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RESUMO 
 
 
 
 
 

Atualmente motores de combustão interna ciclo Otto são amplamente utilizados em veí-

culos de passeio e motocicletas. No Brasil a utilização de motores de combustão interna com 

bicombustível, também denominados "motores flex", tem ganhado um significativo espaço no 

mercado consumidor. Esses motores, além dos motores convencionais, necessitam de uma 

unidade eletrônica de controle que efetue o controle da massa de combustível, bem como ou-

tros parâmetros que são configurados eletronicamente. Atualmente a demanda por conheci-

mentos nesta área se faz muito necessária no Brasil. Este trabalho propõe o desenvolvimento 

de uma unidade eletrônica de controle para motores de combustão interna didática capaz de 

gerenciar funções específicas de um motor de combustão interna ciclo Otto. O circuito eletrô-

nico condicionará e processará os sinais enviados pelos diversos sensores presentes no motor, 

para calcular a massa de combustível e o avanço de ignição nos variados regimes de operação 

do motor.  

Esta unidade eletrônica de controle ampliará as possibilidades de novos desenvolvimen-

tos e inovações tecnológicas nesta área e proporcionará facilidades para que alunos de gradu-

ação e pós-graduação desenvolvam novas tecnologias em seus projetos. 

 
 
 
Palavras chaves: Unidade Eletrônica de Controle (ECU), Plataforma Didática, Gerenciamento 
de motores de combustão interna. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

Currently, internal combustion Otto cycles are widely used in passenger cars and mo-

torcycles. In Brazil the use of internal combustion engines with flex-fuel, also called “flex”, 

has gained a significant place in the market. 

These engines require an electronic control unit that performs control of the mass of fuel 

as well as other parameters that are set up electronically. Today the demand of knowledge in 

this area becomes very necessary in Brazil. This work proposes the development of an elec-

tronic control unit for internal combustion engine. The electronic control unit adapts and 

processes signals from several sensors presented on the Otto engine, to calculate the mass of 

fuel and command plugs in the several engine operation modes. 

This electronic control unit will expand the possibilities of new technological 

developments and innovations in this area and will provide resources for undergraduate 

and postgraduate to develop new technologies in their projects. 

 

 

 

Keywords: Electronic Control Unit (ECU), Teaching Unit, Management of internal 

combustion engines. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente a indústria automobilística se encontra em um cenário mundial extrema-

mente dinâmico. Neste cenário o acesso a informação é praticamente irrestrito pela internet. O 

desenvolvimento de chips cada vez menores, mais complexos e mais baratos vem impulsio-

nando investimentos em novas tecnologias na eletrônica embarcada. Produtos dotados de cer-

ta inteligência são os mais vendidos, a demanda por segurança, conforto e confiabilidade de 

todo produto industrializado cresce e cientistas e ambientalistas discutem o aquecimento glo-

bal e sua ligação com os poluentes atualmente emitidos (ANDREOLI, 2009). 

A indústria automobilística é extremamente competitiva, motivada pelo crescente mer-

cado consumidor, que por sua vez, é motivado pelas inúmeras facilidades de crédito e financi-

amento existentes na economia atual. Estas facilidades refletem em recordes de vendas, po-

rém, nas grandes cidades, isto também acaba refletindo inevitavelmente em recordes de con-

gestionamentos e de emissões de resíduos tóxicos proveniente da queima do combustível. 

Segundo Hrovat e Jing Sun (HROVAT, D. & JING SUN, 1997), no futuro é esperado 

um aumento significativo na quantidade de veículos existentes nas grandes cidades e isto a-

gravará ainda mais este problema. Quando o número de veículos era relativamente pequeno, 

não havia preocupação com a emissão dos resíduos tóxicos provenientes da combustão dos 

motores ciclo Otto. Os efeitos do aumento da frota mundial impulsionaram a indústria auto-

mobilística em duas direções: busca por combustíveis alternativos e melhorias no gerencia-

mento do motor como, por exemplo, a injeção eletrônica. 

Existe uma preocupação enorme por parte do governo com relação às emissões de polu-

entes. Em alguns países, legislações ambientais restringem as emissões nos motores de com-

bustão interna de forma bastante rígida. Normas estabelecidas pelo PRONCOVE (Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos), por exemplo, estabelecem limites de emissões 

dos veículos automotores como carros e motocicletas. Estas legislações obrigam os fabrican-

tes a investirem em tecnologias de controle de emissões nos motores de combustão interna, 

desenvolvendo por exemplo a injeção eletrônica e o controle de marcha lenta diminuindo a 

queima incompleta de combustível efetuada nos motores, o que é responsável por boa parte 

dos problemas ambientais e de saúde da população global (CÂMARA, 2006). 

O Brasil lançou em 2003 a tecnologia bi-combustível ou “flex” para veículos com mo-

tores de combustão interna ciclo Otto. Essa tecnologia permite que os veículos operem com 

gasolina, etanol hidratado ou a mistura entre ambos em qualquer proporção. Essa tecnologia 

teve grande penetração no mercado, representando em 2006 aproximadamente 75% das ven-
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das de veículos novos no país (MELO, 2007). Os motores que operam com a tecnologia 

“flex” necessitam obrigatoriamente de uma unidade eletrônica de controle que efetue o ge-

renciamento de diversos parâmetros deste motor, definindo a massa de combustível e o avan-

ço de ignição adequado para que o motor opere com alto desempenho, reduzindo o consumo 

de combustível e as emissões de poluentes. 

Os módulos eletrônicos são utilizados desde os veículos mais simples aos mais comple-

xos e caros. Este controle eletrônico, além dos automóveis, está presente em motos, tratores, 

aviões e até mesmo em navios (GUIMARÃES, 2007). 

Desta maneira, a demanda por conhecimentos nesta área se faz muito necessária atual-

mente no Brasil. Nosso corpo de engenharia tem aumentado, mas não de forma proporcional a 

demanda exigida. Esta limitação ocorre, entre outros motivos, pela falta de recursos humanos 

especializados no país. Esta situação torna-se mais adversa se focarmos a análise na área de 

eletrônica embarcada e automotiva. 

1.1. Objetivos e motivação 

Este trabalho não tem o objetivo de desenvolver uma unidade eletrônica de controle pa-

ra motores de combustão interna ciclo Otto e compará-la com as existentes no mercado atual. 

Pretende-se apenas desenvolver uma unidade eletrônica de controle para motores de combus-

tão interna didática, capaz de condicionar e processar os sinais emitidos pelos principais sen-

sores do motor, tentando colocar e manter o motor em funcionamento, controlando o tempo 

de injeção e o avanço de ignição. 

Porém, apenas neste pequeno enfoque, surge um enorme campo de pesquisa. A análise 

da dinâmica de um motor de combustão interna depende de um grande número de parâmetros 

um tanto quanto complexos, que podem variar desde uma análise das perdas mecânicas exis-

tentes no sistema até uma complexa análise química do combustível e seu respectivo rendi-

mento.  Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma unidade eletrônica de controle didá-

tica capaz de gerenciar funções específicas de um motor de combustão interna ciclo Otto, 

proporcionando facilidades para que alunos de graduação e pós-graduação desenvolvam seus 

projetos nesta temática. 

As principais motivações foram a possibilidade de se projetar um sistema capaz de 

substituir totalmente a unidade eletrônica de controle original do veículo e controlar de forma 

própria todos os parâmetros básicos necessários para que o motor mantenha-se em regime de 
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operação. Da mesma maneira, a possibilidade de compreender os sinais emitidos pelos senso-

res do veículo e a de atuar corretamente nos principais atuadores do sistema.  

O projeto foi divido em três etapas, sendo que a primeira etapa foi uma pesquisa biblio-

gráfica buscando adquirir os conhecimentos necessários para este projeto. Na segunda etapa 

projetou-se e desenvolveu-se circuitos de condicionamento e de interfaces dos principais sen-

sores e atuadores isoladamente, bem como testou-os em laboratório. Finalmente, na terceira 

etapa desenvolveu-se e testou-se um hardware capaz de condicionar, processar e atuar no 

motor. 

1.2. Conteúdo  

Este trabalho está assim dividido; o capítulo 2 discorre sobre uma revisão bibliográfica 

mostrando os caminhos percorridos para que fosse possível unir todos os conjuntos deste tra-

balho; no capítulo 3 detalhou-se todo processo de confecção do hardware abordando os prin-

cipais componentes utilizados e suas respectivas funções na execução do sistema, no capítulo 

4 serão detalhados os ensaios e os resultados obtidos, estratificando-os para um estudo com-

parativo entre o desejado e o realizado. Avaliou-se neste capítulo as metas atingidas e quais 

foram as dificuldades encontradas neste projeto. Finalmente, no capítulo 5, discorreu-se sobre 

as conclusões obtidas dos resultados construindo um referencial que poderá fundamentar pro-

postas para futuras pesquisas nesta área. 

1.3. Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho constituiu-se de quatro etapas. Inicialmente foi 

realizado um estudo dos sensores e dos atuadores normalmente encontrados em um motor de 

combustão interna. Também foram estudados sistemas semelhantes existentes atualmente no 

mercado. Durante esse período foi consolidado todo conhecimento teórico e prático necessá-

rio para iniciar o desenvolvimento do projeto. 

Com a primeira etapa concluída, iniciou-se a segunda etapa que consistiu em aplicar to-

do conhecimento adquirido na primeira etapa para se construir circuitos eletrônicos específi-

cos para cada sensor e atuador e testá-los isoladamente em laboratório. 

