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RESUMO 
 
O projeto trata de um calibrador de pressão microcontrolado que tem como objetivo 

facilitar a vida dos condutores de automóveis e utilitários, livrando-os da necessidade 

de se locomover a um posto de gasolina para fazer a calibragem dos pneus do seu 

automóvel. O baixo custo do produto final e a facilidade que ele proporciona são os 

diferenciais do projeto. 
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Introdução 

 

Atualmente, o número de veículos está em constante crescimento por todo o 

Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, o que faz com que o número de 

condutores também aumente. Com os conhecimentos obtidos nas aulas, com a 

ajuda de bibliografia e de recursos da internet construímos o projeto que facilitará os 

motoristas com relação a calibragem dos pneus.  

 

Tema e delimitação. 

O projeto do calibrador de pressão microcontrolado é a automatização de um 

produto existente no mercado visando facilitar o processo de calibrar os pneus de 

um automóvel ou utilitário. 

 

Objetivo geral  

O calibrador de pressão microcontrolado tem o objetivo, facilitar o usuário na 

calibração dos pneus. 

 

Objetivo específico  
 

Engatando o bico da mangueira no local próprio do pneu, a calibragem se 

dará automaticamente e de forma muito rápida, após poucos segundos o calibrador 

de pressão portátil emite um som alertando sobre o final da operação. 

 

 

Justificativa  

Esse tema foi escolhido, pois com base em nossas pesquisas que mostram a 

grande evolução do mercado de automotivo brasileiro em específico na cidade de 

São Paulo.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_k34mijUw
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Metodologia 

A metodologia empregada é a de engenharia, que visa à construção do 

calibrador de pressão portátil, usando microcontrolador Arduino Uno, eletroválvulas e 

terá a pressão medida com o uso de um sensor de pressão digital.
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1 – Fundamentação Teórica. 

 

Como muitas das maiores invenções da humanidade; o pneu também tem sua 

história peculiar. 

Em 1834, uma alfaiataria de Massachusetts presenteou o então presidente dos 

Estados Unidos, Andrew Jackson, com um terno impermeável. 

A goma aplicada ao terno ficou conhecida como borracha. 

Na mesma alfaiataria, o filho de um inventor de ferramentas foi designado para 

resolver um dos maiores problemas da borracha: endurecer no frio e derreter no 

calor. 

Seu nome: Charles Goodyear. 

Depois de até ser preso por não conseguir pagar suas dívidas (adquiriu empréstimos 

para suas pesquisas), Goodyear encontrou a fórmula “cozinhar” a borracha em altas 

temperaturas. Isso aconteceu em 1839. Dois anos depois, ele pediu a patente de 

vulcanização da borracha. 

Em 1845, um engenheiro escocês revestiu as rodas de sua carruagem com borracha 

vulcanizada inflada com ar, para diminuir o barulho e torná-la mais macia. 

Em 1888, John Boyd Dunlop, também escocês, mas que vivia na Irlanda descobriu 

uma maneira de evitar as quedas de seus filhos na bicicleta costurou uma válvula a 

um tubo de borracha e encheu esse tubo com ar, cobrindo com um pedaço de lona. 

Assim surgiu o primeiro pneu para bicicletas. 

Na França, os irmãos Édouard e André Michelin foram os primeiros a patentear o 

pneu para automóveis. 

Em 1894, havia naquele país apenas 200 carros, todos com motores a vapor 

e pneus de borracha maciça. Numa corrida entre Paris e Bordeaux, em 1895, os 

irmãos Michelin inscreveram um carro com pneu inflável, que ganhou a corrida com 

certa folga. O problema eram os constantes furos nos pneus. 

Em 1903, diante do grande sucesso, eles foram negociar seu produto numa 

pequena, mas promissora cidade americana chamada Detroit, onde acabava de ser 

montada uma grande fábrica de automóveis a Ford. 

Em seguida, vieram pedidos de patentes de outros fabricantes: Pirelli, Firestone, 

Goodyear e muitas outras. 

A história do pneu tem curiosidade, quem fundou a Goodyear não foi Charles 

Goodyear, mas Frank A. Sciberling, que deu à sua empresa o nome Goodyear, em 
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homenagem ao inventor do processo de vulcanização da borracha. Já o boneco 

Bibendum, da Michelin, foi criado quando os irmãos Michelin viram uma pilha de 

pneus que, de longe, parecia uma pessoa. 

