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RESUMO 
 
 

De maneira geral, a grande maioria os veículos fabricados atualmente 

utilizam um motor de combustão interna ciclo Otto, e assim é necessário fazer um 

ótimo gerenciamento eletrônico do sistema, para se obter um controle preciso da 

mistura ar/combustível, visando basicamente 2 fatores. O primeiro deles é o controle 

de emissões, que nos dias atuais é cada vez mais rígido. O segundo deles é a 

economia de combustível, porém sempre buscando a melhor potência e torque 

possíveis em todos os regimes de trabalho do motor. Nos motores de combustão 

interna, o sistema de controle de dosagem de combustível utilizado atualmente é o 

sistema de injeção eletrônica (podendo variar entre injeção direta ou indireta), em que 

o gerenciamento das tarefas realizadas ao longo do ciclo de trabalho do motor é 

tipicamente realizado por meio de uma ECU. 

Este projeto é um desenvolvimento que já vem sendo feito há alguns anos 

pelos alunos da Fatec Santo André, juntamente com o apoio da Escola Politécnica da 

USP-SP, e no trabalho em questão a proposta é dar continuidade ao desenvolvimento 

do software de uma injeção eletrônica, visando implementar uma função ainda não 

aplicada nos trabalhos anteriores. Esta função tem como objetivo capacitar a ECU 

para Flex Fuel, ou seja, capacitar o motor do veículo para funcionar tanto com etanol 

quanto com gasolina, através de um sensor de composição de combustível (sensor 

de etanol). A ECU é implementada para o veículo Volkswagen GOL G5 1.6L (motor 

EA111) Flex, sendo o hardware da ECU uma evolução de trabalhos anteriores.  

Palavras-chave: ECU. Flex Fuel. Software. 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, in general, all manufactured vehicles use an internal combustion 

engine using the Otto cycle, thus, it is necessary to build a great eletronic management 

system to obtain a good control of the air/ fuel mixture aiming two factors: The first one 

is to control the engine emissions, that nowadays needs to be much more stringent. 

The Second one is the fuel economy, always aiming best possible power and torque 

within all engine working regimes. In the current internal combustion engines, the fuel 

system dosage used is the eletronic fuel injection (considering both direct or indirect 

injection) and that the management of the performed tasks during the engine work 

cycle is typically performed by an ECU. 

This project is a development that has been done for a couple of years by 

the FATEC's students in Santo André, with the support of the USP-SP polytechnic 

School, and the propose of this work is to continue the development of an eletronic 

injection software, to implement a not used yet function in previous projects, that is to 

make the ECU work with both fuels, through one fuel composition sensor used in the 

Gol G5 1.6L Volkswagen (EA111) Flex vehicle. The ECU's hardware is an evolution of 

the previous projects. 

Key words: ECU. Flex fuel. Software. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Até algumas décadas atrás, o componente responsável pela alimentação 

de um motor a combustão interna e pela dosagem da mistura ar/combustível era o 

carburador, componente este que é totalmente mecânico. O carburador é um 

dispositivo que controla mecanicamente o fluxo de combustível em função do fluxo de 

ar admitido para o interior da câmara de combustão. O carburador reinou até meados 

da década de 50, mas na década de 70, 3 fatores fizeram com que o reinado do 

carburador no cenário automotivo deixasse de existir. 

O primeiro fator foi a introdução de leis americanas que regulamentavam 

as emissões de gases poluentes (CO, NOx e HC) lançados pelos veículos. O segundo 

fator foi a alta inesperada do petróleo, provocada pelos países produtores de petróleo, 

durante o apoio Americano aos Israelenses na guerra do Yom Kippur (1973). 

Finalmente, o terceiro fator foi o crescimento da integração em larga escala dos 

circuitos integrados (LSI), que permitiu a redução do custo e o desenvolvimento dos 

microprocessadores, sendo que o primeiro modelo foi desenvolvido pela Intel em 1971 

e ficou conhecido como Intel 4004. A partir deste fato, a evolução dos 

microcontroladores passou a atender inúmeras indústrias, e uma delas foi a indústria 

automotiva (KITANI, 2016). 

Portanto, o aumento da poluição nas grandes cidades americanas e o alto 

custo do combustível fóssil obrigaram as montadoras a buscar uma solução 

revolucionária para o sistema de alimentação do motor ciclo Otto e Diesel. Essa 

necessidade coincidiu com o desenvolvimento dos microprocessadores e 

posteriormente dos microcontroladores (KITANI, 2016). 

A função principal do gerenciamento de motor é coordenar os diversos 

sistemas parciais para ajustar o torque gerado pelo motor e satisfazer, ao mesmo 

tempo as altas exigências quanto a: 

• Emissão de gases de escape; 

• Consumo de combustível; 

• Potência; 

• Conforto e segurança. 

O gerenciamento do motor executa o diagnóstico dos sistemas parciais. 

(BOSCH, 25° Edição Alemã). 
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A injeção eletrônica é, nos dias atuais, o sistema responsável por 

determinar a quantidade de combustível a ser injetada, a partir da quantidade de ar 

admitida pelo coletor de admissão do motor de combustão interna. O sistema de 

injeção eletrônica é capaz de dosar a quantidade de combustível a ser injetada, 

atendendo aos níveis atuais de emissões, e entregando maior potência com menor 

consumo de combustível do que os antigos carburadores. 

O presente projeto consiste em dar continuidade ao desenvolvimento de 

uma ECU, a partir de projetos anteriores (PEREIRA B.C.F., 2013; MOSCARDINI & 

MATA, 2014; JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), utilizando um hardware já 

aperfeiçoado por (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) para gerenciar um veículo 

Volkswagen GOL G5 1.6L (motor EA111) Flex 2009, tendo como foco a aplicação de 

uma funcionalidade ainda não desenvolvida, porém que já está disponível em 

hardware, que é tornar o veículo primeiramente movido à etanol e posteriormente 

Flex, através da utilização de um sensor de composição de combustível (o último 

trabalho deixou a ECU somente à gasolina), outro foco do projeto é aperfeiçoar o 

sistema de partida veículo, assim como aperfeiçoar o controle da marcha lenta. 
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1.1 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do 

software de uma ECU de injeção eletrônica de um veículo Volkswagen GOL G5 1.6L 

(motor EA111) Flex 2009, utilizando como base os projetos de (PEREIRA B.C.F., 

2013), (MOSCARDINI & MATA, 2014) e (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), já 

desenvolvidas na Fatec Santo André em conjunto com a escola politécnica da USP-

SP. 

A meta do presente trabalho é dar continuidade ao último desenvolvimento 

feito no projeto, realizado por (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), tornando o veículo 

movido à etanol e posteriormente Flex fuel (gasolina e etanol), utilizando um sensor 

de composição de combustível, conhecido também como Br-ffs, da Continental 

Instruments, e aperfeiçoar o sistema de partida do veículo, além de alguns outros 

ajustes do gerenciamento e calibração da ECU 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação deste trabalho vem do interesse pelo estudo e aplicação dos 

sistemas de gerenciamento eletrônico de motores de combustão interna ciclo Otto e 

também pela evolução dos trabalhos já realizados na Fatec Santo André, por 

(PEREIRA B.C.F., 2013), (MOSCARDINI & MATA, 2014) e (JUNIOR & JATO & 

HIROKI, 2016). Com o desenvolvimento do projeto pretende - se ter uma visão mais 

ampla do funcionamento de uma ECU EFI, bem como os fatores que influenciam no 

desempenho do motor de combustão interna. 

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS 

 

As contribuições esperadas na realização deste trabalho, estão 

diretamente relacionadas com os objetivos do mesmo, citados na secção 1.1, acima. 

As contribuições estão citadas abaixo: 
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• Correlacionar toda teoria aprendida nas disciplinas de Unidades de 

gerenciamento automotivo e gerenciamento de motores, Motores de 

combustão Interna I e Motores de combustão Interna II, além de tudo o que foi 

aprendido sobre Linguagem C em programação de microcontroladores; 

• Além do nosso próprio desenvolvimento e aplicação de teorias neste trabalho, 

o mesmo serve como exemplo para outros alunos da Fatec Santo André, já que 

abrange grande parte do curso de Eletrônica Automotiva e correlaciona o 

desenvolvimento teórico com o desenvolvimento prático. 

 

1.4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O trabalho foi separado em 3 etapas de realização, estão elas citadas 

abaixo: 

 

• Estudo e aprendizado com os trabalhos anteriores, realizados por (PEREIRA 

B.C.F., 2013), (MOSCARDINI & MATA, 2014) e (JUNIOR & JATO & HIROKI, 

2016); 

• Testes de bancada e dinamométricos; 

• Atualização do software de trabalho e mudanças para que os objetivos fossem 

atingidos. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEITOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar todo o referencial teórico necessário 

para a realização e entendimento deste trabalho.  Neste capítulo, é abordado desde 

o histórico do automóvel, funcionamento do motor de combustão interna, sistemas de 

injeção eletrônica até chegar às estratégias de injeção e gerenciamento do motor 

utilizadas nos dias atuais. 

 

2.1 HISTÓRICO DO AUTOMÓVEL 

 

Nos dias atuais, um dos meios de transporte mais utilizados em todo o 

mundo é o automóvel. Para que o automóvel atingisse o nível de confiabilidade, 

desempenho e conforto que encontramos nos dias de hoje, ele passou por diversas 

evoluções. Neste capítulo, é abordado um pouco da história do automóvel, desde sua 

primeira ideia de implementação. 

O automóvel, nos moldes em que conhecemos hoje, é resultado de uma 

longa e lenta evolução. O primeiro esboço de um “possível” automóvel, foi projetado 

pelo pintor e inventor Leonardo da Vinci, ainda no século 15, quando ele projetou um 

triciclo movido a corda, como um relógio. Esta ideia, no entanto, nunca saiu do papel, 

e o automóvel só começou realmente a ganhar vida três séculos depois, quando 

houve o aperfeiçoamento da máquina a vapor. (GODINHO, 2017) 

Em 1771, Nicolas - Joseph Cugnot, inventor Francês, desenvolveu o que 

podemos chamar de primeiro veículo autopropulsor do mundo, um automóvel a vapor, 

pesado e de difícil condução. No ano de 1885, Karl Benz desenvolveu o primeiro 

veículo movido a motor de combustão interna, porém com forma de triciclo e patenteou 

a invenção. Dois anos após a invenção de Benz, o escocês John Dunlop desenvolveu 

os carros com pneumáticos (pneus), o que foi uma grande evolução, já que em 1889 

o primeiro automóvel com quatro rodas e motor refrigerado, foi desenvolvido por 

Gottlieb Daimler. (GODINHO, 2017) 
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Figura 1 - Réplica do automóvel patenteado por Karl Benz 

 

Fonte: ROMANZOTI, 2013 

 

A imagem acima ilustra o que pode-se chamar de o primeiro automóvel do 

mundo, e a partir deste momento o interesse e a necessidade para novos 

desenvolvimentos relacionados aos automóveis começaram a existir em diversas 

partes do globo terrestre até que, após diversas evoluções, em 1896 surgiu o primeiro 

carro norte americano, fabricado por Henry Ford, o Modelo T. Este veículo não só foi 

o primeiro carro norte americano, como também foi o primeiro veículo a possuir uma 

linha de produção, atingindo a marca de 15 milhões de Modelos T fabricados. Daí 

nasceu o que se conhece hoje como fordismo, ou seja, obtém-se neste tipo de modelo 

de produção custos de fabricação reduzidos devido a produção em massa, e os carros 

são direcionados ao público em geral. Pode-se dizer que a indústria automobilística 

contemporânea nasceu com a implementação da linha de montagem do Ford modelo 

T. Abaixo observa-se a imagem da primeira linha de montagem do mundo: 
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Figura 2 - Linha de produção do Ford Modelo T 

 
Fonte: FILHO, 2008 

 

Com o passar dos anos, diversas tecnologias surgiram e inúmeras 

evoluções ocorreram como, por exemplo, a injeção eletrônica (objeto de nosso estudo 

no presente trabalho), que apareceu pela primeira vez em um veículo em 1954, outras 

evoluções como a invenção do alternador pela Chrysler, substituindo o dínamo em 

1960 ocorreram com o passar dos anos e foram evoluindo até chegarmos nos dias 

atuais. 
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2.2 MOTOR DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (CICLO OTTO) 

 

Assim como o automóvel, o motor de combustão interna passou por uma 

longa e lenta evolução ao longo de toda a sua história. Ao contrário do que muitos 

pensam, não foi o engenheiro alemão Nicolaus August Otto quem inventou o primeiro 

motor de combustão interna. Ele, juntamente com o alemão Eugen Langen, somente 

aperfeiçoou o projeto de Jean Joseph Étienne Lenoir, que foi quem inventou e 

patenteou um motor alimentado à gasolina com um sistema elétrico de ignição por 

centelha em 1863. 

Pode-se definir um motor de combustão interna como um conjunto de 

peças fixas e móveis que transforma a energia química do combustível em energia 

calorífica que, por sua vez, é transformada em energia mecânica. Nos motores ciclo 

Otto é necessária a centelha na vela de ignição para que ocorra a combustão e, 

consequentemente, a expansão dos gases na câmara de combustão, gerando uma 

energia mecânica através dos movimentos dos pistões. 

O motor de ignição por centelha é um motor com pistão, com formação 

externa ou interna da mistura ar/combustível. A formação externa de mistura 

geralmente produz misturas homogêneas, enquanto a mistura formada internamente 

na maioria das vezes é heterogênea no momento da ignição. O tempo de formação 

da mistura e a distribuição do combustível na câmara de combustão são fatores 

importantes que influenciam o grau de homogeneização que pode ser atingido pela 

formação interna da mistura. (BOSCH, 25° Edição alemã). 

Ilustrado no diagrama Pressão x Volume teórico, do gráfico 1, o ciclo Otto 

é um ciclo termodinâmico que consiste nos seguintes processos: 
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Gráfico 1 - Diagrama P × V do Ciclo Otto teórico 

 

Fonte: SOUZA & DIAS & SANTANA, 2010 

 

Descrição das fases do diagrama: 

 

1. Admissão isobárica (0 - 1); 

2. Compressão adiabática (1 - 2); 

3. Combustão isocórica (2 - 3); 

4. Expansão adiabática (3 - 4); 

5. Redução de pressão isocórica (4 - 5); 

6. Exaustão isobárica (5 - 0);  

 

A implementação de uma máquina térmica baseada no ciclo Otto 

normalmente se dá na forma de motores alternativos, ou seja, motores em que as 

diferentes etapas do ciclo ocorrem pelo deslocamento repetitivo de pistões ao longo 

de cilindros. Tais máquinas são ainda classificadas como motores de quatro tempos, 

sendo que os quatro tempos se referem aos quatro deslocamentos do pistão que 

realizam as diferentes etapas do ciclo: admissão, compressão, combustão e escape 

(SOUZA & DIAS & SANTANA, 2010). 

