passageiros em pista de gelo
e asfalto. Diferentes princípios de sistemas anti-bloqueio foram simulados e foram
formulados requisitos gerais para a estabilidade do veículo com relação ao
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escorregamento das rodas, indicando para o veículo testado, que o sistema deveria
controlar escorregamentos diferentes para as rodas do eixo dianteiro e traseiro.
F ANCHER & MACADAM ( 1976) descreveram o uso de simulação por
computador para analisar o desempenho de veículos comerciais equipados com
sistema de anti-bloqueio. Com o delineamento de técnica para a medida da modulação
da pressão desse sistema e uma descrição do programa computacional usado para a
simulação da freagem de veículo-trator-semi-reboque e comparações entre os valores
calculados e obtidos experimentalmente.
ADAMS & SPENCE ( 1976) descreveram aspectos práticos de procedimentos
de testes e seus resultados para veículos comerciais equipados com sistema ABS,
incluindo as indicações da ECE 13 para os testes necessários.
WILKINS ( 1977) desenvolveu estudo sobre a ocorrência de acidentes
envolvendo veículo-trator-semi-reboque equipado ou não com sistema ABS e válvula

,,

sensível à carga no eixo traseiro do veículo-trator. Os resultados deste trabalho
mostraram que os veículos articulados pesados com ABS foram os que se envolveram
na menor quantidade de acidentes, seguidos pelos mesmos veículos equipados com
válvula sensível à carga e sem qualquer um destes dispositivos, respectivamente. Além
disso, observou-se que entre os acidentes com

jackkn~fe

do veículo-trator-semi-

reboque, 32 % ocorreram em pista molhada e 27 % com o semi-reboque vazio, que
são condições operacionais onde a aplicação de sistema ABS e de válvula sensível à
carga podem melhorar o desempenho e a estabilidade destes veículos de forma
significativa.
RlTCEY & TACIUK ( 1977) avaliaram o desempenho de veículos pesados na
freagem em trechos em declive. Neste estudo foram realizadas comparações entre os
vários tipos de sistemas de freios disponíveis no mercado na época para serem
instalados em veículos pesados.

..

THOMAS ( 1977) descreveu a realização de vários testes de campo de
freagem com veícu los pesados de transporte de minérios, para estudar o desempenho
dos mesmos na freagem, considerando a influência da condição de carga, da

,)

inclinação do pavimento e da velocidade inicial do veículo.
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Os resultados do trabalho de THOMAS ( 1977) mostraram que o
balanceamento dos freios dos veículos pesados segundo a distribuição dos pesos
estáticos nos eixos não era recomendável, pois não considerava a situação dinâmica
de transferência de peso entre os eixos veiculares na freagem.
RA VES ( 1977) desenvolveu estudos sobre sistemas de freio a disco para
veículos pesados, incluindo os efeitos da temperatura, da velocidade, da pressão de
contato e das características do material de atrito no desempenho destes veículos na
freagem.
McDOLE ( 1977) realizou estudos sobre a inspeção e a detecção de defeitos
em veículos comerciais, além das causas de acidentes que envolveram tais veículos.
Neste trabalho concluiu-se que a execução de práticas adequadas de inspeção e
manutenção, podem reduzir a ocorrência de acidentes devido à falhas mecânicas nos
veículos comerciais.
McDOLE ( 1977) ainda ressaltou que as grandes empresas de transporte de
carga usualmente realizam práticas de inspeção e manutenção adequadas, mas que o
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mesmo procedimento nem sempre ocorre nas empresas de transporte de carga
menores ou com os transportadores individuais ( donos de seu próprio veículo
comercial ).
MODLIN & DOUGLAS ( 1977) desenvolveram estudos sobre a utilização de
barra estabilizadora que seja capaz de reduzir a tendência de tombamento de veículos
comerciais nas manobras de freagem e de mudança de direção, podendo elevar
sensivelmente a segurança dos mesmos.
MODLIN & DOUGLAS ( 1977) também mostraram o desenvolvimento de
dispositivos utilizados para elevar o desempenho, a estabilidade e a segurança de
veículos comercias pesados na freagern, corno por exemplo um dispositivo para evitar
a ocorrência de jackhlife com o veículo freando em trecho retilíneo e um dispositivo
constituído por barras protetoras com a finalidade de garantir a proteção dos
ocupantes do veículo na cabine.
GRIMM et ai. ( 1977) relataram sobre a avaliação de um sistema automático
de controle de bloqueio das rodas de veículos comerciais pesados na freagem por
meio de simulação computacional.
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SAKAI et ai. ( 1978) realizaram estudos sobre a ocorrência de aquaplanagem
em automóveis, caminhões e ônibus, considerando a influência do tipo e da pressão
interna do pneumático, da carga sobre o pneumático, da espessura do filme de água e
outros parâmetros. Os resultados deste trabalho mostraram que a aquaplanagem afeta
as relações entre a força de freagem e a porcentagem de escorregamento do
pneumático e entre a força produzida na mudança de direção e o ângulo de
escorregamento dos pneumáticos dos veículos avaliados.
GUNTER et ai. ( 1978) estudaram o desempenho e a estabilidade direcional de
veículo-trator-semi-reboque durante a freagem, considerando as influências da
posição da quinta-roda, da condição de carregamento e das características dos
pneumáticos. Este trabalho comparou a estabilidade direcional de veículos articulados
pesados durante a freagem equipados com sistema de freio com balanceamento fixo e
com balanceamento ideal ( com as forças de freagem proporcionais aos pesos
dinâmicos nos eixos ). GUNTER et ai. ( 1978) indicaram também que o
balanceamento mais próximo do ideal poderia otimizar o desempenho e a estabilidade
direcional dos veículos articulados pesados.
HARRIES ( 1978) indicou que a sensibilidade na atuação dos freios é
essencialmente a percepção do motorista da relação entre o esforço aplicado no pedal
de freio e a desaceleração proporcionada ao veículo. Neste sentido, HARRIES ( 1978)
destacou a importância da histerese e do tempo de resposta do sistema de freio , do
curso e do esforço no pedal de freio , da posição deste pedal e da trajetória do pé do
motorista durante a aplicação dos freios na sensibilidade do motorista durante a
atuação de tal sistema.
LAM et ai. ( 1979) expuseram um modelo matemático computadorizado para
estudar o desempenho de veículos comerciais pesados articulados na freagem
equipados com sistema ABS.
SOLTIS ( 1979) descreveu as vantagens do freio a disco para veículos
comerciais, incluindo o melhoria do desempenho do veículo na freagem e a facilidade
de manutenção proporcionada por tal sistema de freio . SOLTIS ( 1979) também
,,

indicou a tendência futura de aplicação dos freios a disco para veículos comerciais.
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GERBERT ( 1979) mostrou o desenvolvimento de um sistema de ajuste
automático integrado a alavanca de freio a tambor de veículos comerciais ( tornandoa uma alavanca ajustadora de folga do freio automática ), baseado no princípio de
uma manivela excêntrica. GERBERT ( 1979) também mostrou as vantagens de
controlar a folga entre lona e tambor por meio de ajuste automático, como a garantia
de manter o ajuste correto desta folga em função do desgaste das lonas de freio e uma
melhor resposta na aplicação dos freios, lembrando que estes fatores podem
influenciar no desempenho do veículo na freagem.
RADLINSKI et ai. ( 1982) mostraram que a manutenção adequada e o ajuste
de folga correto nos freios pneumáticos de veículos pesados são um importante fator
para melhorar o desempenho e a segurança destes veículos na freagem. Através da
realização de inspeções nos veículos pesados, este trabalho ainda revelou que uma
grande quantidade de veículos pesados norte-americanos transitavam com o sistema
de freios sem o ajuste de folga adequado nos freios.
DA Y & HARDING ( 1983) mostraram a variação do desempenho e do
momento produzido para freios a tambor operados por carne "S", usando a técnica
dos elementos finito s para considerar a flexão da sapata e a distribuição de pressão ao
longo da lona.
CROLLA & SPENCER ( 1984) propuseram um modelo matemático simples
para se obter o coeficiente de adesão útil quando o pneumático é solicitado com
esforços longitudinais e laterais em pavimento rígido, que é uma situação típica que
ocorre durante o processo de freagem veicular.
PfERCE ( 1985) estudou a transferência de peso entre dois eixos em tandem
instalados em reboques de veículos pesados durante o processo de freagem, propondo
modificações nas características geométricas dos eixos em tandem como uma forma
de controlar a transferência de peso entre os mesmos e de melhorar o desempenho
dos veículos pesados na freagem .
•I

SEIFF ( 1985) mostrou alguns dados estatísticos sobre acidentes com veículos
pesados nos Estados Unidos da América. Este estudo mostrou que treze porcento da

•'

mortalidade no trânsito norte-americano estava relacionada com acidentes envolvendo
veículos comerciais médios e pesados e que oitenta e dois porcento da mortalidade
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em acidentes envolvendo tais veículos era de pedestres e ocupantes dos outros
veículos.
SEIFF ( 1985) destacou ainda que a ma1or incidência de acidentes com
veículos pesados combinados norte-americanos é em rodovias simples com duplo
sentido de tráfego e que setenta porcento da fatalidade dos motoristas de veículos
pesados ocorreu em acidentes envolvendo apenas um veículo pesado, sendo que o
tombamento do veículo e a ejeção do motorista para fora da cabine foram
responsáveis pela maior parte da mortalidade dos mesmos.
CHIRA-CHA VALA & CLEVELAND ( 1985) analisaram as causas que
influenciam signiticativamente na ocorrência de acidentes envolvendo veículos
pesados articulados e não articulados, como o excesso de velocidade, a falta de
experiência do motorista na condução de veículos articulados, a condição de
carregamento e a distribuição do mesmo no veículo, as falhas humanas, o tipo de
rodovia e o tipo de veiculo entre outras.
POLUS .et ai. ( 1985) mostraram que apesar da taxa de ocorrência de acidentes
envolvendo veículos comerciais pesados norte-americanos ser bem menor que a
mesma taxa envolvendo apenas automóveis, a taxa de fatalidade nos acidentes com
veículos pesados era expressiva. Sendo que a maior parte das vítimas fatais nos
acidentes relacionados com veículos comerciais eram os ocupantes dos automóveis ou
os pedestres.
POLUS et ai. ( 1985) também mostraram que a segurança dos veículos
comerciais pesados é prejudicada por fatores como a fadiga do motorista, o
desempenho destes veículos na freagem, a ocorrência de tombamento e de jackknife e
a prática de colocar sobrecarga nestes veículos.
FUF AEV ( 1985) estudou as condições para que a freagem de um veículo
possa se realizar sem que as rodas do mesmo sejam bloqueadas, o que pode causar a
instabilidade direcional do veículo. Este trabalho mostrou que o momento de freagem
que pode ser aplicado na roda depende da força normal sobre a mesma e do
coeficiente de aderência disponível entre pneumático e pavimento.
REINECKE (1985) analisou sistemas ABS com funções ampliadas de
segurança e controle, descrevendo sistemas ABS para veículos comerciais com
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possibilidade de regulagem individual para as rodas do eixo dianteiro, bem como as
vantagens dessa regulagem. GOEBELS et ai. ( 1985) descreveram os diferentes tipos
de sistemas ABS e a aplicação dos mesmos em veículos comerciais.
IVEY et ai. ( 1986) descreveram e contestaram a Teoria de Horne, que
estabelecia uma relação direta entre a pressão interna do pneumático e a velocidade
de ocorrência de aquaplanagem. Conforme os estudos de Horne, em 1960,
acreditava-se que era impossível ocorrer a aquaplanagem em caminhões por causa da
velocidade máxima destes que era entre 80 km/h ( 22,2 m/s ) e 112 km/h ( 3 1,1 rn/s )
e da faixa de calibração dos pneumáticos dos mesmos que era entre 60 psi ( 413 kPa )
e 100 psi ( 690 kPa ) dos mesmos na época. IVEY et ai. ( 1986) realizaram amplo
estudo sobre as causas para os acidentes com veículos comerciais, destacando a
ocorrência de aquaplanagem e de jackkn~fe em pista molhada entre outras, e propõe
estratégias para reduzir os acidentes com veículos comerciais pesados.
ROLUNS & McFARLA.ND (1986) estudaram os custos dos acidentes de
trânsito urbano e rural norte-americanos relacionados com a quantidade de vítimas
,,

fatais e incapacitadas. ROLLINS & McF ARLA.ND ( 1986) indicaram que é vantajoso
investir em melhorias na segurança no trânsito, pois o custo destas é menor que os
custos dos acidentes.
CHIRA-CHAV ALA ( 1986) analisou os problemas típicos dos acidentes
envolvendo veículos articulados pesados em pavimento molhado. Este estudo
mostrou que a quantidade de acidentes com os veículos articulados pesados vazios ou
com apenas o veículo-trator em pista molhada é três vezes maior que a mesma
quantidade para a condição de veículo articulado pesado carregado. Este estudo
mostrou ainda que os acidentes com ocorrência de saída do veículo da rodovia, de
jacklot~[e,

de tombamento ou de separação das unidades ( veículo-trator e semi-

reboque ) são mais freqüentes em pavimento molhado que em pavimento seco e que
exercem influência nestes acidentes alguns fatores como a condição de carga e o tipo
de semi-reboque, a diminuição do coeficiente de aderência entre pneumático e
pavimento, as características do sistema de freios e a velocidade do veículo, a redução
da visibilidade do motorista e a ocorrência de aquaplanagem.
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JACKSON ( 1986) exammou as características de acidentes em rodovias
norte-americanas envolvendo veículos comerciais com ocorrência de tombamento, de
jackkn[fe, de aquaplanagem e colisões. Este estudo mostrou que as características dos

locais ( como interseções, aclives, declives e outros ) podem exercer influência sobre
a ocorrência de acidentes com veículos comerciais.
FLICK & RADLINSKJ ( 1986) elaboraram um estudo sobre a compatibilidade
entre veículo-trator e semi-reboque na freagem. Este estudo indicou que vários
fatores poderiam influenciar a compatibilidade nos veículos articulados pesados, como
os tipos e as características técnicas dos sistemas de freios instalados e as
características geométricas destes veículos. Estes estudos ainda revelaram a existência
de uma predominante falta de compatibilidade entre veículo-trator e serru-reboque nos
Estados Unidos da América. FLICK & RADLINSKJ (1986) sugeriram algumas
formas de melhorar a compatibilidade em veículo-trator-semi-reboque, como um
maior equilíbrio na distribuição do esforço de freagem entre veículo-trator e serrureboque, que também pode elevar os níveis de durabilidade dos freios e de segurança
na freagem .
MAMITI ( 1986a ) mostrou método de cálculo simplificado de freio a tambor,
obtendo os momentos de freagem nas sapatas primária e secundária. MAMITI
( 1986b) apresentou o cálculo de freio a tambor, obtendo o momento de freagem e a
pressão específica ao longo da lona, considerando-se a rigidez da mesma.
fNGRAM & THOMPSON ( 1986) descreveram as principais características
técnicas dos freios a tambor e a disco dos veículos pesados europeus, elaborando
ainda uma revisão bibliográfica dos estudos sobre os freios destes veículos.
GOHRING ( 1986) destacou a importância da eletrônica aplicada aos veículos
comerciais e indicou que a possibilidade de integração dos vários sistemas veiculares
através da eletrônica pode influenciar na tendência de desenvolvimento dos vários
sistemas de veículos comerciais para a década de 90.
"

BRACH (1986) desenvolveu modelo matemático para analisar acidentes com
colisão de veículos comerciais com barreiras rígidas e com automóveis, incluindo o

·.•

processo de freagem dos veículos comerciais. BRACH ( 1986) ainda ressaltou a
importância deste estudo no sentido de reduzir a elevada quantidade de vítimas fatais
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entre os ocupantes de automóveis nos acidentes entre os mesmos e veículos
comerctats.
SWEATMAN et ai. ( 1987) descreveram a realização de programa de testes
com veículos articulados pesados para investigar a estabilidade direcional e ao
tombamento dos mesmos e validar modelo matemático desenvolvido para este fim.
Este trabalho mostrou a importância de reduzir a quantidade de acidentes devido à
ocorrência de jackkn(fe e de rollover com veículos pesados articulados, pois estes
acidentes

podem

causar

elevados

prejuízos

materiais e

perdas

humanas,

principalmente quando estes veículos são utilizados para o transporte de cargas
inflamáveis.
EMORI et ai. (I 987) desenvolveram modelo matemático com comprovação
experimental para prever a ocorrência de rollover e de jackkn(fe de veículo-tratorsemi-reboque, destacando como tàtores importantes na estabilidade direcional e no
tombamento destes veículos a posição do centro de gravidade da carga, o ângulo de
direção, o tipo e as condições do pavimento e o processo de freagem.

-·

Este estudo indicou ainda algumas atitudes defensivas que podem ser tomadas
pelo motorista destes veículos para reduzir a perda de estabilidade do veículo na
freagem e percorrendo trecho curvilíneo, como procurar a redução da altura do
centro de gravidade da carga no veículo, evitar a mudança de direção e a aplicação
dos freios de forma brusca e outras.
KlRKPA TRICK ( 1987) apresentou estudos sobre as condições de operação e
de utilização dos veículos pesados norte-americanos, realizados através de inspeções
nos sistemas de freios destes veículos, de estudo das práticas de controle de
velocidade destes veículos em trechos curvilíneos e em declives e da identificação dos
dispositivos de controle dos freios e de segurança instalados nestes veículos. Neste
trabalho ainda foi estudada a relação entre as condições de operação e de utilização

..

dos veículos pesados e a ocorrência de acidentes rodoviários envolvendo tais
veículos, no sentido de elaborar uma metodologia de desenvolvimento de estudos
para melhorar o desempenho destes veículos na freagem e a segurança veicular.
RADLINSKI ( 1987) desenvolveu estudos sobre o desempenho de veículos
pesados norte-americanos na freagem, mostrando o contraste que existe entre o
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desempenho de automóveis e veículos pesados na freagem, principalmente quando os
veículos pesados não recebem manutenção adequada. Este trabalho também revelou a
dificuldade de otimizar o desempenho de veículos pesados na freagem em todas as
condições operacionais, sem adicionar complexidade nos seus sistemas de freios,
como a instalação de válvulas proporcionadoras nos freios ou de sistemas de freio
automáticos.
RADLINSKI & FLICK ( 1987) realizaram estudos sobre os beneficios da
instalação de freios nas rodas do eixo dianteiro de veículos pesados. Este trabalho
ainda indicou que os veículos pesados sem freios nas rodas do eixo dianteiro dos
mesmos possuíam pior desempenho na freagem ( com maiores valores na distância de
freagem ) e maior facilidade de perder o controle em situações de emergência. que os
veículos pesados equipados com freios nas rodas do eixo dianteiro.
RADLINSKI & FLICK ( 1987) mostraram também que a utilização de
válvulas para a redução do esforço de freagem nas rodas do eixo dianteiro do veículo
pesado pode prejudicar o desempenho de tais veículos na freagem.
LIMPERT & ANDREWS (1987) realizaram uma completa análise dos
acidentes envolvendo veículos articulados pesados, cuja causa estava relacionada com
a ocorrência de falha no sistema de freios dos veículos pesados ou de falha humana.
Este trabalho também apresentou um método prático de realizar a reconstituição de
acidentes relacionados com a freagem de veículos pesados.
BISHEL ( 1987) já destacava a tendência e os beneficios da integração de
sistemas eletrônicos nos veículos para a década de 90, como os sistemas eletrônicos
de controle dos freios, da tração, da suspensão e outros, como a redução de custos e
a elevação do desempenho, do conforto e da segurança veicular.
KRAMER et ai. ( 1987) apresentaram o desenvolvimento de um sistema de
anti-bloqueio dos freios (ABS) para o eixo de tração de veículo-trator, segundo
KRAMER et ai. ( 1987) a instalação de tal sistema de anti-bloqueio pode ser
considerada uma solução simples, confiável e de custo reduzido para evitar o
jackkn(fe de veículos articulados pesados na freagem.

