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RESUMO 

 
 

SILVA, Nicholas. MELHORIA DO CONTROLE DE REDUÇÃO DE TORQUE DO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO A SUPERAQUECIMENTO DE UM MOTOR DIESEL. 
2020. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Controle e Automação, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2020. 
 
Pesquisa acadêmica para desenvolver e avaliar uma melhoria do controle de redução 
de torque do sistema de proteção a superaquecimento de um motor Diesel. Durante 
um evento de sobreaquecimento de um motor Diesel temos uma dinâmica de controle 
específica, que influencia diretamente na dirigibilidade e segurança dos veículos. A 
partir da utilização do controle por antecipação e novos valores de ganho e início de 
atuação das parcelas PI do controlador, foi desenvolvida uma proposta de calibração. 
A metodologia utilizada foi a comparação de duas calibrações, uma calibração 
referência com intuito apenas de proteção do hardware e a proposta deste trabalho. 
Para avaliação das calibrações foi executado um teste em condições controladas, 
onde foi possível simular uma situação de superaquecimento similar a aplicação real. 
A partir de resultados objetivos relacionados aos valores máximos de redução de 
torque, redução de velocidade e temperatura do líquido de arrefecimento, a calibração 
proposta apresentou resultados melhores que a calibração referência na maioria dos 
quesitos avaliados. 
Palavras-chave: Motor Diesel. Controle. Superaquecimento. Engenharia 
Automotiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 

SILVA, Nicholas. IMPROVEMENT IN THE TORQUE REDUCTION CONTROL OF A 
TEMPERATURE PROTECTION SYSTEM FOR A DIESEL ENGINE. 2020. 58 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Controle e Automação. 
Universidade Tecnológica do Paraná, 2020. 
 
Academic research to develop and evaluate an improvement in the torque reduction 
control of a temperature protection system for a diesel engine. During a diesel engine 
overheating event, we have specific control dynamics that directly influence the 
vehicle's drivability and safety. Based on the use feedforward control and new gain 
values and the beginning of the PI portion of the controller, a calibration proposal was 
developed. The methodology used was the comparison of two calibrations, a reference 
calibration with the sole purpose of protecting the hardware and the proposal of this 
work. To evaluate the calibrations, a test was performed under controlled conditions, 
where it was possible to simulate an overheating situation similar to the real 
application. From objective results related to the maximum values of torque reduction, 
speed reduction and coolant temperature, the proposed calibration presented better 
results than the reference calibration in most of the evaluated items. 
Key words: Diesel engine. Control. Overheating. Automotive Engineering 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os meios de transporte, seja de passageiros ou comerciais, vem tomando cada 

vez mais espaço entre as discussões de âmbito tecnológico, fato este decorrente do 

grande impacto que certas mudanças, relacionadas a estes podem ocasionar na 

dinâmica de transporte de um bairro, uma cidade ou até um país. Dentre os meios de 

transporte tem-se os veículos movidos a motores de combustão interna como grande 

maioria dentro da matriz de transporte brasileira e mundial. Nos últimos anos esses 

veículos sofreram grandes mudanças em termos de construção veicular e concepção 

dos motores.  

Grande parte dos últimos avanços tecnológicos na área, são oriundos de 

demandas geradas a partir de leis, que visam otimizar a utilização dos meios de 

transporte automotores em quesitos como a segurança, eficiência energética e 

redução de emissões de gases poluentes e ruído. Dentro destes aspectos, as 

montadoras na indústria automobilística, atualmente,  estão investindo alto na área de 

desenvolvimento afim de atender estas demandas e em conjunto buscar  

oportunidades para conquistar novos mercados e melhorar seus produtos como um 

todo. 

 Nos últimos anos a possibilidade de certas demandas serem atendidas, 

durante os últimos anos, se devem-se à utilização cada vez maior de dispositivos 

eletrônicos integrados aos veículos, mais especificamente na área, por exemplo, de 

motores Diesel, onde temos aspectos predominantemente mecânicos no conceito 

base desta máquina. Os dispositivos eletrônicos embarcados, sensores, unidades 

eletrônicas de controle e acionadores elétricos têm se tornado aspecto chave no 

desempenho do motor. Este processo possibilitou uma aceleração no 

desenvolvimento destas tecnologias e na gama de aplicações das mesmas. Dentre 

estas aplicações o maior exemplo é a migração do controle de injeção de combustível 

efetuado no passado totalmente de forma mecânica, para o controle eletrônico via 

unidades controladoras.    

No caso de veículos comerciais pesados, onde os aspectos citados 

anteriormente são de extrema relevância e onde há diversos tipos de aplicações, a 

unidade de controle do motor é o recurso que desempenha um papel  
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fundamental na utilização do veículo. Com o desenvolvimento deste dispositivo ao 

longo dos anos houve, também, uma grande evolução nos softwares integrados a 

eles, visto que o hardware disponibilizava um maior poder de processamento, foi 

possível integrar novas funções ao software que antes não seriam possíveis de serem 

implementadas,  devido às limitações construtivas do dispositivo. Contudo, muitas das 

funções que anteriormente estavam presentes no software e que a princípio atendiam 

suas funcionalidades, não sofreram atualizações, tendo assim um potencial de 

melhoria não aproveitado. Este potencial pode ser utilizado para melhorar as 

funcionalidades do motor Diesel, buscando proporcionar ao motorista de veículos 

pesados uma condição de direção mais segura e confortável.  
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1.1 TEMA 

 

Sistemas embarcados são sistemas computacionais fisicamente limitados, com 

restrições de memória, tamanho, energia e que possuem um número limitado e 

específico de funções (TANENBAUM,2003).  

Os sistemas embarcados automotivos são classificados como sistemas de 

tempo real e são divididos entre domínios funcionais “centrados nos veículos”, como 

controle de trem de força (motor e sistema de transmissão), controle de chassi e 

sistemas de segurança ativos ou passivos, e domínios “centrados nos passageiros” 

(ZURAWSKI, 2009).  

Os requisitos dos inúmeros subsistemas específicos de funcionamento, 

segurança, compatibilidade ambiental e comodidade, só podem ser satisfeitos através 

de conceitos de comando e regulação altamente desenvolvidos. As variáveis de 

gerenciamento e regulação registradas pelos sensores são convertidas numa unidade 

de controle eletrônico em sinais para os atuadores (BOSCH, 2005). 

 O sistema de controle de um motor Diesel é gerenciado através de uma ECU 

(Eletronic Control Module),mostrado na  Figura 1. Dentre as funcionalidades deste 

item estão, o controle dos atuadores e gerenciamento dos sinais digitais e analógicos 

dos sensores presentes no motor, conforme Figura 2.  

 

Figura 1 - Exemplo de unidade eletrônica de controle de motor Diesel 

 

Fonte: Continental (2017) 
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Figura 2 - Exemplo de modelo de subdivisão de um sistema embarcado 

 

Fonte: Guia do hardware (2013) 

 

 

Para a completa funcionalidade do motor, são utilizados diversos métodos de 

controle dependendo da condição em que se encontra o veículo. Para motores Diesel 

pesados, conforme a Figura 3, onde um mesmo motor pode ser utilizado em diversas 

aplicações, existe uma grande gama de condições onde o motor poderá ser utilizado 

em campo e que demandam uma resposta rápida, robusta e confiável de atuação, 

visando evitar perdas de desempenho e mantendo uma condição segura de 

dirigibilidade ao motorista (BOSCH, 2005). 
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Figura 3 - Exemplo de motor Diesel 

 

Fonte: Volvo do Brasil (2018) 

 

Dentre as condições de utilização do veículo estão aplicações de clima quente 

e tropical  e sobrecarga de peso nos implementos dos veículos, como pode ser 

verificado na Figura 4, em que o motor é submetido a uma condição extrema em 

termos de capacidade de refrigeração. Neste tipo de condição o motor atua com 

funcionalidades para reduzir a temperatura do sistema (líquido de arrefecimento e 

óleo), dentre elas estão o acionamento de ventilação forçada e redução do torque do 

motor. A redução do torque é executada buscando diminuir a rejeição térmica no motor 

e, consequentemente, reduzir a temperatura do líquido de arrefecimento nas trocas 

térmicas, sendo aplicado teoricamente de forma temporária, o suficiente para que o 

veículo atinja uma condição de menor demanda de torque devido as condições da 

estrada e maior ventilação frontal natural. 
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Figura 4 - Exemplo de veículo pesado em aplicação de clima quente e alta carga 

 

Fonte: Volvo Trucks (2016). 

 

A função a ser abordada pode, especificamente,  utilizar tanto a temperatura 

de óleo quanto a temperatura de líquido de arrefecimento como entrada para o 

sistema de controle e assim atuar buscando determinado ponto de operação em 

termos destas temperaturas.  