De forma resumida, e focando-somente no comportamento observado para 

um único cilindro do sistema, as etapas do funcionamento de um motor de ciclo Otto 

podem ser descritas como segue: 
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• Etapa 1 - admissão da mistura ar/combustível: ocorre através do deslocamento 

do pistão desde o Ponto Morto Superior (PMS), onde é obtido o volume V1, até 

o Ponto Morto Interior (PMI) do cilindro, onde é obtido o volume V2, esta etapa 

é realizada com a válvula de admissão aberta, criando uma pressão negativa 

no cilindro por conta desse movimento; 

• Etapa 2 - compressão da mistura ar/combustível: através do deslocamento do 

pistão desde o PMI até o PMS com ambas as válvulas, de admissão e escape, 

fechadas; 

• Etapa 3 – compressão da mistura ar/combustível: após a produção de uma 

centelha, através do sistema de ignição, inicia-se a combustão da mistura, na 

qual ocorre um aumento na pressão interna do cilindro que por sua vez 

impulsiona o pistão desde o PMS até o PMI; 

• Etapa 4 – escape: o escape dos gases resultantes da combustão ocorre 

através do deslocamento do pistão do PMI até o PMS com a válvula de escape 

aberta (SOUZA & DIAS & SANTANA, 2010). 

 

A Figura abaixo, ilustra o funcionamento dos 4 tempos de um motor ciclo 

Otto e os movimentos realizados pelos pistões: 

 

Figura 3 - Os 4 tempos do motor ciclo Otto 

 
Fonte: LEMES, 2010 (modificado) 
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2.3 HISTÓRICO DO SISTEMA DE INJEÇÃO 
 

Historicamente, dois tipos de sistemas de dosagem de combustível foram 

empregados com sucesso em motores de ciclo Otto, são eles: os carburadores, 

baseados na sucção de combustível, e os sistemas de injeção eletrônica, baseados 

na injeção de combustível. Porém, com o passar dos anos, o carburador deixou de 

atender as necessidades do consumidor e da indústria, muito porque com este 

dispositivo não é possível fazer um ajuste fino da quantidade de combustível injetada 

durante o funcionamento do motor de combustão interna. Uma vez ajustado e 

regulado, o carburador funcionará sempre desta maneira. Abaixo a imagem ilustra um 

carburador. 

 

Figura 4 - Carburador 

 

Fonte: Os autores 

 

A injeção eletrônica foi criada em meados dos anos 30, porém começou a 

ser implementada nos veículos em meados da década de 70, por conta da histórica 

crise do petróleo. 

O carburador estava bem estabelecido, não haviam planos de mudanças 

do sistema de injeção, mas o custo do petróleo, a integração da eletrônica e o controle 

dos gases de escape obrigaram a indústria a começar a fazer a utilização da injeção 

eletrônica nos automóveis. 
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Existem alguns fatores que o carburador não é capaz de controlar em 

tempo real, e que se tornaram essenciais para o ajuste fino da mistura como, por 

exemplo, a mudança barométrica, composição do combustível, temperatura do ar e 

do combustível, gás de recirculação, gases de escape e manter a mistura 

estequiométrica. 

A primeira injeção a ser comercializada em veículos foi a “d-jetronic” 

implementada em 1967 em um VW. A figura abaixo traz o VW equipado com a injeção 

“d-jetronic”. 

 

Figura 5 - Primeira injeção eletrônica comercial 

 

Fonte: CUNHA, 2017. 

 

Esta injeção não tinha software embarcado, era totalmente analógica e seu 

comando eletrônico era realizado por meio de componentes eletrônicos discretos, 

como resistências, capacitores, diodos e entre outros. 

Na injeção eletrônica, os parâmetros capturados pelos sensores são 

enviados para ECU e, conforme os valores recebidos, os atuadores são acionados 

para que sempre o motor trabalhe em seu melhor rendimento. 

Os primeiros sistemas de injeção eletrônica eram de injeção central, 

também conhecidos como sistemas de injeção monoponto. A injeção central de 

combustível é um sistema de injeção controlado eletronicamente, no qual uma válvula 

injetora eletromagnética injeta o combustível de modo intermitente no coletor de 

admissão, num ponto central antes da borboleta de aceleração (FONTE: BOSCH, 25° 
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Edição Alemã). A figura 7 abaixo ilustra como é feita a injeção de combustível em um 

sistema de injeção monoponto. 

 

Figura 6 - Sistema de injeção monoponto 

 

Fonte: BOSCH (modificado) 

 

A injeção individual cria as condições ideais para satisfazer a exigências de 

um sistema de preparação de mistura. Em sistemas de injeção individual, chamados 

também de sistemas de injeção multiponto está ordenada uma válvula injetora para 

cada cilindro, que injeta o combustível diretamente antes da válvula de admissão do 

cilindro. 

Hoje em dia, basicamente, uma ECU EFI recebe os valores de tensão 

convertidos pelos sensores e trabalha com eles dentro do microcontrolador, através 

de estratégias de controle para definir um funcionamento do veículo em “nível ótimo”, 

buscando sempre o mínimo possível de emissões e consumo de combustível. A 

ilustração simplificada abaixo ilustra como acontece a injeção de combustível em um 

sistema de injeção multiponto. 
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Figura 7 - Sistema de injeção multiponto 

 

Fonte: BOSCH (modificado) 

 

O sistema mais moderno a ser utilizado é o sistema de injeção direta de 

combustível, que trabalha com uma linha de alta pressão de combustível, e funciona 

a partir de uma injeção de combustível diretamente dentro da câmara de combustível. 

Desta forma, não há desperdício de combustível. 

Uma vez que a válvula injetora está dentro da câmara de combustão, a 

mesma é direcionada para injetar o mais próximo possível da vela de ignição, para 

uma combustão melhor controlada e um melhor aproveitamento da centelha. Na figura 

8, o sistema de injeção direta de combustível está ilustrado de maneira simplificada. 
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Figura 8 - Injeção direta de combustível 

 

Fonte: DIAS, 2015. 
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2.4 SISTEMA DE INJEÇÃO: FUNCIONAMENTO E SEUS COMPONENTES 

 

A injeção eletrônica funciona basicamente coletando informação dos 

sensores do veículo, como posição do ângulo da borboleta, temperatura do ar, 

posição do pedal do acelerador, dentre outras informações. Estas informações são 

enviadas até a ECU e a mesma faz os cálculos e executa buscas em mapas para 

determinar parâmetros como ponto de ignição, tempo de injeção dentre outros. Desta 

maneira, após realizar os cálculos e encontrar os valores, a ECU envia os dados aos 

atuadores que irão atuar no momento exato para poder fornecer uma mistura 

ar/combustível o mais próximo possível da estequiometria perfeita (λ=1) gerando 

maior potência e torque possíveis na determinada condição de trabalho do veículo, 

além de atender aos regimes de emissão vigentes. A figura 10 abaixo traz um 

diagrama em blocos geral do funcionamento de uma ECU EFI. 

 

Figura 9 - Esquema básico de uma unidade de controle 

 

Fonte: KITANI, 2016 
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Com as leis de emissões cada vez mais rigorosas, se torna um desafio se 

manter dentro das especificações. O CONAMA define que cada vez mais os veículos 

devem consumir menos combustível e emitir menos gases poluentes e, para que isso 

seja possível, a injeção eletrônica é a principal ferramenta de mudança. Portanto, 

tornou-se um item indispensável nos automóveis e o desenvolvimento das tecnologias 

de injeção de combustível evoluem cada vez mais. 
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2.4.1 SENSOR DE POSIÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 

 

O sensor de Posição da Válvula Borboleta (TPS) é um sensor usado para 

determinar a posição angular do mecanismo de abertura da válvula borboleta. O TPS 

utilizado no VW GOL 1.6 L consiste basicamente de um potenciômetro resistivo de 

filme espesso com variação linear solidária a válvula Borboleta. O sistema é 

alimentado com uma tensão de 5 Volts (Vref) e o valor do sinal de saída é referente à 

posição do cursor do potenciômetro em relação ao Vref. 

 

Figura 10 - Princípio de funcionamento do TPS 

 

 Fonte: MTE-THOMSON 

 

Para efeito de redundância, o TPS é construído com dois potenciômetros 

com características semelhantes (TPS1 e TPS2), porém com sinais opostos, ou seja, 

enquanto um dos sinais varia entre 10% (fechado) e 90% (aberto) o outro varia entre 

10% (aberto) e 90% (fechado). (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016). Na figura abaixo 

é mostrado o sinal de saída do TPS. 

http://www.mte-thomson.com.br/site/
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Gráfico 2 - Sinal de Saída do TPS em relação à abertura da válvula borboleta 

 

Fonte: LAGANÁ, 2012  

 

Os sinais de TPS1 e TPS2 são constantemente monitorados pela unidade 

ETC ACV, responsável por controlar a abertura da válvula borboleta. Caso haja 

discrepância entre os dois sinais, o ETC identifica essa falha e logo toma as devidas 

ações para manter o controle do sistema, mesmo com falha (ALBALADEJO, 2013). A 

figura abaixo ilustra o diagrama de controle. 

 

Figura 11 - Interface ETC ACV com subsistemas para o controle do fluxo de ar por meio da 

borboleta 

 

Fonte: DELPHI (modificado) 
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2.4.2 SENSOR DE TEMPERATURA DO AR (NTC) 

 

É um sensor resistivo que possui a característica da sensibilidade à 

variação da temperatura. A sigla NTC indica que a sua resistência varia de forma 

oposta ao valor de temperatura, ou seja, quanto menor o valor de sua resistência 

maior é a temperatura medida. 

Observando a curva da resistência do sensor em relação à temperatura, 

nota-se a característica da não linearidade, pois o modelo matemático do NTC é 

exponencial, fazendo com que uma interpolação seja necessária pelo gerenciamento. 

 

Gráfico 3 - Curva característica do NTC 

 

Fonte: PEREIRA, 2013 

 

O NTC trabalha em um circuito divisor de tensão alimentado com +5 Volts. 

Portando, uma variação de resistência do NTC causa uma variação na tensão de 

saída de 0 a 5 Volts do circuito (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016). 

 

Figura 12 - Circuito Divisor de tensão com NTC 

 
Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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O uso desse sensor é muito importante para que a ECU consiga estimar 

com precisão a quantidade de massa de ar admitida pelo motor (Pereira, 2013), e por 

meio das estratégias de trabalho injetar precisamente a quantidade de combustível 

referente para a estequiometria.  

 

2.4.3 SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO(MAP) 

 

O sensor de pressão absoluta MAP é extremamente utilizado no meio 

automobilístico, para medir a pressão de ar dentro do coletor de admissão. Com este 

dado e o valor da temperatura do ar lido pelo sensor NTC, a ECU pode então estimar 

a massa de ar que foi admitida pelo motor e então definir a quantidade mássica de 

combustível que deverá ser injetada para se obter a melhor estequiometria. 

Este sensor pode ser basicamente de três tipos, sendo eles piezoresistivos, 

que usam o princípio do “strain-gauge”, capacitivos e piezoelétricos (Laganá, 2017, 

p.16). A figura 16 traz um sensor MAP comumente utilizado na indústria 

automobilística. 

 

Figura 13 - Sensor MAP 

 

Fonte: BOSCH, 2013 
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O sensor com princípio do “strain-gauge” funciona a partir de uma força 

aplicada longitudinalmente ou lateralmente em um segmento de fio. Esta força o 

deforma gerando uma variação da área e, por consequência, uma variação de 

resistência. Portanto a variação de pressão gera uma variação de resistência e, por 

meio de um circuito eletrônico, essa variação é transformada em tensão, que 

posteriormente é enviada para a ECU. 

 

Figura 14 - Princípio “strain-gauge” 

 

Fonte: LAGANÁ, 2012 
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2.4.4 SENSOR DE FASE 

 

O sensor de fase é responsável por identificar em qual cilindro está 

ocorrendo a combustão. O sensor utiliza uma relação entre o posicionamento da 

árvore de manivelas e o comando de válvulas, identificando a fase atual do cilindro e 

necessita de uma roda dentada para seu funcionamento. Através dessa forma a ECU, 

além de sincronizar o motor, consegue também saber qual cilindro injetar o 

combustível e qual a sequência de disparo da ignição. Seu funcionamento utiliza o 

princípio do efeito Hall para distinguir a passagem dos dentes da roda fônica, 

informação que é de suma importância para o devido funcionamento do motor. O 

sensor de fase está ilustrado na figura abaixo: 

 

Figura 15 - Sensor de Fase 

 

Fonte: BOSCH 
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2.4.5 SENSOR DE OXIGÊNIO (SONDA LAMBDA) 

 

O sensor de oxigênio é um sensor capaz de medir a concentração de 

oxigênio nos gases de escape derivados da combustão do motor, essa informação é 

muito importante, principalmente nos dias atuais onde as leis de emissões estão cada 

vez mais rigorosas. O sinal proveniente da sonda lambda informa a ECU se a mistura 

ar combustível (A/C), (ou “air/fuel (A/F)” em inglês) está pobre ou rica, ou seja, sempre 

há uma realimentação para a malha de controle da estequiometria da mistura. Abaixo 

são mostrados os possíveis valores de lambda (λ): 

 

• λ < 1 - maior quantidade de massa de combustível do que ar (Mistura rica); 

• λ =1 - relação entre massa de ar e combustível iguais (Mistura estequiométrica);  

• λ > 1 - maior quantidade de massa de ar do que combustível (Mistura pobre); 

 

Os sensores mais comuns no mercado atual são os sensores “on-off” ou 

“binários”, que são os sensores de oxigênio que fazem a leitura da mistura (da maneira 

demonstrada acima) e informam se a mistura está rica ou pobre para a ECU através 

de um sinal de tensão em milivolts, que varia de 100mV (mistura tendendo a pobre) a 

900mV (mistura tendendo a rica). Desta maneira, a ECU verifica se é necessário 

aumentar ou abaixar o tempo de injeção de combustível, pois a ECU sempre busca a 

mistura estequiométrica (λ=1) para que o veículo atenda aos regimes de emissões 

vigentes. O gráfico 4 ilustra o movimento de transição entre mistura rica e pobre do 

sinal de lambda, o lado A corresponde a mistura rica e o lado B corresponde mistura 

pobre. 
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Gráfico 4 - Curva Característica do sinal de lambda 

 

Fonte: MTE-THOMSON 

 

É importante ressaltar que existem também os sensores de banda larga, 

que são cada vez mais utilizados no mercado automobilístico. Este tipo de sensor faz 

a leitura exata da mistura. Desta forma, a ECU recebe a informação do valor exato de 

lambda (λ) e não somente se a mistura está rica ou pobre, podendo assim refazer os 

cálculos de tempo de injeção de uma maneira mais exata. Os sensores de banda 

larga, aos poucos vem equipando os automóveis do mercado brasileiro, mas a grande 

maioria ainda vem equipado com o sensor de oxigênio “on-off”.  