OPPENHEIMER ( 1988) mostrou que existe uma relação entre os coeficientes
de adesão longitudinal e lateral e a parcela de escorregamento entre pneumático e
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pavimento. Destacando que deve-se conciliar o aproveitamento do coeficiente de
adesão longitudinal, que interfere no desempenho do veículo na freagem e na tração,
com o aproveitamento do coeficiente de adesão lateral, que interfere na estabilidade
direcional do veículo.
BLEVINS & HUTCHJNS ( 1988) analisaram a aplicação de sistemas ABS nos
freios dos veículos comerciais norte-americanos, com uma comparação entre o custo
e o beneficio de alguns destes sistemas disp01úveis nos Estados Unidos da América.
GOHRING ( 1988a) discutiu a confiabilidade de sistemas ABS de quatro e de
seis canais para veículos comerciais, mostrando uma comparação entre o desempenho
de veículo-trator-semi-reboque com e sem tais sistemas ABS. Para um veículo-tratorsemi-reboque com três eixos ( um dianteiro e dois traseiros ) os sistemas ABS com
seis canais apresentam vantagens no desempenho e segurança em relação ao mesmo
veículo com sistema ABS de quatro canais ( mais indicado para veículos com dois
eixos apenas ), mas possuem um custo maior. GOHRING ( 1988a) ainda ressaltou o
fato da empresa Daimler-Benz ter sido o primeiro fabricante de veículos comerciais a
oferecer sistemas ABS nos seus veículos ( desde 1982 ).
CHURCH & CLARK ( 1989) desenvolveram estudos sobre a compatibilidade
entre veículo-trator e semi-reboque na freagem , destacando a importância da
compatibilidade na vida útil dos sistemas de freios dos veículos articulados pesados e
no desempenho destes durante o processo de freagem.
NORDSTROM ( 1989) realizou uma ampla pesquisa sobre o desempenho e a
estabilidade de veículos articulados pesados nas manobras de mudança de direção e
de freagem, incluindo o estudo da influência dos pneumáticos, do sistema de freios e
da instalação de sistemas automáticos de anti-bloqueio das rodas no desempenho e na
estabilidade destes veículos nestas manobras.
TODOROVJC et ai. ( 1989) revelaram que o desempenho de veículos pesados
durante o processo de freagem realizado em testes de campo, pode exibir valores
inferiores aos obtidos por modelos teóricos para obter o desempenho destes veículos
no mesmo processo. TODOROVlC et ai. ( 1989) sugeriram que tais diferenças entre
os valores teóricos e os valores experimentais de desempenho de veículos pesados na
freagem, podem ser explicadas pela ocorrência de variações no material de atrito e de
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perdas mecânicas no sistema de freios que não podem ser previstas nos modelos
teóricos, mas que afetam a distribuição das forças de freagem entre os eixos
veiculares.
KOJIMA & TAKUBO ( 1989) desenvolveram estudos estatísticos para
investigar as principais características técnicas dos acidentes envolvendo veículos
pesados articulados nas rodovias norte-americanas, que tiveram como causa a
ocorrência de rol/o ver e jackkn~fe destes veículos.
No trabalho de KOJIMA & T AKUBO ( 1989) concluiu-se que a ocorrência de
acidentes com estes veículos por saída da pista de rodagem, tombamento e colisão
com obstáculos fixos tem menor incidência, mas possuem elevadas taxas de
fatalidade; que as taxas de fatalidade em acidentes com veículos articulados pesados
são maiores que as mesmas taxas para veículos comerciais não articulados; que a
instalação de sistemas de direção em mais de um eixo veicular e de sistemas de antibloqueio das rodas destes veículos na freagem, podem contribuir efetivamente para
reduzir as ocorrências acidentes por ro/lover e jackknife ; que existe a necessidade de
treinamento dos motoristas em práticas que podem evitar a perda de controle do
veículo e a ocorrência de bloqueio total das rodas dos eixos do mesmo, o que pode
melhorar a segurança veicular.
DORJON et ai. ( 1989) investigaram e comprovaram por simulação
computacional a eficácia de dispositivos para prevenir a ocorrência de jackknife em
veículos articulados pesados durante a freagem. DORJON et ai. ( 1989) também
definiram dois tipos de jackknife para veículo combinado pesado: o jackknife do
veículo-trator e o

jackkn~fe

do semi-reboque. O primeiro ocorre com o

escorregamento do eixo traseiro do veículo-trator; neste caso, o semi-reboque
permanece estável e o veículo-trator gira de forma rápida e instável em tomo do seu
eixo dianteiro. O segundo ocorre com o escorregamento das rodas do semi-reboque,
neste caso, o veículo-trator permanece estável e o semi-reboque gira em torno da
quinta-roda, de forma mais lenta que no primeiro tipo de jacklmife .
A aplicação da eletrônica nos sistemas de freio de veículos comerciais iniciou·.I

se nos anos 70, principalmente com o desenvolvimento dos primeiros sistemas ABS,
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mas nas décadas de 80 e 90 principalmente, esta aplicação ganhou sensível destaque
com o surgimento do Eletronic Brake ~),stem (EBS).
EMIG & DECKER ( 1989) fizeram uma revisão sobre a aplicação de
eletrônica nos veículos comerciais no sentido de melhorar a segurança e o conforto de
caminhões e ônibus, desde os primórdios da aplicação da eletrônica nestes veículos,
como o uso de rádios somente para o entretenimento, até a utilização de eletrônica
digital para o controle de vários sistemas veiculares, como motor, câmbio, suspensão,
freios e outros.
EHLBECK et ai. ( 1989) descreveram o desenvolvimento de sistema ABS para
veículos comerciais e mostra que um sistema ABS com 6 canais é mais apropriado
que o mesmo sistema com 4 canais para um veículo comercial pesado com 3 eixos.
GOHJUNG et ai. ( 1989) ilustraram as diferenças entre os sistemas ABS de 2,
4 e 6 canais quanto à forma de controle da rotação das rodas e mostra o impacto da
aplicação destes sistemas no controle direcional de veículos comerciais pesados
através da avaliação destes veículos na freagem nos trechos retilíneo e curvilíneo,
incluindo variações no coeficiente de aderência entre pneumático e pavimento.
LEASURE & WILLIAMS ( 1989) mostraram os beneficios da utilização de
sistemas de anti-bloqueio dos freios (ABS) em veículos comerciais pesados equipados
com sistema de freio pneumático, como a elevação do desempenho e da estabilidade
direcional. LEASURE & WILLIAMS ( 1989) descreveram também a evolução
tecnológica e o acréscimo de confiabilidade de sistemas ABS, além do
desenvolvimento dos requisitos legais para tais sistemas.
EMIG & SCHRAMM (1989) e GOI-DUNG (1988b) descreveram a integração
entre os sistemas de anti-bloqueio das rodas do veículo na freagem (ABS) e de
controle das rodas na tração o Anli-wheel Spin Regu/ation (ASR) para veículos
comerciais pesados. A integração de tais sistemas é uma forma de elevar a segurança
ativa dos veículos comerciais nos processos de freagem e tração.
SEIFF ( 1989) relatou algumas estatísticas sobre acidentes rodoviários
envolvendo veículos pesados norte-americanos, mostrando que o crescimento da taxa
·I

de utilização do cinto de segurança levava a uma sensível queda na taxa de fatalidade
entre os ocupantes destes veículos. Mas que a taxa de fatalidade entre os ocupantes
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de outros veículos envolvidos em acidentes com veículos pesados mantinha-se
constante ao longo dos anos.
SEIFF ( 1989) ainda sugeriu que a elevada massa e o excesso de velocidade
dos veículos pesados são fatores de grande risco para os ocupantes dos outros
veículos, quando os mesmos se envolvem em acidentes com os veículos pesados. Este
trabalho também mostrou que o risco dos veículos pesados sofrerem acidentes no
período noturno chegava a ser três vezes maior que o mesmo risco para o período
diurno.
RANGANATHAN ( 1989) estudou a estabilidade ao tombamento de veículos
articulados pesados para o transporte de cargas líquidas, em função do tipo de carga,
da forma geométrica do tanque e da quantidade de carga transportada. Os resultados
deste estudo mostraram que no transporte de carga líquida pode-se ter a redução da
estabilidade ao tombamento do veículo articulado pesado, pois a movimentação da

,,

carga durante o seu transporte modifica a posição do centro de gravidade da mesma,
que pode ocupar posições desfavoráveis à estabilidade do veículo percorrendo um
trecho curvilíneo ou realizando a freagem em qualquer trecho.
HARWOOD et ai. ( 1989) apresentaram análise das características de
acidentes com veículos de transporte de cargas perigosas, em função dos tipos de
veículo, de acidente, de carga, de pista e outras condições relevantes à ocorrência do
acidente. Os resultados deste estudo mostraram que 99 % das mortes e 96 % dos
ferimentos nos acidentes não estavam relacionados com a liberação da carga perigosa,
que ocorreu em apenas 15 % dos acidentes. Sendo que a ocorrência de jacklmife de
veículos pesados articulados originou 8 % dos acidentes com liberação da carga e
ocorrência de tombamento dos veículos comerciais causou 38% destes acidentes.
FANCHER ( 1989) estudou a estabilidade direcional e ao tombamento de
veículos articulados pesados considerando a influência da quantidade de eixos, dos
tipos de suspensão e de pneumáticos e das características das manobras de mudança
de direção e freagem.

.

VEIT & WALGRA VE ( 1989) desenvolveram estudos sobre a dinâmica e a
estabilidade de veículos articulados pesados através de simulação computacional. Este
trabalho expôs que a análise da estabilidade de veículos pesados articulados pode se
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tomar complexa quando se considera a variação da quantidade de carga e da posição
da mesma no veículo ( que influencia as posições longitudinal e vertical do centro de
gravidade e as transferências de pesos dinâmicos entre os eixos ) e quando se inclui a
influência dos acoplamentos do veículo articulado pesado no seu comportamento
dinâmico.
FANCHER &

MATHEW ( 1989) mostraram fatores que afetam o

desempenho de veículos comerciais pesados, como o veículo-trator-semi-reboque e
apresentam ainda sugestões para melhorar a segurança desse tipo de veículo, durante
a freagem em trecho retilíneo e curvilíneo, mostrando que o tombamento está
associado as características da suspensão, da quinta-roda e da altura do centro de
gravidade do veículo.
FANCHER & MATHEW ( 1989) indicaram também que a tecnologia futura
no transporte de cargas envolve o desenvolvimento de veículos pesados articulados
com níveis de desempenho mensuráveis e previsíveis, durante manobras seguras,
incluindo a tfeagem.
BIRCH ( 1989) apresentaram estudos sobre veículo-trator-semi-reboque
movendo-se em trecho curvilíneo, com um dispositivo que permite que as rodas do
eixo traseiro acompanhem a mudança de direção das rodas do eixo dianteiro. Este
dispositivo procurava melhorar o desempenho deste veículo em trecho curvilíneo,
mesmo durante a freagem , e facilitar as manobras no tráfego urbano.
SCHUBERT et ai. ( 1989) mostraram que os veículos comerciais pesados têm
percorrido maiores distâncias sem sofrerem acidentes na Alemanha. Este trabalho
também sugeriu formas de elevar ainda mais a segurança ativa destes veículos ( que
tem o conceito de prevenir os acidentes ), como o uso de ABS, de freio retardador e
de suspensões que melhorem o contato entre o pneumático e o pavimento, bem como
de incrementar a segurança passiva destes veículos ( que tem o conceito de minimizar
as conseqüências dos acidentes ), como o uso de cinto de segurança, a instalação de
protetores nas laterais e na traseira destes veículos e a melhoria da integridade da
cabine.
RAKHEJA & PICHE ( 1990) indicaram que a elevação dos pesos e dimensões
dos veículos articulados pesados podem afetar os limites de estabilidade e

68

desempenho dos mesmos na freagem. Expuseram também que a altura do centro de
gravidade do semi-reboque carregado tem influência importante na possibilidade de
ocorrência de rollover e dejackkn~fe do veículo articulado pesado.
RAKHEJA & PICHE ( 1990) também descreveram o desenvolvimento de um
sistema eletrônico capaz de detectar e alertar o motorista de veículos articulados
pesados sobre a possibilidade de ocorrer situações de instabilidade com estes veículos,
como o rollover e o jackkn~fe , auxiliando o motorista a identificar tais situações
perigosas a tempo de evitar a ocorrência de acidentes com seus veículos.
ALLEN & STEIN ( 1990) mostraram a po.ssibilidade de uma simulação em
tempo real do movimento de veículos pesados, incluindo o tipo de comportamento do
motorista, ser utilizada no treinamento dos motoristas destes veículos, procurando
contribuir para que os mesmos sejam utilizados com maior segurança.
A temperatura dos freios sempre foi objeto de estudo de vários trabalhos, pois
a mesma influencia sensivelmente a capacidade de freagem dos freios a tambor para
,,

veículos comerciais. TANAKA et ai. ( 1990) analisaram o comportamento na freagem
de veículos articulados pesados, sendo o veículo-trator equipado com freios a disco e
o semi-reboque equipado com freios a tambor com came "S". TANAKA et ai. ( 1990)
também indicaram algumas formas de melhorar a compatibilidade destes veículos na
freagem e concluíram que a instalação de freios a disco apenas no veículo-trator, pode
elevar a resistência à fadiga dos freios do veículo combinado quanto à temperatura e
velocidade, o que melhora significativamente o desempenho destes veículos na
freagem.
DOE et ai. ( 1990) relataram sobre um estudo estatístico da frota norteamericana de veículos comerciais equipados com sistemas de anti-bloqueio dos freios
automáticos, que faz parte de um processo de avaliação da confiabilidade, do
desempenho e da segurança da utilização de tais sistemas em veículos comerciais.
GOHRING & Von GLASNER (1990) descreveram as vantagens dos freios a
tambor e a disco para veículos comerciais, indicando que os freios a disco possuem
melhor consistência no curso do pedal de freio, melhor eficiência e desempenho na
freagem com relação à fadiga térmica nos freios ( brake jading ) e tendem a substituir
de forma gradativa os freios a tambor.
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T AKEDA et ai. ( 1990) descreveram sobre o desenvolvimento de freio a disco
para veículos comerciais pesados no Japão, incluindo os esforços que foram
realizados para minimizar o peso, reduzir o desgaste das guarnições e elevar o
desempenho de tais sistemas de freio.
TRAV ART ( 1990) mostrou os parâmetros que devem ser considerados na
definição de sistemas de freios para veículos comerciais e as vçmtagens do freio a
disco, quanto à confiabilidade, custos de manutenção e segurança na freagem.
WATSON & NEWCOMB ( 1990) descreveram o desenvolvimento de modelo
tridimensional de freio a tambor com carne "S", com arranjo de sapatas do tipo
primária-secundária, para investigar como as distorções axiais e radiais no freio a
tambor podem influenciar na distribuição de temperatura e de pressão na interface das
superficies de atrito do freio e por sua vez, no desempenho dos freios durante o
processo de freagem.
NOVAK et ai. ( 1990) desenvolveram modelo matemático e simulação
computacional para estudar a tendência ao tombamento de veículos articulados
pesados. NOV AK et ai. ( 1990) indicaram que a posição do centro de gravidade do
veículo, a inclinação lateral da pista, a presença de fortes ventos laterais e a
movimentação da carga no veículo são importantes parâmetros que influenciam na
ocorrência de tombamento destes veículos.
EMJG et ai. ( 1990) realizaram uma revisão lústórica sobre a aplicação de
sistemas ABS em veículos comerciais e mostraram o estágio tecnológico alcançado
por estes sistemas de freio automáticos e a tendência futura de aplicação dos mesmos
em conjunto com sistema de freio eletrônico.
YOUNG et ai. ( 1990) indicaram que a iniciativa da Freightliner C01poration

de introduzir veículos comerciais equipados com sistemas de freio com ABS no
mercado norte-americano em 1987, marca o início de uma tendência de crescimento
de aplicação de sistemas ABS nos veículos comerciais nos Estados Unidos da
América, que também poderá ser influenciada por modificações nos requisitos legais
sobre freios no mesmo país.
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IW ASAKI et ai. ( 1990) mostraram o desenvolvimento e o desempenho de
sistema ABS para veículos comerciais equipados com sistema de freios pneumáticohidráulico, realizado pela Hino J\1/otors Ltd.
EMIG et ai. ( 1990) elaboraram um histórico sobre os sistemas ABS para
veículos comerciais e indicaram as tendências no desenvolvimento de tais sistemas
para a década de 90 nestes veículos.
LEIBBRAND et ai. ( 1990) apresentaram um estudo sobre os sistemas de
controle automático dos freios para veículos articulados pesados, chamados ABS,
incluindo um comparativo entre tais sistemas quanto à quantidade de sensores e de
moduladores presentes nos mesmos e sugestões de aplicação de ABS nos veículos
articulados pesados, conforme estratégias de custo, de segurança e outras definidas
pelos fabricantes destes veículos.
PETERSEN et ai. ( 1990) descreveram o desenvolvimento de sistema ABS
integrado à sistema Anti-whee/ .)'pin Regulation (ASR), também chamados Automalic
"

.,

Traction Control (ATC), que são aplicados para o controle do escorregamento entre

pneumático e pavimento na situação de tração de veículos comerciais.
WILSON ( 199 1) estudou as causas de acidentes envolventJo veículos
articulados pesados e os tipos mais comuns de acidentes com os mesmos, como a
colisão com outros veículos ou obstáculos fixos, a ocorrência de jackknife durante a
freagem e o tombamento, ou ainda, a ocorrência destes tipos de acidentes em
conjunto. WILSON ( 1991) também desenvolveu modelos matemáticos para a
realização dos seus estudos, onde trata o veículo-trator e o semi-reboque como
corpos rígidos. Um dos resultados deste trabalho mostra que durante a ocorrência de
jackknife do veículo-trator na freagem, o mesmo pode desenvolver uma velocidade

angular maior que a desenvolvida pelo semi-reboque durante a ocorrência de
jackkn(fe do semi-reboque na freagem (até três vezes ou mais).

FANCHER ( 199 1) realizou ampla abordagem sobre os aspectos da segurança
e do desempenho de veículos pesados articulados, como o rollover, o jackknife e
outros, considerando ainda o processo de freagem dos mesmos.
HEUSSER ( 199 1) desenvolveu um modelo matemático e decorrente
programa computacional para a obtenção da desaceleração de veículos pesados na
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freagem, considerando as condições de ajuste de folga do sistema de freios a tambor,
influenciadas por perdas mecânicas e por efeitos térmicos no sistema de freios do
veículo.
DA Y ( 1991) desenvolveu estudos sobre os efeitos do coeficiente de atrito nos
freios, da compressibilidade das lonas, da rigidez das sapatas, da força de aplicação,
do assentamento e do desgaste dos freios no desempenho dos mesmos na freagem. Os
resultados deste trabalho confirmaram a importância da distribuição de pressão na
interface das superficie de atrito dos freios no seu desempenho durante o processo de
freagem .
FERMER & LUNDEN ( 1991) desenvolveram um modelo analítico para
calcular a distribuição de temperatura em cascas cilíndricas e apresenta a aplicação do
mesmo para calcular a distribuição de temperatura nos freios a disco e a tambor.
DA Y et ai. ( 1991) relacionaram a distribuição de calor na superficie de
,,

contato entre o disco e a pastilha de freio ou entre o tambor e a lona de freio com a
distribuição de pressão nestas interfaces. Os resultados de análises realizadas pela
técnica dos elementos finitos indicaram que uma distribuição de pressão uniforme na
interface das superficies de atrito dos freios é fundamental para reduzir os problemas
térmicos nos freios a tambor e a disco.
KIMBROUGH & CHIU ( 1991) descreveram a elaboração de um algoritmo e
de simulações decorrentes para o controle do sistema de freios de veículos
combinados pesados durante a freagem de emergência, onde é possível determinar a
quantidade de escorregamento das rodas destes veículos necessária para proporcionar
o máximo esforço de freagem, sem comprometer a estabilidade direcional do veículo
combinado pesado.
GOEHRING et ai. ( 1991) discorreram sobre os requisitos econômicos, de
segurança e de conforto dos pneumáticos de veículos comerciais, enfatizando que a
capacidade dos mesmos de transmitir os esforços de freagem ao pavimento esta
diretamente relacionada com a segurança veicular. Este trabalho apresentou estudos
sobre a influência de parâmetros, como a carga sobre a roda, a velocidade, a pressão
interna e a profundidade da banda de rodagem do pneumático, no coeficiente de
aderência que pode ser obtido no contato entre pneumático e pavimento e no
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comportamento dos pneumáticos quanto às forças laterais e de freagem que podem
ser desenvolvidas nos mesmos.
CHEN ( 1991) sugeriu que a aplicação da tecnologia eletrônica poderia
melhorar o desempenho, o conforto e a segurança dos automóveis, caminhões e
ônibus durante a década de 90, com um enfoque destacado para a confiabilidade dos
sistemas veiculares que utilizassem tal tecnologia.
HEUSSER ( 1992) realizou pesquisa sobre as condições de utilização de
veículos combinados pesados norte-americanos, que revelou uma incongruência entre
os resultados das inspeções técnicas oficiais e os resultados das inspeções técnicas
feitas neste trabalho. Por exemplo, segundo os resultados das inspeções técnicas
oficiais apenas 18 % dos veículos combinados inspecionados tinham algum defeito no
sistema de freios, enquanto que neste trabalho de inspeção técnica realizado por
HEUSSER ( 1992) foram identificados algum tipo de defeito no sistema de freios em
53 % dos veículos combinados inspecionados. Considerando os resultados deste
estudo, HEUSSER ( 1992) sugeriu algumas modificações· nà forma oficial de realizar
as inspeções técnicas nos veículos combinados pesados, no sentido de melhorar a
identificação de qualquer tipo de defeito nos sistemas de freios destes veículos.
FANCHER & FLICK ( 1992) realizaram estudos sobre o desempenho térmico
de sistemas de freios de veículos pesados trafegando em declives e sobre a influência
do mesmo no desempenho e na segurança destes veículos na freagem .
WTLLIAMS ( 1992) fizeram uma revisão do conhecimento prático sobre o
contato entre pneumático e pavimento, considerando as características da banda de
rodagem, da composição do pneumático e das condições do pavimento, resultando
num extenso estudo sobre o desempenho de veículos comerciais e automóveis na
tração e na freagem relacionado com o contato entre pneumático e pavimento.
KULAKOWSKI et ai. ( 1992) realizaram estudos sobre a medição das forças
de freagem e laterais nos pneumáticos de veículos comerciais em várias condições
•)

para os parâmetros de velocidade, de carga vertical, de ângulo de escorregamento
sobre diferentes condições de pavimento. Os resultados destes estudos mostraram que
estes parâmetros tem significativa influência no desempenho dos pneumáticos de
veículos comerciais durante a mudança de direção, a tração e a freagem dos mesmos.
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WILKLER et ai. ( 1992) descreveram sobre os procedimentos de levantamento
da posição do centro de gravidade vertical de veículos comerciais utilizados pelas
indústrias automotivas e pelo National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) nos Estados Unidos da América. A conclusão deste trabalho é que as
diferenças obtidas nas medições do centro de gravidade dos veículos comerciais
realizadas pelas indústrias e pelo NHTSA podem ser explicadas pelas diferenças dos
procedimentos utilizados pelos mesmos.
Pll..LAI &

FIELDfNG-RUSSEL ( 1992) desenvolveram

um

modelo

matemático para a obtenção da resistência ao rolamento de pneumáticos de
automóveis e de veículos comerciais em função da histerese, da carga normal e das
características dos pneumáticos e apresenta a validação deste modelo através de
comparações entre valores teóricos e experimentais obtidos.
KARCZEWSKI ( 1992) mostrou que a tendência de utilizar freios a disco no
futuro , não é somente devido ao melhor desempenho em relação ao freio a tambor,
c)

mas também por apresentar menor custo de manutenção.
FRIES & JONES ( 1992) descreveram um método para calcular a velocidade
inicial de veículos pesados a partir da marca de escorregamento deixada pelo
pneumático no pavimento durante a freagem, tal método baseia-se no cálculo da
desaceleração de veículos pesados em função dos diferentes aspectos das marcas de
escorregamento deixadas pelos pneumáticos dos mesmos no pavimento durante a
freagem.
EL-GINDY ( 1992) sugeriram que a realização de medições do desempenho
de veículos articulados pesados na freagem poderia ser uma forma de estimular
melhorias contínuas neste campo e poderia servir como base para a definição de
requisitos legais, que devem dar prioridade a compatibilidade entre veículo-trator e
semi-reboque. Este trabalho ainda sugeriu que no veículo-trator deveria existir uma
indicação de quais semi-reboques são melhores para serem acoplados ao mesmo, no
u

sentido de formar um veículo articulado pesado com a segurança e o desempenho na
freagem otirnizados.
WREDE & DECKER ( 1992) indicaram a tendência da aplicação do sistema
de freio eletrônico em veículos comerciais e descreveram algumas características dos
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componentes desse sistema para veículos articulados pesados. Além disso, WREDE

& DECKER (1992) enfatizaram algumas vantagens de sistemas de freio eletrônico
como redução de custos operacionais do veículo, maior segurança e a possibilidade de
integração do sistema de freio eletrônico com outros sistemas eletrônicos do veículo e
com lntelligent Vehic/e Highway Systems (IVHS).
LIMPERT ( l992) citou a facilidade de inspeção e de manutenção como
vantagens do freio a tambor com comando por carne "S", mas que o mesmo apresenta
desvantagens com relação ao fator de freio limitado e a necessidade de ajuste
freqüente, que pode ser solucionado com o emprego de ajuste automático neste tipo
de freio.
LfMPERT ( 1992) mostrou as vantagens do freio a tambor com comando por
cunhas que são: maior fator de freio, menor dimensão, menor peso e melhor ajuste
quando comparado com o freio a tambor com comando por carne "S". O ajuste
automático das cunhas garante sempre a folga adequada entre lonas e tambor.

