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O uso de defletores aumenta a eficiência aerodinâmica e 
por conseqüência, melhora o consumo de combustível.

•A Mercedes-Benz oferece defletores de fabrica para os 

veículos com aplicação de longa distancia.

•A forma é definida num primeiro momento através de 

simulações, e depois em protótipos em escala 1:1 no túnel de 

vento, e a efetividade é verificado em aplicações reais.
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Alguns outros fatores que são observados na aerodinâmica
de um caminhão (sem implemento), para aplicações 
brasileiras. Exemplo Atego.

•Testes em túnel de vento e resistência ao rolamento.

•Arrefecimento para as aplicações brasileiras

•Soluções aerodinâmicas para aplicações brasileiras 

como:

• Defletor de ar inferior no spoiler (fluxo abaixo do 

veiculo).

• Defletores laterais de ar.

• Espelho retrovisor anti- embaçamento.

• Para-sol.

•Outras Tecnologias (não aerodinâmicas) que aumentam 

a eficiência energética nos produtos Mercedes-Benz, 

como:

• Faixa verde variável, Start/Stop, 

• Cambio automático

• Etc...
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Cuidados técnicos que as montadoras tem ao colocar 
defletores originais de fabrica.

•A inclusão de defletores não pode ser feita de maneira generalizada, e alguns aspectos técnicos 

merecem ser verificados. A instalação de defletores sem um critério claro, implica em:

• Maior peso da cabina (sistema de basculamento da cabina reforçado?)

• Influencia no Conforto (em altas velocidades, o defletor comprime a suspensão de cabina, 

podendo comprometer o conforto).

• Dirigibilidade (“passarinhar”), quando o defletor não estiver bem dimensionado/instalado.

•Por outro lado, existe uma dificuldade em prever a aplicação final (implemento) do caminhão.

• Não existe padrão de construção de implementos.

•Maioria dos defletores em uso no mercado brasileiro não são originais de fabrica!

•A adesão ao uso normalmente passa por um processo de convencimento do usuário com a 

aplicação de teste pratico de ganho em combustível.
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No entanto, a premissa para uso eficiente de soluções 
aerodinâmicas passa pela infra-estrutura viária do Brasil!

•Infra-estrutura adequada.

• A maioria das rodovias ainda possuem muitas imperfeições,                                           
lombadas, depressões, etc., sendo limitante para o eficiente    
de soluções aerodinâmicas.

• Redução do peso

• Com estradas melhores, será possível reduzir peso                                                
(reforços) dos caminhões, e aumentar sua eficiência em                 
consumo de combustível.

• Velocidade media

• A velocidade media hoje em muito baixa na maioria das aplicações, sendo portanto 
limitante para uso eficiente de defletores.

• Aceleração/desaceleração

• Em função do peso e da malha viária ainda precária no pais, a constante aceleração e 
frenagem aumenta o consumo de combustível.

• Design tem prioridade.

• Outro ponto importante, é que na visão do cliente, o Design do veiculo ainda se 
sobrepõe as funções de eficiência aerodinâmica. O veiculo precisa ser primeiro bonito! 
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Existe um potencial de aumentar a eficiência enérgica com o 
uso de defletores de ar no transporte de cargas, desde que 
nas aplicações relevantes (alta velocidade)

•Para aumentar a eficiência, o ideal será fechar os gaps 
entre a cabina e o implemento, assim como nas laterais.

•No entanto, o fator limitante aqui é principalmente a 
infra-estrutura viária (lombadas, pequeno raio em curvas, 
buracos, ondulações, asfaltamento).

•Por outro lado, faltam programas de esclarecimento e 
convencimento no setor de transporte de cargas. 
Motoristas precisam ser treinados para entender e saber 
usar o beneficio dos defletores.

•O incentivo governamental para o uso destas soluções 
aerodinâmicas poderá levar o setor de transportes de 
carga para um novo nível de eficiência.
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