No início, o sensor de oxigênio tinha uma única e exclusiva função que era 

a de informar à ECU se a mistura A/C estava rica ou pobre. O sensor sempre ficava 

localizado no escapamento na posição antes do catalisador, porém com o aumento 

da rigidez dos níveis de emissão, se tornou obrigatória a utilização do segundo sensor 

de oxigênio na posição após catalisador, que tem a função de monitorar a vida útil do 

catalisador. Esta obrigatoriedade no Brasil passou a existir a partir de 2012, com a 

implantação do OBDBr II, um sistema de diagnóstico de bordo. 

A figura 16 ilustra um sensor de oxigênio utilizado na indústria 

automobilística. Este sensor equipa o Volkswagen GOL G5 utilizado no 

desenvolvimento do presente trabalho. 

http://cursosonline.mte-thomson.com.br/licao/aula-14-sensor-lambda/
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Figura 16 - Sensor de oxigênio 

 

Fonte: Os autores 
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2.4.6 SENSOR DE DETONAÇÃO – KNOCK SENSOR 

 

A detonação nos motores de combustão interna é um dos problemas que 

existem, mas para minimizar este efeito são utilizados os sensores de detonação. 

Os sensores de detonação são do tipo piezo elétrico, que são sensíveis às 

vibrações. Quando ocorre detonação no motor, as vibrações provenientes da 

detonação dentro da câmara de combustão fazem vibrar o elemento piezo elétrico do 

sensor. Esta vibração é convertida em um sinal de tensão elétrica e este sinal é 

enviado para a ECU. A figura 17 ilustra um sensor de detonação. (Dias, 2012) 

 

Figura 17 - Sensor de detonação 

 

Fonte: BOSCH 

 

Este tipo de sensor é muito sensível e complexo, tanto que na sua 

instalação é importantíssimo utilizar o torque de aperto recomendado para que não 

haja influência do torque no sinal detectado. Além disso, todo sensor de detonação 

possui um circuito blindado contra interferências externas. (Dias,2012) 

A faixa de frequência dos ruídos de detonação normalmente acontece entre 

5kHz e 20 kHz. No gráfico 5 está ilustrado o sinal do sensor de detonação. 
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Gráfico 5 - Sinal do sensor de detonação 

 

Fonte: DIAS, 2012 
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2.4.7 SENSOR DE RELUTÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Para que fique claro o funcionamento de um sensor de relutância 

magnética é necessário entender o que é uma roda fônica ou roda geradora de 

impulsos. Este componente é constituído de material ferroso e fica conectado ao eixo 

da árvore de manivelas. Portanto, a sua rotação é a mesma do motor. A roda fônica 

tem 60 dentes menos 2, ou seja, tem 58 dentes, e uma falha do tamanho de dois 

dentes. Esta falha tem o intuito de sincronizar a rotação do motor com a injeção e a 

ignição. 

O sensor de relutância magnética é composto de um imã permanente, polo 

ferromagnético, uma bobina e um encapsulamento especial para que não haja 

alterações na captação da roda fônica. Este sensor é utilizado para medir a posição e 

a velocidade da roda fônica. Quando a roda gira, a relutância de fluxo dentro da bobina 

muda gerando então uma diferença de potencial. Este fluxo gerado varia conforme 

passam os dentes da roda fônica. A falha de dois dentes distingue dos demais e o 

sensor de relutância gera um pulso maior, informando que foi dada uma volta da roda. 

 

Figura 18 - Sensor de relutância magnética 

 

Fonte: COSTA, 2002 

  

http://autopecastunicar.blogspot.com.br/2011/04/injecao-eletronica-e-ou-mecanica.html,%20acessado%20em%2027/06/2017
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2.4.8 SENSOR DE EFEITO HALL 

 

De certa forma, pode-se dizer que o sensor de efeito hall é uma espécie de 

substituto do sensor de relutância magnética, já que ele desenvolve a mesma função, 

é mais leve e mais barato. 

O sensor de efeito hall é constituído de um circuito integrado com uma 

pastilha semicondutora de antimoneto de índio alimentada com uma derivação da 

tensão da bateria, utilizando um ímã para fazer a geração de campo magnético. Este 

material semicondutor e sua eletrônica não tem variação de sinal de saída quando 

não há variação de campo magnético. Quando roda dentada gira, gera uma variação 

do campo magnético, gerando uma variação na tensão de saída. Quando o dente da 

roda fônica passa pelo sensor, ele altera o fluxo magnético e, quando termina de 

passar, ele volta a possuir o fluxo magnético original. 

Abaixo (figura 19) é ilustrado um circuito básico de funcionamento de um 

sensor de efeito hall (na imagem o sensor não está sob a ação de nenhum campo 

magnético). 

 

Figura 19 - Circuito de funcionamento básico do sensor Hall 

 

Fonte: BRAGA, 2017 

 

Na figura 19 o sensor de efeito Hall não sofre a ação de nenhum campo 

magnético. Na figura 20 a ilustração mostra o comportamento do sensor quando 

submetido à ação de um campo magnético. 
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Figura 20 - Circuito do sensor de efeito Hall sob ação de campo magnético 

 

Fonte: BRAGA, 2017 

 

Como dito anteriormente, o sensor de efeito Hall tem como uma de suas 

vantagens o seu tamanho compacto. A figura 21 traz um sensor de efeito Hall 

comumente utilizado na indústria automobilística. 

 

Figura 21 - Sensor de efeito Hall 

 

Fonte: Os autores 
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2.4.9 VÁLVULA INJETORA 

 

A válvula injetora é o atuador do sistema de injeção responsável por 

pulverizar o combustível dentro da câmara de combustão. Para que o motor consiga 

obter o melhor rendimento com o menor consumo de combustível possível, é 

necessário que haja uma precisão muito grande nesta injeção de combustível. É 

importante pulverizar o combustível na proporção ideal para que não haja combustível 

demais na proporção ar/combustível a ser queimada, já que nem todo combustível irá 

queimar, podendo ocorrer altas emissões de HC, e que não seja injetado pouco 

combustível para que o veículo não fique sem potência e desempenho. 

A válvula injetora é constituída por uma válvula de agulha, solidária a um 

núcleo magnético e uma solenoide. Quando não há alimentação na válvula solenoide, 

a válvula de agulha fecha o orifício de saída de combustível pela ação de uma mola 

helicoidal. Quando energizada, a bobina indutora cria um campo magnético que atrai 

o corpo da agulha, deixando então o combustível em alta pressão “escapar”. O 

combustível deve sair o mais pulverizado possível para facilitar a queima, formando 

um “cone” de 30º (MTE-THOMSON, 2017). 

As arruelas de vedação de borracha (“o-rings”) são responsáveis por isolar 

a válvula injetora do calor do motor, evitando a formação de bolhas de vapor de 

combustível, o que garante boa partida com o motor quente (MTE-THOMSON, 2017). 

As válvulas injetoras no sistema de injeção monoponto e multiponto são 

diferentes, já que a válvula injetora no sistema de injeção monoponto é responsável 

por injetar o combustível 4 vezes mais em um ciclo do motor, desta maneira necessita 

ter uma menor resistência para que a bobina carregue mais rapidamente. A figura 22 

mostra o esquema das válvulas injetoras de combustível para os sistemas de injeção 

monoponto e multiponto, e na figura 23 está o exemplo de uma válvula injetora 

utilizada na indústria automotiva. 
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Figura 22 - Válvulas injetoras nos sistemas monoponto e multiponto 

 

Fonte: BOSCH (modificado) 

 

Figura 23 - Válvula injetora 

 

Fonte: Os autores 
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2.4.10 SENSOR DE COMPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BrFFS) 

 

O sensor de composição de combustível, é mais conhecido como BrFFS 

(Brazillian Flex Fuel Sensor) ou sensor de etanol. Este sensor é um componente 

desenvolvido pela Continental Instruments, capaz de determinar o percentual de 

etanol presente no combustível. 

O sensor de composição de combustível foi desenvolvido também para o 

mercado automobilístico brasileiro, que utiliza a tecnologia de motores flex (movidos 

etanol e gasolina), sendo que os combustíveis brasileiros não são puros. A gasolina 

brasileira tem em sua composição a adição de 27,5% de etanol anidro, enquanto o 

etanol hidratado tem 5% de água adicionada à sua composição original. Desta 

maneira, o etanol é conhecido também como etanol hidratado. 

Na figura 24, mostra-se o sensor de composição de combustível, sensor 

este que já está sendo utilizado pela Volkswagen em seus novos motores 1.0L TSI, 

como forma de aprimoramento da leitura da mistura ar/combustível, a fim de 

determinar a mistura estequiométrica mais exata. 

 

Figura 24 - Sensor de composição de combustível 

 

Fonte: DIAS, 2015 
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O princípio de funcionamento deste sensor baseia-se na capacitância. O 

combustível, quando passa pela célula de medição do sensor altera a capacitância do 

transdutor, através da permissividade dos combustíveis. A permissividade elétrica do 

material é facilmente alterada pela presença de moléculas de oxigênio em sua 

composição. O etanol possui oxigênio em sua composição molecular, já a gasolina 

não apresenta. Desta maneira, a gasolina apresenta uma permissividade elétrica 

relativa igual a 2, enquanto o etanol apresenta uma permissividade elétrica relativa de 

aproximadamente 24,3. Vale ressaltar que a permissividade elétrica é uma grandeza 

física que indica quando um material altera um campo elétrico ou é alterado por um 

campo elétrico. Na figura 25 é mostrado onde fica localizada a célula de medição por 

onde passa o combustível. 

 

Figura 25 - Estrutura do sensor de composição de combustível 

 

Fonte: CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014 (modificado) 

 

Portanto, de maneira resumida, quando a quantidade de oxigênio é 

alterada na composição de combustível, a permissividade elétrica deste combustível 

é alterada e, por fim, a capacitância tem seu valor modificado. Assim o sensor de 

composição de combustível consegue definir a quantidade de etanol presente no 

combustível que está sendo utilizado. A figura 26 ilustra como que o combustível tem 

a função de dielétrico em sua passagem pela célula de medição. 
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Figura 26 - Seção da célula de medição, mostrando o combustível como dielétrico 

 

Fonte: CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014 (modificado) 

 

Após a realização da leitura do combustível, o sensor estabelece um sinal 

de saída em função da variação física do combustível que está sendo medido. O sinal 

de saída do sensor consiste em uma onda quadrada cuja frequência varia entre 50 Hz 

e 150Hz. No gráfico abaixo mostra-se o sinal de saída fornecido pelo sensor de 

composição de combustível, onde A é igual ao tempo ligado (temperatura), B é igual 

ao período total (% de etanol) e C corresponde ao tempo desligado do ciclo. 

 

Gráfico 6 - Sinal de saída do sensor de composição de combustível 

 

Fonte: CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014 (modificado) 

 



53 

 

É importante ressaltar que a frequência é função da porcentagem de etanol 

presente no combustível a uma determinada temperatura de trabalho. No gráfico 7 

está representada a função da frequência em relação a concentração de etanol. Esta 

função é linear e a frequência acompanha o crescimento da porcentagem de etanol 

presente no combustível. 

 

Gráfico 7 - Função da frequência x %Etanol 

 

Fonte: CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014 (modificado) 

 

  



54 

 

2.5 SISTEMA DE IGNIÇÃO 
 

Em um motor de combustão interna ciclo Otto, um sistema de ignição é 

responsável por dar início ao processo de combustão. A função da ignição é inflamar 

a mistura ar/combustível, já comprimida pelo êmbolo no cilindro. Isto só é possível 

através da centelha entre os eletrodos da vela de ignição dentro da câmara de 

combustão. (BOSCH, 25° Edição alemã). 

De maneira geral, o sistema de ignição é responsável por transformar, 

através da bobina de ignição, a baixa tensão elétrica fornecida pela bateria (entre 12V 

e 14V) para uma alta tensão (aproximadamente 30kV) e levar esta tensão elétrica até 

as velas de ignição.  

Segundo Bosch, um sistema de ignição em perfeito funcionamento é o 

básico para que um motor funcione de maneira perfeita também. Falhas na ignição 

podem ocasionar: 

• Falhas na combustão; 

• Danos ao motor e/ou ao catalisador; 

• Consumo de combustível elevado; 

• Níveis de emissão acima do normal. 
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2.5.1 EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO 

 

De todos os sistemas contidos nos automóveis, o sistema de ignição foi um 

dos que sofreu as maiores modificações e evoluções tecnológicas com o passar dos 

anos. Nesta seção, o objetivo é mostrar um pouco desta evolução e, para isso, é 

necessário iniciar pelo sistema de ignição convencional, mesmo ele estando 

praticamente extinguido nos dias atuais. 

A figura 27 ilustra o sistema de ignição convencional, onde a bateria 

alimenta a chave, que quando é ligada alimenta o enrolamento primário da bobina de 

ignição através de indução eletromagnética. A bobina, por sua vez, transforma esta 

baixa tensão, vinda da bateria, em uma alta tensão que chega até o distribuidor com 

platinado, responsável por determinar o tempo de carregamento da bobina através do 

ângulo de permanência. O distribuidor faz a distribuição das altas tensões para as 

velas de ignição na ordem ideal de ignição e no momento exato, que por sua vez 

quando a alta tensão chega até a vela, também chega no eletrodo central da mesma, 

mas entre o eletrodo central da vela e o eletrodo lateral existe uma enorme diferença 

de potencial, que proporciona uma descarga elétrica do eletrodo central para o lateral, 

gerando assim uma centelha elétrica no interior da câmara de combustão, centelha 

esta responsável por queimar a mistura ar/combustível. 

 

Figura 27 - Sistema de ignição convencional com platinado 

 

Fonte: ORTEGA, 2017 
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Apesar das diversas mudanças ao longo dos anos nos sistemas de ignição, 

o objetivo continua o mesmo, ou seja, fornecer uma alta tensão capaz de inflamar a 

mistura ar combustível. Alguns componentes do sistema de ignição convencional já 

foram extinguidos, como é o caso do platinado e do distribuidor. Os cabos cada vez 

mais são menos utilizados, porém as bobinas de ignição em novas configurações e 

as velas continuam presentes e indispensáveis nos sistemas de ignição atuais. 

As grandes alterações que ocorreram nos sistemas de ignição se devem, 

principalmente a evolução da eletrônica de potência e ao surgimento da 

microeletrônica. No sistema de ignição convencional, mostrado na figura 27, o 

distribuidor era encarregado não só de interromper a passagem de corrente pelo 

primário da bobina através de contatos mecânicos (platinado), mas também de 

estabelecer os ângulos de avanço de ignição necessários, de acordo com a 

velocidade de rotação do motor. 