"

UMPERT ( 1992) mostrou o cálculo de freios a tambor com análise do
momento de freagem produzido, do fator de freio e do efeito da rigidez da sapata e
do tambor no momento de freagem para diferentes configurações deste tipo de freio,
com acionamento hidráulico e pneumático.
LIMPERT ( 1992) trouxe também um breve histórico sobre o uso desses
sistemas ABS em veículos rodoviários em geral e mostrou que o sistema ABS previne
o escorregamento de qualquer roda do veículo durante a freagem, numa tentativa de
ajustar o esforço de freagem ao coeficiente de adesão disponível entre os pneumáticos
das rodas e o pavimento.
MOHAMEDSHAH et ai. (1993) mostraram que algumas das características
dos veículos comerciais pesados, como os maiores peso e dimensão e as menores
capacidades de vencer aclives e de frear em relação aos automóveis, poderiam
influenciar na forma como os mesmos. são afetados pelas características geométricas
das rodovias, podendo muitas vezes comprometer a segurança veicular nas mesmas.
NORDSTROM ( 1993) relatou sobre estudos teóricos e experimentais a
respeito da estabilidade e do desempenho de veículos pesados na freagem,
procurando ainda mostrar a relação entre estes e a segurança veicular.
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OLIVEIRA et ai. (1993) mostraram o desenvolvimento de uma técnica capaz
de elevar a vida útil do material de atrito dos freios pneumáticos a tambor com carne
"S" em até duas vezes, sem alterar a eficiência do sistema de freios, sem aumentar os
custos e proporcionando ainda uma maior vida útil aos pneumáticos do veículo.
Basicamente esta técnica envolve a redução adequada do diâmetro do tambor de freio
para melhorar a refrigeração dos freios e reduzir o aquecimento dos pneumáticos. Os
beneficios de tal técnica foram comprovados experimentalmente em testes de campo
com os veículos percorrendo uma descida de serra.
WOODS et ai. ( 1993) realizaram o desenvolvimento de modelo matemático
para analisar as características de handling e de freagem de veículos comerciais,
considerando-os como corpo rígido e sem efeito da suspensão. Neste trabalho foram
obtidos resultados satisfatórios nas comparações teórico-experimentais que validaram
o modelo matemático desenvolvido.
SJAHDANULIRWAN ( 1993) descreveram a elaboração de um modelo
.I

analítico para obter o coeficiente de aderência entre pneumático e pavimento e as
forças longitudinal e lateral que atuam no pneumático, em função da quantidade de
escorregamento longitudinal e lateral do pneumático em relação ao pavimento. Neste
trabalho foram mostrados resultados teóricos e experimentais que validaram o modelo
desenvolvido. Ressaltando que o conhecimento das forças longitudinal, lateral e
vertical que atuam nos pneumáticos dos veículos é fundamental para a análise da
estabilidade e desempenho do mesmo na freagem.
FANCHER & BAREKET (1993) desenvolveram modelo matemático, capaz
de considerar a influência da profundidade de banda de rodagem do pneumático e das
características do pavimento ( como o tipo de material e a rugosidade superficial ), na
capacidade de produção de forças de freagem no contato entre pavimento e
pneumáticos de veículos comerciais.
TRANSPORT ENGINEER (1993a) desenvolveu estudos que mostraram que
a diferença entre os tempos de resposta dos freios do veículo-trator e do semireboque poderiam afetar a compatibilidade entre ambos. Os resultados deste estudo
mostraram ainda que o controle da freagem do eixo traseiro do veículo-trator pode
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proporctonar uma melhoria significativa na estabilidade direcional e reduzir a
ocorrência de tombamento do conjunto durante o processo de freagem.
POPOV et ai. ( 1993) destacaram a importância da posição do centro de
gravidade da carga colocada em veículos comerciais pesados para transporte de carga
líquida na estabilidade ao tombamento e na distribuição de pesos dinâmicos nos eixos,
através de estudos sobre o movimento de cargas líquidas transportadas em
reservatórios cilíndricos ( conhecido como s/oshing ) e que é influenciado pela
quantidade de carga líquida e forma do reservatório entre outros fatores.
TRANSPORT ENGINEER (1993b) realizou estudo da compatibilidade entre
veículo-trator e semi-reboque durante a freagem e mostrou que a temperatura de
trabalho dos freios, o estado das guarnições e a instalação de ABS são fatores que
podem influenciar o tempo de resposta dos freios e afetar a compatibilidade entre
veículo-trator e semi-reboque na freagem. Este trabalho ainda sugeriu como uma das
formas de elevar a compatibilidade do conjunto, que o veículo-trator e o semireboque possuíssem guarnições de freio com condições de uso próximas e adequadas
e que trabalhassem com os freios em temperaturas próximas, o que pode ser
conseguido com manutenção adequada e a aplicação dos freios de todo o conjunto na
freagem , respectivamente.
CULLEN ( 1993) mostrou que a instalação de sistema ABS nos veículos
comerciais, acompanhada de balanceamento adequado, deveria ser a tendência de
projeto de freios adotada pelos fabricantes norte-americanos, para satisfazer os
requisitos da legislação norte-americana para a década de 90.
SHIRAI et ai. ( 1994) descreveram um sistema desenvolvido para permitir a
repetição das condições de testes de campo com veículos pesados articulados nas
manobras de mudança de direção e de freagem, composto por um sistema de controle
automático programável de aplicação dos freios e de mudança de direção do veículo
nas manobras e por uma câmera de vídeo para registrar os movimentos do veículo
combinado nas mesmas.
DOI et ai. ( 1994) estudaram a segurança ativa em veículos em geral no
sentido de evitar a colisão traseira com o veículo que trafega à frente. O sistema de
anti-colisão traseira incorporava um sensor para obter a distância e um algoritmo para
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estimar a trajetória do veículo que trafega à frente e de um sistema de freio
automático dos freios, capaz de controlar a velocidade do veículo e mantê-lo a uma
distância adequada do veículo que vai à frente.
YANG ( 1994) mostrou que a manutenção de distância adequada entre os
veículos comerciais que compõem um comboio é fundamental para evitar a ocorrência
de acidentes entre os mesmos e sugeriu que esta distância seja proporcional à
velocidade dos veículos comerciais do comboio, às condições de tráfego e do
pavimento e a capacidade de frear dos veículos.
KIMBROUGH et ai. (1994) descreveram o desenvolvimento de sistemas de
controle de freagem e de direção de veículos combinados pesados, baseados no
modelo do pneumático onde as forças são funções lineares do escorregamento das
rodas, produzindo equações de movimento do veículo lineares.
Wll..LIANS et ai. ( 1994) expuseram que em estudos estatísticos realizados
nos Estados Unidos da América observou-se que cerca de 40 % dos motoristas
entrevistados não souberam indicar como frear um veículo em uma situação de
emergência em pavimento molhado ou escorregadio. Este tato mostrou a importância
da utilização de ABS nos freios dos veículos, pois na condição de pavimento molhado
ou escorregadio o ABS pode garantir a estabilidade direcional do veículo, além de
poder reduzir o espaço de freagem do mesmo.
DUFFIN ( 1994) estudou a confiabilidade e a proteção contra falhas de
sistemas ABS disponíveis para automóveis e veículos comerciais, expondo que a
instalação de sistema ABS pode elevar a quantidade de falhas relacionadas com os
freios durante a utilização do veículo ( devido à maior complexidade do sistema e a
maior quantidade de componentes ) mas em contrapartida pode reduzir sensivelmente
a quantidade de acidentes e as conseqüências dos mesmos caso ocorram, quando
comparado com veículos sem sistema ABS.
Considerando que, segundo a ECE-R13, uma falha no sistema ABS não pode
prejudicar o desempenho do sistema de freios, a instalação de sistema ABS mostra-se
mais vantajosa que a sua ausência, principalmente no enfoque da segurança veicular.
MATHUES ( 1994) discorreu sobre o desenvolvimento de sistemas ABS em
quatro fronteiras, que são a redução de custo, a ampliação do campo de aplicação, a
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integração com outros sistemas veiculares e a melhoria da interface entre a capacidade
de desempenho do veículo na freagem e a habilidade do motorista em utilizá-la
plenamente, através de aplicação das técnicas de Lógica Fuzzy ( que proporciona
sistemas de interface que podem mapear funções que não tem modelo matemático
equivalente ou que são muito complexas ) e de Redes Neurais ( que pennitem
representar a solução de diferentes classes de equações algébricas não lineares e
funções de transferência diferenciais ).
TRANSPORT ENGINEER ( 1994b) mostrou algumas das vantagens da
utilização de sistemas EBS em veículo articulado pesado, como a redução dos tempos
de resposta dos freios, o balanceamento dos freios otimizado, a conjugação com
sistema ASR, a eliminação da instalação de válvulas proporcionadoras sensíveis à
carga e a sensível melhoria do desempenho, da estabilidade e da segurança durante a
freagem.
SEIFF ( 1995) revelou que durante a inspeção de I. 520 veículos combinados
norte-americanos realizada em 1995 observou-se que 56 % dos mesmos possuíam
defeitos no sistema de freios que poderiam retirá-los de circulação. Este estudo
conduzido pelo NHTSA indicou ainda que o desempenho insatisfatório na freagem
pode ter sido responsável por um terço dos acidentes envolvendo veículos
combinados norte-americanos.
FANCHER et ai. (1995) mostrou que a aprovação dos veículos comerciais
pesados na inspeção do sistema de freios depende dos critérios adotados para avaliar
o ajuste dos freios destes veículos.
ROMARO et ai. ( 1995) realizaram análise sobre os acidentes com veículos
comerciais no Brasil e destacaram a necessidade de aperfeiçoar a segurança ativa e
passiva dos mesmos para melhorar a segurança veicular no Brasil.
HUANG & SHYR ( 1995) apresentaram modelo matemático para estudar os
efeitos do atrito na interface entre guarnição e tambor na distribuição de pressão ao
longo da mesma, que está relacionado com o fator de freio de sistemas de freio a
tambor e com o desempenho do veículo comercial na freagem .
GANGOP ADHYAY et ai. ( 1995) analisaram o desempenho de veículos
combinados pesados na freagem e mostra que existe uma considerável variação nos
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coeficientes de aderência utilizados por eixo na freagem devido à condição de carga
do veículo-trator-semi-reboque. Os resultados deste trabalho mostraram que a
condição de veículo carregado apresentou melhores valores de eficiência na freagem.
POTTINGER et ai. (1995) propuseram um procedimento prático para
determinação experimental das propriedades dos pneumáticos de veículos pesados
durante a freagem e a mudança de direção, como os coeficientes de aderência
longitudinal e lateral utilizados pelos mesmos, que são importantes informações para a
representação dos pneumáticos em modelos de dinâmica veicular de veículos pesados.
CHEN et ai. (1995) apresentaram estudo sobre sistema de controle
automático para a mudança de direção e freagem de veículo-trator-semi-reboque para
a aplicação em IVHS. Com tal sistema automático é possível estabilizar os
movimentos de guinada e prevenir a ocorrência de jackknife do veículo combinado
durante o processo de freagem .
BILLING et ai. (1995) descreveram a avaliação de sistemas ABS e da
eficiência da freagem de veículos pesados combinados através de testes de campo
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com estes veículos em várias condições de carga.
HARDY & CEBON ( 1995) descreveram estudo de estratégias de controle de
sistemas ABS para veículo-trator acoplado à semi-reboque com suspensão por feixe
de molas e com suspensão pneumática. Os resultados do trabalho indicaram que o
veículo combinado com semi-reboque com suspensão pneumática teve o melhor
desempenho na freagem, fato que pode ser explicado pela excessiva transferência de
peso entre os eixos em tandem para o semi-reboque com suspensão por feixe de
molas.
NAKAZAWA et ai. ( 1995) realizaram estudos sobre sistemas de freio
eletrônico no sentido de otimizar a força de freagem em função do peso dinâmico
sobre as rodas do veículo comercial pesado. Os resultados deste trabalho mostraram
que os sistemas EBS são capazes de elevar significativamente o desempenho e
estabilidade dos veículos comerciais pesados na freagem em qualquer condição de
carga.

J

FERNANDES et ai. (1995a) descreveram um programa computacional criado
para obter o desempenho de veículos articulados pesados na freagem com a aplicação
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da técnica do passe1o do centro de gravidade, que pennite representar qualquer
posição que o centro de gravidade do veículo pode ocupar para qualquer condição
operacional possível e admissível pelo fabricante e pela legislação.
RANGANATHAN & YANG (1996) estudaram a influência do movimento
longitudinal de carga líquida dentro de semi-reboque tanque na distribuição de forças
normais e na aderência utilizada entre os eixos veiculares e no desempenho do
veículo-trator-semi-reboque na freagem. Neste estudo foi analisado o efeito do
deslocamento da carga líquida e por conseqüência da posição longitudinal do centro
de gravidade do semi-reboque, considerando vários parâmetros do veículo e da forma
do tanque de carga, através de modelo matemático e de simulação computacional. Os
resultados mostraram que a variação da posição longitudinal do centro de gravidade
longitudinal da carga pode influenciar significativamente no desempenho e na
segurança do veículo combinado durante a freagem.
GOLDSTEIN ( 1996) utilizou o Finite Element Method (FEM), que é o
Método dos Elementos Finitos, para simular o movimento de pneumático radial de
veículos pesados nas condições de rolamento livre, mudança de direção e freagem.
Neste estudo foram obtidos os escorregamentos lateral e longitudinal dos
pneumáticos e as forças produzidos pelos mesmos no contato com o pavimento na
freagem.
POTTINGER et ai. ( 1996) realizaram estudos sobre as propriedades dos
pneumáticos de veículos pesados na freagem considerando a influência de várias
características, como a pressão interna e a carga no pneumático, o desgaste da banda
de rodagem entre outros. Posteriormente, estas propriedades seriam utilizadas em
programas de simulação da dinâmica veicular na freagem .
Von GLASNER et ai. (1996) mostraram através de simulação computacional
que a distribuição instantânea das forças de freagem entre os eixos dos veículos
comerciais influencia a estabilidade e o -desempenho destes na freagem. Os resultados
•.•

deste estudo revelaram que o balanceamento dos freios não adequado poderia levar o
veículo a situações perigosas e incontroláveis pelo motorista durante a freagem.
Von GLASNER et ai. (1996) ainda sugeriram que sistemas automáticos ABS
podem melhorar a segurança dos veículos comerciais na freagem, mas que o
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desempenho de tais sistemas automáticos é influenciado pela distribuição das forças
de freagem entre os eixos veiculares estabelecida.
BLAKEMORE ( 1996) mostrou a importância da aplicação de sistemas para
prevenir o tombamento, a ocorrência de jacklmife e para alertar os motoristas de
veículos comerciais pesados sobre a possibilidade de ocorrer acidentes na segurança
veicular. Este trabalho também enfatizou a importância de investir no treinamento dos
motoristas destes veículos para levá-los a praticar a direção defensiva. BLAKEMORE
( 1996) destacou ainda que os custos destes investimentos na segurança veicular são
inferiores aos custos das perdas humanas e materiais dos acidentes com tais veículos.
PALKOVICS et ai. ( 1996) descreveram o desenvolvimento de um sistema
computadorizado a bordo de veículos pesados capaz de identificar situações críticas
de rollover e de jackknife e de alertar o motorista do veículo, tal sistema utilizava o
levantamento de parâmetros da condição dinâmica do veículo realizado através de
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sensores instalados no veículo combinado .
P ALKOVICS & EL-GTNDY ( 1996) estudaram quatro estratégias de controle
da estabilidade de veículos pesados articulados, que eram o controle da direção das
rodas do eixo traseiro do veículo-trator, o controle da direção das rodas do semireboque, o controle do momento aplicado na quinta-roda e o controle do momento de
guinada do veículo-trator, para elevar a estabilidade direcional e ao tombamento
destes veículos nas manobras de mudança de direção e de freagem.
A estratégia de controle do momento de guinada no veículo-trator parte do
princípio de controlar o escorregamento das rodas do eixo traseiro do mesmo durante
a freagem, procurando manter a aderência utilizada pelas rodas de tal eixo abaixo da
aderência disponível no contato entre pneumático e pavimento. Esta estratégia se
mostrou eficiente para garantir a estabilidade direcional, evitando a ocorrência do
jacklmife do veículo articulado pesado durante a freagem.

ESMAILZADEH ( 1996) realizou estudo do desempenho e da estabilidade de
veículos articulados pesados nas manobras de mudança de direção e freagem através
.,

de modelo matemático e simulação computacional que permitia considerar a
utilização de sistema de direção nas rodas do semi-reboque.
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SCHEIBE et ai. ( 1996) mostraram o desenvolvimento de sistemas inteligentes
para o acompanhamento das condições do sistema de freios pneumáticos de veículos
comerciais. Tais sistemas poderiam proporcionar ao motorista informações sobre as
condições dos freios em tempo real, como a existência de folgas excessivas e de
desgastes dos componentes, que podem auxiliá-lo na manutenção preventiva e na
condução do veículo com maior segurança.
BUNTING ( 1996a) indicou a tendência de utilização de freios a disco e de
sistemas eletrônicos EBS nos veículos comerciais pesados no mercado europeu e que
os sistemas eletrônicos poderiam melhorar a compatibilidade entre veículo-trator e
semi-reboque na freagem .
KENNETT ( 1996) relatou sobre a crescente aplicação de sistemas EBS em
veículos comerciais pesados articulados e destacou algumas das principais vantagens
dos mesmos, como a redução do tempo de resposta dos freios, a diminuição do
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espaço de freagem, a redução do desgaste dos freios e da manutenção destes, o
melhor equilíbrio dos freios de cada lado do veículo e a possibilidade de elevar a
compatibilidade entre o veículo-trator e o semi-reboque.
KENNET ( 1996) ainda mostrou que o acoplamento entre veículo-trator com
sistema EBS e semi-reboque sem o mesmo sistema poderia afetar as vantagens
proporcionadas por tais sistemas.
BUNTING ( 1996b) mostrou a tendência da instalação de sistemas EBS nos
veículos comerciais pesados e algumas vantagens de tal sistema, como a redução do
tempo de resposta dos freios de veículos pesados articulados, que poderia melhorar o
desempenho dos mesmos na freagem e maior facilidade de integração com outros
sistemas veiculares.
BRAVER et ai. ( 1997) mostrou resultados estatísticos sobre a ocorrência de
colisões entre veículos comerciais pesados e automóveis e revelaram que existem
elevadas taxas de fatalidade entre os motoristas de automóveis em relação as mesmas
'i

taxas para os motoristas dos veículos comerciais pesados. Este trabalho também
destacou a importância de reduzir os acidentes com veículos comerciais com
ocorrência de tombamento e de perda de estabilidade na freagem.
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HILDEBRAND & WILSON ( 1997) realizaram estudo detalhado sobre os
acidentes com veículos comerciais pesados no Canadá, destacando que existe uma
predominância do tombamento destes veículos nos acidentes, que tem como
principais causas o excesso de velocidade, a forma de carregamento e a realização das
manobras de mudança de direção e de freagem de forma inadequada. Este estudo
apontou os principais fatores que contribuem para a ocorrência destes acidentes,
como as condições do motorista ( relacionada com o período do dia, a natureza do
transporte, o ambiente da cabine, a quantidade de horas de serviço, a quantidade e
qualidade do sono, os problemas de saúde e fadiga, a inexperiência e a ingestão de
drogas e álcool pelos motoristas ), as condições de visibilidade, as condições
mecânicas dos sistemas veiculares ( freios, direção e outros ) e as formas de
carregamento do veículo. Este trabalho ainda fez recomendações para a elevação da
segurança veicular contemplando vários aspectos.
JOHN ( 1997) desenvolveu um método matemático simplificado para a análise

"

de freios a tambor considerando os vários

arrat~os

de sapatas possíveis e as variações

no material de atrito dos freios. Tal método permitiu obter as forças produzidas pelos
freios e identificar as condições indesejáveis que poderiam levar ao bloqueio total das
rodas do veículo comercial na freagem.
LEBER

et

ai.

( 1997)

desenvolveram

um

mecamsmo

controlado

eletronicamente capaz de controlar e de manter estável o fator de freio de sistemas de
freio a tambor.
LEE ( l 997b) desenvolveram uma técnica de controle veicular para IVHS no
sentido de controlar os sistemas de direção e de freios do veículo-trator-semi-reboque
e evitar a ocorrência dejacklmife do mesmo.
JACOBSON (1997) fizeram uma revisão sobre as técnicas de freio eletrônico
disponíveis para veículos comerciais, freqüentemente chamadas de Eletronic Brake

System (EBS), de Eletronical/y Limited Braking (ELB) e de Eletronical/y
,,

Proportioned Braking (EPB) e expuseram algumas das vantagens dos freios
eletrônicos, como a redução do espaço de freagem e do desgaste dos freios e a
melhoria na estabilidade dos veículos pesados na freagem .
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LINDEMANN et ai. ( 1997) descreveram o desenvolvimento de sistemas de
freio eletrônico EBS para veículo-trator e destacaram como principais vantagens
destes sistemas a redução do espaço de freagem e a elevação da estabilidade de
veículos combinados pesados na freagem, a redução da quantidade de componentes e
a maior facilidade de instalação e manutenção dos freios e a melhoria da
compatibilidade entre veículo-trator e semi-reboque.
HECKER et ai. ( 1997) apresentaram o desenvolvimento de sistema de
simulação computacional para veículos comerciais em várias manobras, incluindo a
freagem, com a finalidade de incrementar a segurança de tais veículos.
KAWABE et ai. ( 1997) descreveram um sistema automático de controle de
bloqueio total das rodas de veículos comerciais na freagem que era capaz de elevar a
estabilidade destes veículos em pavimento molhado, conforme comprovações por
simulação computacional e testes de campo.
KOBE ( 1997) relatou a tendência de substituição dos sistemas de freio
convencionais hidráulicos e pneumáticos por sistemas de freio totalmente eletrônico,
passando antes por uma fase intermediária de desenvolvimento de freios mistos
constituídos por sistemas lúdráulico-eletrônicos ou pneumático-eletrônicos que
podem ser utilizados para a aquisição de experiência em sistemas de freio eletrônico.
GLADYSHEV et ai. ( 1998) mostraram o desenvolvimento de modelo
matemático para avaliar os sistemas de freio pneumáticos e eletro-pneumáticos,
considerando a dinâmica dos gases e a aplicação de dispositivos eletro-pneumáticos
em tal sistema, o processo de freagem, a utilização de sensores e de sistemas de
controle eletrônico dos freios.
SCHWARZ et ai. ( 1998) trataram sobre o desenvolvimento de sistema de
freio eletrônico EBS de baixo custo para freios a disco. WEIBLEN et ai. ( 1998)
desenvolveram um sensor para a medição do momento produzido no freio que pode
fornecer informações para a otimização do sistema de freios, no sentido de me!horar o
balanceamento dos freios e elevar o desempenho do veículo na freagem.
IW ASAKI et ai. ( 1998) elaboraram um algoritmo para monitorar a pressão
nos pneumáticos de veículos e que poderia ser incorporado em sistemas ABS, sem
produzir custos adicionais nos mesmos.
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ASANO ( 1998) destacaram os requisitos básicos de desempenho para
unidades eletrônicas de controle serem aplicadas nos veículos e nos sistemas ABS,
tais como a capacidade de processamento, o baixo consumo de energia, a adequada
eficiência, a larga faixa de temperatura de trabalho e a confiabilidade.
Von GLASNER et ai. ( 1998) descreveram a aplicação de sistemas eletrônicos
no motor, na transmissão, na direção, na suspensão e nos freios e de sistemas de
comunicação e informação para reduzir a tensão dos motoristas e elevar o conforto e
a segurança destes no trabalho.

