
East West S.a.s. ®  



Quem somos? 
A preocupação do Grupo com a ecologia, aumentou em 1992, quando todos os líderes se 

reuniram no Rio de Janeiro, para discutir sobre os problemas de poluição do nosso planeta. 

 

Fomos a única empresa italiana que participou em São Paulo, da primeira feira ecológica    

do mundo – a “ECO 92”, que foi organizada “ad hoc" para este evento. 

 

No mesmo ano, decidimos trabalhar apenas com produtos altamente ecológicos. 



Temos trabalhado em prol 

das questões ecológicas, 

desde 1992. 



1) Emissões de gás 
 
2) Custo do combustível  

Reduzir a emissão de gás e o consumo de combustíveis, é 

vantajoso tanto para o nosso meio ambiente, quanto para 

nosso bolso. 
 

Interessante, não é? 

DOIS problemas.  
Como reduzí-los? 



East West S.a.s  
Apresenta uma real solução: 

 

 - Imediatamente aplicável 

 - Simples 

 - Econômica 



O gênio do tanque para 
reduzir consumo e emissões.  



VISITAS EM NOSSO SITE: 
 

De 15/01/2016 a 21/01/2018 
 

197 países diferentes! 



1. UNIVERSIDADES 

2. ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 

3. LABORATÓRIOS CIVIS E MILITARES INDEPENDENTES 

4. GRANDES FROTAS PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS 

5. GRANDES FROTAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS 

6. FABRICANTES DE VEÍCULOS E MOTOS 

AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS DA 
SUPERTECH® DESDE 1997 

Essas certificações são feitas, ano após ano e 

têm conduzido à verdadeira solução para o 

problema da poluição urbana.  Uma solução 

prática e imediata.  

 

Fomos o único produto presente na COP-22 

de Marrakech, em Marrocos, no anos de 2016. 

O tema principal foi: Alterações climáticas 

causadas por emissões de poluentes.  



22 anos de história. 



Nosso livro de referência relata a história 

da SUPERTECH.  

Nascida de um projeto em 1996, passou 

por etapas importantes, e hoje atinge 

seu 22º ano de vida.  

Cada uma de nossas referências se 

posiciona como marco, no caminho da 

aceitação mundial do nosso produto. 



Referências e Certificações 

SUPERTECH®  

Embora a verificação da eficácia do nosso "gênio" 

seja muito simples, queremos dar ao nosso produto 

uma CREDIBILIDADE MUNDIAL. 

Nosso produto é testado constantemente por 

laboratórios internacionais do mais alto nível, por 

universidades renomadas e por entidades 

governamentais, nos 4 continentes. 

Vamos mostrar aqui nossas 

61 certificações obtidas 

em 21 países diferentes. 





Do que são compostos os 
gases do escapamento? 

O que são os HC? 
(hidrocarbonetos) 

O que mede o opacímetro? 

CO, Co2, Nox, HC ppm 

HC = combustível que entra e sai 
da câmara de combustão sem ser 
queimado, ou seja, sem produzir 

nenhum efeito.   

 HC = Hidrocarbonetos 

 Incombustos 



O que acontece quando “SUPERTECH” 
reduz as emissões de HC? 



O que acontece quando “SUPERTECH” 
reduz as emissões de HC? 

Reduz o consumo! 



Qual % de redução de  

gases do escapamento? 

Qual % de redução 
de combustível? 

6 - 12 %	

40 - 80 %	

Cada 10% de emissão de gás do 

escapamento, se transforma em 

1,5% de redução de consumo 

(93/116 norma CE)  



NORMATIVA CEE 93/116 

Menos emissões de gás  

=  
Menos consumo de combustível 



Economia no consumo 
de combustivel = 10%	

Redução de emissões 
de gases = 50%	



Primeira revisão de emissões 

= não excedida 

Segunda revisão de emissões 

= não excedida 

Instalação SUPERTECH®  

Revisão após a instalação 

SUPERTECH®  = 

EXCEDIDA. POSITIVO. 