Com a evolução da eletrônica, houve a primeira grande inovação nos 

sistemas de ignição: o sistema de ignição eletrônica sem contatos mecânicos, 

mediante as quais o corte da passagem da corrente pelo primário da bobina acontece 

sem desgaste, através de um módulo de ignição. No módulo de ignição está presente 

um transistor de potência, responsável pelo chaveamento do negativo da bobina. O 

módulo de ignição primeiramente foi utilizado em veículos com sistema de injeção que 

utilizava carburador. Desta maneira existia um módulo eletrônico exclusivo para o 

controle da ignição. A partir do momento em que os veículos passaram a utilizar uma 

injeção eletrônica, o módulo de injeção passou, em alguns casos, a ser integrado ao 

módulo de injeção. Na figura 28, está ilustrado o sistema de ignição com módulo 

eletrônico ainda com o distribuidor, mas o módulo de ignição não está integrado ao 

módulo de injeção. 
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Figura 28 - Sistema de ignição com módulo eletrônico 

 

Fonte: MTE-THOMSON 

 

Na figura 29, o sistema de ignição possui o módulo de ignição integrado ao 

módulo de injeção, porém ainda existe a necessidade de utilização do distribuidor, que 

posteriormente deixou de ser utilizado. 

 

Figura 29 - Sistema de ignição com módulo de ignição integrado ao módulo de injeção 

 

Fonte: MTE-THOMSON 

 

Na década de 90, surgiram os sistemas de ignição sem distribuidor, onde 

podemos ter uma bobina por cada dois cilindros ou uma única bobina para os quatro 

cilindros. Estes sistemas são popularmente conhecidos como sistema de ignição por 

centelha perdida, pois a ignição sempre ocorre nos cilindros gêmeos, sendo que uma 

delas é perdida, já que um dos cilindros gêmeos ainda está na fase de admissão do 

http://cursosonline.mte-thomson.com.br/licao/aula-4-modulo-de-ignicao/
http://cursosonline.mte-thomson.com.br/licao/aula-4-modulo-de-ignicao/
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ar e não na fase de combustão, onde deve ocorrer a centelha. A figura 30 traz a 

ilustração de um sistema de ignição por centelha perdida com 2 bobinas. 

 

Figura 30 - Sistema de ignição por centelha perdida com duas bobinas 

 

Fonte: MTE-THOMSON 

 

Alguns anos depois surgiram os sistemas de ignição sem distribuidor e com 

uma bobina integrada por cilindro, popularmente conhecidos como sistemas de bobina 

individual, em que a ignição ocorre de maneira sequencial. Hoje em dia, os sistemas 

de ignição em sua grande maioria possuem bobina individual, sem distribuidor e 

também sem cabo de ignição, ou seja, a bobina já vai diretamente até a vela de 

ignição. 

  

http://cursosonline.mte-thomson.com.br/licao/aula-4-modulo-de-ignicao/
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2.6 SISTEMA DE ADMISSÃO 

 

Todo o processo de movimentação de um veículo se inicia pela admissão 

de ar, pois para que haja uma combustão é necessário ter um elemento combustível, 

um elemento comburente e um elemento de fonte de calor, como podemos verificar 

na figura abaixo. 

 

Figura 31 - Triângulo do fogo 

 

Fonte: Os autores 

 

No caso do motor de combustão interna, o elemento combustível é o etanol 

ou a gasolina (no motor em estudo), o elemento comburente é o oxigênio, admitido 

pelo sistema de admissão de ar do motor e o elemento de fonte de calor é a centelha 

produzida através do sistema de ignição e se dá na ponta das velas de ignição. 

A fase de admissão do ar é muito importante, pois é a partir da admissão 

do ar que se inicia todo o cálculo da quantidade de combustível que deverá ser 

injetada nos cilindros. Levando em conta que para tantas partes de ar admitido é 

necessário ter uma parte de combustível, o que é chamado de estequiometria ou 

relação estequiométrica e é a partir dessa relação que teremos a combustão nos 
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cilindros e por consequência a geração de uma força mecânica, propiciando a 

movimentação do veículo. 

Nos dias atuais, os sistemas de gerenciamento eletrônico de motores 

podem processar milhões de instruções por segundo para continuamente ajustar o 

momento da centelha, a quantidade de ar que deve ser admitida e a quantidade de 

combustível, de maneira a otimizar ao máximo a performance dos veículos em geral. 

Para que a ECU seja capaz de gerenciar todo esse sistema, ela precisa saber a 

quantidade de ar que o motor consome sob determinadas condições (pressão 

atmosférica, temperatura do ar, entre outras). Dito isso, então é necessário definir a 

melhor estratégia para fornecer as informações necessária para a ECU. Dentre alguns 

tipos de estratégias existentes atualmente, a mais usual é a “Speed-Density”, 

estratégia esta utilizada também no presente trabalho. 
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2.6.1 ESTRATÉGIA “SPEED-DENSITY” 

 

O “Speed-Density” é um dos métodos mais comuns de controle de carga e 

cálculos de fluxo de ar. Este método utiliza uma equação relativa à pressão absoluta 

do coletor (MAP) e à temperatura do ar de admissão com as características de 

eficiência volumétrica conhecidas do motor para calcular o fluxo de ar e, portanto, 

permite calcular os requisitos de abastecimento. 

O objetivo da estratégia “Speed-Density” é determinar com precisão a 

quantidade de ar admitido pelo motor durante a fase de admissão. Esta informação é 

então utilizada para calcular a quantidade de combustível que deve ser fornecida, e 

também pode ser usada para determinar a quantidade apropriada de avanço de 

ignição. 

A estratégia do “Speed-Density” utiliza como base para a realização do 

cálculo da massa de ar a equação de Clapeyron ou lei geral dos gases, que estabelece 

a seguinte relação: 

 

Onde: 

• p = pressão no coletor de admissão (KPa); 

• V = volume de ar admitido (cm³); 

• m = massa de ar admitida (Kg); 

• M = massa molar do ar; 

• R = constante geral dos gases; 

• T = temperatura do ar admitido. 

 

Porém para que o cálculo de combustível a ser injetado seja exato, a ECU 

de gerenciamento do motor necessita do valor de densidade do ar. Logo podemos 

correlacionar a lei geral dos gases citada acima, obtendo o cálculo de densidade do 

ar com a seguinte equação: 
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Onde: 

• ρ = densidade. 

• n = quantidade de matéria, m/M. 

 

Todo esse cálculo só é possível através do trabalho em conjunto dos 

seguintes sensores: 

 

• Sensor integrado de pressão no coletor e de temperatura (MAP); 

• Sensor de posição da borboleta (TPS); 

• Sensor de rotação. 

 

A rotação do motor é calculada com o auxílio de um sensor de efeito Hall ou um de 

sensor de relutância magnética, enquanto a depressão da admissão é transmitido pelo 

sensor MAP.  

 

Figura 32 - Informações para o cálculo da densidade do ar 

 

Fonte: RIBOLLA, 2016 

 

  



63 

 

2.6.2 RELAÇÃO AR / COMBUSTÍVEL 

 

A mistura ar/combustível é uma característica fundamental para os motores 

de combustão interna, e precisa que o sistema de admissão do motor esteja 

funcionando de maneira adequada, para que ocorra a combustão ideal, para isso o 

motor deve receber os elementos ar e combustível dentro de uma faixa definida e 

conveniente para cada regime de funcionamento do motor para se obter o máximo de 

rendimento com o mínimo de emissões. 

A relação ar/combustível representa a proporção das quantidades de ar e 

de combustível presentes na mistura e é definida como: 

 

 

 

2.6.3 TIPOS DE MISTURA 

 

Com as possíveis relações ar/combustível, podemos chegar a três tipos de 

misturas: a mistura estequiométrica ou ideal, a mistura rica e a mistura pobre: 

 

• Mistura estequiométrica ou ideal: aquela que possui uma quantidade de ar 

(quantidade suficiente de oxigênio) capaz de queimar todo o combustível 

presente na mistura, não restando nem oxigênio e nem combustíveis ao final 

desta reação. 

 

O valor da relação estequiométrica depende do tipo de combustível 

considerado. A tabela a seguir apresenta a relação ar/combustível estequiométrica 

para diversos combustíveis. 
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Tabela 1 - Relação ar/combustível 

 

Fonte: MANAVELLA, 2017 

 

• Mistura Rica: Quando a mistura admitida nos cilindros possui menos ar que o 

correspondente à mistura ideal (excesso de combustível), uma parte do 

combustível não é queimada, e a combustão torna-se incompleta. Como 

resultado, aumenta o nível de emissão de poluentes e também pode não 

ocorrer a combustão por afogamento do motor. As misturas com excesso de 

combustível denominam-se misturas ricas. 

• Mistura Pobre: Caso oposto ao da mistura rica, ou seja, quando a mistura 

possui menos combustível que o correspondente à mistura ideal (excesso de 

ar), parte do oxigênio não é utilizado. As misturas com excesso de ar 

denominam-se misturas pobres. 
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2.7 EMISSÕES 
 

Em todo o mundo, principalmente nas grandes áreas metropolitanas, a 

poluição do ar tem se tornado um dos problemas mais graves, colocando em risco a 

saúde e a qualidade de vida da população. Este agravante ocorre, entre outros 

motivos, devido ao aumento significativo da frota de veículos automotores nos últimos 

anos. 

No Brasil, segundo a CETESB, São Paulo é o Estado que enfrenta a 

situação mais crítica por possuir cerca de 40% da frota automotiva do país com 

aproximadamente 15,4 milhões de veículos, sendo 10,2 milhões de automóveis leves, 

2 milhões de veículos comerciais leves, 600 mil ônibus e caminhões e 2,6 milhões de 

motocicletas (dados referentes ao ano de 2015). E a frota da Região Metropolitana da 

cidade de São Paulo representa cerca de 7 milhões de veículos, ou seja, cerca de 

47,3% de todo o Estado. 

O resultado deste grande número de veículos é o aumento das emissões 

veiculares, e o impacto é sentido nas regiões em que a qualidade do ar apresenta 

níveis de concentração de ozônio e de Material particulado (MP) muito elevados. 

Esta seção tem como objetivo mostrar de que forma a poluição do ar 

aumentou, e de que substâncias esta poluição do ar é composta, além de mostrar 

quais foram as medidas tomadas para a redução dos índices de poluição do ar no 

Brasil. 
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2.7.1 GASES EMITIDOS NO PROCESSO DE COMBUSTÃO 

 

As emissões causadas por veículos carregam diversas substâncias tóxicas 

que, em contato com o sistema respiratório, podem produzir vários efeitos negativos 

sobre a saúde além de contribuir com a degradação do meio ambiente. Essas 

emissões são compostas de gases, entre eles estão: 

 

• MP – MATERIAL PARTICULADO: pequenas partículas sólidas ou líquidas 

compostas pelos mais variados componentes químicos podendo ser inaláveis 

(quando seu diâmetro é menor que 2,5 μm) ou não-inaláveis; 

• CO2 – DIÓXIDO DE CARBONO: o CO2 é resultante da combustão completa do 

carbono presente no combustível, seu controle é muito importante atualmente 

já que contribui de maneira significativa com o efeito estufa; 

• CO – MONÓXIDO DE CARBONO: é uma substância inodora, insípida, incolor 

e extremamente tóxica, que atua no sangue reduzindo a sua oxigenação. O CO 

é resultante da combustão incompleta do carbono contido no combustível; 

• CH4 – METANO: mais simples dos hidrocarbonetos, resultante da combustão, 

causa danos à saúde humana; 

• NMHC – HIDROCARBONETOS NÃO-METANO: provenientes da combustão 

incompleta do combustível no motor; compreende todas as substâncias 

orgânicas geradas no processo de combustão exceto o metano; é precursor na 

formação do ozônio troposférico (O3), altamente prejudicial à saúde nesse nível 

da atmosfera; 

• RCHO – ALDEÍDOS: os mais comuns são o acetaldeído e o formaldeído; um 

dos precursores do ozônio troposférico; 

• NOx – ÓXIDOS DE NITROGÊNIO: formado pela reação de oxigênio e 

nitrogênio presentes na atmosfera sob condições de alta temperatura e elevada 

pressão na câmara de combustão; assim como os NMHC e os RCHO, são 

precursores do ozônio troposférico. 
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O gráfico abaixo, mostra a redução da emissão de poluentes no estado de 

São Paulo dos anos de 2006 a 2015. 

 

Gráfico 8 - Redução das emissões no Estado de São Paulo de 2006 a 2015 

 

Fonte: CETESB, 2015 
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2.7.2 MEDIDAS CONTRA EMISSÕES 

 

Devido a esse grande aumento de veículos e por consequência das 

emissões geradas pelos mesmos, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através do 

CONAMA, se deparou com a necessidade de criar estratégias com o objetivo de 

atenuar as emissões de poluentes. Desta maneira, deu-se início ao PROCONVE, que 

engloba automóveis leves, caminhões, ônibus, máquinas rodoviárias e máquinas 

agrícolas, e ao PROMOT, que cuida das emissões de motocicletas e similares ambos 

foram criados pela Resolução Conama n° 18/1986 que foi instituído em caráter 

nacional. Antes da criação do Programa não havia qualquer limite sobre as emissões 

dos veículos e muito menos uma fiscalização. 

 

2.7.3 OBJETIVOS DO PROCONVE 

 

A Resolução Conama n° 18/1986, definiu os objetivos do PROCONVE, 

levando em consideração os vários problemas causados decorrentes das emissões 

veiculares, os objetivos estão definidos abaixo: 

 

• Reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores visando 

o atendimento aos padrões de qualidade do ar, especialmente nos centros 

urbanos; 

• Promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia 

automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios e 

medições da emissão de poluentes; 

• Criar programas de inspeção e manutenção para veículos automotores em uso; 

• Promover a conscientização da população com relação à questão da poluição 

do ar por veículos automotores; 

• Estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados; 

• Promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos, 

postos à disposição da frota nacional de veículos automotores, visando a 

redução de emissões poluidoras à atmosfera; 

 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=41
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=41
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2.7.4 ENTENDENDO AS EMISSÕES 

 

No processo de combustão, a energia contida no combustível é liberada e 

transformada em trabalho mecânico ou potência, porém por limitações impostas pelas 

leis da física, não é possível transformar toda a energia contida no combustível, em 

trabalho ou potência útil, onde sempre haverá certa porcentagem não aproveitada, 

isso se deve também porque o gás utilizado no processo de combustão é o gás 

oxigênio, porém o ar atmosférico não é composto somente pelo gás oxigênio, como 

podemos notar no parágrafo abaixo, que especifica a composição do ar atmosférico. 

O ar atmosférico tem a composição volumétrica de 20,99% de oxigênio, 

78,03% de nitrogênio (N2), um pouco menos de 1% de argônio, com pequenas 

quantidades de diversos gases inertes como o vapor de água, o dióxido de carbono, 

o hélio, o hidrogênio e neônio. Na prática podemos incluir todos os gases inertes no 

nitrogênio e usar a composição 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. 