Vários trabalhos da pesquisa bibliográfica realizada revelam a importância de
alguns conceitos comuns nos trabalhos sobre a freagem de veículos articulados
pesados, como a intrínseca relação entre o balanceamento dos freios e o desempenho
e a estabilidade no processo de freagem, como a compatibilidade está relacionada
intimamente com o balanceamento e os tempos de resposta dos freios e como a
manutenção adequada dos freios é fundamental para se obter dos mesmos o melhor
desempenho na freagem.
Ainda em relação à pesquisa bibliográfica levantada, pode-se dizer que este
trabalho traz uma contribuição original para a análise do processo de freagem de
f

veículos pesados articulados e da segurança veicular através da técnica dos mapas de
desempenho, que proporciona uma forma de obter uma visuali zação ampla do
desempenho e da estabilidade destes veículos na freagem não encontrada na pesquisa
bibliográfica realizada.
A pesquisa bibliográfica deste trabalho também procurou mostrar uma visão
geral das áreas de interesse de estudo sobre a freagem de veículos pesados, de forma
cronológica para mostrar como o conhecimento humano sobre o assunto vem sendo
adquirido e de forma que o leitor perceba a existência da pluralidade de áreas de
pesquisa envolvidas sobre o assunto e faça a correlação entre as mesmas durante a
leitura deste trabalho.
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3. SISTEMA COMPUTACIONAL

Este Capítulo contém uma descrição do sistema computacional desenvolvido
abordando a estrutura, o funcionamento, as possibilidades de estudo, as
características computacionais, as aplicações e beneficios do mesmo.
O sistema computacional desenvolvido pode ser descrito pelo diagrama de
blocos da Figura I mostrada a seguir. Neste diagrama destacam-se cinco seções que
são: Arquivo, Trabalho, Condições Iniciais e Gráficos e Tabelas.

I . Arquivo:
O sistema possui um banco de dados que permite ao usuário trabalhar com os
arquivos. Pode-se iniciar um arquivo novo, abrir um arquivo existente, trocar de
diretório e imprimir todos os registros de qualquer arquivo. Nesta seção o usuário do
sistema pode arquivar os seus estudos e ter acesso aos mesmos quando necessário na
forma de um banco de dados.
O sistema permite ao usuário trabalhar também com os registros de cada
arquivo aberto. Pode-se exibir todos os registros de um arquivo, exibir apenas os
registros de um usuário do arquivo, gravar um registro no arquivo para estudos
posteriores, gravar um registro no arquivo alterando o seu nome caso seja necessário,
apagar e imprimir qualquer registro do arquivo.
Na seção Arquivo são exibidas mensagens que orientam o usuário no trabalho
._.

com o arquivo e os registros. Cada registro é identificado por três campos que são o
nome do usuário, o nome do veículo e o número da versão de trabalho. Esta
identificação permite que estudos do mesmo usuário, feitos para um único veículo,
mas com características diferentes, sejam individualizados.
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FIGURA 1 - Diagrama de blocos do sistema computacional

O sistema define inicialmente o estudo que será realizado e assume valores
iniciais para as variáveis do programa ( oferecendo um default ao usuário ). Este
recurso facilita a entrada de dados pelo usuário, que pode alterar ou apenas confirmar
os valores iniciais das variáveis do programa.

2. Trabalho:
Esta seção permite ao usuário obter informações a respeito do seu estudo e
definir os dados necessários para o cálculo desejado, através dos itens: Informativo,

Veículo. Centro de Gravidade, Estudo, Movimento/Rampa, Opções, ECE-RI3 e
Mapa de Desempenho.
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No item Informativo tem-se um resumo das possibilidades de estudo
escolhidas pelo projetista e uma identificação do estudo através do nome do usuário,
do veículo e da versão.
No item Veículo o projetista escolhe se vai realizar estudos com um veículo
comercial de dois eixos ou de um veículo articulado pesado, como um veículo-tratorsemi-reboque ou um ônibus articulado. Para tanto, basta o projetista fornecer neste
item as características geométricas, construtivas e funcionais do veículo a ser
estudado.
No item Centro de Gravidade o usuário pode fornecer o centro de gravidade
do veículo ou os dados necessários para que o sistema o calcule ( caso o mesmo não
seja conhecido).
Através do item Estudo define-se o estudo da freagem do veículo,
fornecendo-se as características do sistema de freios instalado nos eixos do veículo,
que pode ser a tambor, a disco ou uma combinação de ambos
No item Movimento/Rampa o projetista escolhe se o veículo será analisado
durante a freagem em trecho retilíneo, em trecho curvilíneo ou estacionado em aclive
e em declive.
Para o trecho retilíneo são fornecidas as condições do movimento como
velocidade, tempos de resposta e outras. Para o trecho curvilíneo escolhe-se a
velocidade, o raio de curva, a inclinação lateral da pista e se a curva será para a direita
ou para a esquerda. Para o veículo estacionado em aclive e em declive o proj etista
define as características do fieio de estacionamento instalado no veículo.
Na freagem em trecho retilíneo, o sistema obtém as forças envolvidas no
movimento, as forças na quinta-roda, as forças normais e a distribuição das mesmas
nos eixos, as forças de freagem ideais e reais e a distribuição das mesmas nos eixos.
Obtém também o coeficiente de adesão utilizado para cada eixo, a relação entre o
coeficiente de adesão e a desaceleração, a relação entre a pressão de atuação do
sistema de freios e a desaceleração, o desempenho e a estabilidade do veículo.
Para a freagem em trecho curvilíneo, o sistema obtém as forças envolvidas no
movimento, as forças na quinta-roda, as forças laterais, as forças normais e a
distribuição das mesmas nos eixos, as forças de freagem ideais e reais e a distribuição
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das mesmas nos etxos. Obtém ainda a relação entre a pressão de atuação e a
desaceleração e a estabilidade do veículo quanto à velocidade de tombamento.
O estudo do estacionamento em aclive e em declive fornece a inclinação
máxima da pista que o veículo consegue estacionar, considerando os limites de
aderência do pavimento e os limites do sistema de freios do veículo.
Em Opções o projetista pode escolher os itens Desaceleração, Casos e

Passeio do centro de gravidade.
Em Desaceleração o projetista escolhe se a freagem do veículo será com uma
desaceleração fornecida pelo projetista ou proporcionada pelo sistema de freios
instalado, sendo que neste caso, pode-se definir ainda a forma de atuação dos freios,
de válvulas proporcionadoras instaladas no veículo ( como a válvula de controle de
pressão no eixo traseiro do veículo e a válvula de controle de pressão para o semireboque ) e pode-se introduzir dados da relação entre a pressão e a desaceleração do
veículo obtidos em testes de campo, para a realização de comparações com os valores
teóricos desta relação fornecidos pelo programa computacional.
No item Casos pode-se escolher qual o caso que se deseja estudar, ou seja,
qual a forma de freagem dos eixos do veículo ( em separado ou em conjunto com
várias combinações ), sendo que os casos disponíveis para o estudo seguem as
possibilidades escolhidas pelo projetista em Veículo, 1!-'studo, Movimento/Rampa e

Desaceleraçclo.
Para o veículo de dois eixos são disponíveis para estudo os seguintes casos
durante a freagem do veículo nos trechos retilíneo e curvilíneo e estacionado em
aclive ou em declive:
- freagem do eixo dianteiro,
- freagem do eixo traseiro,
- freagem dos dois eixos em conjunto.
Para o veículo articulado pesado são possíveis os seguintes casos durante a
freagem no trecho retilíneo e no trecho curvilíneo:
- freagem do veículo-trator,
- freagem do semi-reboque,
- freagem do conjunto.
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Para o veículo articulado pesado estacionado em aclive ou em declive, o
projetista obterá a inclinação máxima da pista suportada pelo veículo, freando nas
formas de atuação do freio de estacionamento a seguir:
- apenas o eixo dianteiro do veículo-trator,
- apenas o eixo traseiro do veículo-trator,
- eixos dianteiro e traseiro do veículo-trator,
- eixo dianteiro do veículo-trator e eixos do semi-reboque,
- eixo traseiro do veículo-trator e eixos do semi-reboque,
- apenas os eixos do senú-reboque,
- todos os eixos do veículo combinado.

No item Passeio do c.g. o usuário fornece os dados necessários para a
obtenção do "passeio do centro de gravidade" do veículo nas direções longitudinal,
transversal e vertical.
No item ECE-R/3 o usuário fornece os dados necessários para a elaboração
dos Diagramas lB, 3 e 4A definidos no Anexo lO da regulamentação ECE-Rl3, que
trata da distribuição das forças de freagem entre os eixos veiculares e da
compatibilidade entre veículo-trator e semi-reboque.
No item Mapa de Desempenho são introduzidos os dados para o cálculo da
freagem do veículo através da Técnica dos Mapas de Desempenho, que podem ser
construídos para veículos de dois eixos e para veículos combinados.

3 . Condições Iniciais:
Nesta seção o projetista de sistemas de freio estabelecerá as condições iniciais
da análise da fi·eagem, fornecendo os seguintes dados: a aceleração da gravidade
local, o coeficiente de adesão máximo disponível entre pneumático e pavimento e
outros. Isto permite a representação das condições normais de utilização do veículo
ou das condições dos testes de campo.
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4 . Gráficos e Tabelas:
Esta seção proporciona ao projetista a escolha de quais resultados do estudo
definido anteriormente deseja visualizar na forma de gráficos e tabelas, através do
monitor do computador ou da impressão dos mesmos.
O diagrama da Figura 2 permite visualizar as possibilidades de estudo através
do sistema para o veículo-trator sem o semi-reboque.
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FIGURA 2 - Diagrama das possibilidades de estudo do veículo-trator sem o SR
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São possíveis de serem realizados 38 estudos diferentes da freagem do
veículo-trator sem o semi-reboque, incluindo a análise de 3 formas de atuação do
freio de estacionamento, conforme o diagrama de blocos da Figura 2.
O diagrama da Figura 3 permite visualizar as possibilidades de estudo através
do sistema para o veículo-trator com o semi-reboque.
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Podem ser realizados 40 estudos diferentes da freagem do veículo-trator com
o semi-reboque, incluindo a análise de 7 formas de atuação do freio de
estacionamento, conforme o diagrama de blocos da Figura 3.
Para os diagramas de blocos apresentados nas Figuras 2 e 3 o conteúdo dos
blocos apresenta o seguinte significado:
CG CONHECIDO: estudos desenvolvidos com a posição do CG conhecida.
CG DESCONHECIDO: estudos realizados quando o CG do veículo é
desconhecido, para obtê-lo o usuário pode introduzir os dados necessários para o seu
cálculo pelo programa.
COM PASSEIO CG: estudos desenvolvidos com a técnica do passeio do CG.
SEM PASSEIO CG: estudos realizados sem a técnica do passeio do CG.
MAPA: estudos desenvolvidos através da técnica dos mapas de desempenho.
R: estudo da freagem do veículo em trecho retilíneo plano.
C: estudo da freagem do veículo em trecho curvilíneo.

ND: estudo do veículo estacionado em aclive ou declive.
F: estudo da freagem do veículo com a desaceleração obtida com a aplicação
dos freios instalados no mesmo.
G: estudo da freagem do veículo com a desaceleração introduzida em função
de valores escolhidos da aceleração da gravidade em porcentagem.
l a 7: escolha da forma de atuação do sistema de freios do veículo.
VERIFICAÇÃO ECE-Rl3: estudos da freagem do veículo com a verificação
dos requisitos de distribuição das forças de freagem e de compatibilidade da ECERl3 .

O sistema computacional que foi desenvolvido pode ser utilizado em
microcomputadores e laptops, o que auxilia o projetista em testes de campo.
O sistema pode ser utilizado em microcomputadores servidos de monitores
monocromáticos ou coloridos; de impressora matricial, a laser ou por jato de tinta.
No desenvolvimento do sistema, visando a sua utilização em microcomputadores,
teve-se o objetivo de pennitir que o projetista o utilize dispondo de diversos tipos de
periféricos.
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O sistema possui boa interface e recurso de ajuda ao projetista, com o
objetivo de orientá-lo durante a sua utilização. Possui saídas gráficas coloridas ou
não, conforme o monitor e a impressora disponíveis.
O sistema desenvolvido pode ser aplicado nas diferentes etapas de defirúção
do sistema de freios pelo projetista, desde o seu projeto até os testes de campo com o
veículo, permitindo o desenvolvimento de novos sistemas e a avaliação dos existentes
nos veículos.
O modelo matemático e o sistema elaborados fornecem uma ampla
visualização do processo de freagem do veículo-trator com ou sem o semi-reboque,
podendo-se obter:
I. O levantamento do centro de gravidade e de todas as suas posições
possíveis e adrrússíveis, obedecendo às restrições do fabricante e da legislação, através
da técnica do "balanceamento estático" ou "passeio do centro de gravidade".
2. As forças de freagem ideais e reais e as distribuições das mesmas nos eixos,
com freagem nos trechos retilíneo e curvilíneo.
3. As forças normais de reação do contato dos pneumáticos com o pavimento
e a distribuição das mesmas nos eixos, com freagem em trecho retilíneo e curvilíneo.
4. As forças longitudinal, lateral e vertical na quinta-roda, para o veículo
freando nos trechos retilíneo e curvilíneo.
5. A força de inércia do veículo na freagem em movimento retilíneo e
curvilíneo.
6. A força centrífuga do veículo em trecho curvilíneo.
7. As forças laterais de reação do contato dos pneumáticos com o pavimento
no movimento curvilíneo.
8. O desempenho do veículo em trecho retilíneo através da desaceleração
atingida, da eficiência obtida e do espaço percorrido durante a freagem, para qualquer
condição operacional.
', •

9. A estabilidade do veículo em trecho retilíneo através da obtenção dos
coeficientes de adesão utilizados por eixo e de qual eixo escorrega primeiro. Obtém
também a seqüência de escorregamento dos eixos durante a freagem em qualquer
condição operacional do veículo.
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lO. A estabilidade em trecho curvilíneo com a obtenção da velocidade de
tombamento do veículo.
I l . A inclinação máxima do aclive e declive que o veículo consegue
estacionar.
12. A influência de válvulas proporcionadoras instaladas no sistema de freios
do veículo no desempenho e estabilidade deste na freagem.
13 . A verificação de requisitos da regulamentação ECE-R 13 .
14. Uma ampla visualização do desempenho, da estabilidade e da segurança
durante o processo de freagem do veículo, através da técnica dos mapas de
desempenho.
Todos os itens acima podem ser obtidos para diversos veículos. Estes itens
perrrutem que o projetista possa avaliar o veículo durante a freagem, em qualquer
pavimento e em qualquer condição operacional, nos trechos retilíneo, curvilíneo e
estacionado em aclive e declive. Perrrute ainda o estudo da influência de cada
( t

característica do veículo e do sistema de freios durante a freagem .
Desta forma, o sistema computacional desenvolvido é uma ferramenta de
trabalho útil ao projetista de freios e de outros sistemas do veículo, desde a fase de
projeto até a fase de testes de campo.
Cada estudo escolhido possui vários gráficos e tabelas. Se o projetista fizer
alterações nos dados iniciais de cada estudo, pode-se ter centenas de gráficos e
tabelas . Portanto, neste trabalho serão apresen~ados apenas alguns estudos e algumas
comparações entre valores teóricos e experimentais, obtidos apenas para um tipo de
veículo entre os vários que podem ser estudados durante o processo de freagem
através da utilização deste sistema computacional.
As outras possibilidades já desenvolvidas e não apresentadas neste trabalho
podem fazer parte de propostas de estudo a serem desenvolvidas futuramente, com a
necessária comprovação teórico-experimental.
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4. METODOLOGIA

A seguir tem-se uma descrição da metodologia utilizada neste trabalho que
contempla, além da revisão bibliográfica realizada, a definição das principais lúpóteses
adotadas para o desenvolvimento do modelo matemático deste trabalho, a escolha do
veículo e das configurações do mesmo envolvidas neste estudo, a descrição dos
instmmentos de medição a serem utilizados e a definição dos testes de campo de
freagem a serem realizados com o veículo escolhido para exemplo de aplicação.

4.1 Principais hipóteses adotadas no modelo matemático desenvolvido

Para o desenvolvimento da parte teórica foram feitas algumas lúpóteses
iniciais, no sentido de tornar possível a elaboração de um modelo matemático capaz
de representar o fenômeno da freagem de veículos rodoviários articulados pesados de
forma adequada.
As principais hipóteses adotadas para o desenvolvimento do modelo
matemático, para a obtenção do desempenho e da estabilidade direcional do veículo
articulado pesado na freagem através dos mapas de desempenho, foram:
- Sobre o veículo:
O veículo é considerado como um corpo rígido com toda a sua massa
concentrada no seu centro de gravidade. A massa da suspensão do veículo também
está concentrada no centro de gravidade do veículo. Estas considerações são usadas
por CANALE (1991), GILLESPIE (1992) e FERNANDES (1994).
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- Sobre a suspensão:
A suspensão do veículo é considerada rígida. Os efeitos da flexibilidade da
suspensão não interferem significativamente no estudo do desempenho da fi-eagem
com o veículo em regime permanente. O mesmo não se pode dizer quando se estudam
os efeitos dos transitórios durante a freagem, conforme CANALE ( 1991 ).
- Sobre o sistema de freios:
Foram considerados neste estudo os tempos de resposta do sistema de freios e
a possibilidade de utilização de válvulas que definem a ordem de atuação dos freios
instalados nas rodas dos eixos do veículo, de válvulas proporcionadoras para o eixo
traseiro do veículo-trator e de válvulas distribuidoras para o semi-reboque.
Os efeitos transitórios durante a atuação dos freios não foram considerados no
estudo de desempenho e de estabilidade, atitude adotada também por LIMPERT
( 1992) e GILLESPIE ( 1992). Os resultados deste estudo foram obtidos sem a
utilização de válvulas proporcionadoras para o eixo traseiro do veículo-trator, pois as
.-.

mesmas não estavam instaladas no veículo exemplo testado.
O trabalho desenvolvido permite que no veículo combinado pesado seJam
instalados vários tipos de sistemas de freios de serviço e de estacionamento,
permitindo um estudo comparativo entre estes tipos de sistemas de freios, como o
freio a tambor e a disco.
Para o veículo com freio a disco pode-se ter freios com uma ou duas pastilhas;
com acionamento mecânico, hidráulico, pneumático ou misto.
Para o veículo com freio a tambor pode-se ter freios com duas sapatas, com
diversas formas de arranjo das mesmas e de acionamento das sapatas, que pode ser de
forma mecânica, hidráulica, pneumática ou mista.
Um parâmetro importante no desempenho do sistema de freios na freagem é o
fator de freio. Neste trabalho considerou-se que o fator de freio permanece constante
durante a freagem, sem considerar os efeitos térmicos nos freios e a velocidade do
veículo que podem afetar o fator de freio.
O fator de freio é a razão entre a força de freagem produzida no contato entre
lonas e tambor ou pastilhas e disco e a força aplicada para comprimir as lonas contra
o tambor ou as pastilhas contra o disco, respectivamente.
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Quando esta razão é maior que a unidade, as características construtivas do
freio trazem uma vantagem mecânica na produção do esforço de freagem. Assim, o
fator de freio indica a capacidade de um tipo de freio de produzir esforço de freagem,
consideradas as suas diversas características construtivas e os diferentes coeficientes
de atrito entre os materiais usados nos freios a disco e a tambor. LIMPERT (1992) e
FERNANDES ( 1994) mostram a relação entre o coeficiente de atrito dos freios e o
fator de freio para várias configurações de freio a tambor e para freio a disco.
A variação no coeficiente de atrito entre lona e tambor ou pastilha e disco
pode ser proveniente do aumento de temperatura dos freios, da contaminação das
superficies de atrito por óleo, graxa, poeira e outros agentes, da presença de água nas
guarnições e outras causas.
Cada tipo de freio tem características próprias que devem ser consideradas na
escolha dos mesmos. Para a definição do sistema de freios deve-se avaliar quais
características são importantes e que vantagens oferece um tipo de freio, quando
comparado a outro para determinada aplicação.
- Sobre a resistência ao movimento:
A resistência ao rolamento e a resistência do ar não foram consideradas no
estudo do desempenho na freagem do veículo combinado exemplo, pois esta foi
realizada em pista com coeficiente de adesão máximo disponível, estimado em 0,7,
que pode oferecer bom nível de desaceleração para o veículo. Para este caso, a
influência desses termos é muito pequena, como demonstra CANALE ( 1991 ). AJém
disso, desprezar estas forças de resistência ao movimento do veículo na freagem
significa estar indo a favor da segurança no estudo de tal processo, conforme
FERNANDES (1994). AJém disso, deve ser observado que os testes de campo
mostrados neste trabalho foram realizados sem a influência de fortes ventos laterais,
conforme exigência da regulamentação ECE-R 13 ( 1990).
Cálculos e informações complementares sobre a força de resistência ao
rolamento podem ser obtidos em Gll.,LESPIE ( 1992) e sobre a força de resistência do
ar podem ser obtidos em GILLESPIE (1992) e GOTZ (1987).
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O estudo do desempenho na freagem é feito com o veículo desengrenado .
Portanto, o efeito de inércia dos elementos em rotação no veículo não foram
considerados, conforme CANALE (1991) e LIMPERT (1992).
Os testes de campo de freagem do veículo são realizados em pista considerada
plana. Assim, no modelo matemático desenvolvido não foi considerado o efeito da
inclinação da pista na direção de movimento do veículo.
- Sobre as forças no veículo:
A força de inércia e a força do peso próprio do veículo são aplicadas no
centro de gravidade do veículo.
As forças normais e de freagem nos pneumáticos estão concentradas em um
ponto dentro da região de contato entre pneumático e pavimento.
As forças normais e de freagem representam a resultante das forças nas rodas
de cada eixo do veículo.
Considera-se que as forças na quinta-roda estão concentradas no ponto de
acoplamento entre o veículo-trator e o semi-reboque, sendo representadas por uma
componente vertical e uma longitudinal neste ponto.
O semi-reboque possui apenas uma força normal e uma de freagem para todos
os seus eixos. Estas forças estão concentraaas no ponto de contato entre os
pneumáticos do eixo central do semi-reboque e o pavimento, o que pode ser adotado
quando a distância entre os eixos do semi-reboque é menor que dois metros,
conforme FERNANDES ( 1994) e PERSEGUIM et ai. ( 1995). Esta hipótese também
é adotada por LIMPERT (1992) quando não se considera os efeitos da suspensão.
- Sobre as rodas:
As rodas do veículo possuem raio dinâmico constante, o modelo matemático
não considera deformação dos pneumáticos na freagem .
- Sobre o movimento:
O veículo em movimento retilíneo é considerado em regime permanente ou
em steady state 1•
Tais considerações, simplificam o modelo matemático adotado para o estudo
desse tipo de veículo durante a freagem . A partir desse modelo simplificado, podem
1

Definido por SAE J670e (/976).