 

1.1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Propor uma melhoria do sistema de redução de torque em motor Diesel 

operando em condição de superaquecimento. O estudo será direcionado buscando 

melhorar o desempenho do controle de redução de torque de forma qualitativa e 

quantitativa. Será avaliado como a atuação da redução de torque nesta condição de 

superaquecimento influencia nos fatores de dirigibilidade como velocidade do veículo 

e troca de marchas.  
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1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 

 

As condições em que tem-se o superaquecimento em veículos pesados estão 

geralmente ligadas a alta demanda de torque, ou seja, condições de subidas muito 

longas nas estradas. As funções de proteção foram concebidas buscando a proteção 

do motor, evitando falhas mecânicas, contudo não preveem os efeitos causados em 

termos de dirigibilidade ao condutor dos veículos. O controlador está buscando um 

ponto de operação e dependendo de como os parâmetros do mesmo estão calibrados, 

isto pode gerar, momentaneamente, uma quantidade muito alta de redução de torque 

a uma taxa de variação alta. Esta reação, apesar de coerente com a proposta de 

redução das temperaturas de líquido de arrefecimento e óleo, em termos de 

dirigibilidade, cria uma situação, onde o condutor não tem tempo hábil para tentar 

compensar esta perda de torque executando uma troca de marcha, ocasionando uma 

redução brusca de velocidade do veículo.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Estudar o funcionamento do controle na atuação de redução de torque em 

motores Diesel em situações de superaquecimento, visando melhoria da segurança e 

dirigibilidade do veículo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

⚫ Entender o funcionamento da função de software de proteção do motor 

Diesel por superaquecimento. 

⚫ Apontar as variáveis que influenciam no funcionamento do controle na 

redução de torque do motor Diesel. 

⚫ Selecionar as variáveis com maior efetividade nos resultados de 

desempenho do motor e dirigibilidade do veículo. 

⚫ Desenvolver, avaliar e obter conclusões sobre a funcionalidade da 

proposta de melhoria.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

No caso de veículos comerciais pesados, um dos fatores de maior impacto na 

sua utilização é o quesito da segurança, visto que o veículo pode ocasionar acidentes 

de grandes dimensões. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 65,68% dos 

acidentes registrados nas estradas brasileiras em 2017, tiveram algum tipo de vítima. 

Este dado aponta que,  dentro da realidade nacional, a discussão de segurança no 

trânsito é necessária.  

Mundialmente, a maior parte dos caminhoneiros enfrenta uma jornada de 

trabalho irregular ou em turnos e permanece acordada mais de 18 horas/dia. Estudos 

indicam que se manter acordado  por períodos maiores que 19 horas, tem o efeito de 

reduzir o desempenho psicomotor e é equivalente ao efeito de altas quantidades de 

álcool no sangue (NARCISO, 2016).  

O bom desempenho do motorista na condução segura de um veículo depende 

das condições e das características da via, associadas ao pavimento, à geometria da 

via e à sinalização, horizontal e vertical. Essas características, somadas às 

especificidades dos veículos, aos fatores comportamentais dos motoristas e às 

condições climáticas, influenciam diretamente no grau de conforto e segurança de um 

sistema rodoviário e, consequentemente, na propensão à ocorrência de 

acidentes(CNT, 2016).  

Visto que, as condições de trabalho dos motoristas e de manutenção das 

estradas podem influenciar diretamente nas chances de ocasionar um acidente, é 

necessário que o motorista tenha a melhor condição possível de dirigibilidade 

oferecida pelo caminhão, a fim de minimizar os riscos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 As condições apresentadas de funcionamento do controle de redução de 

torque do motor Diesel podem ocasionar uma diminuição brusca de velocidade ou 

parada total do veículo, comportamento este, que aumenta a chance da ocorrência de 

um acidente. Devido a esta situação, existe a necessidade de uma melhoria no 

sistema de controle da redução de torque, visando minimizar os efeitos negativos 

causados em termos de dirigibilidade e possibilitando que o motorista tenha tempo 

hábil para uma reação na forma em que está conduzindo o veículo.  
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1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho foi realizado em três etapas principais. Na primeira etapa, foi feito 

o levantamento de material para pesquisa referentes a arquitetura eletrônica de um 

motor Diesel, eletrônica embarcada automotiva, estratégias de controle 

implementadas em sistemas de proteção por superaquecimento do motor Diesel e 

detalhamento de conceitos de dinâmica veicular, diagnóstico embarcado, calibração 

de softwares  automotivos embarcados e funcionamento do sistema motriz de um 

caminhão. 

Na segunda etapa, a partir da pesquisa realizada e das informações obtidas, 

foram estudados possíveis melhorias a serem aplicadas no controle de redução de 

torque do motor Diesel, em condição de funcionamento de superaquecimento. Foi 

executado um comparativo qualitativo dos possíveis efeitos da aplicação dos 

diferentes métodos de melhoria e definido aquele com a maior chance de melhoria, 

nos aspectos de desempenho, segurança e dirigibilidade. 

Na etapa final a proposta foi testada em condição similar a de funcionamento 

real do veículo em superaquecimento. Por último, os resultados obtidos, através das 

pesquisas desenvolvidas, foram analisados para a avaliação final da proposta em 

termos de viabilidade e resultados.  

  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

 

⚫ Capítulo 1 – Introdução 

 

 Apresentação inicial do tema, objetivos gerais e específicos, justificativas e o 

cronograma inicial do trabalho. 

 

⚫ Capítulo 2 - Revisão Teórica 

 

 No trabalho foi apresentado um estudo mais detalhado sobre a funcionalidade 

do sistema de proteção contra superaquecimento do Motor Diesel, especificamente a 

ferramenta de redução de torque e os métodos de controle implementados. Será 
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realizado, também, um detalhamento sobre dinâmica veicular e conjunto motriz de 

caminhões. Neste capítulo estará incluída a pesquisa sobre métodos já 

implementados de proteção de motores Diesel, efeitos desses métodos em situações 

reais de aplicação e fatores relevantes na dinâmica veicular em condições de redução 

de torque.  

 

⚫ Capítulo 3 – Metodologia 

 

 Através do levantamento de dados e da base teórica, apontar as variáveis de 

maior relevância na dinâmica veicular em condições de redução de torque, identificar 

os possíveis aspectos a serem melhorados no controle de redução de torque do motor 

Diesel em condição de superaquecimento e definir a proposta a ser testada na etapa 

seguinte. A definição do procedimento do teste será executada juntamente neste 

capítulo. 

 

⚫ Capítulo 4 – Testes e resultados 

 

Definidas as variáveis a serem melhoradas através da proposta em estudo, 

executar testes em veículo em condição semelhante a real para a obtenção de 

resultados e análise da viabilidade e benefícios da proposta. 

 

⚫ Capítulo 5 – Conclusões 

 

 Avaliação e análise da pesquisa realizada juntamente com os resultados dos 

testes efetuados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ENGENHARIA DE APLICAÇÃO 

 

Segundo Mollenhauer (2010), a engenharia de aplicação ou calibração é 

caracterizada pelo ajuste de funções programadas nas unidades eletrônicas de um 

determinado hardware segundo especificações predeterminadas. A partir de uma 

combinação de atuadores eletromecânicos e sensores, estas calibrações devem 

buscar o desempenho apropriado em termos de potência do motor, ruído, tempo de 

resposta e emissões de poluentes. Um exemplo de sensor utilizado para executar as 

calibrações é o sensor de NOx, Figura 5.  

 

Figura 5 - Exemplo de sensor automotivo 

 

Fonte: Continental (2017) 

 

 

2.2 MÉTODOS DE APLICAÇÃO 

 

Este processo é desenvolvido através de testes em laboratório, bancadas de 

teste para motores e veículos (dinamômetros) e em pistas de teste em condição real 

de funcionamento dos veículos. Após a conclusão dos procedimentos citados, os 

dados obtidos são extensivamente verificados e integrados aos softwares 

embarcados.  
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Nestes processos, a calibração pode ser feita de duas maneiras: offline e 

online. No primeiro caso, a partir de uma proposta predeterminada é observado o 

comportamento do hardware durante o teste e, segundo o resultado obtido, a proposta 

pode ser modificada e o teste repetido. Quando o método em questão é o de 

calibração online  a partir do monitoramento de sensores, o aplicador pode alterar 

parâmetros dentro do software em tempo real, buscando melhorar o funcionamento 

do sistema. Durante este processo, o software em questão já deve possuir um certo 

nível de robustez, visto que a alteração em tempo real do mesmo, pode inferir em um 

comportamento não esperado. Em ambos os processos, o aplicador deve levar em 

conta aspectos subjetivos como, por exemplo, a dirigibilidade para avaliar o 

funcionamento do sistema a ser calibrado.  