Economia no consumo 

de combustivel = 10% 

Redução de emissões 

de gases = 70% 



Economia no consumo 

de combustível = 8% 

Redução de emissões 

de gases = 50% 



A chance de comprovar a eficácia de nosso "gênio" está ao 

alcance de todos, como se comprova pelo teste realizado no 

Centro de Revisão de São Paulo. 
 
Um analisador de gases para veículos à gasolina e/ou 
 
Um opacímetro para veículos a diesel.	

Tudo o que você precisa é:	



Aquisição de know-how técnico-comercial, 
obtendo a primeira referência 

Implementação de referências 

Começa a EXPANSÃO MUNDIAL   

1996 - 2000 

2001 - 2012 

2013 

É com muito orgulho que hoje podemos mostrar todo o trabalho que fizemos nestes últimos 22 anos. 

Graças a este trabalho exclusivo e profissional, hoje a credibilidade do nosso gênio é incontestável. 

Não é por acaso que fomos o único produto presente na COP-22 em Marrakech, Marrocos. 

Nossos passos durante os últimos anos: 





O gênio do tanque.  

100%	GARANTIDO	



Chegou a hora da economia!  
•  Quando deixamos a luz acesa em um quarto vazio, desperdiçamos 

nosso dinheiro desnecessariamente.  

•  Mesmo quando nós completamos o tanque do nosso veículo com 

combustível, uma parte dele não é queimado, ou seja, não 

utilizado. 

•  O Supertech® utiliza essa parte de combustível não queimado, 

recuperando o seu dinheiro! 



É um OTIMIZADOR DE COMBUSTÃO que, 

uma vez instalado facilmente no interior 

do veículo, permite a redução do 

consumo do carburante, das emissões 

de gases e por consequência, dos 

custos de manutenção.  

O PRODUTO 



Suas dimensões variam de acordo com os 5 modelos existentes e atendem veículos 

com capacidade de tanque de até 800 litros.  

  Mod. A: comprimento aprox. 80 mm, capacidade em litros do tanque até à 40 Ø 30 mm, peso 90 gr aprox. 
 
  Mod. B: comprimento aprox. 120 mm, capacidade em litros do tanque até à 70 Ø 30 mm, peso 120 gr aprox. 
 
  Mod. C: comprimento aprox. 160 mm, capacidade em litros do tanque até à 150 Ø 30 mm, peso 164 gr aprox.  
 
  Mod. D: comprimento aprox. 240 mm, capacidade em litros do tanque até à 350 Ø 30 mm, peso 210 gr aprox.  
 
  Mod. E: comprimento aprox. 320 mm, capacidade em litros do tanque até à 800 Ø 30 mm, peso 312 gr aprox.  

O PRODUTO 



O produto pode ser reutilizado e  

transferido para outro veículo. 

DISPOSITIVO REUTILIZÁVEL 

Sua vida útil é maior que o período de garantia e muito 

frequentemente muito maior que a vida útil do veículo. 

O produto possui um cabo que permite sua remoção  

e instalação em um outro veículo.	



Produto certo, no momento certo 
- Efeito estufa 
- Preço do combustível só aumenta 

Produto ÚNICO, sem concorrência 
- SUPERTECH® funciona dentro do tanque 
- Tudo acontece no tubo de alimentação (fluxo de combustível) 

Produto com 22 anos de história 
-  Se o SUPERTECH® não fosse eficaz, não duraria 22 anos 
-  O mesmo não aconteceu com a concorrência (Fuel Max) 
 
Produto poderoso com referências internacionais 
- Quem duvida de algo que foi elaborado por professores e engenheiros de 
11 renomadas UNIVERSIDADES? 
 

PONTOS POSITIVOS 

1.	

2.	

3.	

4.	



5 anos de garantia, 10 anos de vida útil 
- Arcese, um de nossos primeiros clientes, utiliza nosso produto há mais de 
10 anos. 

Relatório de custo/benefício vantajoso para o cliente 
- Em média, o cliente recupera de 50 à 150 vezes o valor investido. 