No Brasil, a história começa com escritórios de importação de firmas européias e 

norte-americanas. 

Em 1939, seria inaugurada a primeira fábrica de pneus do país: a Goodyear. No ano 

seguinte viria a Firestone, e em 1941 a Pirelli, que já tinha aqui uma fábrica de fios 

elétricos. 
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1.1 – Eletroválvula – válvula solenoide para suspensão a ar 

 
A válvula solenoide é um equipamento que tem muitas utilizações, em diversas 

áreas. Ela é formada por duas partes principais, que são: corpo e a bobina 

solenoide; 

A válvula solenoide possui uma bobina que é formada por um fio enrolado através 

de um cilindro, quando uma corrente elétrica passa por este fio, ela gera uma força 

no centro da bobina solenoide, fazendo com que o êmbolo da válvula seja acionado, 

criando assim o sistema de abertura e fechamento. 

Outra parte que compões a válvula é o corpo. Este, por sua vez, possui um 

dispositivo que permite a passagem de um fluído ou não, quando sua haste é 

acionada pela força da bobina. Esta força é que faz o pino ser puxado para o centro 

da bobina, permitindo a passagem do fluído. 

O processo de fechamento da válvula solenoide ocorre quando a bobina perde 

energia, pois o pino exerce uma força através de seu peso e da mola que tem 

instalado. 

 

 

Figura 1 - Eletroválvula -  Fonte:www.autoval.com.br 
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1.2 – Compressor de ar 

 

É um aparelho que possibilita diversos usos, bomba especial que permite encher 

pneus rapidamente. Cabo com plug de alimentação de 12 v. Possui mangueira de ar 

adaptador. Proporciona pressão máxima de 20,7 bares ou 300psi. Liga no 

acendedor de cigarros dos veículos, vem com 3 bicos adaptadores para diversos 

usos. Indicado para pneus de carro, de motos e de bicicletas, além de bolas e outros 

infláveis. 

 

 

Figura 2 - Compressor analógico - Fonte:www.walmart.com.br 
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1.3 – Sensor de pressão para arduino 

 

Um sensor é um dispositivo capaz de detectar e captar ações ou estímulos externos 

e responder em consequência. Estes aparelhos podem transformar as grandezas 

físicas ou químicas em grandezas eléctricas. MPX5070DP é um sensor de pressão 

MEMS que fornece dados de altitude com resolução de 30 cm (com oversampling 

ativado). A saída deste sensor é digitalizada por um ADC de 24 bits e transmitida por 

I2C, possibilitando a fácil integração com a maioria dos microcontroladores. A 

pressão pode ser extraída em frações de Pascal, e a altitude em frações de metro. 

Além disso, o sensor é capaz de fornecer medidas de temperatura em graus Celsius 

com uma resolução de 12 bits. 

 

Figura 3 - Sensor de Pressão - Fonte:http://www.robocore.net 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robocore.net/


14 

 

1.4 – Microcontrolador (Arduino uno) 

Microcontrolador é um pequeno computador (SoC) em um único circuito integrado o 

qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de 

entrada e saída. A memória de programação pode ser RAM, NOR flash ou PROM a 

qual, muitas vezes, é incluída no chip. 

Alguns kits de desenvolvimento possuem diversos hardwares, para se usar com o 

microcontrolador, com display de LED, botões, luzes, acionador de motor, sensores 

e uma gigantesca infinidade. 

Você pode programar seu microcontrolador para que, ao apertar um botão no 

teclado, ele seja exibido no dispositivo de tela. Ou seja, você acoplou o teclado e o 

visor, e programou o microcontrolador para fazer essa tarefa. 

Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores: Massimo Banzi, David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. O objetivo era elaborar um 

dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo 

dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além disso, foi adotado 

o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar modificar, 

melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. 

Assim, foi criada uma placa composta por um microcontrolador Atmel, circuitos de 

entrada/saída e que pode ser facilmente conectada à um computador e programada 

via IDE (Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado) utilizando uma linguagem baseada em C/C++, sem a necessidade de 

equipamentos extras além de um cabo USB. 

