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Sensores de combustível
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Agenda

1. Tipo de sensores de combustível.

2. Sensores físicos de nível de combustível.

3. Parâmetros e tabela de cálculo para a configuração do sensor no Wialon.

4. Módulo de consumo de combustível.

5. Relatórios e notificações.
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Tipos de sensores de combustível
Nível software
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Por nível de 
combustível (FLS)

➡ Sensor de nível de combustível 
➡ Sensor impulsivo do nível de combustível

Por consumo de 
combustível (FCS)

➡ Sensor absoluto de consumo de combustível 
(AbsFCS)
➡ Sensor instantâneo do consumo de combustível 
(InsFCS)
➡ Sensor impulsivo do consumo de combustível 
(ImpFCS)
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Vantagens e desvantagens

Sensor de nível de combustível (FLS)
➡ Vantagem: pode detectar roubos e abastecimentos
➡ Desvantagem: baixa precisão em consumo de combustível

Sensor de consumo de combustível (FCS)
➡ Vantagem: alta precisão em consumo de combustível
➡ Desvantagem: não detecta roubos nem abastecimentos

➕
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Tipos de sensores de 
nível de combustível

Nível hardware
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Medidores Ultrasônico Flutuador Dados CAN
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Parâmetros e tabela de cálculo
para um sensor de nível de combustível (FLS)
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Calibração do tanque de combustível
1 2

3 4
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1

➡ 1. Confirmar o recebimento do parâmetro com a leitura realizada pelo medidor.
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➡ 2. Realizar a criação do sensor utilizando o tipo e parâmetro adequados.
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➡ 3. Se necessário realizar a conversão dos valores entregues pelo 
medidor a litros usando a tabela de cálculo. 
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➡ 3. Se necessário realizar a conversão dos valores entregues pelo 
medidor a litros usando a tabela de cálculo. 

Valor entregue pelo parâmetro (em volts) Tradução a litros

0 0

20 5

35 10
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Dados de combustível em %

105 litros

30%

105 litros      - 100%
parâmetroX  - % 

(parâmetroX*const100)/const105

capacidade total do tanque
porcentagem de combustível no tanque

(30*const100)/const105
= 28.57 litros
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Módulo de consumo de combustível
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Consumo de combustível
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Consumo de combustível
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Sensor de nível de combustível

➡ Flutuações no nível de combustível podem ser causadas principalmente 
por: vibrações do motor, irregularidades no asfalto, movimento em subidas ou 
descidas, impurezas no combustível, má calibração, frequência no envio de 
mensagens, entre outros.
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Filtração dos valores de nível de combustível

➡ A filtração permite tomar em conta somente a mensagem do meio de um 
certo intervalo de mensagens, ignorando as outras, logo suavizando a linha.
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Filtração dos valores de nível de combustível

➡ O nível mínimo de filtração é 0, neste caso 
se toma em conta 3 mensagens recebidas, 
somente a do meio é considerada.
➡ A partir do nível de filtração 1, os valores 
são multiplicados por 5 para obter a 
quantidade de mensagens para a suavização.

➡ Nível 1 = 5 mensagens
➡ Nível 2 = 10 mensagens
➡ Nível 3 = 15 mensagens
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Filtração dos valores de nível de combustível
➡ Maior nível de filtração = mais próximo linha reta.
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Filtração dos valores de nível de combustível

➡ Não se recomenda um nível de filtração 
superior a 8.
➡ Intervalo ideal entre 0 e 3



www.gurtam.com

- Volumen mínimo de llenado. 

- Volumen mínimo de descarga.

Volume mínimo de abastecimento e roubo
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Tempo de espera para separar abastecimentos/roubos consecutivos
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Tempo de espera para separar abastecimentos/roubos consecutivos
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tmin tmin

Drenagem 
total

Abastecimento 
total
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Algoritmos

Baseado na 
quilometragem 

(padrão)

Baseado no 
tempo 
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Algoritmo baseado na quilometragem 

N
ív

el
 d

e 
co

m
bu

st
ív

el

Tempo

Estacionamento Viagem Estacionamento Viagem EstacionamentoViagemEstacionamento

Fórmula
Consumo = (Valor inicial - Valor final) + (Abastecimentos - “Roubos”)

Volume > vol. mín. de abas.
Valor inicial

Valor final

Volume > vol. mín. de roubo
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Casos especiais
N
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Estacionamento Viagem Estacionamento Viagem EstacionamentoViagemEstacionamento

1

2

3

1 Motor ligado durante 
estacionamento.

2 Durante a viagem quando 
utilizamos recursos que 
consomem combustível.

3 Roubo de combustível em 
movimento.

4 Unidades estacionárias 
(máquinas sem movimento)

4
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Algoritmo baseado no tempo

As seguintes opções devem estar 
ativas:

➡ Cálculos baseados em tempo de 
abastecimentos.
➡ Cálculos baseados em tempo de 
roubos.
➡ Cálculos de consumo de combustível 
baseados no tempo
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Algoritmo baseado no tempo

➡ Para utilizar este 
algoritmo é necessário 
ter configurado o 
assistente de 
consumo matemático.
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N
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Tempo

Consumo ≤ consumo em marcha lenta                     
ou volume mínimo de roubo

Algoritmo basado en el tiempo

Consumo ≤ consumo em ciclo urbano                     
ou volume mínimo de roubo

Consumo > consumo em ciclo suburbano                     
ou volume mínimo de roubo

Viagem Estacionamento
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Vantagens e desvantagens 

Fácil 
configuração

Detecção de roubos em 
marcha lenta

Detecção de 
roubos em 
movimento

Consumo para 
unidades 

estacionárias

Algoritmo 
baseado na 

quilometragem

Algoritmo 
baseado no 

tempo
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Relatórios e notificações



Pedro Moura
 Technical Account Manager, Southern Cone and Brazil

p.mouras@gurtam.com

Perguntas e respostas



Obrigado!

Pedro Moura
 Technical Account Manager, Southern Cone and Brazil

p.mouras@gurtam.com