Dos 100% de energia geradas na combustão, em média o rendimento dos 

veículos automotores é entre 25% e 35%, ou seja, entre 65% e 75% da energia 

disponível no combustível é desperdiçada na forma de calor, por atrito, e também nos 

gases de escape. Estes últimos, além de energia não aproveitada, também contêm 

agentes poluidores. 

A partir destas informações podemos ter dois tipos de combustão. A 

combustão completa e a combustão incompleta, detalhadas abaixo: 

 

• Combustão completa da mistura: os gases de escape contêm H2O (água) e 

CO2 (dióxido de carbono), os outros gases presentes no ar (nitrogênio, por 

exemplo) passam inalterados pelo processo de combustão, porém esta 

definição é só teórica, já que na realidade verifica-se que, ainda no caso de 

combustão completa, o nitrogênio é oxidado, formando NOx (óxidos de 

nitrogênio); isto, ocorre devido às altas temperaturas presentes na câmara de 

combustão. 

• Combustão incompleta da mistura: os gases de escape contêm, além H2O e 

CO2, outros compostos poluentes como: CO, HC, NOx. outros componentes do 

combustível (enxofre, por exemplo), dão origem a gases nocivos à saúde e ao 

meio ambiente. Além dos mencionados, o motor diesel emite material 

particulado. 
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2.7.5 FATOR LAMBDA 

 

Com a busca da máxima eficiência e menor consumo de combustíveis dos 

motores, teve-se a necessidade de monitorar o que sai dos escapamentos, então foi 

criada a sonda Lambda conhecida também como sensor de oxigênio, o funcionamento 

deste sensor e a maneira como o fator lambda é lido de unidade de controle, está 

detalhada na secção 2.4.5, o objetivo desta secção é mostrar como o fator lambda é 

importante para manter os níveis de emissão dentro dos estipulados pela legislação.  

Para facilitar a análise do processo de combustão e a qualidade das 

emissões no escapamento, é definido então um número denominado Fator Lambda, 

através do qual é normalizada a relação ar/combustível para os variados tipos de 

combustíveis. Como já existe a relação ar/combustível, esse número de fator lambda 

é definido como uma relação de relações como podemos observar: 

 

 

 

Definiremos razão de equivalência simbolizado pela letra grega lambda (λ), 

sendo a relação real, aquela correspondente à mistura admitida nos cilindros e a 

relação ideal, a estequiométrica do combustível utilizado. 

O fator lambda mede o desvio da mistura realmente admitida nos cilindros, 

com relação à mistura ideal ou estequiométrica, e pode ser utilizado para caracterizar 

os diferentes tipos de misturas, independentemente do combustível utilizado.  

Desta maneira, temos: 

 

• Lambda > 1 Identifica as misturas pobres (excesso de ar); 

• Lambda < 1 Identifica as misturas ricas (excesso de combustível); 

• Lambda = 1 Identifica a mistura estequiométrica ou ideal. 

 

A figura 33 tem a intenção de ilustrar o fator lambda, em um eixo, mostrando 

uma mistura rica, uma pobre e a estequiométrica, onde está localizada. 
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Figura 33 - Relação Lambda 

 

Fonte: Os autores 
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3. HARDWARE 

 

O presente capítulo tem por objetivo descrever todos os hardwares 

utilizados no desenvolvimento deste projeto (todos contidos no apêndice A), citando 

também o próprio veículo, a evolução das ECU’s Fatec utilizadas nos primeiros 

projetos até chegar a ECU atual, com seus microcontroladores (Gerenciamento, 

Sincronismo, Admissão e Comunicação) e os outros circuitos que integram a ECU 

deste trabalho. 

 

3.1 VEÍCULO UTILIZADO 

 

O veículo utilizado para o desenvolvimento deste trabalho é um 

Volkswagen Gol G5 1.6L 8 válvulas Flex, ano 2009, que foi disponibilizado pela 

FATEC Santo André. A figura 34 mostra o veículo utilizado. 

 

Figura 34 - Volkswagen Gol 

 

Fonte: Os autores 

 

O veículo utiliza originalmente uma unidade de controle BOSCH modelo 

Motronic, ilustrada na figura 35. 
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Figura 35 - ECU original 

 

Fonte: Os autores 

 

3.2 EVOLUÇÃO DAS ECU`S FATEC 

 

Como dito anteriormente, o presente trabalho é uma continuação de 

inúmeros trabalhos já realizados pela Fatec Santo André em conjunto com a Escola 

Politécnica da USP. Desta maneira, esta seção tem como objetivo realizar um breve 

resumo dos trabalhos anteriormente desenvolvidos. 

Os primeiros projetos foram desenvolvidos por (PEREIRA C. F., 2013), 

utilizando microcontroladores Freescale, e por (MOSCARDINI & MATA, 2014), 

utilizando microcontroladores PIC´s da Microchip. Ambos os desenvolvimentos eram 

especialmente voltados para equipar e gerenciar o motor de um veículo Volkswagen 

Polo 2.0L. Já no último desenvolvimento, realizado por (JUNIOR & JATO & HIROKI, 

2016), a ECU passou a ter capacidade de ser aplicada tanto ao Volkswagen Polo 2.0L 

quanto ao Volkswagen Gol 1.6L. A evolução das ECU´s está ilustrada na figura 36. 
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Figura 36 - Evolução das ECU´s Fatec 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 

 

Após alguns ajustes no Hardware, a ECU Fatec versão IV, utilizada por 

(JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), passou a ter uma nova versão, ECU Fatec versão 

V, evolução esta que está sendo utilizada no presente projeto. As diferenças entre a 

versão IV e V, de maneira geral são correções de layout e algumas modificações no 

posicionamento de componentes. A figura 37 ilustra a ECU Fatec versão V. 

 

Figura 37 - ECU Fatec versão V 

 

Fonte: Os autores 
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3.3 DESCRIÇÃO DA ECU FATEC VERSÃO V 
 

Esta seção tem como objetivo mostrar os microcontroladores utilizados na 

ECU, bem como mostrar em quais microcontroladores estão aplicadas as 

funcionalidades da ECU. 

Os microcontroladores são os “cérebros” do sistema de gerenciamento 

eletrônico do motor. São eles que recebem as informações captadas pelos sensores, 

processam estas informações e depois determinam o funcionamento dos atuadores. 

Na ECU Fatec versão V, temos quatro blocos de microcontroladores (gerenciamento, 

sincronismo, admissão e comunicação). Em todos os quatro blocos, o 

microcontrolador é da Microchip e pertence à família 18F, sendo eles, no caso do 

presente projeto, ou o 18F46K22 ou o 18F45K22. Esta família de microcontroladores 

(18F4xK22) foi escolhida porque proporciona uma maior robustez ao processamento 

de informações, pois possui um maior número de entradas analógicas para a leitura 

de diversos sensores do sistema de injeção, se comparado aos microcontroladores 

utilizados até o desenvolvimento da ECU Fatec versão III. 

A velocidade de processamento dos microcontroladores da ECU Fatec 

versão V, é definida pelo cristal piezoelétrico. Nesta placa, os cristais utilizados são 

de 10MHz com PLL (multiplicador de frequência), para que o clock de trabalho da 

placa seja de 40MHz, desta maneira a velocidade de processamento da ECU Fatec 

versão V é maior, comparada aos desenvolvimentos realizados até a versão III, da 

Microchip. Já que o hardware das ECU´s Fatec versão IV e V, possuem os mesmos 

microcontroladores. 

A figura 38 ilustra o diagrama de blocos da ECU Fatec versão V, afim de 

facilitar o entendimento e a visualização do seu hardware. 
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Figura 38 - Diagrama em blocos da ECU Fatec versão V 

 

Fonte: Os autores 

 

3.3.1 CONHECENDO OS MICROCONTROLADORES 

 

Os microcontroladores são chips, que tem um processador, pinos de 

entradas/saídas, memória e periféricos. Através da programação dos 

microcontroladores podemos controlar suas saídas, tendo como referência as 

entradas e o que diferencia os diversos tipos de microcontroladores, são as 

quantidades de memória interna (programa e dados), velocidade de processamento, 

quantidade de pinos de entrada/saída (I/O), alimentação, periféricos, arquitetura e set 

de instruções. Para o desenvolvimento desse projeto, foram utilizados 

microcontroladores Microchip PIC da família 18F4xK22. 

Na tabela 2, são mostradas algumas especificações técnicas dos 

microcontroladores utilizados. 
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Tabela 2 - Especificações técnicas dos PIC´s 18F4xK22 

 

Fonte: MICROCHIP (modificado) 

 

Na figura 39 temos a descrição da pinagem dos microcontroladores da 

família 18F4xK22. 

 

Figura 39 - Pinagem dos PIC´s da família 18F4xK22 

 

Fonte: MICROCHIP (modificado) 

 

Nas próximas seções cada um dos quatro PIC´s (gerenciamento, 

sincronismo, admissão e comunicação) utilizados no desenvolvimento da ECU Fatec 

versão V, terá sua função explicada. 
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3.3.2 MICROCONTROLADOR DE GERENCIAMENTO 
 

O microcontrolador de gerenciamento tem como função principal controlar 

o funcionamento do motor, pois este microcontrolador é responsável por receber 

quase todos os sinais analógicos e digitais dos sensores, devidamente tratados por 

condicionadores de sinais. Este bloco realiza todos os cálculos de tempo de injeção, 

controle de borboleta, controle de marcha lenta e controle do avanço de ignição de 

acordo com a rotação e a carga do motor, distribuindo os parâmetros dos sinais de 

atuação para cada um dos outros microcontroladores através de uma comunicação 

SPI (Serial Peripheral Interface). A figura 40 mostra o diagrama em blocos detalhado 

do microcontrolador de gerenciamento. 

 

Figura 40 - Diagrama em blocos do microcontrolador de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 

 

  



79 

 

3.3.3 MICROCONTROLADOR DE SINCRONISMO 
 

Este microcontrolador tem como função principal fazer com que o motor 

mantenha o seu funcionamento de maneira ideal, ou seja, garantir que as injeções e 

ignições sejam realizadas cada uma em seu devido tempo. É neste bloco também que 

é realizado o controle e atuação do sistema auxiliar de partida à frio. O diagrama 

abaixo ilustra os sensores e atuadores presentes neste bloco. 

 

Figura 41 - Diagrama em blocos do microcontrolador de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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3.3.4 MICROCONTROLADOR DE ADMISSÃO 
 

Este microcontrolador tem como função exclusiva realizar o controle da 

válvula borboleta eletrônica, recebendo o valor de referência do microcontrolador de 

gerenciamento e, por meio de um controle PI, fornece um valor em PWM que atua 

diretamente no servomecanismo da borboleta. A figura 42 ilustra o diagrama de blocos 

do microcontrolador de admissão, e os blocos na cor cinza representam funções que 

estão disponíveis em hardware, porém não estão implementadas. 

 

Figura 42 - Diagrama em blocos do microcontrolador de admissão 

 

Fonte: Os autores 
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3.3.5 MICROCONTROLADOR DE COMUNICAÇÃO 
 

Diferentemente dos outros microcontroladores, este não é necessário para 

o funcionamento do motor, porém através dele é que podemos aquisitar dados e 

verificar se todas as informações estão corretas. É responsável por receber dados do 

microcontrolador de gerenciamento através de uma comunicação SPI e transmite 

essas informações para um IHM e para o veículo através da Rede CAN. A figura 43 

ilustra o diagrama em blocos do microcontrolador de comunicação, e os blocos na cor 

cinza representam funções que estão disponíveis em hardware, porém não estão 

implementadas. 

 

Figura 43 - Diagrama em blocos do microcontrolador de comunicação 

 

Fonte: Os autores 

 

  



82 

 

3.4 CIRCUITOS GERAIS E CONDICIONADORES 
 

Além dos microcontroladores, que são os “cérebros” de uma ECU de 

gerenciamento do motor, outros circuitos mais simples, mas não menos importantes 

estão presentes no hardware da ECU e as próximas seções trazem os detalhamentos 

destes circuitos presentes em Hardware. 

 

3.4.1 ALIMENTAÇÃO GERAL 

 

Componente crucial para o funcionamento do circuito de alimentação geral, 

está presente o CI LM 2596S que é um regulador de tensão ideal para alimentação 

de diversos circuitos e/ou componentes elétricos que operem dentro de faixas de 

tensões e correntes especificadas. No caso, a ECU é alimentada pela tensão da 

bateria, ou seja, entre 12V e 14V, porém há outros componentes que são alimentados 

com 5V, como é o caso dos PIC’s, e é a partir daí que o CI LM2596S passa a realizar 

a sua função, regulando a tensão para que tais componentes não venham a queimar 

por conta de uma alimentação incompatível. 

Há também um circuito de proteção contra curto circuito e picos de tensão, 

um limitador de tensão de entrada através de um diodo retificador e LEDS que indicam 

a tensão da linha 15 e linha 30. (MOSCARDINI & MATA, 2014). 

A figura 44 ilustra o circuito de alimentação geral da ECU Fatec versão V. 

 

Figura 44 - Circuito de alimentação geral 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 
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3.4.2 CONDICIONADORES ANALÓGICOS 

 

Os condicionadores analógicos utilizados na ECU Fatec versão V são os 

mesmos que foram utilizados na última versão da ECU Fatec. 

Os condicionadores analógicos contam com filtros nas entradas dos 

amplificadores (na configuração “pull-up”). Desta maneira, quando um sinal é inserido 

na entrada do circuito identificando assim a falta de sinal por software, este circuito de 

“pull-up” mantem um sinal alto no circuito. Os amplificadores (LM358) estão 

configurados em hardware como seguidores de tensão, casando a impedância vinda 

do sensor com o microcontrolador. O circuito ainda conta com grampeadores na 

entrada e na saída dos condicionadores (limitando a tensão em 5,7V) e pinos para a 

medição de sinais (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016). 

Os sensores que utilizam os condicionadores analógicos de sinais são: 

pedal 1, pedal 2, sensor de pressão, TPS 1 e TPS 2, temperatura da água e 

temperatura do ar, sendo que nos circuitos de temperatura da água e do ar o hardware 

possui um potenciômetro posicionado antes do circuito amplificador operacional. Este 

potenciômetro tem a função de formar um divisor de tensão, para que haja uma 

variação do sinal. Na figura 45 temos o circuito condicionador utilizado nos sensores 

pedal 1, pedal 2, sensor de pressão, TPS 1 e TPS 2, e na figura 46 temos o circuito 

direcionado para os sensores de temperatura da água e do ar. 

 

Figura 45 - Circuito condicionador analógico padrão 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 
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Figura 46 - Circuito analógico dos sensores de temperatura da água e do ar 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 

 

3.4.3 CONDICIONADORES DIGITAIS 

 

Os condicionadores digitais utilizados na ECU Fatec versão V são os 

mesmos que foram utilizados na última versão da ECU Fatec.  