Instalação simples, sem necessidade de adaptação 
- Isto significa que o SUPERTECH® não precisa de nenhuma autorização. 

Não há necessidade de manutenção ou reparação 
- Nada entra e nada sai. Único ponto de consumo tem contato com o 
fundo do tanque. 

PONTOS POSITIVOS 

5.	

6.	

7.	

8.	



Instalação simples, sem necessidade de adaptação. 



11 Universidades 

8 Entidades Governamentais 

8 Laboratórios Independentes (Civil e Militar) 

18 Grandes transportadoras de mercadorias 

15 Grande transportadoras de pessoas 

1 Empresa automotiva 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 

21 países diferentes! 



FABET: Fundação Adolpho 

Bósio de Educação no 

Transporte -  Brasil 



Fundação Adolpho Bósio de Educação no 
Transporte -  Brasil 

Protocol SAE J1321 

Fabet é a FACULDADE da tecnologia de transporte 

do Estado de Santa Catarina (BRASIL), autorizado 

pelo Ministério da Instrução e patrocinado por: 

- SCANIA 

- PETROBRAS 

- Estado de Santa Catarina 

- Governo do Brasil 

 

 



Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte -  Brasil 

Frota de Caminhão Escola  Laboratório de Mecânica/Exposição de Motores 



Os testes sobre estrada foram feitos através de 

prova e contra prova, instalando o SUPERTECH® 

primeiramente em um caminhão e depois em outro.  

Os RESULTADOS obtidos de 13,275%	na economia de 

combustível são muito significativos, considerando que os 

dois veículos eram quase NOVOS! (ano do registo: 2004) 

 

A credibilidade dos testes é garantida pela mesma 

organização que os realizou. NÓS PODEMOS CONSTATAR 

que, com o combustível brasileiro, obtém-se uma economia 

mínima de 13% e máxima de 20%! 

 

 



IBAMA 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



A  Euro Fuel Saver  
Prezado Senhor, 

Os programas de controle de emissões veiculares, "Programa de Controle da Poluição 
do ar por Veículos Automotores - PROCONVE" e "Programa de Controle da Poluição do 
Ar por Motociclos e Veículos Similares - PROMOT",  instituídos por resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente  - CONAMA, visam a regularização ambiental de 
veículos, antes de sua fabricação no Brasil ou de sua importação. 

Para a regularização é verificado, o veículo como um todo, chamado 
de "Configuração do Veículo", e o conjunto motriz, chamado de "Configuração 
do Motor". Estando atendido todos regulamentos, é fornecida uma licença. Para os 
veículos leves ou pesados e motores é fornecida a "Licença para Uso da Configuração 
de Veículo ou Motor - LCVM" e para as motocicletas e similares é fornecida a "Licença 
para Uso da Configuração de Ciclomotores, Motociclos e Similares - LCM". 

Com o advento do GNV, e sua utilização em larga escala, foi  necessária a instituição 
de um regulamento que respaldasse a instalação dos kits e se mantivesse o 
atendimento às determinações da legislação ambiental. Isso, porque ao se instalar um 
kit para uso de GNV altera-se a "Configuração do Motor". Para este caso é fornecido o 
"Certificado Ambiental para Uso do Gás Natural em Veículos Automotores - CAGN". Fora 
este caso, não existe regulamentação para outros dispositivos a serem instalados em 
veículos, que interfiram na "Configuração do Motor", sua  utilização caracteriza infração 
e sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação ambiental.  

No caso do produto apresentado na mensagem, o SuperTech®, verificamos que, como 
ali descrito - "Introduzido no interior do tanque do combustível, sem qualquer conexão 
elétrica, hidráulica ou mecânica com o veículo, SuperTech® gera emissões 
eletromagnéticas...", este não altera a "Configuração do Motor" e dessa forma não 
interfere nos itens que estão inseridos dentro do que a legislação determina que seja 
controlado. 