 

2.3 SISTEMA DE CONTROLE NO MOTOR DIESEL 

 

Para Reif (2014), sistema de controle em um motor, se refere ao sistema de 

sensores, unidade de controle e atuadores que são utilizados para o controle de todas 

as funções e subsistemas presentes em um motor Diesel. Dentre  os subsistemas 

controlados estão a injeção de combustível, freio motor e sistema de admissão e 

exaustão de gases, como pode ser verificado no esquemático da Figura 6.  
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Figura 6 – Esquemático de entradas e saídas de uma unidade de controle eletrônica 

 

Fonte : Adaptado de REIF (2014) 
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2.4 SOFTWARE EMBARCADO AUTOMOTIVO 

 

Reif (2014) afirma que o software embarcado automotivo é definido pelo 

conjunto de funções de controle, que gerenciam as entradas e saídas de uma unidade 

eletrônica  de controle de um determinado hardware. Alguns exemplos destas funções  

são a avaliação dos sinais mandados pelos sensores, tratamento destes valores e 

avaliação da plausibilidade dos valores recebidos. O software utiliza esses dados de 

entrada em conjunto com parâmetros programados, sendo assim responsável por 

definir o setpoint a ser controlado pela ECU. Uma vez que o setpoint foi definido, esta 

informação precisa ser traduzida em um sinal de saída para um determinado atuador, 

por exemplo, o PWM como está demonstrado na Figura 7. No exemplo em questão 

existe uma sequência de ações para gerar o valor desejado. O software primeiramente 

calcula o erro entre o setpoint e o valor atual medido. Ele utiliza este resultado como 

entrada para duas curvas pré calibradas, uma que retorna como saída uma taxa de 

variação desejada referente ao valor do PWM e outra um valor fixo de PWM. O valor 

de setpoint do PWM no final passa por um saturador para limitar a saída dentro de 

uma faixa de operação que o hardware suporta. Este tipo de acionamento é 

comandado por algoritmos, tanto de malha aberta, quanto de malha fechada, 

dependendo da necessidade do acionador em questão. 

 

Figura 7 – Esquemático de software automotivo regulador 

 

Fonte : Adaptado de REIF (2014) 
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2.5 SISTEMA DE CONTROLE COM REALIMENTAÇÃO 

 

Segundo Dorf (2010), o sistema de controle com realimentação é aquele que, 

a partir de um valor desejado e um valor medido por um sensor, estabelece uma 

relação de comparação entre os mesmos e utiliza, este valor, como meio de controle 

para o sistema, como demonstrado no diagrama de blocos da Figura 8. A exemplo de 

um sistema de controle de temperatura de um ambiente, onde dependendo do valor 

de erro, ocorre a ativação de um aquecedor ou resfriador. Dentro do alcance dos 

atuadores, o sistema busca minimizar o erro através do acionamento ou 

desacionamento de um ou mais atuadores em conjunto.  

 

Figura 8 – Diagrama de blocos de um sistema de controle industrial, que consiste em um 

controlador automático, um atuador, uma planta e um sensor (elemento de medição) 

 

Fonte : Adaptado de Ogata (2010) 

 

Dentre os benefícios da utilização do sistema de controle com realimentação 

está a rejeição a distúrbios. Estes distúrbios, por sua vez são eventos internos ou 

externos que afetam o funcionamento do sistema de controle de forma adversa. Na 

maioria dos sistemas aplicados na prática o ambiente oferece algum tipo de 

distúrbio, seja nas medições do sensor ou no comportamento da planta, sendo 

necessária a utilização do sistema de controle com realimentação. 

Os sistemas de controle com realimentação podem ser usados em aplicações 

onde a descrição da planta é omitida na etapa de modelagem do sistema, com isso 

é possível considerar a parte não-modelada como um distúrbio interno. 
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2.6 TIPOS DE SISTEMA DE CONTROLE 

 

Ogata (2010) afirma que dentre os tipos de sistemas de controle estão o  de 

malha fechada, que sempre utiliza os valores de realimentação, para buscar reduzir 

os valores de erro do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Em contrapartida, 

os sistemas de controle de malha aberta não são afetados pelos resultados obtidos 

na saída do sistema. Devido a este fator cada entrada de referência corresponde a 

uma condição fixa de operação. 

Esta condição de operação faz com que a precisão do sistema seja dependente 

de uma calibração. Este tipo de controle não prevê distúrbios dentro da operação em 

que estiver aplicado, pois é executado em função do tempo. Um exemplo de operação 

utilizando o controle de malha aberta é o de uma máquina de lavar roupas, onde a 

sequência de acionamentos executados dependem apenas do tempo e não de algum 

sinal de saída. Esta condição influencia no resultado de resposta do sistema, não 

existe nenhuma garantia que ao final do processo de lavagem as roupas estarão 

limpas.  

No caso do controle em malha fechada, que depende do distúrbio sofrido pelo 

sistema, o desempenho não é afetado, pois isto resultaria em uma modificação no 

erro de saída e o controlador executaria uma ação de correção. Assim o sinal de saída 

não apresentaria o efeito negativo mencionado no caso dos sistemas de malha 

fechada (OGATA 2010). 

Em termos comparativos ambos os métodos possuem vantagens e 

desvantagens. O sistema de malha aberta é mais utilizado em operações onde a 

medição do sinal de saída é muito difícil ou custoso. Outro fator importante é o custo 

em relação a construção do controlador, o sistema de malha aberta, em geral, é mais 

simples. Quanto a estabilidade também apresenta vantagem, pois as ações de 

compensação serão sempre executadas iguais, evitando excessos na compensação 

do erro que podem ser gerados nos sistemas de malha fechada (OGATA 2010). 

Contudo este cenário se aplica caso o sistema esteja perfeitamente calibrado e com 

todos os seus componentes funcionando sem nenhum desvio de performance. Caso 

o sistema não seja construído com componentes confiáveis e esteja sujeito a 

distúrbios, o resultado de saída do sistema de malha aberta não apresentará o 

resutlado desejado. Com isso o sistema de malha fechada tem a sua maior vantagem, 

independente das variações que possam ocorrer no sistema, o sistema de controle 
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compensará suas atuações buscando diminuir o erro ocasionado pelo conjunto de 

distúrbios. 

 

 

2.7 CONTROLADOR PI 

 

Ogata (2010) afirma que um controlador automático é caracterizado por buscar 

reduzir o erro de um sinal de entrada em relação a saída. Para que isto ocorra ele 

utiliza uma ação de controle. Dentre as ações empregadas no controlador PI estão a 

ação proporcional e a ação integral. Estas ações utilizam o valor de erro de maneira 

diferente e consequentemente, afetam o controlador de maneira diferente. 

A ação de controle proporcional está ligada a aumentar a ação de controle dos 

atuadores de forma proporcional ao erro, ou seja, em um caso prático funcionaria 

como um amplificador do sinal de atuação. 

Quanto a ação de controle integral tem como objetivo modificar o sinal de 

entrada de maneira proporcional a taxa de variação do erro. O termo integrativo pode 

ser interpretado como uma ação que incrementa ou decrementa a saída do 

controlador proporcionalmente ao erro e ao seu tempo de existência, podendo assim 

ser relacionado diretamente com a velocidade de eliminação do erro. Como efeito 

desta ação, ao atingir a eliminação do erro a ação proporcional é zerada (OGATA 

2010).  

A combinação destas duas ações agrega ao controlador flexibilidade para 

atuar, levando a uma resposta mais precisa do sistema. Cada parcela do controlador 

possui um ganho que poderia ser comparado a uma  priorização de cada uma das 

duas ações. O ajuste destes valores para um determinado sistema específico é 

chamado de sintonia dos ganhos. Como cada sistema pode ser mais ou menos 

sensível a cada tipo de estímulo e distúrbio, a ação de sintonia dos ganhos é muito 

importante para um desempenho satisfatório do controlador.  

Os controladores PI são largamente utilizados na indústria atualmente, devido 

a sua facilidade no processo de sintonia quando o modelo matemático da planta é 

desconhecido. Existem vários métodos para a sintonia destes controladores, entre os 

principais está o método de Ziegler-Nichols (BHAGADE 2011). Este método consiste 

em determinar a frequência crítica e os parâmetros de ganho a partir da análise da 

resposta do sistema a excitação até a condição crítica.  
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 Contudo, em muitas situações este ajuste não leva o sistema a uma resposta 

ótima do controlador, necessitando assim um ajuste fino dos valores de ganho. Em 

geral, durante a aplicação de um determinado controlador a um sistema, existem 

requisitos para o funcionamento do mesmo em termos de resposta. Estes requisitos 

podem ser objetivos, como por exemplo: valor de sobressinal e tempo de 

estabilização. Os requisitos em determinadas situações estão relacionados a fatores 

subjetivos específicos, por exemplo: dirigibilidade em um sistema de controle de 

direção de um carro.   

 

2.8 REJEIÇÃO TÉRMICA EM MOTORES DIESEL 

 

Como afirma Wright (2015), a rejeição térmica em um motor Diesel é definida 

como a liberação do calor originado pelos fenômenos exotérmicos do ciclo de 

combustão aplicado e como efeito do atrito dos componentes do motor durante a 

operação, ao sistema de arrefecimento. Este sistema é responsável por liberar este 

calor para a atmosfera, essa dinâmica de operação é demonstrada na Figura 9. Dentre 

as possíveis fontes de calor é necessário frisar as mais relevantes: energia não 

consumida durante a combustão no cilindro e óleo lubrificante. 