100

ser acrescentadas outras considerações que o tornem mais complexo, permitindo a
avaliação de cada uma separadamente.
Considerando estas hipóteses pnnctpats, foi desenvolvido um modelo
matemático e decorrente programa computacional para:
- Obter os parâmetros de desempenl.10 do veículo rodoviário at1iculado pesado
na freagem, como a distância percorrida, as desacelerações máxima e média atingidas
e a eficiência alcançada durante a freagem do veículo.
- Avaliar a atuação do sistema de freios pneumático do veículo dos tipos a
tambor ou a disco instalados no veículo, através da relação entre pressão do sistema
de freios e desaceleração obtida na freagem do mesmo.
- Simular a utilização de válvulas proporcionadoras no sistema de freios do
veículo.
- Analisar a estabilidade direcional do veículo na freagem, identificando os
,,

eixos veiculares em que ocorre o bloqueio total das rodas e qual o coeficiente de
aderência utilizado pelas rodas de cada eixo veicular neste processo.
- Obter as forças envolvidas na freagem e no acoplamento entre o veículotrator e o semi-reboque ( quinta-roda ).
- Obter o balanceamento das forças de freagem e das forças normais nos eixos
do veículo durante a freagem.
- Identificar a posição do centro de gravidade do semi-reboque.
-Verificar os requisitos técnicos da regulamentação européia ECE-RI3 para o
desempenho, a estabilidade, o balanceamento dos freios e a compatibilidade entre
veículo-trator e semi-reboque na freagem.
- Obter os mapas de desempenho para o veículo-trator com semi-reboque, em
função do carregamento e da distribuição do mesmo no semi-reboque e para qualquer
condição operacional possível e admissível pelo fabricante e pela legislação em vigor.
Para o estudo da freagem em trecho retilíneo, o modelo

m atemá~ico

elaborado

utiliza as Leis de Newton, que são aplicadas através do equilíbrio de forças nos eixos
longitudinal ( X ) e vertical ( Z ) de referência e do equilíbrio de momentos de forças
no plano XZ. Para o veículo-trator com o semi-reboque também foi utilizado o
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equilíbrio de momentos de força s em relação ao ponto de acoplamento definido como
quinta-roda.
Os cálculos desenvolvidos neste trabalho, para a obtenção do desempenho do
veículo durante o processo de freagem, usam basicamente os conceitos apresentados
por ADAS et ai. (1998); CANALE (1991); FERNANDES (1994); FERNANDES et
ai. ( 1995b); FERNANDES et ai. ( 1995c); FERNANDES et ai. ( 1997b); Gll...LESPIE
( 1992) e LIMPERT ( 1992).

4.2 Definição do veículo e das configurações veiculares de estudo

Neste trabalho foi utilizado o veículo-trator de dois eixos LS 1935, fabricado
pela Mercedes-Benz do Brasil, e o semi-reboque FNV de três eixos, para o transporte
·~

de carga seca, fabricado pela FNV-FRUEHALF do Brasil.
Foram realizados os seguintes estudos de freagem com as respectivas
configurações veiculares:
Estudo 1:
Veículo-trator-semi-reboque na condição vazio (configuração I ).
Estudo 2:
Veículo-trator-semi-reboque na condição de carga parcial (configuração 2 ).
Estudo 3:
Veículo-trator-semi-reboque na condição de carga total * (configuração 3 ).
Estudo 4:
Veículo-trator na condição vazio (configuração 4 ).
*Obs.: Não foi possível obter a condição de carga total do veículo combinado
permitida pela legislação, que é de 41 .500 kgf ( 415.000 N ) de peso total, em função
de restrições técnicas para o posicionamento e fixação dos blocos de carga utilizados.
Desta forma , na condição de carga total deve ser considerado que o veículo
combinado está com peso total de 39.956 kgf( 399.560 N ).
Estas configurações foram escolhidas de forma que fosse possível realizar
comparações entre os valores teóricos ( representados em pontos discretos nos mapas
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de desempenho mostrados neste trabalho, em função do carregamento do veículo e da
posição do centro de gravidade do mesmo ) fornecidos pelo modelo matemático e
decorrente programa computacional desenvolvidos e os valores experimentais,
obtidos a partir de testes de campo de freagem com o veículo exemplo.
Para a definição das configurações 2 e 3 foi necessário realizar um trabalho de
pesagem dos blocos de carga e de definição estratégica da posição dos mesmos na
plataforma de carga do semi-reboque, procurando fazer com que o carregamento e a
posição do centro de gravidade longitudinal do mesmo, em relação à quinta-roda,
coincidissem com os relativos pontos discretos e,Obidos no mapa de desempenho para
tais configurações veiculares estudadas.
Antes da realização dos estudos da freagem das configurações veiculares
escoJhjdas, teve-se que conhecer as principais características geométricas e
dimensionais do veículo exemplo, que ter o conhecimento dos limites legais de peso
por eixo estabelecidos pela legislação brasileira em vigor ( 6 toneladas para o eixo
dianteiro do veículo-trator, I O toneladas para o eixo traseiro do veículo-trator e 8,5
toneladas para cada eixo do semi-reboque, podendo o veículo-trator-semi-reboque
atingir 41 ,S toneladas de peso bruto total combinado ) e que ter o conhecimento das
características técnicas dos instrumentos utilizados nas medições estáticas ( balanças e
célula de carga ).

Além disso, foi obtida a posição do centro de gravidade longitudinal e vertical
de cada configuração veicular, segundo método mostrado em FERNANDES (1994) e
CANALE ( 1989). Este método de levantamento do centro de gravidade possui
sistema de coordenadas Oxyz mostrado em CANALE ( 1989), onde o eixo X define a
direção longitudinal, o eixo Y define a direção transversal e o eixo Z a direção
vertical, todos com origem no centro de gravidade do veículo ( c.g. ). Este sistema de
coordenadas está de acordo com a norma SAE J670e ( 1976).
A Tabela 1 mostra quais as cargas presentes em cada configuração veicular,
os valores de peso das cargas ( peso ), as distâncias do centro de gravidade
longitudinal de cada carga até a referência O mostrada na Figura 4 ( CGX ) e as
·;

distâncias do centro de gravidade vertical de cada carga ao pavimento ( CGZ ), para
as configurações veiculares 1, 2 e 3, descritas anterionnente.
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TABELA I - Características da distribuição das cargas nas configurações veiculares.
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A Figura 4 mostra a distribuição dos blocos de carga para as configurações de
veículo combinado. Nesta Figura 4, a configuração I não apresenta blocos de carga
no semi-reboque, por se tratar da configuração para veículo combinado vazio.
Na Figura 4, o bloco de carga I aparece em cor diferente dos demais blocos
de carga ( blocos metálicos ) por se tratar de reservatórios de plástico cheios de água.
A Tabela I e a Figura 4 mostram apenas as configurações veiculares que
envolvem o veículo-trator acoplado ao semi-reboque, a configuração 4 não está
descrita neste caso por envolver apenas o veículo-trator sem o semi-reboque acoplado
ao mesmo.
No levantamento do centro de gravidade do veículo-trator e do semi-reboque
aproveitou-se da experiência adquirida e descrita em FERNANDES (1994). No
Apêndice I são mostradas algumas figuras ilustrativas do procedimento de obtenção
do centro de gravidade das configurações veiculares de estudo, realizados na
Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo ( SP ) e Limeira ( SP ),
incluindo os instrumentos de medição utilizados e a obtenção dos pesos estáticos nos
eixos do veículo-trator e do semi-reboque utilizados como exemplo de aplicação
deste estudo.
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Para o centro de gravidade do veículo-trator considerar-se-á:

- c.g. longitudinal ( Lf1 )

:

distância do c.g. ao eixo dianteiro ( direção X ),

obtida através da eq.(3), Anexo A.
- c.g. transversal ( S1 ) : distância do c.g. ao lado esquerdo ( direção Y ),
obtida através da eq.(4), Anexo A.
- c.g. vertical ( H 1 )

:

altura do c.g. em relação ao pavimento ( direção Z ),

obtida através da eq.(S), Anexo A.
- lado esquerdo ( le ) : lado do veículo-trator correspondente ao lado
esquerdo numa vista frontal deste.
- lado direito ( ld ) : lado do veículo-trator correspondente .ao lado direito
numa vista frontal deste ( lado do banco do motorista ).

Para o centro de gravidade do semi-reboque considerar-se-á:

- c.g. longitudinal ( Lf2 ) : distância do c.g. à quinta-roda ( direção X ), obtida
através das equações (6) e (7), Anexo A.
- c.g. transversal ( s 2 ) : distância do c.g. ao lado esquerdo ( direção y ),
obtida através da eq.(8), Anexo A.
- c.g. vertical ( H2 ) : altura do c.g. em relação ao pavimento ( direção Z ),
obtida através das equações (9) e ( l 0), Anexo A.
- lado esquerdo ( le ) : lado do semi-reboque correspondente ao lado esquerdo
do veículo-trator numa vista frontal deste.
- lado direito ( ld ) : lado do semi-reboque correspondente ao lado direito do
veículo-trator numa vista frontal deste.

A seguir são mostradas as posições do centro de gravidade e o peso total de
cada configuração veicular:
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Configuração 1:
Peso total: 16.323 kgf( 163 .230 N)
Centro de gravidade do veículo-trator:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf1 )

: 1.956 mm ( 1,956 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle, )

: 1. 002 mm ( I ,002 m )

Centro de gravidade vertical ( H 1 )

: 950 mm ( 0,950 m )

Centro de gravidade do semi-reboque:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf2 )

: 5.893 mm ( 5,893 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle2 )

: 985 nun ( 0,985 m )

Centro de gravidade vertical ( H2 )

: 1.400 mm ( 1,400 m)

Configuração 2:
Peso total: 31.563 kgf ( 315.630 N)
Centro de gravidade do veículo-trator:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf1 )

: 1.956 mm ( 1,956 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle, )

: 1.002 mm ( 1,002 m)

Centro de gravidade vertical ( H 1 )

: 950 mm ( 0,950 m )

Centro de gravidade do semi-reboque:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf2 )

: 5.212 mm ( 5,212 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle2 )

: 1.014mm( 1,014m)

Centro de gravidade vertical ( H2 )

: 1.761 nun ( 1,761 m)

Configuração 3:
Peso total: 39.956 kgf( 399.560 N)
Centro de gravidade do veículo-trator:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf1 )

: 1.956 mm ( 1,956 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle 1 )

: 1.002 mm ( 1,002 m)

Centro de gravidade vertical ( H 1 )

: 950 mm ( 0,950 m)

Centro de gravidade do semi-reboque:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf2 )

: 5.131 nun ( 5,131 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle2 )

: 1.00 1 mm ( 1,001 m)

Centro de gravidade vertical ( H2 )

: 1.800 mm ( 1,800 m)
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Configuração 4 :
Peso total: 7.513 kgf( 75.130 N)
Centro de gravidade do veículo-trator:
Centro de gravidade longitudinal ( Lf1 )

: 1.956 mm ( 1,956 m)

Centro de gravidade transversal ( Sle 1 )

: 1.002 mm ( 1,002 m)

Centro de gravidade vertical ( H, )

: 950 mm ( 0,950 m )

Antes da realização dos testes de campo e do levantamento dos valores
teóricos de desempenho na freagem para cada configuração veicular, foi necessária a
obtenção das características técnicas construtivas e funcionais do sistema de freio do
veículo combinado exemplo.
As principais características do veículo-trator e do semi-reboque são
mostradas a seguir, segundo informações fornecidas pelos fabricantes destes veículos:

,.
Características do veículo-trator:

...

Modelo

LS 1935

Ano

1997

Fabricante

Mercedes-Benz do Brasil

Aplicação

Rodoviário

Distância entre-eixos

4.600

Bitola dianteira

1.993 mm ( 1,993 m)

Bitola traseira

1.800 nun ( 1,800 m)

Comprimento

7.060 mm ( 7,060 m)

Largura

2.443

Balanço dianteiro

1.375 mm ( 1,375 m)

Balanço traseiro

1.085 mm ( 1,085 m)

Raio de viragem

8.500 mm ( 8,500 m)

Raio dinâmico das rodas do ED

550 mm ( 0,550 m )

Raio dinâmico das rodas do ET

550 mm ( 0,550 m )

Peso vazio em ordem de marcha

7.513 kgf( 75. 130 N)

Ililll (

tlUll (

4,600 m )

2,443 m)
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Limite de peso estabelecido pela legislação brasileira:
Peso bruto no eixo dianteiro

6.000 kgf ( 60.000 N)

Peso bruto no eixo traseiro

10.000 kgf( 100.000 N)

Peso bruto total

16.000 kgf( 160.000 N)

Limite de peso estabelecido pelo fabricante:
Peso bruto no eixo dianteiro

6.000 kgf( 60.000 N)

Peso bruto no eixo traseiro

13 .000 kgf( 130.000 N)

Peso bruto total

19.000 kgf( 190.000 N)

Distância da QR ao ET

410 mm ( 0,410 m)

Altura da QR ao pavimento

1.330 mm ( I ,330m)

Peso bruto admissível na QR

8.487 kgf( 84.870 N)

Freio instalado nos eixos do veículo-trator:
Tipo de freio

tambor

Fonte de energia

pneumática

Tipo de circuito

duplo

Comando do freio

carne " S".

Diâmetro do tambor

410 mm ( 0,410 m)

Área do cilindro de roda

24 pol2 ( 0,015 m2 )

Lonas

AF 557/ Fras-Le

Características do semi-reboque

r.·

Modelo

FNV - CARGA SECA

Ano

1993

Fabricante

FNV

Aplicação

Rodoviário

Número de eixos

3

Númem de rodas por eixo

4

Distância entre QR e primeiro ET

5.760 mm ( 5,760 m)

Distância entre QR e segundo ET

7.000 mm ( 7,000 m)

Distância entre QR e terceiro ET

8.240 mm ( 8,240 m )
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Bitola de cada eixo traseiro

2.000 mm ( 2,000 m)

Comprimento

12.570 mm ( 12,570 m)

Largura

2.600 mm ( 2,600 m)

Balanço dianteiro

1.230 mm ( 1,230 m)

Raio dinâmico das rodas do ET

550 mm ( 0,550 m)

Peso vazjo em ordem de marcha

8. 81 O kgf ( 88. 100 N )

Lirmte de peso na quinta-roda

8.467 kgf ( 84.670 N)

Limjte de peso estabelecido pela legislação brasileira:
Peso bruto por eixo

8.500 kgf( 85 .000 N)

Peso total bruto

25.500 kgf( 255.000 N)

Freio instalado nos eixos do semj-reboque:
Tipo de freio

tambor

Fonte de energia

pneumática

Tipo de circuito

duplo

Comando do freio

carne "S".

Diâmetro do tambor

381 mm ( 0,381 m)

Área do cilindro de roda

30 pol 2 ( 0,019 m2

Lonas

Jurid

)

Características do veículo combinado:

Limjte de peso estabelecido pela legislação:
Peso bruto total combinado

41.500 kgf ( 415 .000 N )

4.3 Instrumentos de medição utilizados

Os resultados experimentais de desempenho na freagem foram obtidos com o
uso de instrumento adequado para o levantamento destas medidas (CORREVIT),
calibrado pela Mercedes-Benz do Brasil.

11 o

Este instrumento obtém o espaço total de freagem, o tempo total de freagem e
a desaceleração média durante a freagem, a partir de uma velocidade inicial do
veículo. Neste instrumento, pode-se obter também o espaço de freagem, o tempo de
freagem e a desaceleração durante a aplicação dos freios, em intervalos regulares de
velocidade, a partir da velocidade inicial do veículo.
Os testes de campo foram realizados para várias pressões de atuação, com
acompanhamento desta através de transdutores de pressão e manômetro calibrados
pela Mercedes-Benz do Brasil.
Para o acompanhamento da temperatura dos freios foram utilizados
termopares instalados nos freios das rodas do lado direito dos eixos dianteiro e
traseiro do veículo-trator e nos freios das rodas do lado direito do primeiro e terceiro
eixos do semi-reboque, com acompanhamento da temperatura através de instrumento
de decodificação e leitura da temperatura medida (YOKOGAW A).
Os resultados globais dos testes de campo não serão mostrados em detalhes
neste trabalho para garantir o sigilo das informações fornecidas pela Mercedes-Benz
do Brasil. No Apêndice 2 são mostradas figuras descritivas dos instrumentos de
medição utilizados e dos testes de campo.

4.4 Definição dos testes de campo de freagem a serem realizados

A realização dos testes de campo de freagem foi baseada no procedimento
padronizado pela ECE-R 13 chamado Teste Tipo-O, descrito no Anexo 4 da ECER 13, que basicamente indica os requisitos de desempenho na freagem para o veículo e
as condições iniciais dos testes de campo, conforme a categoria na qual o veículo
pertence.
Para o veículo-trator LS 1935 ( pertencente à categoria N3 ), a EC E-R 13
recomenda a realização dos testes de freagem com o veículo na velocidade inicial de
60 km/h ( 16,7 m/s ).

Os testes de campo foram realizados para o veículo exemplo na velocidade
inicial de 60 km/h ( 16,67 m/s ) para todas as configurações veiculares de estudo,
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conforme prescreve o teste Tipo-O da ECE-R 13 . Testes de campo para velocidades
superiores à esta poderiam ser realizados, mas foram evitados por questões de
segurança e para seguir as recomendações para a realização do teste Tipo-O da ECERl3.
Para o Teste Tipo-O, a regulamentação ECE-Rl3 ainda indica que os freios
das rodas do veículo devem estar frios antes da freagem ( temperatura inferior à 100
graus Celsius ), por isso foi realizado o acompanhamento da temperatura dos freios
dos eixos veiculares através da instalação de termopares nas lonas de freio e do
instrumento adequado (YOKOGAWA) .
A regulamentação ECE-Rl3 também prescreve que o teste Tipo-O deve ser
realizado em pavimento que ofereça boa aderência, plano e seco, sem a influência de
ventos laterais, com o motor do veículo desengrenado, sem o veículo desviar de sua
trajetória retilínea e sem ocorrer vibrações anormais no veículo durante a freagem .
O procedimento adotado para a realização dos testes de campo relativos aos
Estudos 1, 2, 3 e 4, realizados com as configurações l , 2, 3 e 4 respectivamente,
constituiu-se basicamente da obtenção do melhor desempenho possível durante a
freagem do veículo com as rodas deste na imjnência de escorregamento. Tal condição
foi encontrada após a realização do processo de freagem do veículo por sucessivas
vezes, com o acréscimo discreto da pressão dos freios a cada nova freagem, com o
intuito de indentificar a pressão capaz de proporcionar a situação de iminência de
travamento total das rodas do veículo.
Durante o procedimento descrito, cada freagem foi realizada com a
temperatura dos freios inferior à I 00 graus Celsius, conforme recomendação da ECER 13 para teste com freios frios, para que não houvesse alteração de temperatura dos
freios que fosse capaz de influenciar no fator de freio do sistema de freios do veículo
e causar alguma influência significativa nos resultados dos testes de campo de
desempenho do veículo na freagem .
Após encontrada a condição de imjnência de escorregamento total das rodas
de qualquer eixo veicular durante a freagem do veículo repetiu-se a realização do
processo de freagem nesta condição por mais cinco vezes, no sentido de obter uma
média aritmética dos valores experimentais de desempenho do veículo na freagem
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para se garantir a representatividade destes valores, incluindo-se a obtenção do desvio
padrão "s" dos valores experimentais de cada procedimento de teste de campo
realizado com as configurações veiculares de estudo para verificar a coerência entre
os mesmos valores.
Através do procedimento de teste de campo descrito anteriormente também
obteve-se os valores de pressão no sistema de freios e respectivos valores de
desaceleração do veículo durante a freagem, tais valores permitem realizar a avaliação
do modelo matemático para o sistema de freios do veículo elaborado neste trabalho .
No Anexo 2 deste trabalho tem-se algumas figuras ilustrativas dos
instrumentos de medição utilizados e do procedimento de teste de campo descrito.
Por se tratar de um veículo atiiculado pesado, neste trabalho também foi
incluída a verificação da compatibilidade entre veículo-trator e semi-reboque
utilizados como exemplo de aplicação, conforme os requisitos previstos no Anexo lO
da ECE-Rl3 para tal. A compatibilidade entre veículo-trator e semi-reboque é

.,

fundamental na segurança durante a utilização do veículo combinado.
No Capítulo 5 serão mostrados os valores teóricos e experimentais obtidos
nos Estudos l a 4 e a comparação entre os mesmos, além da verificação da
compatibilidade do veículo-trator-semi-reboque conforme ECE-Rl3 .
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5. RESULTADOS