Segundo (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), os condicionadores digitais 

contam com um divisor de tensão (R129 e R130) ilustrado na figura 47, que atenua a 

tensão de referência para 2,5V. Quando tensão de entrada é maior que essa a 

referência, o valor na saída do operacional (LM339) será de 5V (sinal alto = 1) e 

quando for menor a saída será 0V (sinal baixo = 0). A saída do circuito conta com um 

resistor de “pull-up” (R72). Os circuitos de embreagem, combustível, freio_1, freio_2, 

botão A/C, velocidade e fase estão representados pelo circuito da figura 47. 

 

Figura 47 - Condicionadores digitais 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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3.4.4 CONDICIONADOR DA ROTAÇÃO 

 

Como mencionado por (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), há disponível 

na ECU Fatec V5 dois tipos de circuitos condicionadores de sinal de rotação 

(analógica e digital), pois a mesma placa é aplicável para o desenvolvimento do 

projeto no veículo VW GOL e no veículo VW POLO, em que se pode alternar entre 

um veículo e outro através de um botão seletor. A leitura do sinal de rotação é feita 

pela ECU através de uma onda quadrada. No GOL é utilizado o sensor de efeito Hall, 

que gera essa onda quadrada diretamente. Já no POLO é utilizado um sensor de 

relutância magnética que, por sua vez, gera uma onda senoidal, que é um sinal 

analógico com amplitude mais elevada do que a aceitável pelo microcontrolador, 

necessitando assim de componentes adicionais para fazer um tratamento dessa 

senóide, ou seja, realizar a conversão do sinal de analógico para digital limitando-o 

entre 0V e 5V, e para tal é utilizado o CI LM1815 que também tem a função de eliminar 

ruídos existentes. Na figura abaixo, o gráfico ilustra como o sinal de entrada é tratado 

no CI LM1815. 

 

Gráfico 9 - Sinal de saída após LM1815 

 

Fonte: TEXAS INSTRUMENTS 

 

Com a necessidade de “quadrar” essa onda, o circuito condicionador da 

rotação, ilustrado na figura 48, é um pouco diferente dos demais.  
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Figura 48 - Circuito condicionador do sinal de rotação 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 

 

3.4.5 CIRCUITO DE CONTROLE DA VÁLVULA BORBOLETA 

 

A válvula borboleta é o principal componente do sistema de admissão de 

ar do motor, responsável por controlar o ar admitido para que a unidade de controle 

do motor calcule a quantidade exata de combustível a ser injetado no cilindro. O corpo 

da válvula borboleta eletrônica é formado por um motor DC, molas de retorno, 

engrenagens de transmissão e potenciômetros para indicar a posição angular da 

válvula. Existe a necessidade de um driver eletrônico de potência para realizar o 

controle desse motor presente na válvula borboleta. Para tal é utilizado o CI MC33186, 

também conhecido como ponte H, um circuito de potência transistorizado para dreno 

de corrente que controla o sentido de corrente do motor fazendo com que este 

trafegue nos dois sentidos de acordo com a condição de momento, ou seja, abertura 

ou fechamento da válvula. O circuito de interface desenvolvido utiliza como base o 

ilustrado na figura 49. 
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Figura 49 - Exemplo de aplicação do CI 33186 

 

Fonte: FREESCALE, 2011 

 

O circuito aplicado na ECU Fatec versão V para realizar o controle do driver 

da válvula borboleta vem ilustrado na figura 50. 

 

Figura 50 - Circuito de controle da válvula borboleta 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 
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3.4.6 CIRCUITO DE INJEÇÃO E IGNIÇÃO 

 

Segundo (MOSCARDINI & MATA, 2014), este circuito é responsável por 

realizar a interface entre a válvula injetora de combustível e o microcontrolador, 

evitando assim, possíveis danos que a ligação direta entre os dois possa ocasionar. 

O driver que controla tanto os injetores quanto as bobinas de ignição é o CI MC33810. 

Desta maneira, a ECU tem somente o trabalho de enviar o sinal de acionamento. Vale 

ressaltar que existe no hardware da ECU este driver, o que permite a utilização da 

ECU em caso de não haver integrado o driver nos injetores e nas bobinas de ignição. 

A figura 51 ilustra o circuito de exemplo do CI MC33810. 

 

Figura 51 - Exemplo de aplicação do CI MC33810 

 

Fonte: FREESCALE, 2008 

 

Após a exemplificação de aplicação do circuito integrado MC33810, a figura 

52 ilustra o circuito aplicado à ECU Fatec versão V para o controle dos injetores de 

combustível e para o controle da ignição. Além do circuito de acionamento, o circuito 

que está implementado na ECU Fatec versão V possui leds que mostram em tempo 

real onde está ocorrendo a injeção e a ignição de combustível. Estes leds tiveram a 

função de auxiliar nos ajustes e testes realizados durante todo o trabalho. 
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Figura 52 - Esquema elétrico da interface de acionamento da injeção e ignição 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 (modificado) 
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3.4.7 CIRCUITO DE INTERFACE DE RELÉS 

 

Os relés automotivos são componentes chaveadores e temporizadores em 

um circuito elétrico. Através de um sinal de baixa corrente, o relé fecha seu contato 

permitindo a passagem de uma corrente de trabalho para um consumidor. O relé 

funciona com o princípio do eletromagnetismo, sendo um componente muito utilizado 

na arquitetura elétrica do automóvel. Houve a necessidade do desenvolvimento de um 

circuito de interface entre o microcontrolador e o terminal de comando da bobina do 

relé, como está ilustrado na figura 53. 

 

Figura 53 - Circuito de interface dos relés 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 

 

Segundo (Moscardini & Mata, 2014), este circuito opera como uma chave 

eletrônica. Através do comando enviado pelo microcontrolador (5 Volts), a base do 

transistor (NPN) é polarizada fazendo que o mesmo conduza a corrente elétrica, 

acionando, assim, a bobina do relé.  
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3.4.8 CIRCUITO DO SENSOR DE COMPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

 

O sensor de composição de combustível (Brffs) foi utilizado no presente 

projeto com o objetivo de realizar a leitura da porcentagem de etanol e, a partir deste 

dado, informar à ECU Fatec este valor da porcentagem de etanol. Com essa 

informação a ECU Fatec, através do software, faz o cálculo da nova estequiometria e 

também a correção do tempo de injeção. Desta maneira, esta seção tem o intuito de 

mostrar como é o circuito do sensor, como deve ser a polarização do mesmo e, por 

fim qual foi o condicionador utilizado na ECU Fatec versão V para receber as 

informações do sensor de composição de combustível. 

Na figura 54 é mostrada a configuração completa do elemento. É possível 

perceber que, além de permitir a detecção da porcentagem de etanol, também é 

enviado um sinal de resposta à ECU. Desta maneira, está embarcado num mesmo 

componente o elemento sensor, que é responsável por traduzir as variações físicas 

do meio em sinal elétrico, e um elemento transdutor, responsável por tratar e enviar 

este sinal à ECU. (CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014) 

 

Figura 54 - Esquema elétrico do sensor de composição de combustível 

 

Fonte: CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014 (modificado) 
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Para utilizar o sensor de maneira adequada, é necessário fazer uma 

alimentação de “pull up”, recomendada pelo fabricante, para limitar a corrente no 

sensor. A figura 55 ilustra as ligações necessárias para a utilização do sensor de 

composição de combustível. 

 

Figura 55 - Ligações para polarização do sensor de composição de combustível 

 

Fonte: CONTINENTAL INSTUMENTS, 2014 (modificado) 

 

Além das ligações de polarização corretas do sensor, a ECU Fatec versão 

V possui um circuito condicionador digital para “tratar” o sinal recebido pelo sensor de 

composição de combustível. Na figura 56 está ilustrado o circuito condicionador 

específico para o sensor de composição de combustível. 

 

Figura 56 - Circuito condicionador do sensor de composição de combustível 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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3.5 CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Na ECU Fatec versão 5, a exemplo do projeto anterior, foi desenvolvido 

três tipos de circuitos para a comunicação com o veículo, sendo eles a rede CAN, 

comunicação USB e o módulo bluethooth. Vale ressaltar que, sem a utilização desses 

tipos de circuito na ECU, o funcionamento do motor aconteceria normalmente, pois a 

função principal destes circuitos é a leitura e aquisição de dados, para fins de 

monitoramento 

 

3.5.1 CAN 
 

O CAN é uma rede de comunicação serial na qual trafegam dados com 

informações trocadas entre microcontroladores, distribuídos de forma modular. Cada 

módulo é responsável por sua função específica, porém cada um lê e/ou gera dados 

que muitas vezes podem ser utilizados por outros módulos. O CAN trabalha baseado 

no conceito multi mestre, em que todos os módulos podem se tornar mestre em 

determinado momento e escravo em outro, além de suas mensagens serem enviadas 

em regime multicast, ou seja, é caracterizado pelo envio de toda e qualquer 

mensagem para todos os módulos existentes na rede. Para realizar tal controle, é 

necessário a utilização do MCP2515 para fazer a comunicação com o 

microcontroladores. 

O circuito de comunicação CAN, presente na placa ECU Fatec versão V, 

está ilustrado na figura 57. 

 

Figura 57 - Circuito de comunicação CAN 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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3.5.2 BLUETOOTH 

 

 

Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo 

de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos, desde que um 

esteja próximo do outro. Uma combinação de hardware e software é utilizada para 

permitir que esse procedimento ocorra entre os mais variados tipos de aparelhos. A 

transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que um 

dispositivo detecte o outro independente de suas posições, sendo necessário apenas 

que ambos estejam dentro do limite de proximidade (via de regra, quanto mais perto 

um do outro, melhor). 

A figura 58 ilustra o módulo de comunicação “bluetooth” utilizado na ECU 

Fatec versão V. Esta função está disponível, porém não é utilizada neste projeto. 

 

Figura 58 - Módulo Bluetooth 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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3.5.3 USB 

 

O módulo de comunicação USB utiliza um CI FTR232R, um dispositivo que 

faz a interface de uma porta USB para UART. Este CI não precisa de cristal externo 

para funcionar e contém uma memória EEPROM interna, que é usada para armazenar 

dados e configurações do USB. (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016). A figura 59 ilustra 

o circuito do módulo de comunicação USB presente na ECU Fatec versão V. 

 

Figura 59 - Circuito de comunicação USB 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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4. SOFTWARE 

 

Neste capítulo, tem-se como objetivo apresentar a metodologia utilizada 

para desenvolvimento de software. Para o desenvolvimento do software, a plataforma 

para programação, em linguagem C, utilizada foi o MPLAB X IDE juntamente com o 

compilador XC8. Nas seções abaixo será detalhada a lógica utilizada nos 4 PIC´s da 

ECU Flex, por ordem de prioridade dos PIC´s no funcionamento do motor. Os 

fluxogramas dos softwares, estão todos contidos no apêndice B e as principais lógicas 

em linguagem C, estão contidas no apêndice C. 

 

4.1 PIC DE GERENCIAMENTO 
 

O software de gerenciamento é responsável por fazer a leitura dos 

sensores MAP (pressão e temperatura do ar), pedal (acelerador), NTC (temperatura 

do motor), sensor de Composição de Combustível (BrFFS) e do sensor Hall de 

rotação.  

Antes de realizar o cálculo de tempo de injeção, o gerenciamento identifica 

a rotação através do sinal da roda fônica, efetuando a contagem dos dentes e 

detectando a falha de dois dentes, o que indica uma volta da Árvore de Manivelas.  

Através dos dados obtidos, é realizado o cálculo de tempo de injeção 

através da estequiometria do combustível que está sendo utilizado, ou de uma mistura 

de combustíveis (gasolina e etanol) que é lida pelo sensor de composição de 

combustível e interpretada pelo PIC de gerenciamento. Também é lido o valor da 

pressão no coletor de admissão, temperatura do ar admitido e temperatura do motor. 

Para a determinação do tempo de injeção, é necessário obter a massa de ar que está 

sendo admitida e para isso, é de suma importância que o PIC de gerenciamento 

realize o cálculo através da equação de Clapeyron (lei geral dos gases), citada na 

seção 2.6.1. É importante ressaltar que o sensor de composição de combustível 

realiza a leitura da porcentagem de etanol e informa à ECU Fatec versão V um sinal 

de frequência que varia de 50Hz a 150Hz, como dito na secção 2.4.10. Porém para a 

leitura no software a porcentagem de etanol é dada pelo valor da frequência da onda 

quadrada informada menos 50. Portanto, se o valor de frequência da onda for de 

120Hz, o valor de porcentagem de etanol corresponde a 70% e a estequiometria é 

corrigida por este parâmetro. 



97 

 

Além da injeção, o PIC de gerenciamento controla também o ponto de 

ignição através de mapas pré-calibrados, gravados na memória do microcontrolador. 

Para uma melhor resolução, optou-se por mapas de dois eixos de controle no caso do 

avanço de ignição, rotação x carga do motor. Para reduzir o tempo de processamento, 

foi utilizado os valores de avanço em dentes e não em graus, sendo mais fácil para 

identificar o ponto morto superior (no caso deste motor, no 14º dente). No gráfico 10 

é mostrado um gráfico resultante do mapa de avanço utilizado para a gasolina. Este 

mapa já estava implementado no software da ECU Fatec versão IV. 

 

Gráfico 10 - Avanço de ignição para gasolina 

 

Fonte: Os autores 

 

Para se chegar aos valores ideais de avanço de ignição para etanol, foi 

utilizado um mapa base fornecido pelo colega Paulo Alexandre Pizará Hayashida, 

onde foram realizados os devidos ajustes para um melhor funcionamento do veículo 

utilizado neste projeto. Estes ajustes foram realizados conforme observações no 

funcionamento do motor. 
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Gráfico 11 - Avanço de ignição para etanol 

 

Fonte: Os autores 

 

Caso o combustível que esteja no veículo seja uma mistura de etanol e 

gasolina, o mapa é automaticamente corrigido por interpolação, ou seja, a própria 

ECU Fatec versão V irá corrigir os valores de avanço de ignição, tomando como base 

os mapas de 100% gasolina e 100% etanol, além do valor de etanol lido na mistura. 

 

4.2 PIC DE SINCRONISMO 
 

O PIC de sincronismo é responsável por controlar o funcionamento de 

alguns atuadores, principalmente ignição e injeção. Desta maneira, o PIC de 

sincronismo recebe as informações do PIC de gerenciamento, informações estas que 

foram coletadas dos sensores. Através de uma lógica definida por testes, o PIC de 

sincronismo comanda a atuação dos atuadores no momento exato para o 

funcionamento ideal do veículo. 
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Como dito no parágrafo anterior, o PIC de sincronismo é responsável por 

atuar no sistema de ignição e injeção do veículo. Desta maneira, é importante ressaltar 

as estratégias utilizadas no presente projeto, para obter um funcionamento ideal 

destes dois sistemas. 