 

Figura 9 – Representação das trocas térmicas entre motor e sistema de arrefecimento 

 

Fonte : Adaptado de Wright (2015) 
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Durante o processo de combustão, grande parte da energia inserida no sistema 

não é aproveitada. Um motor Diesel, em geral, direciona apenas 40% da energia do 

combustível utilizado para o sistema de transmissão (WRIGHT 2015). Na Figura 10 é 

possível verificar a eficiência do ciclo do motor e onde ocorre parte das perdas 

mencionadas. O resto da energia proveniente da combustão é perdido através do 

aumento de temperatura nos componentes internos, nos gases de exaustão e uma 

pequena parcela é irradiada diretamente à atmosfera pelos componentes externos do 

motor. Consequentemente, o aumento da injeção de combustível é diretamente 

proporcional ao aumento da rejeição térmica total do motor. Parte desta energia 

desperdiçada, durante estes processos, pode ser recuperada. Atualmente a maioria 

dos motores Diesel utilizam os gases de exaustão para alimentação de um 

turbocompressor, desta forma melhorando a eficiência do motor.  

 

Figura 10 – Eficiência teórica Ciclo de Carnot 

 

 

Fonte : Hyperphysics (2020) 

 

Quanto ao óleo lubrificante, visto que está constantemente em contato com os 

componentes que estão sob efeito de altas temperaturas e entre superfícies em 

movimento relativo, o óleo absorve uma parcela da energia térmica rejeitada pelo 

motor. Para que o óleo mantenha as suas propriedades em questão de viscosidade, 
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ele deve operar em uma determinada faixa de temperatura (WRIGHT 2015). Para que 

esta faixa de operação de temperatura seja obedecida, o sistema de arrefecimento é 

utilizado para resfriar o óleo através de um trocador de calor. Isto acaba indiretamente 

contribuindo para o valor total de rejeição térmica do motor. 

 

2.9 SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO  MOTOR DIESEL 

 

Bennette (2015) afirma que o sistema de arrefecimento tem como função 

gerenciar a temperatura de operação do motor. O sistema utiliza diferentes 

componentes para transferir o calor gerado pelo motor para o líquido de arrefecimento 

e posteriormente para a atmosfera. Entre os principais componentes deste sistema 

estão o radiador, válvula termostática, ventilador, tanque de expansão, trocadores de 

calor, bomba de líquido de arrefecimento, sensor de temperatura e a unidade 

eletrônica de controle. A Figura 10 exemplifica uma montagem real desses 

componentes integrados a um motor Diesel.  

 

Figura 11 – Sistema de arrefecimento de um motor Diesel 

 

Fonte : Autoria Própria 
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O processo se inicia a partir de um valor desejado de operação de temperatura 

do líquido de arrefecimento pré-calibrado no software da unidade eletrônica de 

controle. Atualmente, a maioria dos sistemas de controle de temperatura do líquido de 

arrefecimento funcionam através de malha fechada. O sistema  é iniciado com o 

ventilador desligado e a válvula termostática fechada. Assim que o líquido de 

arrefecimento atinge a temperatura de operação requerida, por exemplo 80ºC, com 

isso o sistema de controle irá atuar a válvula termostática, caso esta seja eletrônica 

(BENNETT 2015). No caso da válvula termostática ser mecânica, esta irá abrir 

automaticamente a uma temperatura específica, determinada pelos aspectos 

construtivos do componente, com isso o  líquido de arrefecimento começará a fluir 

pelos dutos do radiador. Dependendo da velocidade em que o veículo se encontra, a 

ventilação natural é suficiente pra resfriar o líquido que está fluindo pelos dutos. 

Contudo, se esta troca térmica não se mostrar suficiente para a estabilização da 

temperatura, o sistema de controle acionará o ventilador, para que o mesmo acelere 

o processo de troca térmica no radiador e reduza a temperatura no motor.  

Desta maneira o sistema de arrefecimento gerencia o regime térmico de 

operação do motor, onde o mesmo é aquecido no início de seu funcionamento e 

resfriado quando necessário. Devido a esta dinâmica de funcionamento do sistema, é 

possível afirmar que a temperatura ambiente pode afetar diretamente o desempenho 

do sistema de arrefecimento. Em casos de temperatura ambiente elevadas, é possível 

observar que as trocas térmicas no radiador perdem eficiência, dada a menor 

diferença entre a temperatura do líquido de arrefecimento e a temperatura do ar, 

também se aplica para o resfriamento do cofre do motor (BENNETTE 2015). 

 

2.10 REDUÇÂO DE TORQUE EM MOTORES DIESEL COMO MÉTODO PARA 

CONTROLE DE TEMPERATURA  DO MOTOR 

 

Segundo Wright (2015), a redução de torque em motores Diesel é uma das 

possíveis ações tomadas pelo sistema de proteção do motor, caso ocorra uma falha 

com potencial para danificá-lo. O sistema de proteção monitora diversos parâmetros 

como: temperatura de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão 

e temperatura de óleo, entre outros. Durante o monitoramento, ele compara os valores 

medidos com valores máximos de funcionamento de cada um desses parâmetros. 

Dependendo da diferença entre estes valores, o sistema pode tomar uma determinada 
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ação, como por exemplo, enviar uma mensagem de erro ao motorista, reduzir o torque  

ou desligar o motor.  

A redução de torque é a única ação que pode ser graduada pelo sistema de 

proteção. Devido a esta característica, existem várias estratégias de implementação 

do controle da redução de torque. Dentre elas está o aumento progressivo da redução 

do torque, ao longo de determinados valores de temperatura. Esta sequência de 

aumento progressivo da redução de torque pode ser verificado na Figura 12, onde 

apresenta-se quatro  diferentes valores de temperatura de coolant, que se relacionam 

com quatro diferentes valores de redução de torque. A progressão entre estes 

estágios ocorre de forma abrupta. Assim que o valor de temperatura é atingido há a 

mudança no valor de redução de torque e a transição é feita no formato de um degrau. 

Esta transição executada neste formato afeta diretamente, de maneira negativa, a 

dirigibilidade do veículo. 

 

Figura 12 – Exemplo de sequência de derate por temperatura de coolant 

 

Fonte: Adaptado de Wright (2015) 
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No exemplo em questão, os valores de torque estão representados como 

porcentagem do torque total disponível naquela condição específica de 

funcionamento. Vale ressaltar que, no exemplo, as três ações de proteção ocorrem 

de forma integrada, quando a primeira redução de torque é acionada, o motorista 

recebe a primeira mensagem de erro, ao longo da progressão dessa redução, as 

mensagens seguem sendo alteradas. Quando o motor excede um período de 20 

segundos na temperatura máxima de funcionamento, a ação de desligamento do 

motor é acionada. 

Longnecker (2003) afirma que o controle de redução de torque baseado 

unicamente em limites de temperatura, pode muitas vezes levar o controlador a uma 

redução excessiva. Buscando melhorar a resposta do controle de redução do torque, 

o autor propõe um método baseado na taxa de alteração do valor de temperatura. A 

ideia deste método é maximizar o torque disponível e ainda prover a redução 

necessária para refrigerar o motor, através da antecipação dos comportamentos 

futuros do motor em relação a temperatura de coolant. O resultado deste método seria 

uma aplicação mais suave da redução de torque, sendo este um fator positivo para a 

dirigibilidade do veículo.  

Na Figura 13 é possível verificar como esta progressão é desenvolvida. Em um 

dos eixos temos o valor delta abaixo no valor máximo de operação, no outro a taxa de 

variação da temperatura. A saída do mapa é o valor permitido total de torque. Para 

valores muito altos da diferença entre a temperatura limite e o valor atual de 

temperatura em conjunto com uma taxa de variação negativa da temperatura atual 

(motor em processo de resfriamento) não há nenhuma redução de torque. Assim que 

o valor de temperatura começa a se aproximar do valor máximo é iniciado o aumento 

progressivo da redução de torque. Esta lógica se aplica também no caso de taxa 

positiva de variação da temperatura (motor em processo de aquecimento) em conjunto 

com um valor de delta reduzido. Esta estratégia prevê a necessidade de iniciar a 

redução do torque antes que o sistema atinja o ponto máximo de temperatura. Caso 

a redução se inicie, apenas quando a temperatura limite seja atingida, será necessário 

um valor maior de redução e mesmo assim  o motor será submetido a temperaturas 

acima do permitido. Além deste comportamento durante o aquecimento, é preciso 

ressaltar que durante o processo de resfriamento do motor, mesmo se a taxa de 

resfriamento esteja elevada, mas a diferença entre a temperatura medida e a 

temperatura limite seja baixa, a redução de torque é mantida. Esta estratégia evita 
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que o controlador libere torque perto da temperatura limite, fazendo o sistema se 

reaquecer rapidamente devido a inércia térmica que o mesmo possui. 