Depois de programado, o microcontrolador Arduino pode ser usado de forma 

independente, ou seja, você pode colocá-lo para controlar um robô, uma lixeira, um 

ventilador, as luzes da sua casa, a temperatura do ar condicionado, pode utilizá-lo 

como um aparelho de medição ou qualquer outro projeto que vier à cabeça. 

Suporta maior drenagem de corrente elétrica em seu pino de 5 v (suporta um maior 

número de periféricos ligados a ela, sem resetar); 

Os LEDs de comunicação Tx Rx estão dispostos no canto da placa, próximo ao 

botão de reset, o que permite verificar facilmente se existe uma comunicação serial 

quando um shield é colocado sobre a placa; 

Possui um LED vermelho para indicar se a fonte usada está com polaridade 

invertida, sistema também que não permite o funcionamento da placa caso a tensão 

de entrada esteja invertida; 
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A conversão do sinal do computador para o Atmega328 é feita através de um chip 

FTDI, o mesmo usado na precessora do Arduino UNO, a Arduino Duemilanove. Este 

chip é mais robusto e confiável que o microcontrolador usado na conversão de sinais 

usado na placa Arduino UNO. Esta vantagem faz com que não existam mais 

problemas de compatibilidade de driver da placa com os diversos sistemas 

operacionais, como Windows 8; 

Ela possui acesso direto ao Atmega328 via conector para Placa FTDI, ou seja, se 

por algum motivo o chip FTDI parar de funcionar a placa não precisa ser descartada, 

pode continuar sendo gravada externamente; 

Fabricada no Brasil - adquirindo esta placa você apoia a indústria brasileira; 

Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação; 

Ela leva as já consagradas cores da RoboCore, e tem um preço mais acessível. 

Tamanho: 5,3cm x 6,8cm x 1,0cm 

Microcontrolador: Atmega328 

Tensão de operação: 5 V 

Tensão de entrada (recomendada): 7-12 V 

Tensão de entrada (limites): 6-20 V 

Pinos de entrada/saída (I/O) digitais: 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica: 6 

Corrente DC por pino I/O: 40 mA 

Corrente DC para pino de 3,3 V: 200 mA* 

Memória Flash: 32KBdos quais 0,5KB usados pelo bootloader 

SRAM: 2 KB 

EEPROM: 1 KB 

Velocidade de Clock: 16 MHz 

Temperatura de operação: de 10 ºC a 60 ºC 
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Figura 4 - Arduino Uno - Fonte: http://www.robocore.net 

 

1.5 – Relé para Arduino 12v 

Tendo o surgimento em torno do século XIX o Relê é um dispositivo eletromecânico, 

formado por um magneto móvel, que se desloca unindo dois contatos metálicos. O 

Relê podemos dizer que foi muito utilizado nos sistemas telefônicos no tempo das 

centrais analógicas nas localidades mais remotas. Os Relês são considerados 

grandes membros, e até mesmo uma espécie de antepassados dos transistores, 

onde eram considerados que suas aplicações eram muito limitadas, caras e lentas 

(ex: o relê demora mais de milésimo de segundo para fechar um circuito). Mesmo 

tendo estas desvantagens ainda encontramos alguns dispositivos que utilizam os 

relês. 

  Funcionamento dos Relês 

Podemos considerar o funcionamento dos Relés bem simples, eles trabalham da 

seguinte forma: quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo 

magnético que atrai um ou uma série de contatos fechando ou abrindo circuitos. 

Ao cessar a corrente da bobina o campo magnético também cessa, fazendo com 

que os contatos voltem para a posição original. Os relés podem ter diversas 

configurações quanto aos seus contatos: podem ter contatos NA, NF ou ambos, 

neste caso com um contato comum ou central (C). Os contatos NA (normalmente 

aberto) são os que estão abertos enquanto a bobina não está energizada e que 

fecham, quando a bobina recebe corrente. 

http://www.robocore.net/
http://www.infoescola.com/eletricidade/bobina/
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Material: PCB 

Isolamento sulco entre a área de controle e área de carga; 

Tem as instruções de alimentação e de ação de relé, puxar brilhante, desconexão 

não brilha; 

Se o sinal de entrada tem, no início do comum e frequentemente terá condução; 

Pode ser usado como uma placa de desenvolvimento microcontrolador; 

Pode ser usado como um controle de eletrodomésticos 

Sinais de controle DC ou AC; 

Pode controlar carga AC 220V; 

Os contatos normalmente abertos e normalmente fechados. 