5.1 Resultados teóricos e experimentais

Os resultados teóricos de estudo do desempenho das configurações veiculares
na freagem e do comportamento do sistema de freios foram obtidos através do
modelo matemático e do programa computacional desenvolvidos. A obtenção dos
resultados experimentais do desempenho das configurações veiculares na freagem e
do comportamento do sistema de freios é proveniente dos testes de campo.
Os resultados teóricos e experimentais dos Estudos l a 4 de desempenho na
freagem, realizados com as configurações veiculares descritas no capítulo anterior,
foram obtidos utilizando-se o veículo-trator de dois eixos LS 1935, da MercedesBenz do Brasil, e o semi-reboque de três eixos FNV para o transporte de carga seca,
da FNV-FRUEHALF do Brasil.
Foram adotadas as seguintes condições iniciais para o estudo da freagem das
configurações veiculares: freagem à velocidade inicial de 60 kmlh ( 16,7 m/s ), em
pista de asfalto seca, plana, com coeficiente de aderência entre o pneumático e o
pavimento estimado em O, 7 , com atuação dos freios de todas as rodas dos eixos do
veículo, com as condições dos testes de campo baseadas no Teste Tipo-O definido no
Anexo 4 da ECE-R13 e a aceleração da gravidade de lO m/s2 •
Como resultados teóricos são mostrados os mapas de desempenho do veículo
exemplo na freagem, com os seguintes parâmetros: a distância de freagem, a
eficiência da freagem, as desacelerações máxima e média, a pressão no sistema de
freios, a seqüência de travamento dos eixos veiculares, as posições longitudinal e
vertical do centro de gravidade do semi-reboque, as forças de freagem e a distribuição
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das mesmas nos eixos, as forças normais e a distribuição das mesmas entre os eixos e
as forças longitudinal e vertical no acoplamento entre veículo-trator e semi-reboque.
Posteriormente, também é mostrada a avaliação do comportamento do
sistema de freio para os mesmos Estudos I a 4, através da comparação entre os
valores teóricos e experimentais de pressão no sistema de freios e de desaceleração
atingidos durante o processo de freagem com as configurações veiculares estudadas.
Desde a Figura 5 até a Figura 26 mostradas a seguir tem-se os mapas de
desempenho obtidos para o veículo-trator LS 193 5 com o semi-reboque FNV para o
transporte de carga seca, contendo os parâmetros que podem ser obtidos pela técnica
dos mapas de desempenho na freagem.
Para os resultados mostrados desde a Figura 5 até a Figura 26, tem-se as
seguintes condições iniciais, o veículo combinado exemplo tem sistema de freios de
série e a freagem ocorre com atuação dos freios das rodas de todos os eixos ( CASO
3 ), a altura do centro de gravidade da carga ( CGZQ ) é de 2.000 mm ( 2 m ) em
relação ao pavimento, a freagem do veículo rodoviário articulado pesado exemplo é
realizada com a velocidade inicial (V) de 60 km/h ( 16,7 m/s) e com coeficiente de
aderência disponível no contato entre pneumático e pavimento ( MIO ) de O, 7.
Os gráficos provenientes do sistema computacional desenvolvido e que serão
mostrados neste trabalho possuem uma legenda de identificação do estudo no canto
superior esquerdo, que mostra o nome do usuário, a versão do estudo da freagem e a
data em que o mesmo foi realizado.
Os gráficos podem ter uma legenda de informações no canto inferior
esquerdo, que mostra alguns dados do veículo e outros dados importantes do estudo.
Nos gráficos de mapa de desempenho a legenda do canto inferior esquerdo
mostra:
CASO: caso de freagem do veículo estudado ( o caso 3 significa a freagem de
todos os eixos do veículo-trator-semi-reboque).
ACcav: área dos cilindros de freio instalados nas rodas dos eixos dianteiro e
traseiro do veículo-trator sucessivamente, em polegadas quadradas.
ACsr: área dos cilindros de freio instalados nas rodas dos eixos do semireboque sucessivamente (primeiro, segundo e terceiro eixos).
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V: velocidade inicial de veículo na freagem, em quilômetros por hora.
MIO: coeficiente de aderência disponível no contato entre pneumático e
pavimento para frear.
CGZQ: altura do centro de gravidade da carga colocada no semi-reboque, em
milímetros.
No canto superior direito tem-se a legenda das curvas do gráfico exibido, com
os símbolos diferenciados para cada curva:
Limite ET: curva que representa o limite de peso admitido nos eixos do semireboque pela legislação.
Limite QR: curva que representa o limite de peso na quinta-roda.
Carga Máxima: curva que representa o limite de carga máxima
QR-ET: limite geométrico do semi-reboque ( distância entre quinta-roda e
segundo eixo traseiro do mesmo (eixo central), que é de 7.000 mm ( 7 m ).
A Figura 5 mostra o mapa de desempenho com valores de distância de
,.
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A Figura 6 mostra o mapa de desempenho com valores de eficiência da
freagem para o veículo rodoviário articulado pesado LS 1935 I FNV - CARGA
SECA.
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A Figura 7 mostra o mapa de desempenho com valores de desaceleração
máxima na freagem do veículo rodoviário articulado pesado LS 1935 I FNV CARGA SECA.
A Figura 8 mostra o mapa de desempenho com valores de desaceleração
média na freagem do veículo rodoviário articulado pesado LS 193 5 I FNV - CARGA
SECA.
Os Mapas de desempenho das Figuras 5, 6, 7 e 8 são importantes para a
avaliação do desempenho do veículo durante o processo
condições operacionais.
·.·
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O espaço ou a distância de freagem, a eficiência e as desacelerações máxima e
média são parâmetros fundamentais para a análise do desempenho do veículo na
freagem pelo projetista do sistema de freios . Entre estes parâmetros a eficiência da
freagem merece ser destacada pela sua estreita relação com o desempenho e a
segurança da freagem.
A eficiência da freagem é definida em LIMPERT (1992) como a razão entre a
máxima desaceleração obtida durante o processo de freagem ( por unidade da
aceleração da gravidade ) e o coeficiente de adesão máximo disponível no contato
entre pneumáticos e pavimento, sem que ocorra o escorregamento de qualqu~r eixo.
Em geral, as rodas de cada eixo do veículo utilizam coeficientes de adesão
diferentes durante o processo de freagem, com qualquer sistema de freios instalado,
produzindo no veículo uma desaceleração real.
Quando todas as rodas utilizam todo o coeficiente de adesão disponível entre
pneumáticos e pavimento para frear, todas as rodas estão na iminência do
escorregamento, proporcionando a máxima desaceleração ou a desaceleração ideal na
freagem, que coincide com a máxima adesão disponível entre pneumáticos e
pavimento.
A razão entre a desaceleração real e a desaceleração ideal é a eficiência do
processo de freagem . A eficiência indica quanto da adesão disponível se transforma
em desaceleração na freagem do veículo.
Quando a eficiência é de I 00 % ( cem por cento ), o freio instalado permite
que todas as rodas do veículo usem toda a adesão disponível, sem que ocorra o
escorregamento de qualquer roda. Portanto, o veículo tem a desaceleração ideal e o
melhor desempenho.
GILLESPIE ( 1992) mostra que a eficiência é um método útil de avaliar o
desempenho de sistemas de freio, especialmente em veículos pesados onde múltiplos
eixos estão envolvidos. GILLESPIE ( 1992) mostra ainda que a freqüência de
escorregamento das rodas dos eixos durante a freagem, em superfície molhada, está
relacionada com a eficiência da freagem, ou seja, existe uma relação entre a
possibilidade de ocorrer escorregamento dos eixos veiculares na freagem e a eficiência
de tal processo em percentagem.
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A eficiência está relacionada com o aproveitamento da adesão disporúvel por
cada eixo e, portanto, com o balanceamento de forças de freagem nos eixos.
Duas situações podem ocorrer com o eixo que estiver mais distante do
balanceamento adequado:
Primeiro, as forças de fi·eagem que exigem adesão superior à disponível são
aplicadas nas rodas do eixo. Portanto, as rodas deste eixo escorregam na freagem
prejudicando o desempenho e a estabilidade.
Segundo, as forças de freagem que exigem adesão bem inferior à disporúvel
são aplicadas nas rodas do eixo. Tal fato leva a uma baixa utilização da adesão e a
baixa eficiência, o que afeta o desempenho.
GILLESPIE ( 1992) mostra que quanto maior for a et1ciência do processo de
freagem, menor será a possibilidade de ocorrer escorregamento total das rodas dos
eixos do veículo, o que eleva a estabilidade e a segurança veicular.
A ocorrência de escorregamento de qualquer eixo afeta a dirigibilidade 1 do
veículo, definida em CANALE ( 1991 ), podendo produzir acidentes que o envolvem.
Portanto, melliorar a eficiência da freagem é elevar o desempenho e
proporcionar melhor estabilidade. Evitar o escorregamento das rodas dos eixos é
reduzir o número de acidentes, o que contribui efetivamente para a segurança
veicular.
A Figura 9 mostra o mapa de desempenho com valores de pressão nos freios
na freagem do veículo rodoviário articulado pesado LS 1935 I FNV- CARGA SECA.
Os mapas de desempenho das Figuras 7 e 9 podem fornecer uma ampla
visualização da sensibilidade na aplicação dos freios do veículo para quaisquer
condições operacionais, que é obtida pela relação entre pressão nos freios e
desaceleração atingida pelo veículo.
A Figura lO mostra o mapa de desempenho com os etxos que tem a
possibilidade de em primeiro lugar ocorrer o travamento das rodas na freagem do
veículo rodoviário articulado pesado LS 1935 I FNV- CARGA SECA.

1

l'er GLOSSIÍRJO.
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A estabilidade 1 do processo de freagem está associada ao escorregamento das
rodas de algum eixo do veículo durante a freagem. Em trecho curvilíneo, a
estabilidade também está associada à ocorrência de tombamento do veículo.
O escorregamento das rodas do veículo ocorre quando a força de freagem
transmitida para o contato entre pneumático e pavimento é maior que o produto entre
a força normal nesse eixo e o coeficiente de adesão máximo disponível durante a
freagem.
Quando escorregam, as rodas não suportam esforços laterais. Este fato
produz efeitos diferentes dependendo das rodas de qual eixo escorregam.
O escorregamento do eixo dianteiro produz a perda de dirigibilidade do
veículo pelo motorista, segundo a dirigibilidade, definida em CANALE ( 1991 ). O
veículo não responde mais à mudança de direção solicitada pelo motorista, através do
sistema de direção, porque os pneumáticos não produzem forças laterais.
Com o escorregamento das rodas do eixo dianteiro, o veículo tende a
•J

desenvolver uma trajetória retilínea.
Em trajetória retilínea, o veículo continua nela sem dirigibilidade. No caso de
trajetória curvilínea, o veículo tende a percorrer uma trajetória retilínea tangente à
curva, no instante do escorregamento.
Para retomar o controle direcional do veículo, o motorista deve retirar a
aplicação dos freios. Esta atitude leva a liberação das rodas e permite a retomada do
controle do veículo.
O escorregamento das rodas do eixo traseiro faz com que elas não suportem
esforços laterais. Portanto, qualquer perturbação pode produzir momento com
relação ao eixo dianteiro do veículo, fazendo-o girar sobre o pavimento de forma
rápida e praticamente incontrolável pelo motorista.
Esta

instabilidade

pode

ter

conseqüências

mats

pengosas

que

o

escorregamento do eixo dianteiro. Portanto, o projetista do sistema de freios prefere
·.I

geralmente que as rodas do eixo dianteiro escorreguem primeiro e a regulamentação
ECE-R13, em seu Anexo 10, estabelece que as rodas do eixo dianteiro escorreguem
primeiro durante a freagem por se tratar de uma situação mais segura.
1

Ver GLOSSJÍRIO.
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Para o veículo-trator-semi-reboque o escorregamento do eixo dianteiro do
cavalo produz o mesmo efeito já descrito. Para o veículo combinado, o
escorregamento do eixo traseiro do cavalo pode levar ao jackknife do veículo.
O escorregamento dos eixos do semi-reboque também produz o jackkn(fe,
mas este pode ser controlado por um motorista habilidoso, através do alívio do
esforço aplicado nos freios.
Os conceitos descritos anteriormente mostram a importância do mapa de
desempenho da Figura IO. Pois através do mesmo, pode-se avaliar a estabilidade
quanto ao escorregamento dos eixos do veículo e a seqüência de escorregamento para
diferentes coeficientes de adesão disponíveis entre pneumáticos e pavimento.
Neste mapa pode-se avaliar a influência da condição operacional, dos
parâmetros do sistema de freios e do veículo, na aderência utilizada por eixo e na
seqüência de escorregamento destes.
A Figura IO ainda fornece informações para otimizar a estabilidade do veículo
•)

durante a freagem e permite avaliar a influência da utilização de válvulas
proporcionadoras, sensíveis à carga ou à desaceleração, no comportamento do
;o

veículo.
O conhecimento da seqüência de escorregamento total em várias condições
operacionais é informação importante para a introdução de sistemas automáticos de
controle da freagem, como o ABS.
Até o momento pode-se dizer que os mapas de desempenho das Figuras 5 a
IO contém informações essenciais para uma análise ampla do processo de freagem do
veículo, para quaisquer condições operacionais. Pois, os parâmetros distância,
eficiência, desaceleração máxima, desaceleração média e pressão dos freios durante a
freagem, bem como a identificação dos eixos veiculares em que ocorre
escorregamento total das rodas são importantes para avaliar o desempenho, a
estabilidade direcional e a segurança veicular na freagem.
A Figura li mostra o mapa de desempenho na freagem com valores do centro
de gravidade longitudinal do semi-reboque FNV - CARGA SECA.
A Figura 12 mostra o mapa de desempenho na freagem com valores do centro
de gravidade vertical do semi-reboque FNV- CARGA SECA.
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A posição do centro de gravidade é uma informação fundamental para o
projetista de veículos no dimensionamento do sistema de freios. O centro de
gravidade influencia na distribuição dinâmica de pesos sobre os eixos do veículo
durante a freagem e, por conseqüência, o desempenho e a estabilidade nesse processo.
A técnica dos mapas de desempenho foi desenvolvida a partir da técnica do
passeio do centro de gravidade, que é largamente utilizada na Engenharia
Aeronáutica, segundo ROSKAN (1982). CANALE (1991) e FERNANDES (1994)
mostram a aplicação desta técnica para a Engenharia Automotiva.
A técnica do passeio do centro de gravidade permite a obtenção de todas as
posições que o centro de gravidade do veículo pode ocupar, respeitando os limites de
carregamento impostos pelo fabricante do veículo e pela legislação em vigor.
Para o veículo freando em trajetória retilínea, a posição do c.g. longitudinal e
vertical afeta a distribuição dos pesos dinâmicos nos eixos, interferindo no
desempenho e na estabilidade do veículo na freagem.
Para o veículo em trajetória curvilínea, a posição do c.g. influencia na
distribuição dos pesos dinâmicos nos eixos, interferindo na estabilidade com relação
ao escorregamento das rodas dos eixos e ao tombamento do veículo.
Os mapas de desempenho das Figuras 11 e 12 permitem obter todas as
posições que o centro de gravidade do veículo pode ocupar, respeitando-se os limites
do fabricante e da legislação vigente, para quaisquer condições operacionais do
veículo e ao mesmo tempo estabelecem o relacionamento entre estas posições de
centro de gravidade e o desempenho, a estabilidade e as forças envolvidas na freagem
do veículo.
A forma dos mapas de desempenho depende de fatores como os limites
geométricos e de peso admitidos nos eixos do veículo, que são determinados pelo
fabricante e pela legislação, das posições discretas de centro de gravidade que
norteiam a visualização dos parâmetros dos mapas de desempenho e das condições
operacionais. ' estabelecidas para o estudo da freagem do veículo. Modificações
introduzidas nestes fatores e o reflexo das mesmas no processo de freagem do veículo
podem ser avaliadas nos mapas de desempenho de forma clara e ampla.
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A seguir são mostrados os mapas de desempenho de forças de freagem e
distribuição das mesmas entre os eixos veiculares.
A Figura 13 mostra o mapa de desempenho com valores de forças de freagem
no eixo dianteiro do

veículo~trator

LS 1935 na freagem, em N. A Figura 14 mostra o

mapa de desempenho com valores de distribuição de forças de freagem no eixo
dianteiro do veículo-trator LS 193 5 na freagem, em porcentagem.
A Figura 15 mostra o mapa de desempenho com valores de forças de freagem
no eixo traseiro do veículo~trator LS 1935 na freagem, em N .
A Figura 16 mostra o mapa de desempenho com valores de distribuição de
forças de freagem no eixo traseiro do

veículo~ trator

LS 193 5 na freagem, em

porcentagem.
A Figura 17 mostra o mapa de desempenho com valores de forças de freagem
nos eixos do

semi~reboque

FNV I CARGA SECA na freagem, em N. A Figura 18

mostra o mapa de desempenho com valores de distribuição das forças de freagem nos
eixos do

....
]

:s.s
oUJ
QJ

Q.
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FIGURA 15 - Mapa de desempenho com as forças de freagem no ET do VT, [ N ].
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Com os mapas de desempenho das Figuras 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pode-se
conhecer qual sistema de freios instalado proporciona a melhor relação entre força de
freagem e pressão e como modificações nas características desse sistema de freios
afetam esta relação.
Estes mapas contém

informação

importante

para

o projetista no

dimensionamento do próprio sistema de freios e componentes, das suspensões, dos
pneumáticos, do chassi, do sistema de direção e outros. As forças de freagem e as
suas respectivas distribuições entre os eixos veiculares são ainda informações
fundamentais para o projetista do pavimento.
Estes mapas também auxiliam na definição do balanceamento do sistema de
freios· do veículo, que influi sensivelmente no desempenho do veículo-trator-semireboque na freagem.
As Figuras 19 e 20 mostram respectivamente os mapas de desempenho com
valores de forças e distribuição de normais no eixo dianteiro do veículo-trator LS
193 5 na freagem.
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A Figura 21 mostra o mapa de desempenho com valores de forças nonnais no
eixo traseiro do veículo-trator LS 193 5 na freagem, em N.
A Figura 22 mostra o mapa de desempenho com valores de distribuição das
forças nonna1s no eixo traseiro do veículo-trator LS 193 5 na freagem, em
porcentagem.
A Figura 23 mostra o mapa de desempenho com valores de forças normais
nos eixos do semi-reboque FNV I CARGA SECA na freagem, em N.
A Figura 24 mostra o mapa de desempenho com valores de distribuição de
forças normais nos eixos do semi-reboque FNV I CARGA SECA na freagem, em
porcentagem.
Nestes mapas é possível observar a transferência de carga entre o semireboque e o veículo-trator durante a freagem e a importância da condição operacional
neste fenômeno, que também depende das posições do centro de gravidade nestas
condições operacionais mostradas nos mapas das Figuras li e 12.
As forças de reação normal e respectivas distribuições das mesmas são
informações importantes para o projetista no dimensionamento do próprio sistema de
freios e componentes, das suspensões, dos pneumáticos, do chassi, do sistema de
direção, etc. Além disso, estas são informações importantes também para o projetista
do pavimento.
Com as normais, as forças de freagem e as características do movimento, dos
pneumáticos, do sistema de freios e da suspensão têm-se condições para elaborar a
simulação do veículo durante a freagem em tempo real.
Os mapas de desempenho das Figuras 20, 22 e 24 ainda podem auxiliar o
projetista na busca do balanceamento ideal dos freios durante a freagem. Que ocorre
quando o balanceamento dos freios é igual à distribuição das forças normais em cada
eixo, sendo que nesta situação os pneumáticos utilizam a máxima adesão longitudinal
disponível no contato com o pavimento para frear.
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A Figura 25 mostra o mapa de desempenho na freagem com valores de forças
tangenciais na quinta-roda ( na direção longitudinal e no plano XZ ), em N. Sendo
que os valores de forças tangenciais na quinta-roda com sinal negativo indicam que o
semi-reboque está puxando o veículo-trator para trás durante a freagem .
A Figura 26 mostra o mapa de desempenho na freagem com valores de forças
normais na quinta-roda, em N. Sendo que os valores positivos destas forças indicam
que o semi-reboque está aplicando uma força vertical para baixo sobre a quinta-roda
do veículo-trator.
As forças na quinta-roda obtidas podem ser utilizadas pelo projetista no
dimensionamento desta e no cálculo estrutural do veículo combinado. A obtenção das
forças na quinta-roda auxilia o projetista na definição da posição da quinta-roda no
veículo-trator e no semi-reboque, que afeta a distribuição de peso estático nos eixos
do veículo e o seu desempenho . A realização de estudos consecutivos, onde apenas a
posição da quinta-roda é alterada, permite ao projetista encontrar a posição desta que
proporcione a melhor distribuição de peso estático nos eixos, o melhor desempenho e
a melhor estabilidade direcional do veículo combinado na freagem.
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As figuras anteriores que contém os mapas de desempenho apresentam ainda
no eixo longitudinal C. G. Carga a posição do centro de gravidade do carregamento
colocado sobre a plataforma de carga do semi-reboque ( sendo considerado que o
centro de gravidade do carregamento sobre o semi-reboque pode estar entre a quintaroda e o eixo central do mesmo ) e no eixo vertical Peso total a condição de
carregamento do veículo combinado, partindo-se sempre da condição de veículo
combinado vazio com 16.323 kgf ( 163.230 N ).
As tabelas a seguir mostram os resultados teóricos e experimentais do
desempenho na freagem dos veículos nos Estudos l, 2, 3 e 4, que representam
respectivamente as configurações veiculares I, 2 , 3 e 4.
São mostrados nestas tabelas os parâmetros obtidos durante o processo de
freagem de cada configuração veicular, como a distância de freagem, a eficiência da
freagem, a desaceleração máxima, a desaceleração média e quais os eixos com
possibilidade de ocorrer o travamento das rodas primeiro. Além disso, são mostrados
também o peso total de cada configuração, a posição longitudinal do centro de
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gravidade do semi-reboque em relação à quinta-roda ( CGX - SR ) e a altura do
centro de gravidade do semi-reboque em relação ao pavimento ( CGZ - SR ).
A Tabela 2 mostra os valores teóricos de desempenho na freagem fornecidos
pelos mapas de desempenho ( mapa ), os valores experimentais de desempenho na
freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o desvio padrão dos valores
experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores de desempenho do mapa e
experimentais ( desvio % ) para o Estudo 1 ( veículo-trator-semi-reboque vazio ).

TABELA 2- Valores dos mapas de desempenho e experimentais para Estudo 1.
parâmetros

unidade

mapa

teste

s

desvio%

distância de freagem

[ m]

40,86

40,80

0,82

O, 15

eficiência da freagem

[%]

59, 15

59,71

0,08

0,94

desaceleração máxima

[ m/s2]

4,06

4, lO

0,08

0,98

desaceleração média

[ m/s 2 ]

3,40

3,47

0,04

2,02

SR - todos

SR - eixo 1

eixo com travamento
peso total

[ N]

163 .230

163 .230

CG X- SR

[ m]

5,893

5,893

CG Z- SR

[ m]

1,400

1,400
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~-·
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A Tabela 3 mostra os valores teóricos de desempenho na freagem fornecidos
pelo programa computacional na configuração I ( programa ), os valores
experimentais de desempenho na freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o
desvio padrão dos valores experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores
de desempenho do mapa e experimentais ( desvio % ) para o Estudo 1 ( veículotrator-semi-reboque vazio ).
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TABELA 3 -Valores do programa e experimentais para Estudo l.
..

.................. .....

..-.-

.... ....
~

~ .-

parâmetros

~-~--

. ..

·--·

..

unidade

programa

teste

s

desvio%

distância de freagem

[ m]

40,86

40,80

0,82

0,15

eficiência da freagem

59,15

59,7I

0,08

0,94

desaceleração máxima

[%]
[ m/s2 ]

4,06

4,IO

0,08

0,98

desaceleração média

[ mls2 )

3,40

3,47

0,04

2,02

SR- todos

SR- eixol

-- -- -

eixo com travamento
peso total

[ N]

163 .230

163.230

CGX- SR

[ m]

5,893

5,893

CG Z- SR

[ m]

1,400

1,400

·······--------------······

·- -----------·-·········································

.

o
o
o
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A Tabela 4 mostra os valores teóricos de desempenho na freagem fornecidos
pelos mapas de desempenho ( mapa ), os valores experimentais de desempenJ1o na
freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o desvio padrão dos valores
experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores de desempenho do mapa e
experimentais ( desvio % ) para o Estudo 2 ( veículo-trator-semi-reboque com carga
parcial).