A terceira etapa consistiu em desenvolver um hardware final, unindo todos os circuitos 

desenvolvidos na segunda etapa, testando o mesmo em bancadas de testes, Mock-up e posteri-

ormente em veículos reais, com objetivo de extrair os resultados e verificar se a hipótese le-

vantada neste trabalho foi comprovada, consolidando este tema e abrindo novos campos de 
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pesquisa. Este hardware seria capaz de gerenciar eletronicamente os parâmetros de um motor 

de combustão interna. 

Finalmente, a quarta e última etapa tratou da consolidação da documentação na forma 

desta monografia, detalhando todos os resultados obtidos e generalizando o tema para futuras 

pesquisas na área. 

1.4. Contribuições 

Consciente da necessidade de se abrir as fronteiras do conhecimento para os profissio-

nais da área automobilística, o presente trabalho contribuiu fornecendo uma plataforma didá-

tica, cujo objetivo é acelerar o aprendizado incentivando o desenvolvimento de novas tecno-

logias no gerenciamento eletrônico de motores de combustão interna. 

Desta maneira, como forma de contribuição, o presente trabalho foi submetido em for-

ma de artigo para o congresso da SAE de 2011. A cópia do artigo submetido a SAE encontra-

se no anexo I. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS 

A fundamentação teórica necessária para se compreender o papel de um sistema de ge-

renciamento eletrônico de um motor de combustão interna ciclo Otto começa pelo entendi-

mento da mecânica e da dinâmica existente nesses motores. Para isto, este capítulo foi dividi-

do em cinco subsecções contendo as diversas informações relevantes, de forma organizada, 

explanando desde o básico até os assuntos específicos deste trabalho. 

2.1. A origem dos motores de combustão interna ciclo Otto 

A idéia de converter energia térmica em trabalho surgiu com a invenção da arma de fo-

go, que segundo Martins (MARTINS, 2005), deu início ao motor de combustão interna. As 

primeiras tentativas de se movimentar um pistão dentro de um cilindro utilizavam a pólvora 

como fonte de energia e ocorreram na segunda metade do século XVII. 

Christian Huygens foi quem idealizou o motor à pólvora. Seguindo o mesmo princípio 

de funcionamento, seu assistente Denis Papin propôs o funcionamento da máquina a vapor 

que posteriormente foi aperfeiçoada por James Watt, ocasionando a revolução industrial da 

segunda metade do século XVIII (CÂMARA, 2006). 

Em 1759, Henry Hood propôs a utilização de ar quente ao invés de vapor. Estes motores 

apresentavam um melhor rendimento por operarem com pressão superior aos motores a vapor. 

Porém, segundo Stone (STONE, 1999), o que impulsionou o desenvolvimento dos motores de 

combustão interna foi o início da exploração do petróleo por Drake em 1859, desenvolvendo 

os combustíveis líquidos. 

As condições necessárias para que um motor de combustão interna funcionasse com o 

máximo de eficiência e economia foi proposta pelo físico francês Alphonse Beau de Rochas 

em 1862. Rochas propôs uma sequência de eventos que promovia uma compressão prévia que 

aumentava significativamente a economia, a eficiência e o rendimento em relação aos motores 

existentes no mesmo período. Esta seqüência, que totaliza quatro tempos, é em síntese, o que 

ocorre nos motores de combustão interna atuais. Porém Rochas apenas formulou as condições 

de funcionamento, não tendo construído nenhum exemplar. A construção experimental deste 

motor foi realizada por Nikolaus Otto em 1872. Nikolaus Otto passou a fabricar estes motores 

de quatro tempos com êmbolos móveis ligados a uma árvore de manivelas, o mesmo passou a 

ser chamado popularmente de motor ciclo Otto (PASSARINI, 1993). 
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2.2. Fundamentos de um motor de combustão interna ciclo Otto 

Os motores de combustão interna ciclo Otto são baseados em ciclos termodinâmicos 

como ilustra o diagrama Pressão – Volume da figura (1): 

 
Figura 1. Diagrama P-V do ciclo Otto. [EXTRAÍDO DE MORAN & SHAPIRO , 2002] 

 
Na figura (1) observa-se no processo (0-1) uma admissão isobárica. No processo (1-2) 

há uma compressão adiabática conforme o êmbolo se move do ponto morto inferior para o 

ponto morto superior. No processo (2-3) há uma combustão isocórica onde há uma transfe-

rência de calor a volume constante para o ar a partir de uma fonte externa enquanto o êmbolo 

está no ponto morto superior. Este processo tem a intenção de representar a ignição da mistura 

ar combustível e a queima rápida que se segue. No processo (3-4) há uma expansão adiabáti-

ca. E finalmente, no processo (4-5) há uma exaustão isobárica onde o curso é completado a 

volume constante no qual o calor é rejeitado do ar conforme o êmbolo está no ponto morto 

inferior (MORAN & SHAPIRO,2002). 

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 do êmbolo ao longo de cilindros. Tais máquinas são ainda clas-

sificadas como motores de quatro tempos, sendo que os quatro tempos se referem aos quatro 

deslocamentos do êmbolo que realizam as diferentes etapas do ciclo: admissão, compressão, 

combustão e exaustão como ilustra a figura (2) a seguir. 
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Figura 2. Ciclo de trabalho de um motor ciclo Otto. [ADAPTADO DE BOSCH, 2005] 

 

 De forma resumida, focando-se no comportamento observado na figura (2), para um 

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

descritas como segue: 

1. Admissão da mistura ar/combustível, através do deslocamento do êmbolo desde 

o Ponto Morto Superior (PMS) até o Ponto Morto Inferior (PMI) do cilindro, re-

alizado com a válvula de admissão aberta; 

2. Compressão da mistura, através do deslocamento do êmbolo desde o PMI até o 

PMS com ambas as válvulas, de admissão e exaustão, fechadas; 

3. Produção de uma centelha de modo a iniciar a combustão da mistura, na qual 

decorre um aumento na pressão interna do cilindro e que por sua vez impulsiona 

o êmbolo desde o PMS até o PMI; 

4. Exaustão dos gases resultantes da combustão através do deslocamento do êmbo-

lo do PMI até o PMS com a válvula de exaustão aberta. 

2.2.1. Principais componentes de um motor de combustão interna 

Em um motor de combustão interna ciclo Otto os principais componentes mecânicos 

são o êmbolo, a biela, a árvore de manivelas, o bloco do motor, o cárter, a árvore do comando 

de válvulas e as válvulas, como ilustra a figura (3) a seguir. 
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Figura 3. Disposição das principais peças mecânicas de um MCI. [EXTRAÍDO DE OLIVEIRA, 2009] 

 
2.2.1.1. O Êmbolo 
 

Segundo Heywood (HEYWOOD, 1988), os êmbolos (M), popularmente conhecidos 

como pistões, são feitos de ferro fundido. Geralmente possuem um formato semelhante a um 

copo cilíndrico. É ligado à biela (N) por meio de um pino, também de metal, e se apóia no 

cilindro por meio de anéis embutidos em fendas ao longo da circunferência do pistão(M). 

Os pistões (M) de veículos automotores devem, segundo Bosch (BOSCH, 2005), trans-

mitir a força gerada pela combustão às bielas (N), absorver calor para posteriormente transmi-

tir ao sistema de arrefecimento do motor e, juntamente com os anéis, isolar a câmara de com-

bustão da árvore de manivelas. 
 
2.2.1.2. A Biela 
 

A biela (N) é o elemento de junção e conexão entre o pistão (M) e a árvore de manivelas 

(P), sofrendo esforços de compressão, tração e de flexão. Em uma das extremidades está alo-

jado o pino do pistão (M) e, na outra, rolamentos ou mancais (O) da árvore de manivelas. Seu 

comprimento é determinado pela geometria do pistão (M) e o raio do contrapeso (BOSCH, 

2005). 
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2.2.1.3. A Árvore de manivelas 
 

A árvore de manivelas (P), popularmente conhecida como virabrequim, faz a transfe-

rência da potência gerada na combustão, cujo movimento do pistão é linear, para qualquer 

peça que esteja conectada nela, como por exemplo, uma árvore de transmissão (câmbio). A 

árvore de manivelas (P) converte o movimento linear do pistão em um movimento angular. 

Portanto a árvore de manivela (P) deve ser resistente a vibrações, impactos e flexões de diver-

sas ordens de grandeza. 

Segundo Bosch (BOSCH, 2005), a árvore de manivelas (P) deve desempenhar a função 

de converter o movimento alternado dos pistões, transmitido pelas bielas (N), em movimento 

rotativo e disponibilizar o torque efetivo em sua extremidade. 
 
2.2.1.4. O Bloco do motor e cárter 
 

O bloco do motor (F) é um bloco de metal usinado no qual são montadas as demais pe-

ças do motor como, por exemplo, o cárter (G) que é um recipiente que fecha e lacra a parte 

inferior do motor, sendo utilizado para escoamento do óleo de lubrificação e também como 

reservatório. 

Segundo Bosch (BOSCH, 2005), o bloco do motor (F) suporta o efeito de transferência 

de força entre o cabeçote do cilindro (D) e o conjunto da árvore de manivelas (P), apoiando os 

mancais (O) de suporte do conjunto da árvore de manivelas (P) e incorporando as paredes dos 

cilindros. O bloco também é a superfície de montagem e suporte para a maior parte das uni-

dades auxiliares do motor sendo, em conjunto com a unidade da árvore de manivelas, a confi-

guração padrão para as aplicações automotivas. 
 
2.2.1.5. O Comando de válvulas 
 

O comando de válvulas (I) é um dispositivo cuja função é possibilitar a abertura e o fe-

chamento das válvulas (A) o mais rápido e uniformemente possível. A força de fechamento 

para as válvulas é aplicada pelas molas das válvulas (A), que também são responsáveis pela 

manutenção dos contatos entre o ressalto do came e a válvula. 