Diante do exposto, este IBAMA nada tem  a se manifestar quanto à utilização do 
dispositivo apresentado, desde que se mantenha a forma e as características de 
aplicação, não alterando a "Configuração do Motor" dos veículos que venham dele se 
utilizar. 
Atenciosamente, 

Márcio Beraldo Veloso 
Analista Ambiental 
IBAMA/DILIQ/CGQUA/PROCONVE-PROMOT 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Diretoria de Licenciamento de Qualidade Ambiental 
Coordenação do PROCONVE/PROMOT 
SCEN - Av. L4 Norte, Ed. Sede do IBAMA 
Brasília/DF 
Tel.: (61) 3316 1272 - Fax.: (61) 3316 1275 

IBAMA - Instituto Brasileiro        
do Meio Ambiente - Brasil 

A presente certificação indica que o 

nosso gênio, não tem necessidade 

de nenhuma autorização.  

(Desde que não altere a 

configuração do motor)  

Pode ser utilizado em qualquer 

veículo, mesmo durante o período 

de garantia da montadora.  



Del POZO – RETIMAQ - Brasil 

Relatório de Ensaio de Consumo e Opacidade 
Del POZO – RETIMAQ 

Local do Ensaio: 
RETIMAQ – Retífica de Máquinas Ltda. 
Distribuidor Regional de Caminhões Volkswagen 
 
Data de Realização: 

21 de março de 2005  
Dispositivo sob análise: 
SuperTech® "catalisador magnético de combustível“ 
 

RETIMAQ 
retimaq@retimaq.com.br 
Fone (42) 3227-4533 
José Roberto Oliveira 
Leônides Degraf 
Paulo Roberto Cordeiro Jr. 
Walssovil de Oliveira 

Transportadora Del POZO 
delpozo@delpozo.com.br 
Fone (42) 3227-3399 
Admir Calixto 

EURO FuelSaver do Brasil 
Alessandro Krüger 
Carlos E. S. Martins 
Ditmar Ihle    

Analisador de Fumaça Bosch  

Participantes: 



Resultados dos ensaios 

Com o objetivo de facilitar as análises 

comparativas de consumo de combustível e 

variação da opacidade, sem e com o 

dispositivo SuperTech®, resumimos na tabela 

abaixo TODOS os resultados obtidos nas 

duas séries completas de ensaios: 

Del POZO – RETIMAQ - Brasil 

1200 RPM a	2%	

1500 RPM a	9%	

1800 RPM a 12%	

Este teste demonstra que 

o nosso GÊNIO oferece 

melhores resultados com 

o motor em alta rotação. 



Análise Gráfica dos Principais Resultados Del POZO – RETIMAQ - Brasil 
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Economia de Combustível observada em diferentes 

rotações, quando NENHUMA carga estava sendo aplicada 

ao motor. Pode-se observar que, o esforço necessário para 

vencer a força inercial do próprio motor, dependendo da 

situação, pode ser suficiente para permitir a atuação dos 

atributos do dispositivo SuperTech®.  
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Comportamento da Opacidade (“Fumaceamento”), 

com e sem o dispositivo, mantendo-se o motor a 

carga constante de 600 Newton. 

Esclarecemos que a opacidade sem o dispositivo 

foi aferida somente APÓS a retirada do mesmo do 

reservatório de combustível, justificando-se, 

portanto o fato desse valor haver iniciado em 

patamar tão baixo.  



Análise Gráfica dos Principais Resultados Del POZO – RETIMAQ - Brasil 
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Economia de combustível observada 

nas diferentes rotações, quando o 

motor foi submetido à Carga Máxima 

do ensaio correspondente a 750 N.  

Economia Média de Combustível observada 

nas diferentes rotações, quando o motor foi 

submetido a cargas progressivas.  



Estes gráficos demonstram que o nosso GÊNIO 

ofereceu resultados melhores quando o motor foi 

submetido a cargas maiores. 