TABELA 4- Valores dos mapas de desempenho e experimentais para Estudo 2.
~~~~·

parâmetros
.............................. ...

.... .. ..

mapa
-········· ······-··--····

distância de freagem

[ m]

33,69

eficiência da freagem
desaceleração máxima

[% ]
[ mls2 ]

desaceleração média

[ m/s2]

eixo com travamento

-~

~=·
-~·=·····

unidade

teste
· ······

s

desvio %

···------·-···-··········· ······················ ······· ··· -··········---·-··

35,50

0,97

5, 10

74,85

69,90

O, I5

6,6 1

5, 14

4,80

O, I 5

6,6I

4, 12

3,98

0,08

3,40

SR- todos

SR- eixo 1

peso total

[ N]

3I4. I90

3I5.630

0,46

CG X- SR

[ m]

5,329

5,2I2

2,20

CGZ- SR

[ m]

1,779

1,761

I ,O 1

CG X- carga

[ m]

5,000

5,087

1,71

CG Z- carga

[ m]

2,000

1,952

2,40
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A Tabela 5 mostra os valores teóricos de desempenho na freagem fornecidos
pelo programa computacional na configuração 2 ( programa ), os valores
experimentais de desempenho na freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o
desvio padrão dos valores experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores
de desempenho do mapa e experimentais ( desvio % ) para o Estudo 2 ( veículotrator-semi-reboque com carga parcial).

TABELA 5- Valores do programa e experimentais para Estudo 2.
parâmetros

unidade

programa

teste

•·-··------·•••--·•-•-~•·•-·-~•• ••·----n-••• •••••••••--~-•• •••••••••-••--••- •--•

,:.

s

desvio%

... ••• •• •- -·-·••--• • • · --"-•••·•-~

distância de freagem

[ m]

34,49

35,50

0,97

2,85

eficiência da freagem

[%]

72,68

69,90

O, 15

3,82

desaceleração máxima

[ m/sz]

4,99

4,80

O, 15

3,81

desaceleração média

[ m/s2 ]

4,03

3,98

0,08

1,24

SR- todos

SR- eixo I

eixo com travamento
peso total

[ N]

315.630

315.630

CGX- SR

[ m]

5,212

5,212

CG Z- SR

[ m]

1,761

I ,761

CG X- carga

[ m]

5,087

5,087

CG Z - carga

[ m]

1,952

1,952

o
o
o
o
o

A Tabela 6 mostra os valores teóricos de desempenho na freagem fornecidos
pelos mapas de desempenho ( mapa ), os valores experimentais de desempenho na
freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o desvio padrão dos valores
experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores de desempenho do mapa e
experimentais ( desvio % ) para o Estudo 3 ( veículo-trator-semi-reboque com carga
total).
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TABELA 6 - Valores dos mapas de desempenho e experimentais para Estudo 3.
.. .

-···

unidade

mapa

teste

s

desvio%

distância de freagem

[ m]

33,57

36,94

0,71

9,12

eficiência da freagem

75,18

69,03

O, 11

8,18

desaceleração máxima

[%]
2
[ m/s ]

5,16

4,74

O, 11

8,14

desaceleração média

[ m/s2]

4,14

3,82

0,07

7,73

SR- todos

SR- eixo 1

parâmetros

- - -- -

-

-

eixo com travamento
peso total

[ N]

389.670

399.560

2,48

CGX- SR

[ m]

5,250

5, 131

2,27

CGZ- SR

[ m]

1,832

1,800

1,75

CG X- carga

[ m]

5,000

5,167

3,23

CG Z - carga

[ m]

2,000

1,935

3,25

=··•.1--'-'

~ - -~--'-'-'~-_;.:_- _ ::..:_~'==·

·····

· · ···· · ·· · .::.· · -- =~ - -~::.<A«"'- '

'

TABELA 7 - Valores do programa e experimentais para Estudo 3.
parâmetros

unidade

programa

teste

s

desvio%

distância de freagem

[ m]

35,36

36,94

0,71

4,28

eficiência da freagem

72,59

69,03

O, 11

4,90

desaceleração máxima

[%]
2
[ m/s ]

4,99

4,74

O, 11

5,0 1

desaceleração média

[ m/s2 ]

3,93

3,82

0,07

2,80

SR- todos

SR- eixo 1

eixo com travamento
peso total

[ N]

399.560

399.560

CGX- SR

[ m]

5,131

5,131

CGZ- SR

[ m]

1,800

1,800

CG X- carga

[ m]

5,167

5,167

CG Z - carga

[ m]

1,935

1,935

o
o
o
o
o

---·-·····-···········--·----··-······-·········------------···········-····························---------·······-·····-· -····---·--········-································· ··-·······························

·)

A Tabela 7 acima mostra os valores teóricos de desempenho na freagem
fornecidos pelo programa computacional na configuração 3 ( programa ), os valores
experimentais de desempenho na freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o
desvio padrão dos valores experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores
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de desempenho do mapa e experimentais ( desvio % ) para o Estudo 3 ( veículotrator-semi-reboque com carga total ).
A Tabela 8 mostra os valores teóricos de desempenho na freagem fornecidos
pelo programa computacional na configuração 4 ( programa ), os valores
experimentais de desempenho na freagem obtidos nos testes de campo ( teste ), o
desvio padrão dos valores experimentais ( s ) e o desvio percentual entre os valores
de desempenho do mapa e experimentais ( desvio % ) para o Estudo 4 ( veículo-trator
vazio).

TABELA 8 - Valores do programa e experimentais para Estudo 4.
parâmetros

unidade

programa

teste

s

desvio%

distância de freagem

[ m]

31 ,25

31,80

0,43

1,73

eficiência da freagem

[%]

70,34

68,44

0,22

2,70

4,83

4,70

0,22

2,69

4,44

4,40

0,05

0,90

ET

ET

..

desaceleração máxima
desaceleração média

2

1
2
[ m/s 1
[ m/s

eixo com travamento
peso total

[N1

75.130

75 .130

CGX

[ m]

1,956

1,956

CGZ

[ m]

U~ o.-.;a.
.,oo,.n ,.,..-o-.o·...,- o rooo·•~• • ~~ •~• •~~-o o o o o ..._..., ,-..o_.ooooo.ooooo.o

0,950
... o ......... o.~"'.........,....._,, ,.-n.o o O.> o O o o o O Orooo.-.

o
o
o

0,950

........ ..._....._., ...... ~_.O.oO_ao.ho,...o·ooo·on ooO O Oi.o LO.O.o...- o·o,..oo·...-.:..A.o

o O'onro o~·.-. o o oo o·ooo o.~~_. ,

Nas Tabelas 2 a 8 existe uma coluna que indica o desvio percentual entre os
valores de desempenho na freagem teóricos ( fornecidos pelo mapa de desempenho
ou programa computacional nas configurações veiculares ) e os valores de
desempenho obtidos nos testes de campo de freagem das mesmas configurações
veiculares.
Nas Tabelas 2 a 8 existe uma coluna que representa os valores de desvio
·)

padrão ( s ) para os valores experimentais de desempenho na freagem obtidos nos
testes de campo de freagem com as configurações veiculares I, 2, 3 e 4,

·~

respectivamente. O desvio padrão pode ser entendido como uma medida estatística da
dispersão dos valores experimentais em tomo do valor médio obtido para cada
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parâmetro nos testes de campo, sendo que valores de desvio padrão próximos de zero
sugerem que resultados coerentes foram obtidos nas medições.
A seguir são mostradas as figuras e tabelas que mostram os resultados
teóricos e experimentais para a avaliação do comportamento do sistema de freios na
freagem dos veículos, através da relação entre pressão no sistema de freios e
desaceleração atingida na freagem, para os Estudos l, 2, 3 e 4.
Os gráficos das Figuras 30 a 33 e as respectivas Tabelas 9 a 12 a segutr
mostram valores teóricos e experimentais para os Estudos 1 a 4 da relação entre a
pressão no sistema de freios e a desaceleração produzida na aplicação dos freios. Os
resultados destes gráficos e figuras pemútem avaliar o modelo matemático
desenvolvido para o sistema de freios instalado no veículo articulado pesado e para a
sua forma de atuação durante a freagem.
As Tabelas 9, 10, 11 e 12 a seguir mostram ainda os coeficientes de
correlação, os coeficientes angulares e o termo independente das retas obtidas pela
,\

técnica da regressão linear, que melhor representam a distribuição dos pares de
valores teóricos e experimentais de pressão nos freios e desaceleração do veículo.
A regressão linear é um método estatístico para obter a reta que melhor se
ajusta ao conjunto de pares de valores de pressão e desaceleração obtidos com a
freagem do veículo exemplo.
O coet1ciente de correlação ( r ) é um número que deve estar no intervalo de 1 a + 1 e que indica se realmente a distribuição dos pares de valores se aproximam de
uma reta. O coeficiente angular da reta ( m ) indica a sua inclinação angular e o
coeficiente linear ( c ) é o termo independente da reta.
O coeficiente angular do gráfico de pressão nos freios versus desaceleração do
veículo definem a inclinação angular da reta característica desta relação e fornecem a
sensibilidade do sistema de freios.
Inclinações angulares muito acima de 45° fornecem sensibilidade baixa, por
outro lado, inclinações angulares muito abaixo de 45° fornecem sensibilidade alta.
Ambas as situações provocam dificuldades na operação do sistema de freios pelo
motorista.
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FIGURA 27 - Pressão no sistema de freios versus desaceleração para Estudo I.

TABELA 9 - Pressão no sistema de freios e desaceleração para Estudo I.
valores do programa
pressão

•)

valores do teste
pressão

desaceleração

[bar]

desaceleração
2
[ m/s ]

[bar]

[ m/s2 ]

1,00

2,33

0,90

2,00

1,60

3,81

1,50

3,50

2,20

5,28

1,70

4,00

2,80

6,76

2,00

4,60

3,40

8,24

4,00

9,71

coeficientes da reta por regressão linear

coeficientes da reta por regressão linear

r

m

c

r

m

c

1,00

0,4 1

0,05

1,00

0,42

0,05
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FIGURA 28 - Pressão no sistema de freios versus desaceleração para Estudo 2.

TABELA 1O - Pressão no sistema de freios e desaceleração para Estudo 2.
valores do programa

valores do teste

pressão

desaceleração

pressão

desaceleração

[bar]

[ m/s2 ]

[bar]

[ mls2 ]

1,00

1' 19

1,00

1,40

1,60

1,94

1,90

2,70

2,20

2,70

2,90

3,90

2,80

3,45

3,20

4,20

3,40

4,21

4,00

4,96

coeficientes da reta por regressão linear

coeficientes da reta por regressão linear

r

m

c

r

m

c

1,00

0,80

0,05

1,00

0,78

-O, 14
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FIGURA 29 - Pressão no sistema de freios versus desaceleração para Estudo 3.

TABELA 11 - Pressão no sistema de freios e desaceleração para Estudo 3.
valores do programa

valores do teste

pressão

desaceleração

pressão

desaceleração

[bar]

[ m/s2]

[bar]

[ m/s2]

1,00

0,94

0,90

0,90

1,60

1,54

1,80

2,00

2,20

2,13

3,00

3,10

2,80

2,73

3,90

3,70

3,40

3,32

4,50

4,50

4,00

3,92

coeficientes da reta por regressão linear

coeficientes da reta por regressão linear

r

m

c

r

m

c

1,00

1,01

0,05

1,00

1,04

- 0,13
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FIGURA 30- Pressão no sistema de freios versus desaceleração para Estudo 4 .
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TABELA 12 - Pressão no sistema de freios e desaceleração para Estudo 4.
valores do teste

valores do programa
-

pressão

-

- --

--~-

--- -

pressão

desaceleração

[bar]

desaceleração
2
[ m/s ]

[bar]

[ m/s2 ]

1,00

1,55

0,70

0,70

1,60

2,64

1,00

1,40

2,20

3,74

1,50

2,80

2,80

4,83

1,90

3,50

3,40

5,92

2,40

4,60

4,00

7,02

coeficientes da reta por regressão linear

coeficientes da reta por regressão linear

r

m

c

r

m

c

1,00

0,55

0,15

1,00

0,43

0,38
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A sensibilidade baixa é percebida na prática quando durante a aplicação dos
freios do veículo tem-se pouca desaceleração alcançada neste para elevados valores
de pressão nos freios ( conhecido como "freio baixo" ou com uma atuação com
"pouca agressividade" ). Por outro lado, a sensibilidade alta é percebida na prática
quando durante a aplicação dos freios do veículo, muita desaceleração do veículo é
alcançada com baixos valores de pressão nos freios ( conhecido como "freio alto" ou
com "alta agressividade" ).
Assim como os mapas de desempenho das Figuras 7 e 9, os gráficos das
Figuras 30 a 33 e as respectivas Tabelas 13 a 16 podem auxiliar o projetista na
definição da sensibilidade adequada dos freios, procurando conciliar a relação entre
pressão e desaceleração, para quaisquer condições operacionais.
No Apêndice 2 são mostradas várias figuras para ilustrar os resultados dos
testes de campo realizados com o veículo-trator LS 193 5 e o semi-reboque FNV CARGA SECA.

5.2 Verificação dos requisitos de compatibilidade da ECE-R13

A seguir será mostrada a verificação dos requisitos da regulamentação ECER 13 para a compatibilidade entre o veículo-trator e o semi-reboque, previstos no
Anexo 10 da ECE-Rl3 através do Diagrama 3 para o veículo-trator e do Diagrama
4A para o semi-reboque.
A Figura 31 mostra o Diagrama 3 do Anexo 10 da ECE-Rl 3 fornecido pelo
programa computacional desenvolvido, com um eixo representando a pressão no
sistema de freio do veículo-trator e o outro a razão Tm!Pm, onde Tm é a força de
freagem produzida pelos freios instalados nas rodas do veículo-trator e Pm é o peso
estático nestas mesmas rodas.
A regulamentação ECE-Rl3 extge apenas a verificação do veículo-trator
acoplado ao semi-reboque vazio e ao semi-reboque na condição de carregamento
total.

146

Para que o veículo-trator seja aprovado neste requisito de compatibilidade da
ECE-R13, as curvas que representam a relação entre os valores da razão Tm!Pm e os
valores de pressão nos freios devem estar dentro das relativas regiões determinadas
pelas curvas de limite da ECE-R 13, ou seja:
Na Figura 31, a curva de veículo-trator com semi-reboque vazio ( curva SR

vazio) deve estar dentro da região estabelecida pelas curvas de limites da ECE-R13
para a condição operacional vazio (curvas ECE-R13 vazio), enquanto que a curva da
condição de veículo-trator com semi-reboque carregado ( curva SR carregado ) deve
estar dentro da região estabelecida pelas curvas de limites da ECE-R13 para a
condição operacional carregado ( curvas ECE-R13 carreg. ).
Neste trabalho, foi elaborado um modelo matemático para representar
simultaneamente estas duas possíveis condições de verificação de compatibilidade do
veículo-trator, através do Diagrama 3 do Anexo 10 da ECE-R13, mostrado na Figura
31 a seguir.

[CQ3 -

An~xo

10 - Oiagraraa 3

ECE -13 vazio -eECE - 13 carreg.~
SR vazio
+
SR carregado --...

0.8

0.7
0. 6
0.5

0.1
0.3

0.2
0.1

~~~~-~ 1.0

CASO : 3
ACEO 1 21
ACET : 21

2. 0

LS 1935

3. 0

i .O

5.0

6.0

7. 0

8. 0

9. 0

10.0

Pressao !bar1

FIGURA 31 -Diagrama 3 do Anexo lO da ECE-R13 para o LS 1935.
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Conforme pode ser observado no Diagrama 3 do Anexo 10 da ECE-R13,
mostrado através da Figura 31, o veículo-trator LS 193 5 satisfaz os requisitos de
compatibilidade da regulamentação ECE-Rl3 .
O semi-reboque FNV - CARGA SECA pertence à categoria

Oo~

conforme a

classificação de categorias veiculares da ECE-Rl3 . O requisito de compatibilidade
desta categoria veicular está contido no Diagrama 4A do Anexo 10 da ECE-Rl3,
mostrado na Figura 32 fornecida pelo programa computacional desenvolvido.
Na Figura 32 tem-se um eixo representando a pressão no sistema de freio do
semi-reboque e o outro a razão Tr/Pr, onde Tr é a força de freagem produzida pelos
freios instalados nas rodas do semi-reboque e Pr é o peso estático nestas mesmas
rodas.
Ainda na Figura 32 tem-se as curvas que limitam a região de compatibilidade
para o semi-reboque nas condições vazio e carregado ( curvas ECE-Rl3 superior e

..

ECE-Rl3 inferior ), já corrigidas conforme as características técnicas do semireboque FNV.
a.

suario :DIRCEU
ersao
70
ata
:2 / 2 / 19

c.

t!:
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FIGURA 32- Diagrama 4A do Anexo lO da ECE-R13 para o semi-reboque FNV.
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Para que um semi-reboque satisfaça os requisitos de compatibilidade da ECER 13, as curvas que representam a relação entre os valores da razão Tr,Pr e os valores
de pressão nos freios das suas rodas, para as condições de semi-reboque vazio e
carregado, devem estar simultaneamente dentro da região de compatibilidade
mostrada na Figura 32 a seguir.
Conforme pode ser observado pelo Diagrama 4A da ECE-R l3 , mostrado na
Figura 32, o semi-reboque FNV - CARGA SECA não satisfaz os requisitos de
compatibilidade da ECE-R13 .
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

No Estudo l realizado com a configuração veicular 1 ( veículo-trator-semireboque vazio ), conforme as condições operacionais de peso e centro de gravidade
mostradas nas Tabelas 2 e 3 no Capítulo 5, foram obtidos resultados satisfatórios na
comparação entre os valores teóricos ( provenientes dos mapas de desempenho e
programa computacional ) e os valores experimentais ( obtidos nos testes de campo )
de desempenho do veículo combinado durante a rreagem, confirmados pelos desvios
,,

percentuais entre tais valores mostrados nas Tabelas 2 e 3 no Capítulo 5.
Nos Estudos 2 e 3 existem diferenças entre as condições operacionais iniciais
dos mapas de desempenho e dos testes de campo que se devem às restrições técnicas
para a colocação dos blocos de carga no semi-reboque ( como o posicionamento e a
fixação dos mesmos sobre a plataforma de carga do semi-reboque).
Tal fato, fez com que as comparações teórico-experimentais de desempenho
do veículo-trator-semi-reboque na freagem entre os resultados dos mapas de
desempenho e dos testes de campo nos Estudos 2 e 3 fossem realizadas em condições
operacionais diferentes, como o peso do veículo e a posição do centro de gravidade
do mesmo, mostrados nas Tabelas 4 e 6 no Capítulo 5.
Mesmo assim, nos Estudos 2 e 3 realizados respectivamente com as
configurações 2 ( veículo-trator-semi-reboque com carga parcial ) e 3 ( veículotrator-semi-reboque com carga total ) foram obtidos resultados razoavelmente

>

satisfatórios na comparação entre os valores teóricos e experimentais de desempenho
do veículo combinado durante a rreagem, conforme indicam os desvios percentuais
entre os mesmos valores mostrados nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 no Capítulo 5.
No Estudo 4 realizado com a configuração 4 ( veículo-trator vazto ),
conforme as condições operacionais de peso e centro de gravidade do veículo
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indicada na Tabela 8 no Capítulo 5, também foram obtidos resultados satisfatórios nas
comparações teórico-experimentais de desempenho do veículo-trator na freagem,
confirmados pelos desvios percentuais entre estes valores mostrados na Tabela 8 no
Capítulo 5.
Quanto à estabilidade direcional, também houve concordância entre a
seqüência de travamento das rodas dos eixos veiculares prevista pelo programa
computacional e obtida nos testes de campo para os Estudos I a 4, conforme
mostram os resultados para eixo com possibilidade de travamento na freagem nas
Tabelas 2 a 8. Mesmo que para os Estudos 1 a 3 tenha sido prevista a possibilidade de
travamento total das rodas dos três eixos do semi-reboque ao mesmo tempo e que nos
testes de campo obteve-se apenas o travamento total das rodas do primeiro eixo do
semi-reboque.
A ocorrência de tal fato pode também ser explicada pela influência da
suspensão dos eixos do semi-reboque em tandem, de pequenas variações na
'J

regulagem dos freios destes eixos e da variação das forças normais nestes eixos na
freagem ( com a transferência de peso entre os mesmos ) entre outros fatores.
Além disso, foi estabelecido no procedimento de realização de testes de
campo por questões de segurança, que os freios do veículo deveriam ser
imediatamente liberados caso fosse observado o travamento total das rodas de
qualquer um dos eixos veiculares durante a freagem do veículo. Por este motivo, não
foi possível observar a ocorrência rápida da seqüência de travamento total das rodas
do primeiro, segundo e terceiro eixos do semi-reboque nesta ordem durante a
freagem, prevista no modelo matemático desenvolvido por PERSEGUIM et ai.
( 1995).
Além disso, foram obtidos resultados satisfatórios nas comparações entre os
valores teóricos e experimentais do comportamento do sistema de freios, como
mostram os estudos realizados com a aplicação da técnica da regressão linear para
avaliar a relação entre a pressão nos freios e a desaceleração atingida na freagem para
,,

as configurações veiculares estudadas, conforme mostram os gráficos das Figuras 27,
28, 29 e 30 e as respectivas Tabelas 9, 10, 11 e 12 no Capítulo 5.
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Portanto, pode-se dizer que os resultados obtidos nas comparações entre os
valores teóricos e experimentais de desempenho na freagem das configurações
veiculares analisadas validaram os modelos matemáticos desenvolvidos para a
obtenção do desempenho de veículos rodoviários articulados pesados na freagem e
para a avaliação do comportamento do sistema de freios dos mesmos.
Na verificação dos requisitos legais da ECE-Rl3 foi observado que o veículotrator satisfaz os requisitos de compatibilidade desta regulamentação, mas que o semireboque não atende a tais requisitos. O que indica que a distribuição dos esforços de
freagem entre o veículo-trator e o semi-reboque está inadequada, ou seja, o sistema
de freios do semi-reboque utilizado como exemplo de aplicação possui um excesso de
força de freagem instalada em relação ao veículo-trator ao qual está acoplado.
FERNANDES et al ( 1997a) e FERNANDES ( 1996) mostram que um dos
fatores que trazem dificuldades para que os semi-reboques com três eixos em tandem
satisfaçam os requisitos de compatibilidade da ECE-R 13 é a instalação de freios
v

nestes eixos que são capazes de produzir uma excessiva força de freagem, o que pode
prejudicar o balanceamento dinâmico e térmico dos freios do conjunto durante a
utilização do veículo combinado e o desempenho e a estabilidade direcional do
mesmo na freagem, podendo ainda colocá-lo em situações de risco de acidente.
Uma solução para a situação apresentada na Figura 32 no Capítulo 5, pode ser
a instalação de válvulas proporcionadoras nos freios das rodas do semi-reboque,
sensíveis à condição de carregamento efetuada no mesmo. Tais válvulas poderiam
controlar as forças de freagem produzidas pelos freios instalados nas rodas do semireboque, no sentido de conseguir colocar ao mesmo tempo as curvas da relação entre

Tr!Pr e pressão nos freios, das condições de semi-reboque vazio e carregado, dentro
da região de compatibilidade do Diagrama 4A da ECE-R13, mostrado na Figura 32
no Capítulo 5, sendo que os mapas de distribuição de normais nos eixos veiculares
também podem auxiliar na escolha de tais válvulas.
Para elevar a compatibilidade entre os veículos-trator e os semi-reboques no
Brasil, se faz necessário o desenvolvimento de estudos mais detalhados sobre os