O fenômeno de combustão é baseado na quantidade de mistura carburante que entra no 

motor através da válvula de admissão e na quantidade de gases de exaustão que saem do mo-

tor através da válvula de exaustão, ambas controladas pelo comando de válvulas (I), ou seja, o 

sincronismo de todas as etapas do processo se dá pela sincronia de eventos determinada pelo 

comando de válvulas (I). O comando de válvulas (I) é uma importante parte do motor de 

combustão interna ciclo Otto e, segundo Bosch (BOSCH, 2005), uma das peças mecânicas 
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que exige maior estudo para que se possa obter um comportamento dinâmico do motor efici-

ente. 

O eixo do comando de válvulas pode-se localizar tanto no cabeçote do motor como no 

bloco do motor, tendo a mesma função, não importando a sua localização no motor. 
 
2.2.1.6. As Válvulas 
 

As válvulas (A) são hastes de metal em forma similar a um cálice, sendo que uma das 

extremidades possui um formato de circunferência e está voltada à câmara de combustão e a 

outra extremidade tem forma afinada e está voltada para o comando de válvulas (I). Sua fun-

ção é vedar a passagem da mistura carburante (ar/combustível), mantendo-a dentro do cilindro 

do motor e permitir à saída dos gases de exaustão logo após a combustão do sistema. Estas 

válvulas são denominadas válvulas de admissão e válvulas de exaustão, respectivamente 

(BOSCH, 2005). 

2.3. Formação da mistura carburante e os gases presentes na exaustão 

Os motores utilizados no setor automobilístico são denominados motores térmicos, pois 

transformam a energia calorífica dos combustíveis em energia mecânica, que aparece como 

trabalho do eixo da árvore de manivelas. Para ocorrer esta transformação calorífica, o com-

bustível deve entrar em combustão. No caso específico dos motores utilizados no setor auto-

mobilístico, esta combustão ocorre internamente, ou seja, no interior da câmara de combustão, 

através dos quatro ciclos de trabalho previamente descritos neste trabalho. 

A combustão é um processo de oxidação, neste processo uma grande quantidade de e-

nergia é liberada em forma de calor. Para ocorrer à combustão é necessário que o combustí-

vel, um composto de carbono e hidrogênio, se agrupe com moléculas de oxigênio presentes 

no ar de nossa atmosfera. Esta combinação é denominada mistura carburante e deve ocorrer 

de forma homogenia, para facilitar o encontro entre as moléculas de oxigênio e as moléculas 

do hidrocarboneto.1 Em uma oxidação completa, o hidrogênio (H) combina-se com o oxigê-

nio (O2) para produzir água (H2O) e o carbono (C) combina-se com o oxigênio restante para 

formar dióxido de carbono (CO2) (ANDREOLI, 2009). 

Além da mistura carburante, para ocorrer à combustão é necessário que haja ignição, 

que em motores ciclo Otto se dá através de uma centelha gerada pela vela de ignição, (em 

motores ciclo Diesel se dá por compressão com combustão espontânea.) 

                                                        
1 Hidrocarbonetos. Nome genérico dos compostos formados por carbono e hidrogênio: o petróleo e o gás natu-
ral são hidrocarbonetos [DICIONÁRIO AURÉLIO]. 
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A mistura carburante admitida pelo motor não é constante, podendo variar tanto na 

quantidade de ar como na quantidade de combustível presente na mistura. A massa de com-

bustível varia em função do sistema de controle adotado no veículo e também varia de um 

veículo para o outro. A quantidade de ar atmosférico admitido pelo motor contém, além do 

oxigênio, outros elementos que influenciam na mistura carburante admitidas pelo mesmo. A 

seguir, na tabela (1), são indicados os principais gases presentes no ar atmosférico: 

 
Tabela 1. Gases presentes no ar atmosférico [ADAPTADO DE MARTINS, 2005]. 

Gás % (Volume) Massa Molar % (molar) 

O2 20,95 31,998 20,95 

N2 78,09 28,012 79,05 

Argônio 0,93 38,948 _____ 

CO2 0,03 40,009 _____ 

Ar 100 28,962 _____ 
 

 
Devido à presença destes outros elementos no ar atmosférico, principalmente do nitro-

gênio, a reação química da gasolina na combustão, que é atualmente o combustível mais utili-

zado em motores ciclo Otto, fica de certa forma mais complexa do que pode aparentar. 

Segundo Ribbens (RIBBENS, 2003), uma ótima mistura carburante consiste naquela em 

que se consegue o torque desejado, mantendo sobre controle as emissões de gases poluentes, 

qualquer que seja o regime de funcionamento do motor. 

Quando a mistura carburante admitida resulta em uma combustão perfeita, ou seja, todo 

o hidrogênio e carbono presentes no combustível são convertidos em dióxido de carbono e 

água, está mistura passa a ser denominada uma mistura estequiométrica. “Na química é dita 

estequiométrica uma equação cujos elementos que reagem entre si estão em quantidades estri-

tamente necessárias para produzir uma determinada quantidade de um produto da reação sem 

que haja sobras de reagentes” (ANDREOLI, 2009, p.39). 

Segundo Milhor (MILHOR, 2002), a mistura estequiométrica é de 14,9:1, para gasolina 

pura, de 13,8:1, para o gasohol2 brasileiro e de 9,1:1, para o álcool hidratado. Câmara (CÂ-

MARA, 2006) complementa dizendo que em situações onde a mistura for pobre em combus-

tível, ocorrerá excesso de ar, ao passo que em misturas ricas caracteriza-se a deficiência de ar. 

                                                        
2 Gasohol. Gasolina brasileira que contém cerca de 20% de álcool anidro em sua composição [CÂMARA, 
2006]. 
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A relação entre a mistura carburante empregada e mistura carburante estequiométrica é 

definida pelo coeficiente de ar lambda () (MILHOR, 2002), conforme demostrado na equa-

ção (1) a seguir. 

(1) 

MisturaCarburanteEmpregada
MisturaCarburanteEstequiométrica

 
 

 
Assim, quando o coeficiente lambda () for menor que 1,0 a mistura carburante está ri-

ca ou com deficiência de ar, quando o coeficiente lambda () for igual a 1,0 dizemos que a 

mistura carburante está estequiométrica, quando o coeficiente lambda () for maior que 1,0 a 

mistura carburante está pobre ou com excesso de ar. 

A potência do motor, o consumo específico de combustível e as emissões de poluentes 

têm uma relação direta com o coeficiente lambda (), como ilustra a figura (4) a seguir. 

 

 
Figura 4. Potência, consumo específico e emissões em função de [EXTRAÍDO DE SILVA, 2006]. 

 
Na figura (4), observa-se que a potência máxima do motor é alcançada com um coefici-

ente lambda () aproximadamente igual a 0,85 e que o consumo específico de combustível, 

assim como as emissões de poluentes, possui um melhor rendimento com coeficiente lambda 

() aproximadamente igual a 1,1. 

Uma mistura carburante estequiométrica, segundo Martins (MARTINS, 2005), só ocor-

reria em uma situação hipotética, ou seja, em um motor “ideal”. Em um motor real, diversos 
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fatores ocasionam uma queima incompleta, como à impureza do combustível, a presença de 

outros elementos além do oxigênio, o tempo reduzido para a reação entre o combustível e o 

oxigênio do ar, a mistura heterogênea que se forma dentro da câmara de combustão, a geome-

tria da câmara de combustão que não permite que todo seu volume seja alcançado pela chama 

da ignição, o contato da chama com superfícies resfriadas no interior dos cilindros, variações 

de carga, de rotação, e temperatura do ar, entre outros. (CÂMARA, 2006). 

A mistura carburante real produz outros subprodutos além do dióxido de carbono e da 

água, alguns destes são tóxicos e com emissões restritas pelo PRONCOVE – Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. 

Porém, segundo Bosch (BOSCH, 2005), a maioria dos gases presentes na exaustão não 

são poluentes e em sua maioria não trazem problemas à saúde. São eles: Nitrogênio, que não 

participa como fonte de energia e está presente em cerca de 71% dos gases de exaustão (além 

de fazer parte integrante do ar que respiramos); vapor d’água que compõe cerca de 9% dos 

gases de exaustão; Dióxido de Carbono (CO2) (que apesar de não ser considerado poluente, é 

um dos responsáveis pelo Efeito Estufa) que compõe cerca de 18% dos gases de exaustão; 

Oxigênio que corresponde ao oxigênio que não reagiu com o combustível durante a queima e 

compõe cerca de 1% dos gases de exaustão, além de outros gases como Helio, Argônio etc. 

Os gases considerados poluentes são extremamente danosos à saúde e ao meio ambien-

te, sendo indesejados e restritos por legislações ambientais em todo o mundo. São eles: Mo-

nóxido de Carbono que é inodoro e incolor e é extremamente tóxico, matando em minutos 

dependendo da concentração inalada; Óxidos de Nitrogênio que são formados pela oxidação 

do Nitrogênio atmosférico em temperaturas próximas a da combustão e são representados por 

NOx; Hidrocarbonetos que correspondem ao combustível não oxidado durante a combustão; 

Compostos de Enxofre que não são totalmente eliminados na produção da gasolina e em con-

tato com o vapor d’água formam ácidos, sendo nocivos à saúde e ao catalisador do veículo, 

que possui metais nobres susceptíveis a estes ácidos; Aldeídos (CHO), um poluente tipica-

mente brasileiro, que é formado na combustão do álcool hidratado (etanol) ou do gasohol bra-

sileiro (o Aldeído é um gás cancerígeno e provoca irritações nas vias respiratórias (CÂMA-

RA, 2006)). 