 

 

 

Figura 5 - Relé - Fonte: www.infoescola.com 
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1.6 – Conexões Pneumáticas 

As Conexões pneumáticas são amplamente utilizadas por diversos tipos de 

indústrias, como as automobilísticas e as alimentícias, por exemplo. As conexões 

podem ser fabricadas de diversos materiais e possuem diversos modelos, a 

utilização adequada variará conforme o uso. 

Tipos de conexões pneumáticas 

As Conexões pneumáticas são utilizadas para a condução de fluídos diversos como 

o ar, a água e o óleo e podem ser de dois tipos: 

Conexões pneumáticas fixas: Essas conexões servem para locais em que serão 

utilizadas permanentemente; 

Conexões pneumáticas de engate rápido: Esse tipo de conexão tem como vantagem 

o fato de que podem ser retiradas e colocadas sem necessitar do uso de 

ferramentas, por isso, são mais utilizadas em locais que seja necessária essa 

mobilidade. 

 

 

Figura 6 – Conexão -  Fonte: http://www.acepil.com.br 
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1.7 – Mangueiras de Conexão 

Mangueiras é um elemento de ligação flexível entre dois pontos para transporte de 

material, seja ele sólido líquido ou gasoso. 

As mangueiras foram desenvolvidas para substituir tubulações, apresentando 

vantagens como flexibilidade, absorvem vibrações, possibilita articulações, resistem 

a corrosão, facilitam a montagem, e estão disponíveis em uma grande variedade de 

bitolas e comprimentos, para diversas aplicações. 

 

 

Figura 7 - Mangueira de Conexão - Fonte: http://www.abrascort.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.abrascort.com.br/
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1.8 – Fonte Chaveada 12 v 15a 

Esta fonte chaveada possui chave seletora para 110v ou 220v, corrente alternada 

que é utilizada em tomadas residenciais para 12v, e além disso pode ser utilizada 

em diversas aplicações onde necessite de 12v. 

ideal para alimentação de câmeras cft, circuitos de alimentação, som automotivo, 

rádios comunicadores e etc. 

 

Figura 8 - Fonte Chaveada 12v 15 a - Fonte: htpp://www.opcom.com.br 
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2 – Planejamento do Projeto  

 

A ideia inicial era automatizar um Calibrador de pressão com um sensor de voz, logo 

desistimos da ideia, devido o curto prazo de entrega do projeto e custo beneficio, 

porém mantivemos a ideia de criar algo relacionado ao mercado automotivo, já que, 

é um mercado que está em crescimento.  

A nossa ideia então se uniu à necessidade dos motoristas, com essa necessidade 

então, resolvemos então fazer o Calibrador de pressão digital também foi 

desenvolvido a Programação do projeto no Microcontrolador Arduino. Começamos a 

pôr em pratica dividindo as tarefas e alguns componentes do grupo ficaram 

encarregados em realizar a programação, monografia e outros a parte mecânica e 

elétrica.  

Por ser um projeto na área automotiva, tivemos algumas dificuldades, porém com 

muitas pesquisas, ajudas de professores, foi possível que o projeto fosse 

desenvolvido.  

 

 

DESENVOLVIMENTO DURAÇÃO PERIODO RESPONSAVEL

RESUMO 1 SEMANA Março EMANOEL/ WALTER

INTRODUÇÃO 1 SEMANA Março EMANOEL/ WALTER

TEMA 4 MESES Agosto/ Dezembro 2016 TODOS OS INTEGRANTES

OBJETIVO 2 SEMANAS Abril TODOS OS INTEGRANTES

JUSTIFICATIVA 2 SEMANAS Abril EMANOEL/ WALTER

METODOLOGIA 2 MESES Fevereiro/ Março 2017 TODOS OS INTEGRANTES

PLANEJANDO DO PROJETO 5 MESES Outubro/ Fevereiro 2017 TODOS OS INTEGRANTES

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PRÁTICO 08 MESES Agosto 2016/ Maio 2017 THIAGO/ ZAQUEU/ WILLIAN/ JOSÉ