 

Figura 13 – Exemplo de mapa de referência para limitação de torque 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

2.11 SISTEMA DE CONTROLE POR ANTECIPAÇÃO 

 

Conforme Bhagade (2011), o controle por antecipação se caracteriza pela 

tomada de ação de atuação por parte do controlador, antes mesmo que exista algum 

tipo de modificação na variável de controle. Esta ação pode ser desencadeada devido 

a um comportamento específico na variável de entrada, na maioria dos casos 

originário de alguma forma de distúrbio no sistema. Este sistema de controle requer 

conhecimento e possibilidade de mensuração dos distúrbios. Visto isto, as devidas 

ações de correção para compensar estes distúrbios, devem ser precisas e executadas 

no tempo correto. 
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2.12 COMBINAÇÃO DE CONTROLADOR MALHA FECHADA E CONTROLADOR 

POR ANTECIPAÇÃO 

 

Wade (2004) afirma que devido à falta de precisão sobre o modelo a ser 

controlado, apenas a utilização do controlador por antecipação muitas vezes não é 

suficiente para atingir o setpoint desejado. Contudo, este tipo de controlador pode ser 

utilizado em conjunto com um controlador malha fechada. Por exemplo, caso um 

controlador por antecipação seja apenas 75% preciso, teoricamente, atuaria apenas 

75% da ação de controle, deixando o controlador malha fechada responsável por 

apenas 25% da ação de atuação. Neste caso, haveria um ganho no tempo de resposta 

para atingir o setpoint, pois a ação antecipada do controlador por antecipação, 

reduziria o tempo que o controlador malha fechada levaria para chegar até os 100% 

de atuação necessários. Na Figura 14 é possível observar o efeito na redução da 

variação do setpoint, quando são utilizados os dois controladores em conjunto. 

 

Figura 14 -  Redução na penalidade no controlador Feedback pelo controlador por 

antecipação 

 

Fonte : Adaptado de Wade (2014) 

 

Como afirma Eriksson (2014), a combinação de controladores malha fechada 

e por antecipação é largamente utilizada nos diversos sistemas de controle presentes 

em motores a combustão. Na maioria destes casos, o desempenho do controlador é 

muito importante, visto que, os transitórios nestes tipos de sistemas acontecem de 

maneira rápida e com uma frequência alta.  
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Quanto ao método de controle por antecipação, pode ser aplicado de duas 

maneiras: utilizando um modelo ou um mapa (malha aberta). Quando o controlador 

utiliza um mapa como base de controle, temos duas variáveis de entrada que populam 

os eixos x e y e uma variável de saída z. Por exemplo, para o controle de uma válvula 

reguladora de pressão, o eixo x poderia ser rotação do motor, o eixo y a pressão 

medida e z o duty cyle a ser aplicado à válvula. Dependendo das diversas condições 

em que o motor opera, teríamos várias combinações entre as variáveis de entrada e, 

para cada uma delas, uma saída fixa previamente calibrada no mapa. Na Figura 15 é 

possível verificar a dinâmica de funcionamento de um sistema combinado de controle.  

 

Figura 15 – Diagrama de blocos do controlador de pressão do coletor de admissão 

 

Fonte : Adaptado de Eriksson (2014) 

 

Outro benefício desta aplicação de controle combinado, nestes sistemas, seria 

que, caso o sensor de medição utilizado pelo controlador malha fechada esteja em 

falha, os valores de atuação assumidos pelo controlador por antecipação, apesar de 

não serem os ideais, seriam suficientes para um funcionamento mínimo do sistema.  

 

2.13 COMPARATIVO DAS ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE TORQUE 

APLICADAS A MOTORES DIESEL 

 

Vista a dinâmica de um veículo com motor Diesel em superaquecimento, onde 

temos diversos aspectos alheios ao motor em si influenciando no resultado, cada uma 

das estratégias de aplicação oferecem prós e contras. No caso da redução de torque 

estratificada fixa, tem-se a possibilidade de dividir as reduções em diversos pontos, 

cada um com um nível de severidade em termos de redução de torque. Podendo estes 

pontos serem menores ou maiores que a temperatura limite desejada. Contudo este 

método se mostra pouco flexível, pois os valores pré-determinados de redução de 

torque são fixos, ou seja, em casos onde a necessidade de redução de torque seja 

menor ou maior a estratégia não é tão eficaz.  
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Por outro lado, o controlador PI, apresenta vantagem neste aspecto, pois tendo 

um setpoint a ser alcançado irá modular a quantidade de torque a ser reduzido para 

atingir o valor desejado de temperatura. Outro aspecto relevante relacionado a esta 

característica é o comportamento do controlador. Em geral os valores das parcelas 

Proporcional e Integral determinadas para um controlador, tem como objetivo 

configurar o controlador com um comportamento otimizado para obter o valor de 

setpoint para um sistema específico. Como este sistema será submetido a situações 

de aquecimento diferentes entre si, o controlador terá uma performance diferente em 

cada uma delas. Ao se tratar de uma redução de torque de um motor, a dinâmica 

como o controlador atua, afeta diretamente a dirigibilidade do veículo. Por exemplo o 

controlador pode executar uma redução abrupta de torque para atingir o setpoint e 

consequentemente parar o veículo em subida. Se tratando de um controlador, não há 

a possibilidade de atuar no sistema com valores abaixo do setpoint, o que pode ser 

necessário quando trata-se de sistemas térmicos.  

 

2.14 ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE TORQUE COMBINADA 

 

A partir dos pontos levantados no capítulo anterior, a proposta tem como 

objetivo combinar as duas estratégias apontadas, visando cobrir os pontos negativos 

de cada uma delas e buscar um resultado efetivo na redução do torque. A proposta 

de redução de torque estratificada fixa, será utilizada desde um valor abaixo do 

setpoint do controlador, tendo uma função similar ao de um controlador por 

antecipação. Desta maneira irá ajudar na velocidade de resposta do controlador em 

situações acima do setpoint, e também manterá a redução de torque ativa impedindo 

um reaquecimento rápido do sistema após o acionamento do controlador PI em 

situações abaixo do setpoint.  

O controlador PI contribuirá com a parcela restante necessária para manter o 

sistema estável, ou seja, flexibilizando a estratégia para uma resposta melhor nas 

diferentes situações que o sistema será submetido. Vale ressaltar que o setpoint 

utilizado será o de temperatura de líquido de arrefecimento. A proposta poderia 

também ser aplicada com a temperatura de óleo do motor como setpoint. Quanto aos 

valores de torque a serem utilizados, a redução de torque será indicada em 

porcentagem do torque total disponível. Como no mercado existem motores que são 

comercializados com o mesmo hardware, mas com ofertas de torque e potência 
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diferenciados apenas via software, a estratégia pode ser aplicada diretamente a 

qualquer um destes casos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Visto que o objetivo deste trabalho é o de propor uma melhoria na estratégia 

de redução de torque, um comparativo entre duas calibrações é necessário. As duas 

calibrações serão descritas e os pontos modificados serão explicados para melhoria 

dos resultados finais. 

 

3.1 ESTRATÉGIA REFERÊNCIA 

 

A estratégia que foi utilizada como referência é composta por um controlador 

PI em que a parte proporcional é fixa pré calibrada, onde para um determinado valor 

de temperatura do líquido de arrefecimento, existe um valor fixo de redução de torque, 

para valores intermediários, o resultado é interpolado. 

Quanto à parte integral do controlador, a mesma é incrementada em relação 

ao aumento do erro entre o valor medido e o setpoint. Dentre as configurações 

possíveis está o ponto de início da atuação, que é o mesmo valor do setpoint. O valor 

de saturação da redução de torque e a taxa de redução de torque (%) por erro de 

temperatura de líquido de arrefecimento, que seria equivalente ao ganho da parte 

integral do controlador.  

Dessa forma a ideia principal foi avaliar os efeitos das melhorias propostas, 

com base na pesquisa citada na referência teórica. Os valores iniciais são para o 

ganho da parte integral 0.37% de redução de torque por 0.95% de temperatura 

máxima de líquido de arrefecimento por segundo. O valor de saturação foi inciado com 

38% de redução de torque. O início da parte integral foi em 98%, portanto este valor 

é considerado o setpoint do sistema. A parte proporcional foi baseada no gráfico da 

Figura 16. 
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Figura 16 -  Gráfico da redução de torque pela parte proporcional da calibração referência 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

3.2 APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA COMBINADA 

 

Dentro da estratégia combinada, um dos fatores importantes aplicados foi o de 

iniciar o valor do controlador por antecipação antes do ponto de atuação do 

controlador PI. Para que isso ocorresse foi necessário definir qual seria o valor de 

início de atuação da redução.  

A definição deste ponto é de grande importância, pois deve se levar em 

consideração que neste momento não há um aviso de sobreaquecimento para o 

motorista. Com isso o ponto selecionado deveria ser suficiente para que a redução de 

torque contribuísse para o despenho do controlador PI posteriormente, contudo não 

afetasse uma área de operação normal do motor.  