Com a legislação ambiental cada vez mais rígida e o crescente desejo do cliente em ob-

ter economia de combustível, um controle mais preciso da formação da mistura carburante se 

fez necessário, porque as tecnologias utilizadas já não atendiam mais todas estas exigências. 
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 A seguir será detalhado todo o processo de evolução do controle eletrônico dos motores 

de combustão interna (MCI), descrevendo como que a unidade eletrônica de controle (ECU) 

controla as principais grandezas de um MCI e quais estratégias são utilizadas. 

2.4. Controle eletrônico em motores de combustão interna ciclo Otto 

Historicamente, dois tipos de sistemas de dosagem de combustível foram empregados 

com sucesso em motores de ciclo Otto: os carburadores, baseados na sucção de combustível, e 

os sistemas de injeção eletrônica, baseados na injeção de combustível. 

Os carburadores são sistemas puramente mecânicos, cujos elementos principais são: 

uma cuba, na qual o combustível é armazenado; um Venturi, que consiste de um estreitamen-

to na tubulação de admissão de ar; e um furo calibrado, denominado giclê, que conecta a cuba 

ao Venturi. De forma simplificada, o Venturi produz uma depressão na tubulação do coletor 

de ar, criando um diferencial de pressão entre a tubulação e a cuba que está à pressão atmosfé-

rica. Em decorrência desse diferencial de pressão, o combustível contido na cuba é aspirado, 

através do giclê, para o interior do coletor de admissão. (BEPPU, 2009). O funcionamento de 

um carburador é extremamente sofisticado, e seu detalhamento foge ao escopo deste trabalho. 

Uma das principais limitações do carburador se deve ao fato de que a dosagem de com-

bustível é determinada basicamente pela abertura do giclê e após ser calibrado não se conse-

gue realizar ajustes em tempo real. Por este motivo, e considerando os diferentes regimes de 

operação do motor, o carburador não oferece a flexibilidade necessária para atender a rígida 

legislação ambiental. 

A tabela (2) mostra as tecnologias aplicadas aos motores ciclo Otto e ciclo Diesel, mos-

trando as evoluções tecnológicas ocorridas nos veículos em função das legislações ambien-

tais. 
Tabela 2. Tecnologias aplicadas aos motores no Brasil [EXTRAÍDO DE CALVITI, 2008]. 
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Analisando a Tabela 2 se observa que no Brasil a mudança efetiva dos sistemas carbu-

rados para os injetados se deu na década de 90 e segundo Ribbens (RIBBENS & MANSOUR, 

1993), foi motivado por diminuir a emissão de gases poluentes na exaustão. 

Segundo Silva (SILVA, 2006), a principal função do gerenciamento eletrônico do motor 

é ajustar o torque em função da necessidade do condutor, com economia de combustível e 

baixa emissão de poluentes. A seguir, na secção 2.4.1, será descrito em detalhes todas as fun-

ções e os componentes de um sistema de injeção eletrônica. 
 

2.4.1. Sistemas de injeção eletrônica 
 

Os sistemas de injeção eletrônica surgiram inicialmente como alternativa aos carburado-

res tendo o propósito de controlar a injeção de combustível nos motores. Entretanto, graças à 

facilidade de integração proporcionada pelos sistemas eletrônicos, acabou-se concentrando 

diversas funcionalidades de controle e monitoramento do motor, ampliando suas funções no 

automóvel. Hoje, os sistemas de injeção eletrônica podem ser considerados sistemas eletrôni-

cos complexos, formados por múltiplos sensores e atuadores responsáveis pelo gerenciamento 

completo do motor. 

Sistemas de injeção eletrônica de combustível têm a função de dosar corretamente a 

massa de combustível em função das condições de operação do motor e são classificados em 

função da estratégia de controle, do número de válvulas injetoras e da posição das válvulas 

injetoras no sistema de admissão do veículo, sendo divido nos grupos apresentados a seguir. 
 
 
2.4.1.1. Injeção indireta monoponto 
 
 

Este sistema é composto por apenas uma válvula injetora posicionada anteriormente à 

válvula borboleta, independentemente do número de cilindros no motor. Esta única válvula é 

responsável por fornecer todo combustível consumido pelo motor. Considerando um motor 

ciclo Otto com quatro cilindros, o sistema monoponto realiza duas injeções de combustível 

por volta completa do eixo da árvore de manivelas. Por estar posicionada no coletor de admis-

são esta injeção de combustível é denominada indireta como ilustra a figura (5). 
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Figura 5. Sistema de injeção indireta monoponto [ADAPTADO DE PUJATTI, 2007]. 

 
2.4.1.2. Injeção indireta multiponto 
 

Este sistema apresenta uma válvula injetora para cada cilindro do motor, posicionada 

posteriormente à válvula borboleta e anteriormente às válvulas de admissão. O combustível é 

fornecido de forma individual para cada cilindro com o objetivo de deixar a mistura carburan-

te mais homogênea e impedir a condensação de combustível nas paredes do coletor de admis-

são. A figura (6) ilustra a disposição das válvulas injetoras em um sistema de injeção indireta 

multiponto. 

 
Figura 6. Sistema de injeção indireta multiponto [ADAPTADO DE PUJATTI, 2007]. 

 

De acordo com a freqüência de trabalho das válvulas injetoras em função da rotação do 

motor, o sistema multiponto ainda pode ser classificado como injeção simultânea (full group), 

onde todas as válvulas injetoras são acionadas ao mesmo tempo; injeção sequencial (banco a 

banco), onde duas válvulas injetoras são acionadas por operação e injeção seqüencial, onde 

uma válvula injetora é acionada em sincronismo com a válvula de admissão. 
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2.4.1.3. Injeção direta multiponto 
 

Este sistema apresenta uma válvula injetora para cada cilindro do motor, mas diferen-

temente da injeção indireta, a injeção ocorre diretamente dentro da câmara de combustão. 

Devido às altas pressões dentro da câmara de combustão as válvulas injetoras precisam de alta 

pressão para que o combustível literalmente penetre na câmara de combustão. Este sistema 

ainda é pouco utilizado, por ser complexo e caro, mas segundo Bosch (BOSCH, 2005), é uma 

forte tendência na indústria automobilística. A figura (7) ilustra a disposição das válvulas inje-

toras de alta pressão em um sistema de injeção direta multiponto. 

 

 
Figura 7. Sistema de injeção direta multiponto [ADAPTADO DE BOSCH, 2005]. 

2.4.2. Arquitetura das unidades de controle eletrônico 
 

Antes que a unidade eletrônica de controle (Electronic Control Unit – ECU) atue de 

forma precisa no motor, a ECU deve estimar com a maior de precisão possível o regime atual 

de operação do motor. Para isto a ECU recebe sinais de diversos sensores instalados no veícu-

lo e controla os parâmetros de funcionamento do motor, otimizando seu rendimento. A figura 

(8) ilustra os três estágios necessários para que uma unidade de controle eletrônico atue no 

motor. 

 

 
Figura 8. Três estágios para os controladores de uma ECU [EXTRAÍDO DE BRAGA, 2007]. 
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Glielmo (GLIELMO et. al., 2000) propõe uma arquitetura de controle para uma ECU 

que consiste em três diferentes subsistemas: Driver Interpreter (Sensores), que representa a 

interface entre o motorista e a ECU; Engine Controller (ECU), que calcula o torque desejado 

em função das informações recebidas do Driver Interpreter; Actuators Controller que recebe 

os sinais de comandos do Engine Controller e atua modificando o estado atual do motor, ade-

quando-o ao desejo do motorista; 

 A ECU recebe informações dos diversos sensores espalhados pelo motor e calcula os 

comandos a serem enviados para os atuadores. Sua principal tarefa é fornecer o torque de-

mandado pelo condutor, garantindo economia de combustível e reduzindo as emissões de po-

luentes. Por estes sistemas atualmente serem centralizados, concentrando diversas funcionali-

dades de controle e monitoramento do motor, pode-se atribuir as seguintes funções à ECU: 

 Controle da injeção de combustível; 

 Controle da ignição; 

 Controle de marcha lenta; 

 Controle da válvula borboleta eletrônica; 

 Controle de tração; 

 Controle da recirculação dos gases de exaustão. 

Os controles básicos são controle da injeção de combustível garante a quantidade ideal 

de combustível para manter o motor em funcionamento em todos os pontos de operação. Já o 

controle da ignição garante a ocorrência de uma centelha no momento adequado para garantir 

energia suficiente para iniciar a combustão. Por fim, o controle de marcha lenta mantém o 

motor em regime de funcionamento quando o veículo se encontra com a válvula borboleta 

fechada. São estes os três controles considerados básicos ou essenciais para que o motor fun-

cione corretamente. Os outros controles são utilizados para aumentar o desempenho, melhorar 

a dirigibilidade, reduzir o consumo de combustível e reduzir as emissões de poluentes, não 

sendo considerados básicos ou essenciais, mas amplamente utilizados em sistemas comerciais 

e de competições automobilísticas (BRAGA, 2007). 

Na figura (9) a seguir é ilustrado um diagrama básico de controle de uma unidade de 

controle eletrônico de um motor de combustão interna. 
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Figura 9. Diagrama básico de controle de uma ECU [ADAPTADO DE BRAGA, 2007]. 

 
A ECU recebe como parâmetros de entrada variáveis como: a rotação do motor; a posi-

ção instantânea da válvula borboleta; a temperatura do motor; a temperatura do coletor de 

admissão e a pressão no coletor de admissão para determinar a massa de combustível a ser 

injetada e o momento adequado para iniciar a ignição no motor. 
 