TESTES E AJUSTES 1 MES Maio TODOS OS INTEGRANTES

APRESENTAÇÃO FINAL 1 DIA Junho TODOS OS INTEGRANTES

CRONOGRAMA

 
 

Figura 9 – Cronograma - Fonte: O Grupo



22 

 

 

    PLANILHA DE CONTROLE- MATERIAIS E CUSTOS 

PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Sensor de Pressão 1  R$          49,90   R$           49,90  

Eletroválvula 1  R$          33,90   R$           33,90  

Microcontrolador Arduino 1  R$          60,00   R$           60,00  

Mangueira PU 8mm (cm) 1  R$            3,00   R$             3,00  

Relé 1  R$          20,30   R$           20,30  

Compressor  1  R$          39,90   R$           39,90  

Fonte Chaveada 12v 15a 1 R$           29,00  R$           29,00 

Mão de Obra por hora 200  R$          10,00   R$       2.000,00  

Conexão pneumática 1  R$            5,10   R$              5,10  

TOTAL  R$      2.241,10  

 
Figura 10 – Planilha de controle, materiais e custos - Fonte: O Grupo 
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3 – Desenvolvimentos do Projeto 

Na imagem a baixo iniciamos a desmontagem das conexões. 
Desconectamos a mangueira do compressor original para conectar a uma nova 
mangueira pneumática para fazer a conexão com a eletroválvula. 
 

 
Figura 11 - Montagem - Fonte: O Grupo 

 
Aqui retiramos o manômetro original e fechamos o orifício com parafuso, pois o 
mesmo não será utilizado já que em nosso protótipo utilizaremos um display para 
facilitar a supervisão do usuário. 
 

 
Figura 12 - Montagem - Fonte: O Grupo 

 
Nesta imagem iniciamos a montagem da mangueira de conexão entre o compressor 
e a válvula solenoide, e a ligação da válvula solenoide ao relé que por sua vez é 
controlado pelo Arduino. 
 

 
Figura 13 - Montagem - Fonte: O Grupo 
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Nesta imagem iniciamos a ligação do sensor ao Arduino e a conexão da mangueira 
que sai da eletroválvula (preta) que por sua vez conectamos no pino da entrada de 
ar do pneu. 

 

 
Figura 14 - Montagem - Fonte: O Grupo 

 
Nesta imagem iniciamos a ligação das portas de saída no Arduino para o relé que 
por sua vez controla a eletroválvula que liga o compressor. 

 

 
Figura 15 - Montagem - Fonte: O Grupo 
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Ao ligar o calibrador de pressão microcontrolado, conecta – se a mangueira ao pino 

do pneu para que o sensor de pressão faça a leitura e envie a informação para o 

Arduino analisar as condições de calibragem com a opção (30 e 32 libras) desejada 

pelo usuário, o valor será indicado no display. 

Ao verificar a leitura e constatar que a pressão do pneu é inferior a (30 ou 32) libras 

o compressor liga até inflar o pneu até 30 ou 32 libras. 
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4 – Resultados Obtidos  

Iniciamos vários testes e durante a montagem do calibrador de pressão micro 

controlado o grupo fez modificações na programação e também na montagem do 

protótipo para alcançar os resultados desejados, fizemos o teste com duas 

eletroválvulas, uma para conter a pressão do pneu, para que o sensor não fosse 

danificado, ao encontrar dificuldades no funcionamento e na programação, 

pesquisamos e  com a ajuda de alguns professores, encontramos uma solução para 

o problema de funcionamento, retiramos a eletroválvula que protegia o sensor, pois 

não era necessário, assim tivemos sucesso na programação e montagem do 

protótipo. 

Ao fazer novos testes de funcionamento após as novas modificações, alcançamos 

os resultados propostos pelo grupo. 

 

 

 

Figura 16 - Montagem Final - Fonte: O Grupo 
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5 – Conclusão 

  

Ao longo do trabalho foi possível colocar em prática os conceitos adquiridos durante 

o curso, as buscas teóricas nos transpuseram uma visão além das teorias expostas 

em aula. Sendo assim, o protótipo atendeu as especificações exigidas e supriu as 

expectativas do grupo. 
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