O sistema de ignição originalmente utilizado no veículo utiliza a estratégia 

de ignição por centelha perdida, estratégia esta que foi mantida. Já a estratégia de 

injeção de combustível, se divide em duas fases, que são elas: pré-partida do motor 

e pós-partida com o veículo já em funcionamento estável. A estratégia de pré-partida 

utilizada é denominada de “full group”, e o princípio dela é basicamente o de injetar 

combustível em todos os quatro cilindros simultaneamente durante os primeiros ciclos 

do motor, enquanto a rotação de trabalho do motor for menor do que 600rpm. Isso 

garante o funcionamento do motor frio, estando o veículo abastecido com gasolina, 

etanol ou com uma mistura dos dois combustíveis. Após a partida do veículo, a 

estratégia de injeção de combustível adotada foi a estratégia de injeção sequencial de 

combustível, em que o momento ideal da injeção é determinado pela estratégia de 

gerenciamento, que realiza a injeção somente no cilindro que estiver na fase de 

admissão de ar. 

 

4.3 PIC DE ADMISSÃO 
 

A função exclusiva do PIC de admissão é realizar o controle da válvula 

borboleta. Para isso, o PIC de admissão recebe o valor de referência da abertura da 

válvula borboleta do PIC de gerenciamento, e para realizar o controle da válvula 

borboleta. O PIC de admissão gera sinais PWM a fim de controlar os motores elétricos 

responsáveis pela abertura e fechamento da mesma. 

A lógica do software foi fornecida pelo nosso colega Peralta, da Escola 

Politécnica da USP de Sorocaba. 

 
4.4 PIC DE COMUNICAÇÃO 

 
De todos os quatro PIC´s utilizados na ECU, a função do PIC de 

comunicação é a mais simples e básica. O PIC de comunicação não processa 

nenhuma informação, ele apenas recebe as informações provenientes do PIC de 

gerenciamento e as envia através de comunicação serial para a porta USB. 
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5. METODOLOGIA, TESTES E RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo único demonstrar como foi o processo de 

desenvolvimento do trabalho, incluindo aqui os testes realizados e as ferramentas 

desenvolvidas e utilizadas para a realização do projeto. Nas próximas seções estão 

detalhadas as etapas de testes e as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento 

dos mesmos. 

 

5.1 INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) 
 

Uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento do 

presente trabalho foi, a interface homem máquina (IHM), desenvolvida pelo grupo, 

com o intuito de facilitar o trabalho, tanto na detecção de erros quanto no ajuste fino 

do software. 

Esta interface funciona como um equipamento de diagnose, que permite o 

monitoramento dos parâmetros do veículo em tempo real. Esta ferramenta pode ser 

utilizada tanto nos testes em bancada, onde os sinais dos sensores são gerados para 

uma simulação, quanto nos testes realizados no veículo, onde a comunicação da 

interface com a ECU Fatec ocorreu via comunicação USB. 

A IHM foi desenvolvida na plataforma de desenvolvimento de softwares 

visuais LabView da National Instruments. A figura 60 ilustra a interface da IHM e, por 

consequência, os dados que podem ser extraídos através da mesma. 
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Figura 60 - Interface homem máquina 

 

Fonte: Os autores 

 

Através dessa IHM também é possível salvar dados de testes e gerar 

gráficos a partir deles. Muitos dos gráficos que estão citados nas próximas seções 

foram obtidos através da coleta de dados da IHM. 

 

5.2 TESTES EM BANCADA 
 

Os testes em bancada foram muito importantes para o desenvolvimento do 

projeto, já que por meio deles é possível visualizar e simular o que aconteceria numa 

situação real. Desta maneira, os testes em bancada serviram como uma etapa de 

validação para prosseguir com os testes no veículo. 

As próximas seções trazem os testes em bancada com a ECU Fatec vesão 

IV, que teve como intuito a familiarização com o legado de software e hardware.  
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5.2.1 TESTES COM A ECU FATEC VERSÃO IV 
 

Para viabilizar os testes práticos do trabalho, foi necessária uma profunda 

familiarização com a ECU utilizada no trabalho anterior, para fazer medições de sinais, 

testes dos kits e, por fim, implementar o trabalho na ECU Fatec versão V. Os testes 

realizados na ECU Fatec versão IV, posteriormente, foram repetidos na ECU Fatec 

versão V, porem com as mudanças já implementadas no software de controle. Desta 

maneira, os testes realizados foram: rotação e fase, injeção e ignição e o teste da 

válvula borboleta. Todos estes testes estão detalhados nas próximas seções. 

 

5.2.2 TESTES DE ROTAÇÃO E FASE 

 

Para a realização da maioria dos testes, é necessário haver rotação, já que 

a referência para os acionamentos de injeção e ignição é o sinal da roda fônica, que 

depende da rotação do motor. Desta maneira, para a simulação dos sinais de rotação 

e fase nos testes de bancada, foi utilizado um Kit Freescale que contém um 

microcontrolador de 8 bits. Este kit chama-se TOWER  e está ilustrado na figura 61 

(JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016). 

 

Figura 61 - Hardware gerador do sinal de rotação e fase (TOWER) 

 

Fonte: Os autores 
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Para utilizar a TOWER, é necessário uma alimentação USB e um programa 

disponível para plataforma PC, ilustrado na figura 62. Com este programa é possível 

realizar o controle dos sinais de rotação e fase. 

 

Figura 62 - Interface para controle da geração do sinal de rotação 

 

Fonte: PEREIRA, 2013 

 

No gráfico 12 estão representados os sinais de rotação e fase gerados pela 

TOWER, o sinal amarelo corresponde ao sinal de rotação e o azul corresponde ao 

sinal de fase. Estes sinais são controlados pelo programa no computador, ilustrado na 

figura 62.  
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Gráfico 12 - Sinais de rotação e fase gerados pela TOWER 

 

Fonte: Os autores 

 

Outra ferramenta importante utilizada para a realização dos testes de 

bancada foi o BOB (Breakout Box). Pode-se definir o BOB como uma grande placa 

com conectores disponíveis. Este BOB expande os 80 pinos presentes no conector 

da ECU para estes conectores, disponibilizando-os para teste. A figura 63 ilustra o 

momento do teste de rotação e fase com o auxílio do BOB e da TOWER. 

 

Figura 63 - Teste utilizando BOB e TOWER 

 

Fonte: Os autores 
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Como visto na figura 63, os sinais fornecidos pela TOWER e utilizados pelo 

BOB, estão disponíveis nos respectivos pinos do conector da ECU:  

• Pino 4 – Linha 15 (12V); 

• Pino 15 – Alimentação (12V); 

• Pino 27 – Alimentação (12V); 

• Pino 53 – Sinal Rotação; 

• Pino 60 – Sinal Fase; 

• Pino 67 – GND; 

• Pino 54 – GND; 

 

5.2.3 TESTES DE INJEÇÃO E IGNIÇÃO 
 

Os testes de injeção e ignição são basicamente os mesmos e, desta 

maneira, estão agrupados em uma mesma seção. 

Os testes de injeção em bancada foram basicamente dois. O primeiro foi 

de verificação do sinal de injeção, a fim de verificar o momento exato das injeções nos 

cilindros, levando em conta a estratégia de partida implementada, em que há duas 

fases. A injeção pré - partida, denominada “full group” e ilustrada no gráfico 13, é a 

primeira fase da estratégia de injeção. Já a segunda fase, denominada de injeção 

sequencial está ilustrada no gráfico 14. O segundo teste teve como objetivo verificar 

a variação do tempo de injeção através da variação da pressão do ar no coletor de 

admissão (sensor MAP), a fim de confirmar o funcionamento da estratégia “speedy 

density”. Este teste está detalhado nas próximas páginas. 
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Gráfico 13 - Injeção “full group” 

 

Fonte: Os autores 

 

Gráfico 14 - Injeção sequencial 

 

Fonte: Os autores 
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O gráfico 15 ilustra o resultado do teste de momento de injeção e do seu 

sinal. No gráfico temos três injetores e o sinal proveniente da TOWER (simulando o 

sinal da roda fônica), no gráfico está definido a que injetor pertence a curva. 

 

Gráfico 15 - Teste de injetores 

 

Fonte: Os autores 

 

Os três gráficos que seguem abaixo se referem ao sinal do tempo de 

injeção variando conforme a variação da pressão no coletor. Vale ressaltar que todos 

estes sinais são simuladores, por se tratarem de testes em bancada. 

Foram escolhidos valores mínimo, médio e máximo de pressão no coletor, 

(respectivamente os gráficos 16, 17 e 18), para representar a variação do tempo de 

injeção. Percebe-se que, quanto maior for a pressão no coletor, maior será a massa 

de ar e, consequentemente, maior será a massa de combustível que deverá ser 

injetada, desta maneira o tempo de injeção sempre será maior conforme houver uma 

maior pressão no coletor. 
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Gráfico 16 - Mínima pressão x tempo de injeção 

 

Fonte: Os autores 

 

Gráfico 17 - Pressão média x tempo de injeção 

 

Fonte: Os autores 
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Gráfico 18 - Máxima pressão x tempo de injeção 

 

Fonte: Os autores 

 

Já o sistema de ignição trabalha com centelha perdida. Desta forma, um 

sinal de 5V (comando) é enviado para a bobina de ignição, que possui um módulo 

interno. Com isso, o tempo de carregamento da bobina é de aproximadamente 4ms, 

podendo variar conforme a variação da tensão da bateria. Deste modo, a bobina de 

ignição do VW Gol possui 4 pinos, sendo eles: alimentação (12V), terra (GND), 

comando 1 e comando 2, conforme a figura abaixo. 

 

Figura 64 - Bobina de ignição VW Gol 

 

Fonte: JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016 
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5.2.4 TESTES NA VÁLVULA BORBOLETA 

 

Os testes com a válvula borboleta foram os que os que apresentaram 

maiores dificuldades. Um dos motivos é que o software de controle da borboleta é 

muito complexo (devido a uma malha de controle PI já implementada anteriormente). 

Desta maneira, a familiarização com a borboleta foi um pouco lenta. Porém, após 

algumas tentativas de teste, conseguimos fazer a leitura do pedal e da abertura da 

borboleta. 

Para os testes de bancada, utilizamos o kit de admissão da Fatec Santo 

André, porém devido as diferenças existentes entre a válvula borboleta e pedal que 

compõe o kit e a válvula borboleta e pedal originais do veículo, houve a necessidade 

de partir para os testes com a borboleta original. 

A válvula borboleta original sempre apresentou funcionamento normal com 

o veículo somente com a linha 15 ligada, justamente porque nesta condição não existe 

uma malha de controle e, graças a isso, conseguimos captar os valores mínimo e 

máximo de trabalho da válvula borboleta original. Quando o motor passava a funcionar 

e a malha de controle da borboleta era acionada, a borboleta perdia os parâmetros e 

abria totalmente, este problema foi solucionado através de software (vide figura 103), 

porém o problema passou a ser outro, (a pouca abertura da borboleta). Com isso, o 

foco dos testes passou a ser estabilizar a borboleta para regime de marcha lenta, já 

com os testes sendo todos realizados no veículo. 

 

5.2.5 TESTES COM O SENSOR DE COMPOSIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEL 

 

Após entender o funcionamento do sensor de composição de combustível, 

a lógica foi definida e o software implementado. O primeiro passo de testes foi no 

simulador “proteus”, em que foi possível verificar o funcionamento em um teste 

totalmente simulado pelo PC. Após este passo, foi dado início no teste de bancada, 

em que não havia mais a necessidade de utilizar o BOB, pois como o sensor de 

composição de combustível não é um sensor original do veículo, o conector da ECU 

não possui um pino específico para o sensor de composição de combustível. Assim, 

a ligação ocorre diretamente em um pino externo à ECU. Para a simulação do sensor 

de composição de combustível utilizamos um gerador de frequência, já que o sensor 
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exibe a resposta através de uma frequência entre 50Hz e 150Hz. Quando este teste 

foi realizado, foi possível verificar o funcionamento da IHM e do software de leitura de 

combustível, já que ao passo que mudávamos a frequência do gerador, verificávamos 

se a porcentagem de etanol que indicava na IHM estava correta. O gerador de 

frequências utilizado para os testes de bancada do sensor de combustível está 

ilustrado na figura 65. 

 

Figura 65 - Gerador de frequências 

 

Fonte: Os autores 

 

Foi necessário instalar o sensor de composição de combustível, na linha 

de combustível. A figura 66 ilustra o local de instalação do sensor de composição e 

combustível. 

 

Figura 66 - Sensor de composição de combustível instalado 

 

Fonte: Os autores 
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5.3 TESTES NO VEÍCULO 

 

Após realizar todos os testes em bancada, citados no capítulo 5.2, e com a 

certeza de que as lógicas implementadas estavam corretas, o próximo passo foi 

realizar os testes no veículo. 

Os testes que foram realizados no veículo foram primeiramente para a 

averiguação do funcionamento adequado do sensor de composição de combustível, 

já que as demais lógicas de gerenciamento, foram inicialmente mantidas. Desta forma, 

os testes do sensor de combustível sempre foram acompanhados da IHM 

desenvolvida, para verificar a porcentagem de etanol, o tempo de injeção e 

estequiometria corrigida. A partir destes testes foi possível coletar alguns dados pela 

IHM e gerar alguns gráficos. 

O gráfico 19, ilustra o funcionamento do motor com uma mistura de 95% 

de etanol, mistura essa máxima de etanol já que o etanol comercializado no Brasil 

possui 5% de água. A estequiometria corrigida pela ECU Fatec versão V era de 9,4:1 

no momento do teste e a temperatura do motor era de 75°C. 

 

Gráfico 19 - Rotação x Tempo de injeção com 95% de etanol 

 

Fonte: Os autores 
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O gráfico 20, ilustra o funcionamento do motor com uma mistura de 79% 

de etanol, a estequiometria corrigida pela ECU Fatec versão V era de 10,2:1 no 

momento do teste e a temperatura do motor era de 74°C. 

 

Gráfico 20 - Rotação x Tempo de injeção com 79% de etanol 

 

Fonte: Os autores 

 

O gráfico 21, ilustra o funcionamento do motor com uma mistura de 62% 

de etanol, a estequiometria corrigida pela ECU Fatec versão V era de 10,7:1 no 

momento do teste e a temperatura do motor era de 73°C. 
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Gráfico 21 - Rotação x Tempo de injeção com 62% de etanol 

 

Fonte: Os autores 

 

Durante os testes verificamos que o condicionar do sensor de combustível 

estava preparado para receber 12V de tensão de entrada e não 5V, desta maneira, 

se alimentado com 5V, o sensor perdia os parâmetros. Passamos a alimenta-lo com 

12V e a leitura passou a ser constante e real. 

Outro ponto que foi verificado que deveria ser melhorado em relação à 

primeira lógica implementada, foi que o sensor só realizava a leitura quando a ECU 

recebia o sinal de rotação, porém para o veículo trabalhar sempre com a 

estequiometria correta, o sensor já deveria realizar a leitura da porcentagem de etanol 

desde que recebesse o sinal de linha 15. 

