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Resumo: O objetivo do trabalho é de investigar a 

influência de um sistema direcional assistido 

hidraulicamente a fim de se avaliar o comportamento da 

carga vertical e da pressão de inflação dos pneus sobre o 

esforço de esterçamento. Conhecendo-se o 

comportamento deste sistema pode-se evidenciar 

tecnologias, promovendo melhorias na eficiência do 

sistema hidráulico e direcional. 

 

1. Introdução 

 
O sistema de assistência hidráulica presente nos 

veículos em geral, consiste de uma válvula rotativa de 

centro aberto que direciona o fluido hidráulico 

fornecido por uma bomba para um dos lados do êmbolo 

do pistão montado na cremalheira ou puramente 

hidráulico. Quando o veículo está em trajetória retilínea 

a pressão interna do sistema de direção se mantém 

constante. Ao aplicar-se uma força de esterçamento no 

volante, a válvula rotativa se movimenta a fim de 

permitir a passagem do fluído em determinada pressão 

para o sistema.  

2. Metodologia 

 
Com a necessidade de simplificar o sistema de 

alimentação das válvulas solenoides do veículo, pois 

recebiam alimentação de baterias externas (24volts), 

fez-se a troca das mesmas, para um único sistema de 

alimentação - própria bateria do veículo. Devido a este 

procedimento, o painel elétrico do veículo teve de ser 

readequado. 

Para que a velocidade de esterçamento do volante 

fosse constante em todos os ensaios, um sistema dotado 

de um peso fixado a uma fita, na qual foi enrolada ao 

eixo direcional (coluna de direção) do volante após ter 

sido alterado a posição deste, deixando-o horizontal, ou 

seja, paralelo ao piso do veículo.  

Ao se soltar o peso, uma força de tração no eixo 

direcional surge, fazendo com que ocorra o giro do 

volante e consequente esterçamento das rodas.  

Como sistema adaptado foram feitos testes de 

esterçamento e coleta de pressões na válvula variando-

se a carga vertical no eixo traseiro do veículo (0, 250kg 

e 500kg), bem como a pressão de inflação dos pneus 

(pressão original, 80% e 60% do valor da mesma), 

visando se obter o comportamento da distinta válvula 

em função dos parâmetros descritos anteriormente. 

      3. Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Gráfico da pressão por tempo em todos os seis transdutores 

de pressão acoplados no sistema. 

 

4. Conclusões 
 

De posse dos dados como mostra a figura 1, foi 

possível investigar o comportamento da válvula orbitrol, 

mesmo sob a variação da influência da carga vertical e 

da pressão de inflação dos pneus no eixo direcional do 

veículo. Com isso se torna possível avaliar as 

necessidades de potência que o sistema exigirá do motor 

bem como o comportamento interno do sistema em 

questão. 
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