Para isto o seguinte comparativo pode ser utilizado: 0% seria considerado o 

líquido de arrefecimento frio ao iniciar as operações no motor, 90% é a operação 

normal do líquido de arrefecimento e 100% a temperatura máxima permitida. Na 

grande maioria do tempo o veículo opera entre 80-92% para casos de aplicações de 
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baixa carga e temperatura ambiente baixa. Para os casos de aplicações de alta carga 

e alta temperatura de ambiente, o sistema funcionará na maioria do tempo entre 90-

98% do valor máximo de operação do líquido de arrefecimento de forma segura. Em 

um caso de superaquecimento considera-se a operação entre 98-105% da 

temperatura.  

O valor definido como setpoint do controlador para a parte integral foi reduzido 

para 97% da temperatura de operação. Desta maneira ainda existe uma margem de 

segurança para que o controlador consiga atuar sem atingir o limite de operação do 

componente. O valor do ganho referente a parte integral foi mantido, como o valor de 

início de atuação foi reduzido não seria necessário nenhuma alteração no ganho. O 

valor de saturação foi reduzido para 18.8%. Esta alteração foi decorrente da 

modificação da atuação da parte proporcional que foi aumentada em determinados 

pontos, possibilitando reduzir a parcela de atuação da parte integral do controlador. 

Como o grupo de veículos que operam em situações que favorecem o 

superaquecimento é menor, a estratégia deve ser flexível e atender a todos os tipos 

de aplicações, o valor de início da redução de torque deve ser acima de 92% da 

temperatura máxima de operação do líquido de arrefecimento. Contudo é necessário 

avaliar se o inicio de redução já a partir desse valor não será negativo para o motorista 

visto que grande parte do tempo o veículo opera nesta região. Em geral a percepção 

do motorista se baseia em quanto de torque está sendo reduzido e qual a frequência 

das reduções. 

Quando este segundo ponto é considerado, iniciar as reduções de torque a 

92% da temperatura resultará em uma quantidade de reduções altas para o grupo de 

veículos que operam em condições extremas de carga e temperatura ambiente. Na 

proposta final a ser testada foi necessário aumentar este valor para 95%. Esta margem 

de segurança de 5% tem como objetivo reduzir a frequência de acionamento das 

reduções. A Figura 16 descreve a proposta final a ser testada, é possível considerar 

a parte de atuação por antecipação entre 95% e 98%, mantemos o valor de base do 

setpoint em 98%. 
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Figura 17 -  Gráfico da redução de torque pela parte proporcional da calibração 

proposta 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  

3.3 DEFINIÇÃO DOS TESTES 

 

Como mencionado anteriormente, a dinâmica de um caminhão nesta condição 

de sobreaquecimento é algo que depende de vários fatores externos, como por 

exemplo: temperatura ambiente, velocidade do veículo, ativação do ventilador do 

sistema de arrefecimento, marcha e topografia da rota.  

Diante destes fatores a ideia na definição dos testes é simular uma situação 

real de forma a ser possível reproduzir os testes com um grau de repetitividade 

confiável.  

Visto que o teste tem o objetivo de aumentar a temperatura do líquido de 

arrefecimento até o limite, o veículo deveria se manter na pior condição possível para 

o aquecimento e de forma contínua. Esta condição seria a de torque máximo e rotação 

estabilizada, ou seja, pelo menos até o início da atuação da redução de torque a 

marcha selecionada pelo veículo deveria se manter a mesma. As trocas de marchas 

alteram a rotação do motor e consequentemente a dinâmica do aquecimento, visto 

que a velocidade de atuação do ventilador se dá de maneira proporcional a rotação 
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do motor. Neste caso a atuação do ventilador deve estar na sua máxima capacidade 

caso o mesmo esteja sujeito a algum controle eletrônico. Após o início da atuação da 

redução de torque as mudanças de marcha seriam permitidas para que o teste 

simulasse uma condição real de direção. Uma das consequências da redução de 

torque é a redução da marcha para manter a performance do veículo, para que a 

repetitividade do teste fosse mantida o ideal seria utilizar um sistema de troca de 

marchas automatizado, excluindo assim o fator humano durante a troca de marcha 

que poderia afetar o resultado do teste. O comportamento esperado é que no 

momento de maior redução de torque aconteça a redução de marcha, assim que o 

sistema resfriar devido ao aumento da rotação do motor e do ventilador. Nesta 

condição será possível subir a marcha e retornar à situação de aquecimento do motor 

novamente, esta situação de reaquecimento será avaliada mais de uma vez para que 

haja dados confiáveis.  

A condição inicial será com o motor aquecido (temperatura do líquido de 

arrefecimento acima dos 65%), esta condição é apenas padrão para que a rodagem 

não fosse feita partindo de uma temperatura muito baixa de líquido de arrefecimento 

o que poderia afetar a dinâmica de aquecimento e possibilitando apenas um teste por 

dia. 

No caso da topografia da rota, para que fosse possível repetir a inclinação e 

trajeto, os testes deveriam ser executados em uma pista de testes, onde o início e 

término dos mesmos poderiam ser controlados. Desta forma não haveriam fatores 

externos, como o trânsito, que poderiam gerar diferenças entre cada amostra. Outro 

fator importante foi que a proposta estaria sendo desenvolvida e modificada em tempo 

real, em certos momentos o veículo poderia reduzir a velocidade de forma drástica e 

isto seria um fator de risco para os testes em ambiente aberto de estrada.  

 Um fator importante é a simulação da condição de carga real. Como os 

implementos reais não poderiam ser usados, a utilização de uma carga reduzida em 

conjunto com um sistema de frenagem, torna possível a simulação da carga real e 

mantem o veículo na condição de torque máximo. Dentro da condição de torque 

máximo, tendo em consideração que o sistema possui uma inércia térmica, era muito 

importante manter o torque no valor máximo durante toda a rota e por quanto tempo 

fosse necessário. Em termos de requisitos para a pista, ela deveria possibilitar que o 

caminhão se mantivesse nesta condição de torque máximo de forma contínua, ou 
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seja, deveria ser na sua maioria composta por retas ou curvas pouco acentuadas. 

Desta maneira seria possível manter esta condição de forma segura e controlada.  

 

3.3.1 CAMPO DE PROVAS RANDON 

 

A pista possui duas vias de rolamento de 3,6 m de largura e com acostamento 

de 1,5 m em ambos os lados. Possui 4 km de comprimento, sendo dois quilômetros 

de ida e dois da volta em um dos lados e uma reta de 1,6 km com 0% de inclinação. 

Com base nestas características o campo de prova Randon atenderia os requisitos 

para que o teste fosse executado. 

 

Figura 18 -  Campo de Provas Randon 

 

Fonte: Randon (2020). 

 

 

3.3.2 VEÍCULO DE TESTE 

 

O veículo selecionado foi similar aos utilizados em aplicações de alta carga e 

alta temperatura ambiente. Uma aplicação que corresponde a estes requisitos foi a de 

transporte de cana-de-açúcar. Esta é uma aplicação em que os veículos rodam em 

estradas não asfaltadas e em regiões de temperatura ambiente alta. Tomando como 

base estes veículos o teste foi ser aplicado em um veículo off-road, normalmente, com 
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uma cabine reduzida, cujo sistema de arrefecimento é reduzido em relação aos 

modelos com cabines maiores que operam em estradas asfaltadas. O veículo utilizado 

possuia um sistema de tração 6x4 (6 pneus no total sendo 4 trativos), este sistema é 

requisitado por lei para veículos que operam com cargas acima de 57 Toneladas. Para 

as aplicações fora de estrada de alta carga considera-se cargas iguais ou acima de 

72 Toneladas. O caminhão deve ser equipado com um motor capaz de disponibilizar 

potência e torque suficientes para este tipo de aplicação. Um exemplo é o caminhão 

Scania da linha G540 XT que segundo o site é equipado com um motor de 13 litros 

com potência máxima de 540 HP e torque máximo de 2700 Nm. A cabine é reduzida, 

sendo um chassi trator com regulagem alta, ou seja, um veículo para ser utilizado fora 

de estradas asfaltadas. Atualmente a grande maioria dos veículos pesados é 

comercializada com transmissões automatizadas e equipado com uma caixa de 12 

marchas. O caminhão utilizado para os testes possui especificações similares as 

citadas. 