01 02 03 04 

05 06 07 08 



10. CONCLUSÃO  

Emissões e Economia de Combustível: 

O produto SUPERTECH®, quando imerso dentro do tanque, apresentou as seguintes reduções: 

 

THC (Intg) CO Nox CH4 NMHC CO2 

Fase 2 (sem Supertech) 0,16525 1,47375 0,04 0,02825 0,137 175,1 

Fase 3 (com  Supertech) 0,11 0,43 0,0295 0,025 0,085 171,2645 

Resultado  -33,43% -70,82% -26,25% -11,50% -37,95% -2,24% 

REDUÇÕES  DE EMISSÕES                          
                          Base Line 
N° del Test:    6424 + 6425	



ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL 
 

Fase 1 (Base Line) 6424                    12,08 

Fase 3 (com Supertech) 6431          12,82 

Resultado economia                         6,13% 

 

10. CONCLUSÃO  
Emissões e Economia de Combustível: 

O produto SUPERTECH®, quando imerso dentro do tanque, apresentou as seguintes reduções: 

 



Um laboratório acreditado: 

veja o slide abaixo. 



LACTEC = 
Um Laboratório 

acreditado pelo Inmetro 



Carta Testemunho   
CENTRONOR- Brasil 



Carta Testemunho   
Trans Maria - Brasil 

Economia no consumo de 
combustível = 7% 



Carta Testemunho   
Santa Cruz - Brasil 

Economia no consumo de 
combustível = 8% 

Redução de emissões 
de gases = 80% 



Carta Testemunho   
Cerciari MOTO - Brasil 

+3,3 cv com supertech 



Fazenda São João:  
Família Salvadori 

Uma economia de 3,32 litros hora.  

Consumo médio anterior de 35,99, 

passou imediatamente a consumir 

menos, baixando para 30,78 litros hora.  



Economia no 
consumo de 
combustível = 6%	



RELATÓRIO TESTE 

SUPERTECH® 

Cliente: Expresso Biagini 

Data: Fev e Mar/17 

Local: Belo Horizonte / MG 
 

Aumento na média km/L = 5,39%	

	



RELATÓRIO TESTE 

SUPERTECH® 

Cliente: Expresso Biagini 

Data: Fev e Mar/17 

Local: Belo Horinzonte / MG 
 

Aumento na media km/L = 5,39%	

	



RELATÓRIO TESTE SUPERTECH® 
 

Cliente: CIMCOP 

Data: 17/04/2017 

Local: Mina Fábrica/ Congonhas MG 
 



RELATÓRIO TESTE 

SUPERTECH® 

Cliente: CIMCOP 

Data: 17/04/2017 

Local: Mina Fábrica/ Congonhas MG 
 

Aumento de economia = 13,6%	

	



RELATÓRIO TESTE SUPERTECH® 
 

Cliente: CIMCOP 

Data: 17/04/2017 

Local: Mina Fábrica/ Congonhas MG 
 



| BRASIL	



Redução do consumo  

de combustível = 

7,69% e 7,41%	

| BRASIL	



Redução do consumo  

de combustível = 

8,81% e 8,71%	

| BRASIL	



| BRASIL	



Redução do consumo  

de combustível = 

9,19% e 9,04%	

| BRASIL	



| BRASIL	



Por que não utilizar este 

exemplo ecológico? 



SIMULAÇÃO DE ECONOMIAS 

Quanto você gasta em combustível por semana? 



Km médio 
percorrido por 

dia 

Custo médio de 
combustível por 

semana em reais 

Custo médio do 
combustível por 

50 semanas 
Total 10% 

50 1.000 50.000 5.000 25.000 

60 1.200 60.000 6.000 30.000 

75 1.500 75.000 7.500 37.500 

90 1.800 90.000 9.000 45.000 

100 2.000 100.000 10.000 50.000 

300 4.000 200.000 20.000 100.000 

400 8.000 400.000 40.000 200.000 

800 16.000 800.000 80.000 400.000 



SIMULADOR DE ECONOMIAS 

Clique no ícone ao lado    

para usar o simulador. 



Cada dia sem SUPERTECH®  

= dinheiro perdido. 