2.4.3. Sensores 
 

Como mencionado anteriormente, a unidade eletrônica de controle necessita receber in-

formações sobre as condições atuais do motor. Estas informações são enviadas para a unidade 

de controle eletrônico através de sensores instalados no motor.  A função de cada sensor e a 

quantidade existente no veículo varia de acordo com as especificações de cada montadora e 

de cada projeto (basicamente em função do custo final e do desempenho desejado). A descri-

ção que segue na tabela (3) ilustra, de forma generalizada, os principais sensores atualmente 

utilizados e suas respectivas grandezas monitoradas. 
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Tabela 3. Principais sensores automotivos [ADAPTADO DE PUJATTI, 2007]. 

Sensor: Natureza: Tipo de sensor: Descrição: 

Temperatura Ar Analógico Termo-Resistência 

(NTC) 

Monitora temperatura do ar no 

coletor de admissão 

Temperatura Água Analógico Termo-Resistência 

(NTC) 

Monitora temperatura do líquido 

de arrefecimento do motor 

Pressão no coletor (MAP) Digital Pressão Diferencial Monitora pressão do ar no coletor 

de admissão 

Rotação Digital Sensor Indutivo Mede velocidade angular do eixo 

da árvore de manivelas 

Velocidade Digital Sensor Indutivo Mede velocidade angular do eixo 

posterior à transmissão 

Posição Válvula Borboleta 

(TPS) 

Analógico Potenciômetro Linear Monitora a posição angular da 

válvula borboleta 

Fluxo de Ar (MAF) Analógico Potenciômetro Linear Monitora fluxo de ar posterior à 

válvula borboleta 

Oxigênio (Sonda lambda) Analógico Eletrodos de Platina 

separados por óxidos 

ativos de TiO2 ou 

ZrO2 

Monitora quantidade de oxigênio 

presente nos gases de exaustão 

 

 

2.4.4. Atuadores 
 

“Defini-se atuadores como sendo todos os componentes do sistema de controle respon-

sável por gerar uma ação sobre a planta, a partir de um sinal de controle” (MILHOR, 2002, 

p.34). De forma contrária aos sensores, os atuadores recebem da unidade de controle eletrôni-

co comandos para atuar sobre o motor de maneira a adequar o mesmo às condições desejadas 

de torque, potência e consumo. Estes comandos são enviados pela unidade eletrônica de con-

trole e a função de cada atuador e a quantidade existente no veículo varia de acordo com as 

especificações de cada montadora e de cada projeto (também, basicamente, em função do 

custo final e do desempenho desejado). A descrição que segue na tabela (4) ilustra, de forma 

generalizada, os principais atuadores utilizados e suas respectivas funções. 
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Tabela 4. Principais atuadores automotivos [ADAPTADO DE PUJATTI, 2007]. 

Atuador Sinal de Comando Descrição 

Válvulas Injetoras Modulação em largura de 

Pulso (PWM) 

Modulam a massa de combustí-

vel a ser injetada em cada ciclo 

de trabalho 

Bobinas de Ignição Modulação em largura de 

pulso (PWM) 

Gerar a alta tensão necessária ao 

centelhamento 

Bomba de Combustível Nível lógico (I/O) Aciona a bomba de combustível 

Válvula de purga do canister Nível lógico (I/O) Aciona purga do sistema evapo-

rativo (canister) 

Lâmpada de Erro Nível lógico (I/O) Informa alguma anomalia 
 

 
Aos leitores não familiarizados ou que desejem se aprofundar mais em sensores e atua-

dores automotivos, recomenda-se uma consulta às referências apresentadas por RIBBENS et. 

al. (1993), MILHOR (2002) e BOSCH (2005). 

2.5. Considerações finais 

Os sistemas de controle eletrônico de um motor de combustão interna surgiram como 

uma alternativa aos funcionais, porém poucos flexíveis, carburadores. Estes sistemas gerenci-

am as funções do motor recebendo sinais emitidos pelos diversos sensores existentes no veí-

culo e enviando sinais de comando para os atuadores existentes no veículo, com a finalidade 

de ajustar o torque do motor em função da necessidade do condutor visando, diminuir as e-

missões, melhorar o rendimento e aumentar as condições de conforto e segurança. No próxi-

mo capítulo veremos todo processo de desenvolvimento do hardware didático, mencionando 

todas as ferramentas utilizadas para confecção do mesmo e abordando todos os circuitos ele-

trônicos utilizados e suas respectivas funções na execução do sistema. 



34 
 

3. METODOLOGIA DE CONFECÇÃO DO HARDWARE  
 

A idéia de se desenvolver um hardware de controle capaz de executar um completo ge-

renciamento nos motores de combustão interna nasceu junto com o curso de eletrônica auto-

motiva. Tendo em vista o aumento contínuo de sistemas eletrônicos embarcados e a ausência 

de profissionais especializados no mercado, a proposta de nosso curso é formar profissionais 

especializados neste tipo de gerenciamento. Com este intuito, iniciamos, o estudo teórico e a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos para confecção de um hardware capaz de 

gerenciar funções específicas de um motor de combustão interna ciclo Otto. Descreve-se a 

seguir, como foi realizada a confecção deste hardware, os circuitos eletrônicos utilizados, as 

ferramentas utilizadas e a idéia proposta neste projeto. 

3.1. Descrição geral 

Foi estabelecido para o desenvolvimento desta unidade didática um processo evolutivo, 

passando por várias versões de hardware, adicionando-se a cada etapa novas funções. Portan-

to, a primeira versão, que é o foco deste trabalho, deverá apresentar condições mínimas para 

que se possa efetuar o gerenciamento de mock-ups, com blocos básicos e concepção didática. 

Na figura (10) pode-se observar o mock-up de um motor de combustão interna utilizado para 

realizar os testes deste projeto. 

 
Figura 10. Mock-up de um motor de combustão interna. 
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A unidade eletrônica de controle (ECU) tem três blocos básicos, respectivamente, ge-

renciamento, sincronismo e comunicação/diagnose. O bloco de gerenciamento recebe os si-

nais de diversos sensores e deve identificar o regime de operação do motor, estabelecendo os 

parâmetros adequados para os diferentes atuadores, fundamentalmente, válvula borboleta, 

válvulas injetoras e bobinas de ignição. O bloco de sincronismo terá a função de gerar, a partir 

do sinal da roda fônica e de parâmetros determinados pelo bloco de gerenciamento, pulsos 

para o controle da abertura das válvulas injetoras de combustível e do sistema de ignição. O 

bloco de comunicação e diagnose terá a função de receber informações do bloco de gerencia-

mento disponibilizando-as em um barramento da rede CAN e também as apresentando em um 

display de cristal líquido. 

Por ser uma unidade eletrônica de controle didática, foi estabelecido o emprego de 

componentes eletrônicos mais básicos para os circuitos de interface, com objetivo de facilitar 

o aprendizado dos alunos de graduação em seus experimentos práticos em diferentes discipli-

nas. Nesta primeira versão, não foram utilizados circuitos integrados de aplicação comercial, 

dando ordem cronológica ao aprendizado do graduando. 

A seguir, na figura (11) será apresentado o diagrama de blocos desta primeira versão, 

que representa a idéia geral deste projeto. 
 

 
Figura 11. Diagrama de blocos da ECU. 
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A figura (11) representa o diagrama de blocos geral da ECU. A ECU tem uma concep-

ção descentralizada, ou seja, cada bloco executa uma função específica no gerenciamento do 

motor. O bloco de gerenciamento processa a maior parte dos sensores previstos no projeto, 

tendo como função definir o tempo de injeção e o avanço de ignição adequado para o regime 

atual do motor, tendo como referência o sinal de rotação do motor. 

O bloco de sincronismo tem a função de sincronizar as injeções de combustível e a cen-

telha de ignição, tendo como referência o sinal de rotação e o sinal do sensor de fase. O bloco 

de comunicação tem a função de enviar e receber parâmetros através da rede CAN e disponi-

bilizar estes parâmetros em um display de cristal líquido. 

Deve-se observar que a comunicação entre o bloco de gerenciamento e o bloco sincro-

nismo é realizada via protocolo de comunicação serial tipo SPI. A comunicação entre o bloco 

de gerenciamento e o bloco de comunicação é realizada via protocolo de comunicação serial 

tipo USART. E existirá ainda, a possibilidade de se comunicar com a ECU através de qual-

quer dispositivo externo que utilize o protocolo tipo USART, ou através de mensagens da 

rede CAN. 

A seguir será descrito com detalhes a função e a composição de cada um dos três blocos 

existentes no sistema. 

3.2. Descrição geral dos três blocos 

Para os três blocos mencionados anteriormente foi escolhido, para esta primeira versão, 

o microcontrolador PIC18F452 que apresenta uma memória de programa de 32k bytes, me-

mória de dados de 1536 bytes, memória EEPROM de 256 bytes, conversor analógico/digital 

com resolução de 10 bits, suporte para oscilador de até 40 MHz ou 10 MHz com modulo PLL 

(Phase Locked Loop) multiplicador de até 4x, suporte para protocolo SPI, suporte para proto-

colo I2C, suporte para protocolo USART, dois módulos de comparação/captura/PWM, quatro 

Timers e 18 fontes de interrupção (MICROCHIP, 2002). 

Apresenta-se a seguir, a descrição detalhada de cada um dos blocos existentes neste pro-

jeto. 