 

 

Figura 19 -  Caminhão em aplicação de colheita de cana de açúcar 

 

Fonte: Caminhões e Carretas (2020). 
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3.4 PROCEDIMENTO DO TESTE 

 

O teste foi iniciado sempre no km 0 da pista. Com o veículo parado foi aplicado 

100% do pedal do acelerador de forma contínua desde a arrancada até o final do 

teste. As trocas de marcha foram executadas de forma totalmente automática, sem 

influência humana. O monitoramento dos parâmetros foi iniciado assim que o motor 

atingiu torque máximo e a temperatura do líquido de arrefecimento atingiu 94%, ou 

seja, momentos antes do início de um sobreaquecimento. Assim que o 

sobreaquecimento iniciou foi observada a atuação da estratégia até a sua 

estabilização (Ativação durante a fase de superaquecimento e retorno a temperatura 

normal de operação) e posteriormente a condição deveria se manter até uma nova 

condição de sobreaquecimento, totalizando 3 situações de sobreaquecimento em 

sequência.  

 

3.5 AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS ESTRATÉGIAS 

 

A avaliação referente às estratégias a serem testadas foi feita utilizando fatores 

objetivos, buscando assim apresentar os resultados de maneira a fazer um 

comparativo, assim seria possível estabelecer em quais pontos a nova proposta foi 

mais efetiva. Foram selecionados os seguintes: 

 

• Valor máximo de redução de Torque (% do torque máximo) 

• Valor máximo de variação de redução de torque por tempo (%/s do torque 

máximo) 

• Velocidade mínima (km/h) 

• Redução de velocidade (km/h2) 

• Média da velocidade (km/h) 

• Tempo total de ativação das estratégias (s) 

• Temperatura máxima do líquido de arrefecimento (% da temperatura 

máxima) 

• Temperatura média do líquido de arrefecimento (% da temperatura máxima) 

• Tempo até a primeira redução de marcha (s) 

• Tempo até recuperação da marcha inicial (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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• Tempo entre o picos de temperatura do líquido arrefecimento (s) 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para facilitar a visualização de vários parâmetros simultaneamente foram 

destacados apenas os pontos mais importantes de medição. Todos os resultados 

apresentados seguem a legenda mostrada na Figura 20 para referência dos 

parâmetros obtidos durante as medições. 

 

Figura 20 -  Legenda de cores dos gráficos de resultado 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.1 RESULTADOS DOS TESTES COM A CALIBRAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Durante o teste executado com a calibração de referência, foi possível verificar 

o efeito que subsequentes sobreaquecimentos podem gerar no sistema. No primeiro 

episódio é possível verificar um valor reduzido de redução de torque e sem ação da 

redução de torque pela parte proporcional do controlador. Utilizando apenas a parte 

integral o controlador manteve a temperatura dentro da região de operação, contudo 

quando a redução de torque é zerada, o sistema já não possui o mesmo valor do 

líquido de arrefecimento do que no início do teste o que levou o sistema a se 

sobreaquecer novamente muito mais rapidamente.  

No segundo sobreaquecimento como a temperatura inicial estava mais elevada 

do que a inicial e visto que o motor possui uma inércia térmica, ou seja, quando o 

sistema atingiu valores de temperatura próximos ao máximo todos os componentes 

do motor e até a região do cofre tiveram as suas temperaturas elevadas. Por mais que 
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a temperatura do líquido de arrefecimento tenha baixado o sistema como um todo 

necessita de mais tempo para estabilizar a sua temperatura, o que em conjunto com 

a entrega de torque total leva a um novo episódio de sobreaquecimento mais rápido.  

Neste caso foi atingida uma temperatura mais elevada de líquido de 

arrefecimento e a parcela proporcional de redução de torque foi ativada. Devido ao 

valor elevado da redução fixa de torque (relativa ao ganho proporcional do 

controlador), a atuação desta parcela acontece de forma muito abrupta. Normalmente 

este é o propósito da ação proporcional em um controlador, buscar uma resposta mais 

acelerada do sistema, contudo quando aplicada ao exemplo de redução de torque, 

temos uma redução alta de velocidade e uma redução de marcha. Este tipo de 

comportamento é muito negativo em termos de dirigibilidade para o motorista, pois 

acontece de forma rápida e inesperada, podendo ocasionar um acidente caso o 

motorista esteja executando uma ultrapassagem.  

No terceiro episódio de sobreaquecimento temos uma condição diferente das 

duas primeiras, devido à redução de velocidade resultada do segundo evento de 

redução de torque, foi necessária a redução de duas marchas para manter o motor 

em uma condição estável de rotação e velocidade do veículo. Mesmo que isso 

momentaneamente tenha gerado uma redução alta da temperatura do líquido de 

arrefecimento, é possível verificar um aumento ainda maior do delta de aquecimento, 

neste caso é visto novamente a redução abrupta de velocidade resultado da ação 

proporcional do controlador. Contudo neste caso a parcela integral chega ao seu 

máximo saturando em 38% e levando a redução de torque a níveis muito altos. Vale 

ressaltar que, ao momento em que o controlador satura, as temperaturas atingidas 

pelo sistema são acima dos valores da região de operação normal de temperatura, 

podendo causar danos aos componentes. O ponto positivo observado nestes testes é 

que o veículo consegue recuperar a velocidade de forma mais rápida após a ação da 

redução de torque. Contudo no geral, devido as reduções bruscas não temos um valor 

mais elevado de média das velocidades o que seria o fator mais importante se fosse 

avaliado um período mais longo de operação do veículo. 
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Figura 21 -  Resultado completo dos testes referência 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.2 RESULTADOS DOS TESTES COM A CALIBRAÇÃO PROPOSTA 

 

Nos resultados dos testes com a proposta, o primeiro item a ser ressaltado é o 

início da redução de torque, diferente da estratégia referência que utiliza a parte 

proporcional ou fixa apenas a partir de 99% da temperatura de líquido de 

arrefecimento máxima e executado em formato de um degrau praticamente. Na 

proposta a redução de torque é iniciada em 95.2% da temperatura de líquido de 

arrefecimento máxima com uma redução fixa de 4.2% de torque o que ajuda a 

suavizar a curva de aquecimento. A temperatura pico ocorre 30 segundos depois do 

que nos testes referência, demonstrando que iniciar a redução de torque de forma 

gradativa e com temperaturas de líquido de arrefecimento mais baixas tem um 

impacto positivo no resultado final. Entretanto é possível verificar que esta redução 

executada de forma antecipada também afeta a velocidade, no primeiro episódio 

existe uma redução de 34 para 30 km/h o que acontece em um período de tempo de 
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50 segundos e não é perceptivo ao motorista. No segundo episódio ocorre apenas a 

estabilização da velocidade que vinha aumentando visto que a redução de torque 

havia chegado a 0. Ainda sobre a estratégia de redução de torque por antecipação, 

entre o segundo e o terceiro episódio de sobreaquecimento é possível verificar que o 

controlador não chega a zerar o valor fixo de redução de torque. Neste caso se a 

redução de torque tivesse sido zerada, provavelmente o controlador não conseguiria 

manter a temperatura dentro dos limites, o que indica que as ações tomadas entre os 

episódios afetam diretamente a ação do controlador na redução de torque seguinte. 

Avaliando os prós e contras a diminuição da velocidade não é um ônus tão grande se 

comparado ao benefício que existe no controle da temperatura.  

Um fator a ser analisado é a ação da parte integral do controlador, visto que 

está sendo iniciada antes, o resultado é uma ação mais suave. Mesmo com valor de 

saturação reduzido, em conjunto com a parte proporcional foi suficiente para controlar 

o sistema e manter a temperatura do líquido de arrefecimento dentro dos valores 

aceitáveis de operação.  

 

Figura 22 -  Primeira parte dos testes realizados com a proposta de melhoria 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 23 -  Segunda parte dos testes realizados com a proposta de melhoria 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4.3 COMPARATIVO DOS RESULTADOS 

 

A tabela 1 compara os principais aspectos resultantes das duas calibrações 

testadas. 

 

Tabela 1 -  Resultado comparativo entre calibrações 

 

Fonte: Autoria própria 

 

• Valor máximo de redução de torque 

 

Neste quesito a proposta teve uma melhoria considerável em comparação à 

calibração referência, como mencionado anteriormente. Isto se deve ao fato da 

proposta utilizar do recurso do controle por antecipação, fazendo com que o início da 

redução ocorra antes e o valor máximo final de redução seja menor. O início da 
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atuação da parte integral do sistema foi iniciada antes, outro item que auxiliou no 

resultado final.  

 

• Valor máximo de variação de redução de torque por tempo 

 

Como que a redução de torque da parte proporcional foi alterada e esta sendo 

iniciada antes e com um aumento mais suave, isto também afetou de forma positiva a 

atuação do controlador, que nos momentos onde foi necessária uma redução maior 

de torque, a taxa de redução por segundo foi menor. Na parte integral do controlador 

a taxa de incremento da redução de torque foi mantida a mesma. Logo tem-se apenas 

o efeito da mudança do ponto de início da atuação da parte integral beneficiando este 

item. Em termos de dirigibilidade isso auxilia o motorista caso seja necessário executar 

uma parada de emergência do veículo em um acostamento.  