Após o veículo estar com o sistema Flex Fuel implementado, os testes no 

veículo passaram a ter foco em ajustes do funcionamento do veículo e melhorias em 

geral, como a estabilização da marcha lenta (vide apêndice C) e o sistema de partida 

do veículo (vide figuras 95 e 96). O gráfico 22 ilustra o funcionamento do veículo em 

marcha lenta. As linhas pontilhadas entre o tempo de 40s e 60s ilustram o momento 

da ativação e do desligamento do eletroventilador para arrefecimento do motor. 
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Gráfico 22 - Funcionamento do veículo em marcha lenta 

 

Fonte: Os autores 
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5.4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Antes de citarmos os resultados obtidos, é importante ressaltar de que 

maneira estava o desenvolvimento do projeto, realizado pela última vez por (JUNIOR 

& JATO & HIROKI, 2016). As últimas evoluções realizadas por (JUNIOR & JATO & 

HIROKI, 2016), deixaram o veículo funcionando somente com gasolina, com uma 

marcha lenta não muito estável e o veículo só funcionava com a ECU Fatec, quando 

já estava quente, ou seja, era necessário dar partida no veículo e esquentar o motor 

até a temperatura de trabalho, para depois desliga-lo e realizar a instalação da ECU 

Fatec. Como os objetivos de (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) foram atingidos, 

nossa missão era dar continuidade ao desenvolvimento do projeto. 

O objetivo principal do presente projeto é tornar o veículo, utilizando a ECU 

Fatec versão V, ser movido tanto com gasolina quanto com etanol, através de um 

sensor de composição de combustível. Pode-se afirmar que este objetivo foi 

alcançado com sucesso. Além de tornar o veículo Flex utilizando a ECU Fatec versão 

V, havia também o objetivo de estabilizar a marcha lenta do motor e conseguir fazer 

o veículo partir à frio, tanto com a gasolina quanto com o etanol. Além destes objetivos, 

alguns ajustes finos foram realizados na calibração da ECU Fatec versão V, como os 

mapas de avanço de ignição, o controle de ligação do eletroventilador e o acionamento 

da bomba de combustível. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir do momento em que os motores de combustão interna passaram a 

ser gerenciados por uma unidade de controle eletrônica, a indústria automobilística 

passou a evoluir rapidamente, juntamente com a eletrônica industrial e paralelamente 

a isso, começou a surgir uma competição mais acirrada entre as empresas 

desenvolvedoras de ECU´s e softwares e também entre as montadoras, com o 

segredo industrial. Com isso, as ECU´s que atualmente equipam os veículos não 

permitem mudanças de software e muito menos acesso a estes softwares. Com isso, 

o desenvolvimento acadêmico ganha força e a Fatec Santo André, é uma das das 

instituições que ensina e incentiva seus alunos o desenvolvimento e gerenciamento 

de unidades de gerenciamento eletrônico. 

O desenvolvimento da ECU Fatec versão V foi de suma importância, para 

aplicar os conhecimentos adquiridos durante todo o curso, principalmente nas 

disciplinas relacionadas ao gerenciamento eletrônico do motor e à programação de 

microcontroladores em linguagem C. 

Com tudo isso, podemos concluir que o objetivo principal do projeto de 

implementar a malha de controle do sensor de composição de combustível foi 

alcançado, e que os ajustes mais finos que haviam sido propostos, em sua maioria, 

também foram realizados, principalmente se tratando do sistema de partida do veículo 

e da estabilização da marcha lenta. O controle da borboleta foi melhorado, porém 

ainda não está ideal. A realização deste projeto foi de grande valia pelo conhecimento 

adquirido e pelo desafio enfrentado. 

 

6.1 PROPOSTAS FUTURAS 
 

• Implementação da malha de controle do sensor de oxigênio (sonda lambda),  

• Implementação da malha de controle do sensor de detonação (Knock sensor); 

• Realizar calibrações, a fim de deixar o veículo dentro dos limites de emissões 

atuais; 
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APÊNDICE A – HARDWARE 

 

Figura 67 - Circuito do PIC de gerenciamento 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 68 - Circuito condicionador do Knock e alimentação geral 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016), modificado 
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Figura 69 - Circuitos amplificadores do PIC de gerenciamento 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 70 - Circuitos condicionadores do sensor de temperatura da água e do ar 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 71 - Circuitos condicionadores dos pedais 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 72 - Circuitos condicionadores digitais do sensor de pressão e bateria 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 73 - Demais condicionadores digitais do PIC de gerenciamento 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 74 - Circuito do PIC de comunicação 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 

 



130 

 

Figura 75 - Circuito de comunicação rede CAN 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 76 - Módulos USB e Bluetooth 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 77 - Circuito do PIC de Admissão 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 78 - Circuito de controle da válvula borboleta 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 79 - Circuito condicionador analógico do TPS 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 80 - Circuito do PIC de sincronismo 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 81 - Circuito condicionador digital injeção e ignição 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 82 - Circuito condicionador analógico sensor MAP e alternador 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 83 - Condicionadores digitas do PIC de sincronismo 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 84 - Condicionador analógico/digital da rotação 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 85 - Circuitos condicionadores de acionamento dos relés 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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Figura 86 - Informações adicionais sobre o hardware 

 

Fonte: (JUNIOR & JATO & HIROKI, 2016) 
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APÊNDICE B – FLUXOGRAMAS 
 

Figura 87 - Main PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 88 - Interrupção externa PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 89 - Tratamento de interrupção TIMER 3 PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 90 - Tratamento de interrupção TIMER 2 PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 91 - Tratamento de interrupção TIMER 1 PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 92 - Tratamento interrupção CCP1 PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 93 - Lógica de leitura da porcentagem de etanol no PIC de gerenciamento 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 94 - Main PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 95 - Interrupção externa do PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 96 - Tratamento interrupção TIMER 0 PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 97 - Tratamento interrupção TIMER 3 PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 98 - Tratamento interrupção TIMER 2 PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 99 - Tratamento interrupção da comunicação SPI PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 100 - Tratamento interrupção TIMER 1 PIC de sincronismo 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 101 - Main PIC de admissão 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 102 - Rotinas em while loop PIC de admissão 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 103 - Rotina de controle da válvula borboleta PIC de admissão 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 104 - Tratamento interrupção TIMER 0 PIC de admissão 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 105 - Main PIC de comunicação 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 106 - Tratamento interrupção comunicação SPI PIC de comunicação 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 107 - Tratamento interrupção TIMER 3 PIC de comunicação 

 

Fonte: Os autores 
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Figura 108 - Rotinas em while loop PIC de comunicação 

 

Fonte: Os autores 
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APÊNDICE C – SOFTWARE 

 

void Comb_CCP_Read() // ROTINA DA LEITURA DE COMBUSTÍVEL (PIC DE GERENCIAMENTO) 

{ 

    static unsigned char Frequencia = 0;              // Frequencia gerada pelo sensor de Etanol 

    static unsigned int periodo_CCP = 0;              // Periodo dos registradores CCPR1H + CCPR1L (em 

contagem) 

    static unsigned int Soma = 0; 

    static unsigned int Valores[10]; 

    static unsigned char i = 0,N = 0,Index; 

//    static unsigned char Percentual_Etanol = 0;       // Frequencia gerada pelo sensor de Etanol 

//    static unsigned char Percentual_Gasolina = 0;     // Frequencia gerada pelo sensor de Etanol 

     

    periodo_CCP = (CCPR1H << 8) | CCPR1L;             // Os dois tempos sao unificados e carregados 

no variavel Tempo_CCP. 

    Frequencia = 1/(periodo_CCP*0.0000008);           // Período do sinal =  CCPR1H+CCPR1L * Tempo 

de contagem do timer 5(800nsegundos) 

                                                      // Frequência do sinal = 1 / Período do sinal 

//    Disable_Interrupt(nINT_CCP1); 

     

    /****Média Móvel --> Realiza filtragem no caso de pequenas variações de frequencias*********/ 

    Valores[i] = Frequencia; 

    i = (i+1)%10; 

    N = N < 10 ? N+1 : 10; 

    Soma = 0; 

    for(Index = 0 ;Index < N;Index++) 

    { 

      Soma = Soma + Valores[Index]; 

    } 

    Frequencia = Soma/N; 

    /********************* FIM Média Móvel******************************************************/ 

     

    if((Frequencia <= 150) && (Frequencia >= 50))     // Limites de frequencia que o sensor trabalha (50 

Hz até 150 Hz) 

    { 

       sensor_Comb_Flex = Frequencia - 50;               // %ETANOL = Frequência do sinal - 50 

       Percentual_Etanol = sensor_Comb_Flex/10;          // %ETANOL 

       Percentual_Gasolina = 10 - (sensor_Comb_Flex/10); // %GASOLINA 

       Estequiometria = (Percentual_Etanol*nEstequio_Etanol) + 

(Percentual_Gasolina*nEstequio_Gasolina); //Média Ponderada para descobrir a Estequiometria 
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       Old_Estequiometria = Estequiometria;              // Guarda o valor da estequiometria 

       Old_Percentual_Etanol = Percentual_Etanol; 

       Old_Percentual_Gasolina = Percentual_Gasolina; 

    } 

    else if((Frequencia >= 170) && (Frequencia <= 190))  // Limites de diagnóstico de falha (170 Hz até 

190 Hz) 

    { if(Old_Estequiometria) 

        { 

            Estequiometria      = Old_Estequiometria; 

            Percentual_Etanol   = Old_Percentual_Etanol; 

            Percentual_Gasolina = Old_Percentual_Gasolina; 

        } // Se houver falha na leitura do sensor utiliza última estequiometria válida 

        else 

        {  

            Estequiometria = nEstequio_Media; 

            Percentual_Etanol = 5; 

            Percentual_Gasolina = 5; 

        } // Sensor não entrou em funcionamento utiliza estequiometria média entre etanol e gasolina    

    } 

    else 

    {    

         Estequiometria = nEstequio_Media; // Sensor com frequencia abaixo de 50Hz utiliza 

estequiometria média entre etanol e gasolina    

         Percentual_Etanol = 5; 

         Percentual_Gasolina = 5; 

    } 

} 
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float controle_Avn_marchaLenta() // AVANÇO DE IGNIÇÃO NA MARCHA LENTA (PIC DE 

GERENCIAMENTO) 

{ 

    static const float Kp_ign = 0.02;                                            //Ganho P 

    static const float Kd_ign = 0.003;                                           //Ganho D 

    static const float Max_control = 1.5;                                        //Limitação superior do avanço 

    static const float Min_control = -1.5;                                       //Limitação inferior do avanço 

    float erro_rpm = 0;//Erro 

    float control_P = 0, control_D = 0;                                          // Ação proporcional e derivativa do 

controle 

    float _control = 0;                                                          //Sinal de controle 

    static float erro_rpm_ant = 0;                                               //Erro Anterior 

     

    /*Cálculo do erro*/ 

    erro_rpm  = (float)rotacao_mlenta - (float)rotacao; 

     

    if((pedal_ad < REF_TORQUE_MLenta) &&(rotacao < rotacao_mlenta_control) && (rotacao > 700)) 

    { 

        control_P =  Kp_ign * erro_rpm; 

        control_D =  Kd_ign * (erro_rpm - erro_rpm_ant); 

        _control = -(control_P + control_D); 

         

        if(_control > Max_control) 

        { 

            _control = Max_control; 

        } 

        else if(_control < Min_control) 

        { 

            _control = Min_control; 

        } 

    } 

    else 

    { 

        _control = 0;                                                            //Fora do regime de marcha lenta não corrige 

avanço 

    }      

    erro_rpm_ant = erro_rpm; 

    return _control;                                                             //Guardo os valores para o proximo laço 

} 
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__Interrupt_TMR3__ // LÓGICAS DOS INJETORES (PIC DE SINCRONISMO) 

   {  

        Disable_Interrupt(nINT_TIMER3);                                                         // Desabilita a interrupção do 

Timer 3 

        ClearFlag_Interrupt(nFLAG_TMR3);                                                        // Limpa a Flag do Timer 3 

               

        /* Pulsos para injeção sequencial e Full Group ==> Injetor 2 e 3*/ 

        switch(ij23_pos)  

        { 

 

            case 0: 

            break; 

 

            /***************************************Ativa Sinal do injetor 

2*******************************************************/ 

            case 2:// Ativa Sinal do injetor 2 

                   if (tempo_inj > 20)  

                   {                 

 

                     if(rotacao < nFullGroup_RPM) /*Lógica Full Group*/ 

                     { 

                         LED_INJ_1 = nPin_HIGH;                                                 /* Ativa Sinal do injetor 1    */ 

                         LED_INJ_2 = nPin_HIGH;                                                 /* Ativa Sinal do injetor 2    */ 

                         LED_INJ_3 = nPin_HIGH;                                                 /* Ativa Sinal do injetor 3    */ 

                         LED_INJ_4 = nPin_HIGH;                                                 /* Ativa Sinal do injetor 4    */ 

                     } 

                     else /*Lógica Sequencial*/ 

                     { 

                         LED_INJ_2 = nPin_HIGH;                                                 /* Ativa Sinal do injetor 2    */ 

                         LED_INJ_1 = nPin_LOW;                                                  /* Desativa Sinal do injetor 1 

*/ 

                         LED_INJ_3 = nPin_LOW;                                                  /* Desativa Sinal do injetor 3 

*/ 

                         LED_INJ_4 = nPin_LOW;                                                  /* Desativa Sinal do injetor 4 

*/ 

                     } 

 

                     /* Conta e entao baixa o sinal de injecao por interrupcao */ 

                     Set_Timer3(tempo_inj);                                                     // Carrega Tempo de injeção 

                     ClearFlag_Interrupt(nFLAG_TMR3);                                           // Limpa a Flag do Timer 3 
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                     Enable_Interrupt(nINT_TIMER3);                                             // Habilita a interrupção do 

Timer 3 

 

                     ij23_pos = 20;                                                             // Próxima interrupção vai Desativar 

o sinal 

                    } 

                    else  ij23_pos = 0;          

                    break; 
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       t_agua = Set_Vent; // LÓGICA PARA ACIONAMENTO DO ELETROVENTILADOR (PIC DE 

SINCRONISMO) 

         

        if(Set_Vent >= 78)     

        { 

            nVEL_VENT2 = nPin_HIGH; 

            flag_Vent = 1; 

        } 

        else if (Set_Vent <= 72) nVEL_VENT2 = nPin_LOW; 

 

         /****************************** Controle do Ventilador *************************/ 

         if(flag_Vent) 

         { 

            if(!PORT_L15) 

            { 

                VEL_VENT2_count = 127; 

            } 

            else 

            { 

                VEL_VENT2_count = Set_Vent*4; 

            } 

            flag_Vent = 0; 

         } 

         else 

         { 

            if(!VEL_VENT2_count) 

            { 

                nVEL_VENT2 = nPin_LOW; 

            } 

            else 

            { 

                VEL_VENT2_count--; 

            } 

         } 

         /****************************** Fim do Controle do Ventilador ******************/ 