3.2.1. Bloco de gerenciamento  
 

O bloco de gerenciamento tem como função principal gerenciar todo sistema. O mesmo 

recebe os sinais dos principais sensores existentes em um motor de combustão interna ciclo 

Otto. Estes sensores recebem um condicionamento prévio, para adequar os sinais capturados 
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aos padrões aceitáveis pelo microcontrolador PIC18F452. Estes circuitos de condicionamento 

serão detalhados posteriormente. O bloco de gerenciamento se comunica com o bloco de sin-

cronismo através de um protocolo tipo SPI e com o bloco de comunicação através de um pro-

tocolo tipo USART. Este bloco terá a função de definir o tempo de injeção e o avanço de ig-

nição adequado para o regime atual do motor tendo como referência o sinal de rotação do 

motor, enviando estes parâmetros atualizados do motor para o bloco de sincronismo e de co-

municação para que os mesmos atuem no motor. Este bloco terá ainda, a possibilidade de a-

cionar oito relés para utilização geral e controlar através de pulsos PWM o motor de uma vál-

vula borboleta eletrônica através de interfaces que serão descritas posteriormente nesta mono-

grafia. Este bloco é ilustrado na figura (12). 

 
Figura 12. Bloco de Gerenciamento. 

 

3.2.2. Bloco de sincronismo 
 

O bloco de sincronismo tem a função de atuar com precisão no motor de combustão in-

terna ciclo Otto. Este bloco recebe o sinal de rotação do motor e do sensor de fase, sincroni-

zando a injeção de combustível e o avanço de ignição com o regime de operação do motor. A 

massa de combustível a ser injetada e o avanço de ignição ideal para o determinado regime de 

operação do motor são recebidos do bloco de gerenciamento. 

Os sinais de rotação do motor e do sensor de fase recebem um condicionamento prévio, 

para adequar os sinais dos mesmos aos padrões aceitáveis pelo microcontrolador PIC18F452. 

Estes circuitos de condicionamento serão detalhados posteriormente. O bloco de sincronismo 

se comunica com o bloco de gerenciamento através de um protocolo tipo SPI e tem a possibi-

lidade de se comunicar com qualquer dispositivo externo, como por exemplo, um computa-

dor, através de um protocolo tipo USART. Este bloco tem a possibilidade de receber sinais de 

sensores analógicos e digitais através das entradas consideradas reservas. Este bloco tem ain-

da, a possibilidade de acionar quatro válvulas injetoras e duas bobinas de ignição para utiliza-

ção geral, e ainda, controlar através de pulsos PWM o motor de uma válvula borboleta eletrô-
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nica através de interfaces que serão descritas posteriormente nesta monografia.  Este bloco é 

ilustrado na figura (13).  
 

 
Figura 13. Bloco de Sincronismo. 

 

3.2.3. Bloco de comunicação 
 

O bloco de comunicação, também denominado bloco de diagnose, tem a função de dis-

ponibilizar os parâmetros atuais do motor através de uma rede CAN e um display de cristal 

líquido. O barramento CAN (Controler Area Network) é atualmente o protocolo de comuni-

cação entre dispositivo mais utilizado em aplicações automotivas, Este bloco tem a função de 

transmitir, através desta rede, dados que poderão servir como meio de diagnose ou qualquer 

outra aplicação possível. Este bloco utiliza um microcontrolador PIC18F452, um controlador 

CAN (MCP2515), um transceiver CAN (PCA82C251) e um display de cristal líquido alfa-

numérico de 16 caractéres por 2 linhas (16x2). Este bloco se comunica com o bloco de geren-

ciamento através de um protocolo tipo USART e com o controlador CAN através de um pro-

tocolo tipo SPI. Este bloco tem ainda, a possibilidade de ler ou escrever em seis pinos de apli-

cações gerais, determinados “I/O reservas”. Estes pinos não recebem nenhum condicionamen-

to dentro do sistema, sendo que, para atuar ou receber parâmetros os mesmos devem obter 

condicionamentos externos. Este bloco é ilustrado na figura (14). 

 

 
Figura 14. Bloco de Comunicação. 
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3.3. Circuitos condicionadores 

Como mencionado anteriormente, a unidade de controle eletrônico necessita receber in-

formações sobre as condições atuais do motor. Estas informações são enviadas para unidade 

eletrônica de controle através de sensores instalados no motor.  A função de cada sensor e a 

quantidade deles existentes no veículo variam de acordo com as especificações de cada mon-

tadora e de cada projeto. Deste modo, os sensores podem variar de projeto para projeto. Rea-

lizando um estudo teórico, foram definidos os principais sensores desta unidade didática como 

sendo analógicos ou digitais. Estes sensores podem variar de acordo com sua amplitude ou 

sua freqüência. Buscando atender o máximo de sensores possíveis, foram desenvolvidos cir-

cuitos eletrônicos de condicionamento que adéquem os sinais originais destes sensores aos 

padrões aceitáveis pelo microcontrolador PIC18F452, sem perder suas propriedades elétricas. 

A seguir será detalhado o circuito utilizado para adequar os sinais dos principais sensores ana-

lógicos e dos principais sensores digitais definidos para este projeto. 

3.3.1. Sensores analógicos 
 

Sensores analógicos geralmente possuem três terminais, sendo um terminal para tensão 

positiva, um terminal para aterramento e outro terminal para o sinal elétrico enviado à ECU. 

Estes sensores podem ser polarizados de duas maneiras e estas duas maneiras são ilustradas 

na figura (15). 

 
Figura 15. Sensores analógicos. 

 

Na primeira possibilidade o sensor é polarizado com uma tensão proveniente da linha 

30, ou seja, aproximadamente 12 Volts. Na segunda possibilidade o sensor é polarizado com 

uma tensão de referência proveniente da própria ECU. Nesta ECU didática esta tensão é de 

aproximadamente 5 Volts. 



40 
 

O circuito utilizado para condicionar o sinal proveniente dos sensores analógicos com 

tensão de polarização proveniente da linha 30 é o ilustrado a seguir. 

 
Figura 16. Sensores analógicos linha 30. 

 
Este circuito possui na entrada um divisor de tensão resistivo para atenuar a tensão que 

varia de 0 a 14 Volts na entrada. Possui também, um amplificador operacional (LM358) con-

figurado como seguidor de tensão (buffer), que tem a função de isolar a impedância do sensor 

do resto do circuito da ECU e outro amplificador operacional (LM358) configurado como 

filtro ativo de segunda ordem na topologia sallen key passa baixas. “Um filtro elétrico é um 

quadripolo capaz de atenuar determinadas frequências do espectro do sinal de entrada e per-

mitir a passagem das demais” (PERTENCE JÚNIOR, 2003, p.161). A frequência de corte 

deste circuito é dada pela equação (2). 

(2) 

1
2 . . .c

C D A B

F
R R C C


 

 

 Segundo Pertence Júnior (PERTENCE JÚNIOR, 2003), o amplificador operacional 

configurado na topologia sallen key deve possuir uma banda passante (BW) dez vezes maior 

que a freqüência de corte para permanecer com ganho unitário (Av = 1). Na saída do amplifi-

cador operacional existe um diodo (1N4148) que tem a função de grampear a tensão de saída 

para no máximo 5,7 Volts, adequando assim, o sinal deste sensor para ser processado pelo 

microcontrolador do seu respectivo bloco. Na tabela (5) a seguir, é descrito os sensores que 

utilizam este circuito de condicionamento: 

 
Tabela 5. Sensores analógicos linha 30. 

Sensor Tensão de Trabalho Bloco de destino 
Monitor de Bateria 0 até 14 Volts Gerenciamento 
Monitor de combustível 0 até 14 Volts Sincronismo 
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Na segunda possibilidade o sensor é polarizado com uma tensão de referência proveni-

ente da própria ECU, ou seja, aproximadamente 5 Volts. O circuito utilizado para condicionar 

o sinal proveniente dos sensores analógicos com tensão de polarização proveniente da ECU é 

o ilustrado a seguir. 

 
Figura 17. Sensores analógicos ECU. 

 

Este circuito possui na entrada um amplificador operacional (LM358) configurado co-

mo seguidor de tensão (buffer), que tem a função de isolar a impedância do sensor do resto do 

circuito da ECU e outro amplificador operacional (LM358) configurado como filtro ativo de 

segunda ordem na topologia tipo sallen key passa baixas. A frequência de corte deste circuito 

é dada pela equação (3). 

(3) 

1
2 . . .c

A B A B

F
R R C C


 

A saída destes sensores já se encontram adequadas para serem processadas pelo micro-

controlador do seu respectivo bloco, justamente por terem uma tensão máxima de 5 Volts. Na 

tabela (6) a seguir, é descrito os sensores que utilizam este circuito de condicionamento: 
 

Tabela 6. Sensores analógicos ECU. 

Sensor Tensão de Trabalho Bloco de destino 
TPS 0 até 5 Volts Gerenciamento, Sincronismo 
Posição Pedal 0 até 5 Volts Gerenciamento, Sincronismo 
MAP 0 até 5 Volts Gerenciamento 
Knock sensor 0 até 5 Volts Gerenciamento 
Temperatura Ar 0 até 5 Volts Gerenciamento 
Temperatura Água 0 até 5 Volts Gerenciamento 
Sonda Lambda 0 até 5 Volts Gerenciamento 
Reserva 0 até 5 Volts Sincronismo 
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3.3.2. Sensores digitais 
 

Sensores digitais geralmente possuem três terminais, sendo um terminal para tensão po-

sitiva, um terminal para aterramento e outro terminal para o sinal elétrico enviado a ECU. 

Estes sensores são polarizados com uma tensão proveniente da linha 30, ou seja, aproxima-

damente 12 Volts. O circuito utilizado para condicionar o sinal proveniente dos sensores digi-

tais com tensão de polarização proveniente da linha 30 é o ilustrado a seguir na figura (18). 

 
Figura 18. Sensores digitais linha 30. 