 

• Velocidade mínima 

 

A grande diferença encontrada nos resultados se deve ao último episódio de 

sobreaquecimento ocorrido no teste de referência. O veículo iniciou com uma 

velocidade reduzida contudo similar ao mínimo dos testes com a calibração proposta 

(26 km/h), porém em que houve a maior redução de torque, o que levou ao resultado 

encontrado de 10 km/h nesta condição tornasse perigosa qualquer tipo de manobra 

com o veículo.  

 

• Redução de velocidade 

 

Este item segue a mesma lógica da variação da redução de torque pode-se 

verificar uma correlação entre os dois quesitos. Vale ressaltar que parte da atuação, 

nesses momentos, se deve a redução de marcha que ocorre devida a ação da redução 

de torque. Como nos dois casos houve o mesmo comportamento, isto não afeta o 

resultado final da comparação.  
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• Média da velocidade 

 

Avaliando este ponto é possível verificar o impacto da flutuação da velocidade 

durante todo o teste. Como foi citado anteriormente neste capítulo, a forma como a 

velocidade instantânea se modifica é diferente entre as duas calibrações. No caso da 

calibração de referência, tanto o aumento como a diminuição da redução de torque é 

feita de forma mais agressiva e abrupta, a velocidade instantânea acaba respondendo 

de forma mais rápida. Ao verificar os testes com a calibração proposta, como a ação 

do controlador ocorre de forma mais suave, a resposta na velocidade segue a mesma 

tendência. Quando compara-se os resultados dos testes houve uma melhora nos 

resultados, indicando que não há beneficio em zerar a redução de torque rapidamente 

se isso comprometer o próximo episódio de sobreaquecimento e levando a valores de 

reduções mais altos. Ainda se desconsidera-se o último episódio de 

sobreaquecimento dos testes referência, onde houve uma redução drástica de 

velocidade, o valor de média do teste referência é aumentado para 34 km/h o mesmo 

valor do teste com a proposta.  

 

• Tempo total de ativação das estratégias 

 

Nos testes referência é possível observar que a idéia é reduzir o tempo de 

ativação ao mínimo, visando minimizar a percepção por parte do motorista. Contudo 

durante os testes foi verificado que o fator que mais influência na percepção são as 

taxas de alteração da velocidade e redução de torque. Quanto a este quesito, 

verificou-se que nos testes da calibração proposta onde, quase durante todo o tempo, 

existe algum nível de redução de torque. Este comportamento era esperado, visto que 

a idéia da proposta seria diluir o valor pico de redução de torque em um período de 

tempo mais longo. Como descrito no item da média de velocidades, que apesar dessa 

mudança não tivemos um impacto negativo na dirigibilidade. Quanto à percepção do 

motorista, o aumento no tempo de atuação da estratégia não foi perceptível visto que 

as variações de velocidade se mantiverem mais estáveis.  
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• Temperatura máxima do líquido de arrefecimento 

 

Durante os 3 episódios de sobreaquecimento houve redução nos valores 

máximos da temperatura do líquido de arrefecimento. No pior caso o teste referência 

não manteve o valor dentro da faixa de operação, o que pode danificar os 

componentes do motor. Nos testes com a proposta o resultado de 99% ainda manteve 

uma pequena margem. 

 

• Temperatura média do líquido de arrefecimento 

 

A temperatura média do líquido de arrefecimento durante os testes se manteve 

a mesma. A diferença maior na verdade esta relacionada à flutuação dos valores nos 

testes. No teste referência temos picos e vales maiores e no teste da calibração 

proposta um comportamento mais estável com menos alterações.  

 

• Tempo até a primeira redução de marcha 

 

Este item está diretamente relacionado à velocidade do veículo, assim que a 

redução de torque é iniciada o veículo começa a reduzir sua velocidade e a rotação 

do motor, até um ponto que é necessário executar uma redução de marcha para 

manter o veículo em movimento. Como no teste referência existe uma atuação mais 

agressiva do controlador, durante o primeiro sobreaquecimento já existe uma redução 

de marcha. No teste com a  calibração proposta como o valor de pico é menor durante 

o primeiro sobreaquecimento o veículo mantém a mesma marcha inicial por mais 

tempo. Vale ressaltar que no caso testado, onde o veículo era equipado com uma 

caixa automatizada, e decide pelo momento da troca de marcha, isto acaba 

influenciando a percepção do motorista, e a redução de marcha indicaria a ele uma 

alteração no comportamento do veículo, indicando a atuação da estratégia de redução 

de torque. No teste com a calibração proposta mesmo que a velocidade do veículo 

estivesse menor o fato de não ocorrer a redução de marcha, torna a aplicação da 

estratégia menos perceptiva ao motorista. 
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• Tempo até recuperação da marcha inicial 

 

Neste item o teste referência teve um resultado melhor, como a redução de 

torque é zerada rapidamente, a rotação do motor permite uma retomada mais rápida 

da marcha inicial do teste e um aumento da velocidade. Este comportamento não 

ocorre no teste com a calibração proposta, pois entre o segundo e o terceiro 

sobreaquecimento verificamos um tempo longo para recuperação da marcha. O fato 

da redução de torque se manter quase que contínua retarda a retomada da marcha 

inicial, contudo como não houve a redução de marcha durante o primeiro 

sobreaquecimento, na média, a velocidade do veículo não foi prejudicada. Vale 

ressaltar que um menor número de trocas de marcha influencia de forma positiva no 

conforto durante a direção.  

 

• Tempo entre os picos de temperatura do líquido de arrefecimento 

 

Para avaliação deste item foi considerado o pior caso entre os episódios de 

sobreaquecimento. Houve uma melhora considerável entre as estratégias, este 

quesito representa bem como é importante o comportamento do sistema durante o 

intervalo entre os episódios de sobreaquecimento. Devido à inércia térmica do sistema 

a idéia é prolongar esse intervalo evitando que o sobreaquecimento seguinte seja 

potencializado. No teste referência é possível verificar entre o primeiro e o segundo 

intervalo entre os sobreaquecimentos um aumento na taxa de aquecimento da 

temperatura. No teste executado com a proposta, a taxa de aquecimento se mantêm 

a mesma durante os intervalos de sobreaquecimento. Este resultado demonstra que 

o controlador na proposta mantém o sistema de forma mais estável, indicando que 

seria possível executar vários episódios seguintes de sobreaquecimento com a 

temperatura do líquido de arrefecimento dentro dos limites de operação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os objetivos propostos no trabalho foram alcançados. Através da 

referência teórica foi possível entender o funcionamento das funções de software 

relacionadas ao motor Diesel, possibilitando assim verificar quais as ferramentas a 

serem utilizadas para a aplicação da proposta. Com isso a proposta foi executada 

utilizando apenas alterações de calibração  

Ao que se refere as variáveis que influenciam no funcionamento do controle de 

redução do torque, foi verificado que as principais são : gradiente de redução de 

torque, ganhos dos controladores e o tempo de início da aplicação da estratégia. 

Todas as variáveis descritadas foram abordadas durante o desenvolvimento da 

proposta  

Quanto ao desenvolvimento e avaliação da proposta de melhoria, este foi o 

item de maior dificuldade e demandou a maior parte do tempo de desenvolvimento do 

trabalho. A utilização do método de antecipação se mostrou eficiente na melhoria dos 

resultados de desempenho do controlador neste exemplo em questão. Em conjunto 

com esta estratégia de controle por antecipação, houve mudanças nas calibrações 

referentes aos ganhos e atuação da parte proporcional e integral do controlador que 

também ajudaram no resultado final da proposta. A melhora nos resultados obtidos 

foram satisfatórias, além das melhorias verificadas através dos resultados objetivo, 

houve uma mudança em termos de conforto de direção e dirigibilidade, estes fatores 

subjetivos não foram avaliados neste trabalho.  

 Dentre os pontos a serem destacados está o fato de que a melhoria foi testada 

em apenas um veículo. No mundo dos veículos comerciais pesados, existem uma 

série de configurações veiculares e componentes do sistema de arrefecimento que 

podem influenciar no desempenho no sistema de arrefecimento e consequentemente 

na forma com que o sobreaquecimento ocorre nestes veículos. Logo para um veículo 

diferente a proposta pode necessitar de algumas adaptações nos valores de 

calibração para que o resultado obtido se mantenha o mesmo do trabalho em questão. 

Vale ressaltar que os conceitos são aplicáveis a todos os motores, porém os valores 

finais de calibração devem ser adaptados. 

Outro ponto relevante seria a obtenção de dados em operação real, já que 

dados podem trazer novas informações pertinentes para uma futura otimização da 

proposta. Dentre as condições reais que poderiam influenciar a atuação da estratégia 
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e gerar informações pertinentes estariam a rota real do cliente com variação de torque, 

modo de direção do motorista, carga, temperatura ambiente. 

 

SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Após a finalização do trabalho, foram percebidas algumas oportunidades de 

trabalhos futuros relacionados ao tema . Dentre elas a principal seria o estudo de uma 

melhoria na atuação do controle das trocas de marchas em situações de 

sobreaquecimento, visando uma melhora na redução de velocidade nestes pontos. 
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