.,

sistemas de freio a serem instalados nos mesmos, que preferencialmente devem ser
realizados com a integração entre os seus fabricantes.
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7. CONCLUSÕES

Considerando os resultados teóricos e experimentais obtidos e a posterior
análise dos mesmos, pode-se dizer que o objetivo principal deste trabalho foi
alcançado. A técnica dos mapas de desempenho pode ser considerada como uma
ferramenta útil, ágil e confiável, capaz de proporcionar uma ampla visualização do
processo de freagem de veículos rodoviários articulados pesados.
Através da técnica dos mapas de desempenho pode-se melhorar o processo de
definição do sistema de freios dos veículos combinados pesados, com a redução de
tempo e de custos de desenvolvimento, com a verificação do desempenho na freagem
não restrita apenas as condições vazio e carregado, com a análise da tendência de
desempenho do veículo combinado na freagem em função do carregamento, com a
identificação de condições operacionais críticas para o desempenho e a estabilidade
do veículo na freagem, com a otimização do balanceamento dos freios do veículo,
com a possibilidade de auxiliar na instalação de sistemas automáticos e na escolha de
válvulas proporcionadoras para os freios e com a verificação dos requisitos de
desempenho e de compatibilidade na freagem da regulamentação ECE-Rl3.
Através de uma pesquisa informal, realizada entre os fabricantes de veículostrator e os fabricantes de semi-reboques no Brasil, foi comprovado que existe uma
falta de interação entre ambos. Desta forma, este trabalho mostra que esta interação
se faz necessária, pois além do desempenho do veículo combinado ser afetado por
sistemas, subsistemas e dispositivos instalados no veículo-trator e no semi-reboque,
estes podem levar a redução da eficiência quando juntos ( formando um veículo
combinado ), o que pode afetar a segurança veicular.
Portanto, uma maior integração entre os fabricantes de veículos-trator e de
semi-reboques pode permitir a otimização dos sistemas de freio de veículos
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articulados pesados e exigir um esforço menor de ambas as partes para oferecerem
um melhor produto para a sociedade no aspecto da segurança veicular e para
cumprirem os requisitos de regulamentações internacionais, como os da ECE-R 13
que foram abordados neste trabalho, que contemplam importantes conceitos técnicos,
como a elevação da eficiência da freagem e da compatibilidade entre veículo-trator e
semi-reboque.
Este trabalho ainda pode permitir um melhor entendimento do complexo
fenômeno envolvido na obtenção do desempenho, da estabilidade direcional e do
balanceamento adequado dos freios de veículos articulados pesados na freagem,
através dos mapas de desempenho oferecidos pelo modelo matemático e programa
computacional desenvolvidos.
Além disso, os mapas de desempenho na freagem podem ser utilizados para a
orientação dos usuários de veículos rodoviários articulados pesados sobre como
carregá-los para obter a otimização do carregamento do veículo e como identificar os
carregamentos que não atendem os limites legais de peso por eixo. Estas informações
podem auxiliar no planejamento estratégico do transporte das cargas, na redução de
custos operacionais, na elevação do desempenho e da segurança durante a utilização
do veículo pelo usuário e na integração fundamental do usuário do veículo no
processo de melhorar o desempenho do mesmo na freagem e a segurança na sua
utilização.
Uma forma de facilitar a aplicação dos mapas de desempenho na orientação
dos usuários de veículos articulados pesados seria a elaboração de gUlas que
contenham de forma clara e objetiva a informação que o usuário necessita.
Tal guia de orientação poderia conter um esquema de representação
simplificado e direto de onde o usuário deveria procurar posicionar a carga a ser
colocada no semi-reboque, no sentido de simultaneamente otim.izar o carregamento
do veículo ( obedecendo os limites legais de peso por eixo ) e alcançar o melhor
desempenho na freagem.
A Figura 33 mostrada a seguir contém um esboço simples de como poderia
ser a forma de um guia de orientação aos usuários destes veículos, considerando que
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a finalidade deste guia de orientação é indicar com rapidez e simplicidade a região
favorável onde poderia ser concentrado o carregamento do semi-reboque.

REGIÃO FAVORÁVEL PARA A CONCENTRAÇÃO DE CARGA

FIGURA 33- Esquema da forma de um guia de orientação ao usuário do veículo.

Assim, a informação dos mapas de desempenho poderia auxiliar na elaboração
(o

de guias de orientação ao usuário, que poderiam colaborar de forma efetiva para que
o veículo articulado pesado possa ser utilizado de forma mais racional e segura pelo
seu usuário, sendo que esta é uma forma de contribuir com a nossa sociedade no
sentido de procurar combater a grave situação da segurança veicular no Brasil.
Neste trabalho são mostrados apenas alguns mapas de desempenho possíveis
para estudar a freagem de veículos rodoviários articulados pesados. A visualização do
processo de freagem destes veículos pode ser ampliada ainda mais, com a elaboração
de mapas de desempenho em inúmeras condições operacionais possíveis e admissíveis
para o veículo, a partir da introdução de novas condições iniciais para a realização dos
estudos, como a modificação das características técnicas e construtivas do veículo e
do seu sistema de freios, da aderência disponível no contato entre pneumático e
pavimento e outras escolhidas conforme as necessidades de estudo para cada veículo.
A aplicação dessa técnica, proveniente da Engenharia Aeronáutica, na

,,

Engenharia Automotiva, coloca este trabalho dentro da tendência de transferência de
tecnologia

aero~áutica

SCIITLKE ( 1992).

para o setor automotivo, observada por HENDERSON &
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Neste trabalho de doutorado foi desenvolvida uma metodologia de análise do
desempenho de veículos pesados na freagem não encontrada na literatura técnica
sobre o assunto e com aplicação prática no ambiente industrial de desenvolvimento de
sistemas de freios para veículos pesados articulados, procurando levar o
conhecimento teórico acadêmico sobre o assunto para o projetista de sistemas de
freios destes veículos de forma prática.
Este trabalho teve a participação do pessoal técnico da Mercedes-Benz do
Brasil e o apoio dessa empresa para a realização de testes de campo, visando a
obtenção dos valores experimentais. Este fato contribui, definitivamente, para uma
melhor integração entre Empresa e Universidade e para o desenvolvimento
tecnológico do país.
Contando com a participação de projetistas de sistemas de freios com larga
experiência, esse trabalho adquiriu características que permitem a sua aplicação com
facilidade no cotidiano da empresa.
O programa computacional desenvolvido resulta de um relacionamento
intenso com a área de Engenharia Experimental da Mercedes-Benz do Brasil, fato que
influenciou na sua estrutura e interface com o usuário, onde procurou-se oferecer a
rapidez, a precisão e a forma de apresentação dos resultados adequadas para o
projetista de sistemas de freios dentro do ambiente industrial.
Neste trabalho foi mostrada apenas uma aplicação para o programa
computacional desenvolvido, através da análise do desempenho e estabilidade de
veículos articulados pesados na freagem através da técnica dos mapas de
desempenho, mas o mesmo programa pode ser utilizado para outras fanúlias de
veículos comerciais e permitir outras análises sobre o processo de freagem destes
veículos.
Com este

trabalho

pode-se

ter

maior

agilidade e segurança

no

desenvolvimento de sistemas de freios e de outros sistemas do veículo, o que pode
._,

proporcionar uma redução de custos e aumento da segurança em testes experimentais,
além de contribuir para elevar ainda mais a segurança dos veículos produzidos.
Atualmente a Mercedes-Benz do Brasil utiliza o sistema computacional para
dimensionar e definir o sistema de freios de seus veículos pesados, fato que mostra
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uma aplicação do sistema desenvolvido no aperfeiçoamento dos veículos utilizados no
Brasil.
AJguns benefícios do trabalho e do sistema desenvolvido são citados a seguir:
- melhor compreensão do processo de freagem,
- maior rapidez na definição do sistema de freios,
- redução do tempo de testes de campo,
- redução de custos,
- fornecimento de infom1ações importantes para o projeto de outros sistemas
e subsistemas do veículo, como chassi, suspensão, direção e outros,
- permitir a simulação da freagem do veículo em qualquer condição
operacional, o que coloca este trabalho segundo a tendência de crescimento da
realização de simulações para o estudo do desempenho de veículos, apresentada por
FANCHER & MATHEW ( 1989),
- possibilitar a otimização do carregamento desses veículos permitindo melhor
desempenho e estabilidade, menor consumo de combustível, menor desgaste dos
freios e maior segurança.
Portanto, o desenvolvimento da técnica dos mapas de desempenho pode ser
considerada uma contribuição efetiva para a segurança veicular no Brasil, através de
um esforço conjunto da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São
Paulo e da Mercedes-Benz do Brasil neste sentido.
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8. PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

Durante e após a realização deste trabalho surgiram algumas idéias que podem
ser transformadas em propostas de trabalhos futuros, no âmbito de ampliar os
conhecimentos sobre o desempenho e a estabilidade de veículos rodoviários
articulados pesados no processo de freagem e sobre a segurança veicular, lembrando
ainda que os estudos nesta área podem apresentar um perfil multidisciplinar.
Como algumas das propostas de trabalhos futuros, tem-se a realização de
<>

estudos do desempenho e da estabilidade na freagem com outras configurações de
veículos rodoviários articulados pesados e com veículos de outras categorias, através
da técnica dos mapas de desempenho.
Tem-se ainda, a realização de estudos para a identificação do panorama
nacional sobre o desempenho e a segurança de veículos rodoviários articulados
pesados na freagem, para a elaboração de guias de orientação aos usuários destes
veículos, que podem colaborar na otimização do carregamento do veículo e na
elevação do desempenho e da segurança na sua utilização, conforme mostrado no
Capítulo 7.
O desenvolvimento de guias de orientação aos usuários destes veículos
necessita da efetiva participação dos mesmos, pois conforme DEffiLETN ( 1995) e
EBERT & KOWALSKI ( 1993 ), o usuário do veículo comercial conhece as limitações
e vantagens deste produto na prática e neste sentido, ouví-lo e aproximá-lo do
desenvolvimento do produto é uma necessidade e uma forma de satisfazê-io como
cliente. Além disso, esta pode ser uma estratégia para conhecer, antecipar e superar as
suas expectativas em relação ao produto.
Também são propostas de trabalhos futuros o desenvolvimento de estudos
sobre a utilização de sistemas de freio automáticos (ABS) e de válvulas
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proporcionadoras nos freios dos veículos combinados, a introdução de sistemas de
controle eletrônico dos freios destes veículos (EBS), os efeitos de modificações nas
características técnicas e construtivas dos freios, da configuração dos eixos e da
suspensão, da velocidade do veículo e da variação da temperatura dos freios no
desempenho, na estabilidade e na segurança durante o processo de freagem destes
veículos.
Outros trabalhos futuros podem ser elaborados

considerando~se

os aspectos

legais, como o desenvolvimento de pesquisas que indiquem sugestões para o
aperfeiçoamento da legislação sobre sistemas de freios, como o desenvolvimento de
estudos sobre os efeitos de modificações da legislação atual nos limites de peso por
eixo e nas configurações veiculares permitidas, no desempenho e na segurança dos
veículos rodoviários articulados pesados na freagem .
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ANEXO A- Equações

As equações (3), (4) e (5) foram utilizadas para a obtenção do c.g. do cavalo,
conforme método descrito em CANALE ( 1989).
Através do balanceamento estático no eixo dianteiro:
Lft = (Wrt . Lt) I Wt

(3)

Através do balanceamento estático no lado esquerdo:
Slet

=

(Wldt . St) I Wt

Através do balanceamento estático e do levantamento do ED do cavalo:
Ht = Rdin1 + [((WrtEo- Wr1) . Lt . (Lt 2 - htEo2)1,.2) I (Wt . htED)]

(4)

(5)

As equações (6), (7), (8), (9) e (10) foram utilizadas para a obtenção do c.g.
do semi-reboque, conforme método descrito por CANALE ( 1989), adaptado para
este veículo.
Através do balanceamento estático na quinta-roda:
Lf2 = (W2* . Lf2* + nrod2 . Wrod2. (Lp2+ Ls2 )) I
(W2* + (ne2 -I) . nrod2 . Wrod2)
Lf2*

=

(Wr2* . Lh) I W2*

(6)
(7)

Através do balanceamento estático no lado esquerdo:
Sle2 = (Wld2 . S2) I W2

(8)

Através do balanceamento estático e do levantamento da quinta-roda do semireboque:
H2 = (W2*. H2* + (ne2 -1) . nrod2 . Wrod2 . Rdin2) I
(W2* + (ne2 -1) . nrod2 . Wrod2)

(9)

H2* = Rdin2 + [((Wr2QR- Wr2*). Lh . (Lt 22 - h2QR2)1' 2) I
(W2* . h2QR)]

(10)

Limites do mapa de desempenho:
Lf2QR = ((W2 + Wq) . L2- Wl5t . L2) I (W2 + Wq)

( 11)

Lf2r = (ne2. Wlr2. L2) I (W2 + Wq)

( 12)
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Freagem

do

veículo-trator-semi-reboque

em

trecho

retilíneo,

com

desaceleração obtida através da aplicação dos freios instalados nas rodas dos eixos
deste veículo, conforme esquema de forças no veículo da Figura 33 mostrada no
Anexo B.

LFx = O, no semi-reboque:
Rh + Rd52x + Br2 = O

(13)

LFz = O, no semi-reboque:
Wdr2 + Rd52Z - W2 =O

(14)

LMA = 0:
Rd52Z . L2 - W2 . Lr2- Rh . H2 - Rd52x . Hs = O

( 15)

LMa = O:
Wdr2 . L2 + Br2. Hs + Rh. (H2- Hs)- W2 . Lf2 =O

(16)

LFx = O, no cavalo:
Rit - Bft - Brt - Rd5Ix = O

(17)

LFz = O, no cavalo:
Wdft + Wdrt- Wt- Rd5tz =O

(18)

LMc = O:
Wdft . Lt + Rd5t x. Hs - Wt . Lrt- Rit . Ht - Rd5tz. Lrs = O

(19)

LM 0 = 0:
Wdrt . Lt - Rd5tx . Hs - Wt . Lft + Ri1 . Ht- Rd5t z . Lfs = O

(20)

Wdt = Wdft + Wdrt + Wdr2 = W1 + W2

(21)

Rit = Wt. b I g = Wt . b% I 100

(22)

Ri2= W2 . b lg= W1 . b%1 100

(23 )

Rit + Rh = Bf1 + Brt + Br2

(24)

Jlft = Bf1 I Wdft

(25)

Wt = Br1 I Wdrt

(26)

Jlr2 = Br2I Wdr2

(27)

Bi = ( 2 . BFi . (p- .1pi) . ACi . (2,54) 2 . l')bsi . (Dti I 2) . Laj[j) I
( Rdini . Dcsi )

(28)
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Bt = Bft + Brt + Br2

(29)

B%ft = Bft . 100 I Bt

(30)

B%r 1 = Brt . 100 I Bt

(31)

B%r2 = Br2 . 100 I Bt

(32)

B%t = B%ft + B%r 1 + B%r2

(33)

Wd%ft = Wdft . 100 I Wdt

(34)

Wd%rt = Wdr 1 . 100 I Wdt

(35)

Wd%r2 = Wdr2. 100 I Wdt

(36)

Wd%t = Wd%ft + Wd%rt + Wd%r2

(37)

bmax = Bt I Wt
bméd = V2 I 2 . Smax

(38)
(39)

Smax = (V 2 I 2 . bmax ) + (Ta+ Tb I 2) . V

(40)

llb = bmax . I00 I bideal

(41)

Wt = Wt +W2+ Wq

(42)

Freagem do veículo-trator sem o semi-reboque em trecho retilíneo, com
desaceleração obtida através da aplicação dos freios instalados nas rodas dos eixos
deste.
I:Fx = O, no cavalo:
Rit- Bft - Brt =O

(43)

I:Fz = O, no cavalo:
Wdft + Wdrt - Wt = O

(44)

I:Mc = 0:
Wdft . Lt- Wt . Lrt - Rit . Ht = O

(45)

I:Mo = 0:
Wdrt . Lt - Wt . Lft + Rit . Ht =O

(46)

Wdt = Wdft + Wdrt = Wt

(47)

Jlft = Bf, I Wdft

(48)

Jlrt = Brt I Wdrt

(49)
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ANEXO B - Diagrama de corpo livre do veículo-trator-semi-reboque

quinta-roda

CG scnú-r.:boqu.:

Ril

plru1o XZ

FIGURA 34 -Forças no veículo-trator-semi-reboque

.,
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APÊNDICE 1

Figuras da obtenção do CG das configurações veiculares de estudo
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FIGURA 35- Instrumento para obtenção dos pesos das cargas (célula de carga).

FlGURA 36 - Detalhe da medição dos pesos das cargas.
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FIGURA 37 - Medição dos pesos nos eixos do veículo-trator LS 1935.

"
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FIGURA 38 -Balança para medição de pesos nos eixos veiculares e rampa ele acesso.
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FIGURA 39 - Preparação da medição dos pesos nos eixos do semi-reboque FNV

fiGURA 40 - Medição elos pesos nos eixos do semi-reboque fcNV
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APÊNDICE- 2

Figuras dos instrumentos de medição e dos testes de campo
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FIGURA 4 1 - Conexões entre veículo-trator e semi-reboque

'I

fi'l GURA 42 - Supo1tcs e calços para fixação das cargas no semi-reboque
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FIGURA 43 - Instrumentos para testes ( CORREVIT, YOKOGAWA e conversor )

f'IGURA 44 - Instrumento para medição da temperatura nos freios ( YOKOGA WA )
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FIGURA 4 5 - Verificação da altura do sensor do CORREVlT ( canhão)
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FiGURA 46 - Detalhe de instalação do sensor do CORREVlT (canhão)
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FIGURA 47- Captador para calibração do CORREVIT

FIGURA 48 - Manômetro e di.\play elo CORREVIT para acompanhar medições
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FIGURA 49- Dispositivo para regu lagem de pressão na aplicação do pedal de freio

FIGURA 50- Válvula pedal, transdutor de pressão e conexões pneumáticas do freio
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FIGURA 51 - Cilindros combinados do freio das rodas traseiras do veícu lo-trator

FIGURA 52- Alavanca ajustadora de fo lga do freio do eixo traseiro elo veículo-trator
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FIGURA 53 -Freio a tambor da roda direita do eixo dianteiro elo veículo-trator

/

FIGURA 54 - Detalhe elo freio da roda direita do eixo dianteiro do veículo-trator
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FIGURA 55 - Sensor de temperatu ra na lona do freio elo eixo dianteiro do VT

FlGlJRA 56 - Cilindros do freio das rodas ele um dos eixos do semi-reboque
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FIGURA 57 - Marca da ocorrência de travamento nas rodas do primeiro eixo do SR

FfGURA 58 - Borracha impregnad a nas rodas do segundo eixo do SR
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FIGURA 59 - Rodas do terceiro eixo do semi-reboq ue

.I

FIGURA 60 - Marcas no pavimento do travamento do primeiro eixo do semi-reboque
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FIGURA 6 1 - Ma rcas no pavimento típicas de travamento de rodas durante a freagem

FIGURA 62 - Marcas no pav imento típicas de iminência de escorregamento das rodas
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GLOSSÁRIO

Brake fading ( fadiga do freio ): fenômeno no qual a aderência entre as
superficies de atrito do sistema de freios é reduzida, podendo comprometer o
desempenho do veículo na freagem. A temperatura dos freios e a velocidade são
alguns dos fatores que influenciam na ocorrência deste fenômeno.

Brake jactar ( fator de freio ): é a relação entre a força de atrito produzida no
contato entre as superfícies de atrito dos freios e a força de aplicação dos freios, pode
ser entendido como o ganho do sistema de freios .
Para um freio a tambor, a força de aplicação dos freios é a força que move as
sapatas de freio ( que apeiam as lonas ) contra o tambor, neste caso o fator de freio
depende das características geométricas e construtivas do freio a . tambor, do.
coeficiente de atrito entre lonas e tambor ( que depende dos materiais utilizados para·
a fabricação de ambos, da temperatura, da velocidade e outros fatores ).
Para um freio a disco, a força de aplicação dos freios é a força que move as
pastilhas de freio contra o disco, neste ·Caso o fator de freio depende apenas do
coeficiente de aderência entre pastilha e disco ( devido à forma construtiva deste tipo
de freio ). FERNANDES (1994) explica com detalhes as características dos freios a
tambor e a disco.

Stability ( estabilidade ): é definida como a tendência decrescente das
amplitudes do movimento perturbado de um veículo/avião, após algum tempo do
término da perturbação, conforme ROSKAN ( 1982).

Directional stability ( estabilidade direcional ): capacidade do veículo de
manter a sua trajetória e sobre controle do motorista mesmo após a introdução de
uma perturbação durante o seu movimento, determinada pela capacidade dos
pneumáticos em contato com o pavimento de suportarem esforços laterais.
A ocorrência de jackknife pode ser considerada um caso de instabilidade
direcional. DORION et al. ( 1989) descreve com detalhes a ocorrência de jackknife em
veículos articulados pesados, conforme mostrado no Capítulo 2 deste trabalho.

Rollover stability (estabilidade ao tombamento): estabilidade do veículo com
relação ao ângulo de rolamento ( rofl angle ), definido no plano YZ.
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Rollover (tombamento): pode ser interpretado como a ocorrência de um giro
do veículo em torno do eixo X capaz de levá-lo ao tombamento.

Handling: Conforme GILLESPIE (1992), este termo pode ser interpretado
como a capacidade de resposta do veículo a uma entrada que pode ser realizada pelo
motorista, também envolve a relação entre o motorista e o veículo que pode ser
considerado como um sistema de malha fechada. No popular, pode ser entendido
como a facilidade de controle do veículo que é observada pelo motorista.

Maneuvrability ( manobrabilidade ): é definida como a capacidade e
habilidade do veículo/piloto em sair de uma condição de movimento em regime_
permanente a uma outra desejada. Os termos controlabilidade e dirigibilidade podem
ser considerados sinônimos de manobrabilidade, conforme CANALE ( 1991).

Steady state ( regime permanente ): condição de equilíbrio alcançada pelo
sistema motorista-veículo em movimento no tempo.

Vehicle response ( resposta do veículo ): é definida como as mudanças das
variáveis de movimento relativas à uma condição inicial de movimento em regime
permanente, como resultado de uma perturbação gerada externamente (por exemplo,
as atuação de forças e momentos aerodinâmicos que podem provocar instabilidade, a
variação do coeficiente de aderência disponível no contato entre pneumático e
pavimento ) e internamente ( por exemplo, o acionamento do sistema de direção, a
aplicação dos freios instalados no veículo ).

Ride: conforme GILLESPIE (1992) é o espectro de vibrações que pode ser
percebido de forma táctil e visual pelo motorista e passageiros durante o movimento
do veículo (na faixa de freqüência entre O e 25Hz).

Sloshing: o movimento de cargas líquidas transportadas em reservatórios, está
relacionado com a quantidade de carga líquida e a forma do reservatório entre outros
fatores.