Este circuito possui na entrada um divisor de tensão resistivo para atenuar a tensão que 

varia de 0 a 12 Volts na entrada. Assim como um diodo (1N4148) que tem a função te gram-

pear a tensão de entrada para no máximo 5,7 Volts. Possui também um amplificador opera-

cional (LM339) que tem a função de isolar a impedância do sensor do resto do circuito da 

ECU e de efetuar uma comparação entre a tensão de entrada (terminal positivo) e uma tensão 

de referência efetuada pelo um divisor resistivo no terminal negativo (2,5 Volts). Caso a ten-

são de entrada seja maior que a tensão de referência, a saída do amplificador operacional terá 

aproximadamente 5 Volts (nível lógico 1), caso a tensão de entrada seja menor que a tensão 

de referência, a saída do amplificador operacional terá aproximadamente 0 Volts (nível lógico 

0). Existe também na saída do amplificador operacional um resistor de pull-up. Na tabela (7) a 

seguir, é descrito os sensores que utilizam este circuito de condicionamento: 
Tabela 7. Sensores digitais. 

Sensor Tensão de Trabalho Bloco de destino 
Linha 15 0 ou 15 Volts Gerenciamento 
Sensor de velocidade 0 ou 15 Volts Gerenciamento 
Interruptor de freio 0 ou 15 Volts Gerenciamento 
Interruptor de embreagem 0 ou 15 Volts Gerenciamento 
Linha 15 0 ou 15 Volts Sincronismo 
Sensor de fase 0 ou 15 Volts Sincronismo 
Reserva 1 0 ou 15 Volts Sincronismo 
Reserva 2 0 ou 15 Volts Sincronismo 
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3.3.3. Sensor de relutância variável 
 

Existem várias maneiras de se monitorar a velocidade angular do eixo da árvore de ma-

nivelas de um motor de combustão interna. Atualmente, o sensor mais utilizado para medir 

esta rotação instantânea é o sensor de relutância variável. Este sensor é composto por um imã 

permanente e um indutor (bobina) e fornece uma tensão alternada com freqüência e amplitude 

proporcionais a velocidade angular da roda fônica, conforme ilustrado na figura (19) (PU-

JATTI, 2007). 

 

 
Figura 19. Sensor de relutância variável [EXTRAÍDO DE PUJATTI, 2007]. 

 
 

Na figura (19), pode-se observar o sensor de relutância variável (1), a roda fônica (2), o 

sinal elétrico alternado gerado pelo sensor (3) e a falha de dois dentes existente na roda fônica 

(4). Este sinal é de extrema importância para todo sistema, pois através do mesmo é possível 

sincronizar os pulsos de ignição e injeção além de ser possível saber a posição atual do êmbo-

lo dentro do cilindro. Este sinal é disponibilizado tanto para o bloco de gerenciamento como 

para o bloco de sincronismo. 

O sinal gerado por este sensor é uma onda senoidal, por este motivo, este sinal deve re-

ceber um circuito de condicionamento prévio para transformar a onda senoidal em uma onda 

quadrada com amplitude máxima de 5 Volts, adequando o sinal aos padrões aceitáveis pelo 

microcontrolador PIC18F452. Este circuito de condicionamento é ilustrado na figura (20).  
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Figura 20. Circuito de condicionamento do sensor de relutância variável. 

 

O circuito integrado utilizado para o quadramento do sinal do sensor de relutância vari-

ável é o LM1815, que permite três modos de funcionamento escolhidos através do jumper. 

Este circuito integrado gera pulsos quadrados quando a subida do sinal senoidal do sensor 

coincide com a passagem por zero do semi-ciclo positivo para o negativo e a largura do pulso 

é estabelecida pela constante RC estabelecida pelo resistor RE e o capacitor CB (NATIO-

NAL, 2005). Estabeleceu-se uma largura de 100µs que é menor do que o intervalo de tempo 

correspondente a meio período da senóide de entrada quando o motor se encontra em máxima 

rotação. 

3.4. Circuitos de interface dos atuadores 

Após processar os sinais emitidos pelos diversos sensores presentes no sistema, a uni-

dade eletrônica de controle deve atuar de forma precisa sobre o motor. Para isto a unidade 

eletrônica de controle deve enviar sinais de controle, que são geralmente sinais digitais de 

acionamento e desligamento, para os atuadores. 

O microcontrolador utilizado neste projeto tem a capacidade de fornecer um sinal digital 

com 5 Volts de amplitude e uma corrente de até 30 mA (MICROCHIP, 2002). Mas se anali-

sarmos os principais atuadores presentes em um motor de combustão interna concluiremos 

que o sinal fornecido pelo microcontrolador não é capaz de acionar o atuador sem que haja 

uma interface com a função de adequar a tensão e a corrente aos padrões exigidos pelo atua-

dor.  A seguir serão detalhados os circuitos utilizados para adequar o sinal de comando da 

unidade eletrônica de controle aos principais atuadores definidos para este projeto. 
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3.4.1. Circuito de interface das válvulas injetoras e bobinas de ignição 
 

Este circuito é responsável por realizar a interface entre a válvula injetora de combustí-

vel e o microcontrolador, evitando assim, possíveis danos que a ligação direta entre os dois 

possa ocasionar. A figura (21) apresenta o circuito utilizado que se baseia no circuito integra-

do LM1949. 

 
Figura 21. Circuito de interface da válvula injetora. 

 
O pulso de comando enviado pelo microcontrolador entra no terminal “1” do LM1949, 

e sua saída, no terminal “2”, controla a condução do transistor, que tem duas funções: a pri-

meira é suportar a corrente demanda pela válvula injetora e isolar a mesma do resto do circui-

to, a segunda é trabalhar como uma chave eletrônica que conduz ou não conduz dependendo 

do sinal de controle emitido pelo terminal “2” do LM1949. O transistor de potência atua for-

temente saturado no inicio de sua operação, acelerando a abertura da válvula injetora e pas-

sando posteriormente para uma posição próxima da região ativa para acelerar o fechamento, 

proporcionando assim, melhor controle da massa de combustível injetado. O diodo zener de 

33 Volts e potência nominal de 5 Watts tem a função de proteger o circuito contra a tensão 

reversa que ocorre quando a válvula injetora está fechando. 

Os circuitos de interface para o acionamento das válvulas injetoras de combustível e os 

circuitos de interface para o acionamento da bobina de ignição são praticamente os mesmos 

diferenciando-se apenas pelos diodos zener aplicados no coletor de saída da montagem Dar-

lington. Sendo um diodo zener de 33 Volts para as válvulas injetoras e dois diodos zeners de 

160 Volts em ligação serie para as bobinas de ignição. Os dois diodos estão previstos em pro-

jeto, porém recomenda-se não utilizá-los devido à possibilidade de ocorrer falhas no sistema. 

A descrição dessas falhas se encontra na secção 4.4.2. A figura (22) apresenta o circuito utili-

zado para interface das bobinas de ignição. 
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Figura 22. Circuito de interface da bobina de ignição. 

 

3.4.2. Circuito de interface para o acionamento de relés 
 

Um dos principais atuadores elétricos em um automóvel é o relé. Esse componente é u-

tilizado para comandar os mais variados tipos de sistemas. Uma vez que os principais atuado-

res presentes em um veículo com gerenciamento eletrônico consomem uma corrente elétrica 

relativamente alta, os mesmos são geralmente acionados por intermédio de relés. Segundo 

Câmara (CÂMARA, 2006), um relé é uma chave elétrica comutada por intermédio do eletro-

magnetismo de uma bobina. Esta bobina é isolada eletricamente do contato elétrico que co-

muta os atuadores. Dessa forma a unidade eletrônica de controle comuta correntes menores 

aumentando a confiabilidade e diminuindo a temperatura de operação. (GUIMARÃES, 2007). 

Com objetivo de aumentar esta confiabilidade, foi desenvolvido um pequeno circuito de 

interface entre o microcontrolador e o terminal de comando da bobina do relé. Este circuito é 

ilustrado na figura (23). 

 
Figura 23. Interface dos relés. 

 
Neste circuito o transistor opera como uma chave eletrônica. Através do comando envi-

ado pelo microcontrolador (5 Volts) a base do transistor é polarizada fazendo que o mesmo 

conduza a corrente elétrica, acionando assim, a bobina do relé. O próprio relé limita a corrente 
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elétrica, porém prevendo a possibilidade de acionar outros atuadores com esta mesma interfa-

ce foi previsto um resistor RC com a função de limitar a corrente elétrica. Como é ilustrado na 

figura (23) o resistor RC possui um valor de 100. Recomenda-se adequar o valor desta resis-

tência em função do atuador a ser utilizado. Para acionar um relé de uso automotivo recomen-

da-se utilizar resistores de baixa resistência elétrica. 

Neste projeto, foi estabelecido à possibilidade de se acionar até oito relés de aplicações 

gerais, como por exemplo, relé principal e o relé da bomba de combustível através do bloco 

de gerenciamento. 

3.4.3. Interface da válvula borboleta 
 

Para se controlar a vazão do ar atmosférico aspirado pelo motor utiliza-se uma válvula 

borboleta. Esta vazão tem relação direta com o ângulo da borboleta, que indica o quanto o 

pedal do acelerador foi pressionado pelo motorista. Existem dois tipos de válvula borboleta: a 

primeira é acionada mecanicamente através de um sistema de cabo de aço e mola conectados 

ao pedal do acelerador, a segunda é controlada eletronicamente através da unidade eletrônica 

de controle. A borboleta eletrônica possui um motor DC controlado através de um sinal com 

largura de pulso modulado (PWM). Este motor drena correntes elétricas de aproximadamente 

5 Ampéres. Por este motivo, foi desenvolvido um circuito de interface para esta válvula bor-

boleta que é ilustrado na figura (24). 

 
Figura 24. Interface da válvula borboleta eletrônica [ADAPTADO DE FREESCALE, 2007]. 

 
Este circuito está baseado no circuito integrado MC33926. Este circuito integrado rece-

be do microcontrolador um sinal do tipo PWM através dos terminais IN1, IN2 e INV. Este 

sinal é disponibilizado em sua saída com as mesmas propriedades de modulação, porém, com 

uma corrente elétrica amplificada que pode chegar a 5 Ampéres (FREESCALE, 2007). 
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Neste projeto, o sinal modulado de controle pode ser fornecido tanto pelo bloco de ge-

renciamento como pelo bloco de sincronismo. Esta opção é selecionada através de jumpers. 

3.4.4. Interface dos diodos emissores de luz 
 

Este tipo de atuador é bastante incomum em aplicações comerciais. Mas como esta uni-

dade eletrônica de controle possui uma concepção didática, foram disponibilizados dois dio-

dos emissores de luz para cada um dos três blocos do sistema. Estes diodos possuem a função 

de sinalizar a atuação ou recepção de parâmetros gerais, servindo como referência em projetos 

e estudos realizados pelos graduandos e pós-graduandos que utilizarem o sistema. Este circui-

to possui um resistor entre o microcontrolador e o diodo que possui a função de limitar a cor-

rente elétrica. Este circuito é ilustrado na figura (25). 

 
Figura 25. Interface dos diodos emissores de luz. 

 

3.4.5. Display de cristal líquido 
 

Assim como os diodos emissores de luz, displays de cristal líquido são incomuns em a-

plicações comerciais. Porém, este atuador possui uma propriedade didática de extrema rele-

vância em estudos voltados ao gerenciamento eletrônico de um motor. Nele poderão ser visu-

alizados parâmetros como, por exemplo, tempo de injeção e avanço de ignição, facilitando o 

aprendizado e a diagnose do sistema. A unidade eletrônica de controle didática desenvolvida 

neste projeto, possui um display de cristal líquido conectado ao bloco de comunicação. O cir-

cuito de interface entre o display e o microcontrolador do bloco de comunicação é ilustrado 

na figura (26). 
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Figura 26. Interface do display de cristal líquido. 

 

3.4.6. Interface da rede de comunicação automotiva CAN 
 

O barramento CAN foi desenvolvido pela empresa alemã Robert Bosch e disponibiliza-

do em meados dos anos 80. O CAN é um protocolo de comunicação serial síncrono. O sin-

cronismo entre os módulos conectados à rede é feito em relação ao início de cada mensagem 

lançada ao barramento. Atualmente, é utilizado na indústria, em veículos automotivos, navios, 

entre outros. (GUIMARÃES, 2007). 

Visando dar uma flexibilidade maior ao nosso módulo de controle e prevendo futuras 

aplicações na área de comunicação entre módulos, foi elaborado em nossa unidade eletrônica 

de controle didática um circuito de integração à rede serial de comunicação automotiva CAN. 

O protocolo CAN é amplamente utilizado em aplicações automotivas, é objeto de estudo e 

desperta um grande interesse em nossa formação. Na figura (27), é ilustrado o circuito de in-

terface entre o bloco de comunicação e o barramento CAN. 

 
Figura 27. Interface da rede CAN. 
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O circuito possui um controlador CAN (MCP2510) com clock externo de 20MHz. Este 

controlador se comunica diretamente com o microcontrolador PIC18F452 do bloco de comu-

nicação através de um protocolo SPI. Possui também, um transmissor e receptor CAN 

(PCA82C251) que tem a função de realizar a interface entre o controlador CAN e o barra-

mento de dados da rede. 

3.5. Circuito regulador de tensão 

Em sistemas embarcados, a tensão fornecida pela bateria quando o motor não se encon-

tra em operação é de aproximadamente 12 Volts para carros e motocicletas e 24 Volts para 

veículos comerciais. Quando o motor entra em operação a fonte de energia passa a ser o alter-

nador que fornece uma tensão que varia de acordo com a velocidade angular do eixo da árvo-

re de manivelas. Neste caso, esta tensão pode chegar à aproximadamente 14,9 Volts para car-

ros e motocicletas e 27 Volts para veículos comerciais. 

A tensão interna de operação da unidade eletrônica de controle didática é de 12 Volts 

para os componentes de potência e 5 Volts para os componentes analógicos e digitais. Para 

garantir que todos os componentes da ECU didática operem corretamente durante todo pro-

cesso de gerenciamento do motor, a tensão fornecida pela bateria/alternador deve ser regulada 

aos valores de operação desses componentes. Na figura (28), é ilustrado o circuito eletrônico 

responsável por regular a tensão de entrada da ECU. 

 

 
Figura 28. Regulador de tensão. 

 
Este circuito é baseado no circuito integrado LM2596-5V. A tensão de entrada após 

passar pela chave geral de acionamento da ECU é direcionada ao terminal de entrada deste 

circuito integrado. Este circuito integrado é um regulador de tensão que tem capacidade de 

regular tensões de até 40 Volts em sua entrada para 5 Volts fixos em sua saída, além de ter 

uma capacidade de suportar uma corrente elétrica de até 3 Ampéres (NATIONAL, 2002). 
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3.6. Informações complementares 

Para facilitar as conexões elétricas entre a unidade eletrônica de controle didática e o 

motor de combustão interna, foi estabelecidos bornes para placas de circuito impresso do tipo 

T-BLOCK, com dois bornes por bloco em um invólucro plástico da cor azul. Este tipo de co-

nector facilita ações de medições de sinais com osciloscópios ou multímetros. A tabela (8) 

ilustra todos os bornes para circuito impresso existentes neste projeto e suas respectivas fun-

ções no sistema. 
Tabela 8. Conectores do sistema. 

Bloco Nome Terminal Função 
1 Tensão 1 Tensão de entrada – Linha 30 – 12Volts 
1 Tensão 2 Aterramento do circuito lógico 
2 Ground 1 Aterramento circuito de potência - injetores,relés 
2 Ground 2 Aterramento circuito de potência- bobinas ignição 
3 Tensão 1 1 Saída tensão de referência para sensores – 5V 
3 Tensão 1 2 Aterramento de referência para sensores 
4 Tensão 2 1 Saída tensão de referência para sensores – 5V 
4 Tensão 2 2 Aterramento de referência para sensores 
5 Tensão 3 1 Saída tensão de referência para sensores – 12V 
5 Tensão 3 2 Aterramento de referência para sensores 
6 TPS 1 Entrada do sinal do sensor TPS 
6 TPS 2 Entrada do sinal do sensor de posição do pedal 
7 MAP 1 Entrada do sinal do sensor MAP 
7 MAP 2 Entrada do sinal do sensor de detonação- KNOCK 
8 AR 1 Entrada do sinal do sensor Temperatura AR 
8 AR 2 Entrada do sinal do sensor Temperatura Água 
9 LAMBDA 1 Entrada do sinal da sonda lambda 
9 LAMBDA 2 Entrada do sinal do monitor de bateria 
10 RES 1 Entrada do sinal do sensor analógico reserva 
10 RES 2 Entrada do sinal do sensor analógico reserva 
11 L15 1 Entrada do sinal da Linha 15 – “IGN” 
11 L15 2 Entrada do sinal do sensor de velocidade 
12 FREI 1 Entrada do sinal do switch de FREIO 
12 FREI 2 Entrada do sinal do switch de EMBREAGEM 
13 FASE 1 Entrada do sinal da Linha 15 – “IGN” 
13 FASE 2 Entrada do sinal do sensor de FASE 
14 RESERVA1 1 Entrada do sinal do sensor digital reserva 
14 RESERVA1 2 Entrada do sinal do sensor digital reserva 
15 ROT 1 Entrada do sinal do sensor de relutância variável 
15 ROT 2 Aterramento de referência do sensor de rotação 
16 PIC SINCRONISMO 1 I/O sem condicionamento prévio 
16 PIC SINCRONISMO 2 I/O sem condicionamento prévio 
17 PINS ANALÓGICOS 1 I/O sem condicionamento prévio, conversor A/D 
17 PINS ANALÓGICOS 2 I/O sem condicionamento prévio, conversor A/D 
18 USART 1 TX protocolo USART para comunicação externa 
18 USART 2 RX protocolo USART para comunicação externa 
19 CAN 1 CAN HIGH – Ao barramento da rede CAN 
19 CAN 2 CAN LOW – Ao barramento da rede CAN 
20 INJETORES1 1 Saída válvula injetora 1 
20 INJETORES1 2 Saída válvula injetora 2 
21 INJETORES2 1 Saída válvula injetora 3 
21 INJETORES2 2 Saída válvula injetora 4 
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22 BOBINAS 1 Saída bobina de ignição 1 
22 BOBINAS 2 Saída bobina de ignição 2 
23 RELE1 1 Saída relé 1 
23 RELE1 2 Saída relé 2 
24 RELE2 1 Saída relé 3 
24 RELE2 2 Saída relé 4 
25 RELE3 1 Saída relé 5 
25 RELE3 2 Saída relé 6 
26 RELE4 1 Saída relé 7 
26 RELE4 2 Saída relé 8, Entrada Terminal 8 MC33926 
27 I/O GER1 1 I/O sem condicionamento prévio 
27 I/O GER1 2 I/O sem condicionamento prévio , SINAL PWM 
28 I/O GER2 1 I/O sem condicionamento prévio , SINAL PWM 
28 I/O GER2 2 I/O sem condicionamento prévio 
29 PIC COMUNICAÇÃO 1 I/O sem condicionamento prévio 
29 PIC COMUNICAÇÃO 2 I/O sem condicionamento prévio 
30 PINS DIGITAIS 1 I/O sem condicionamento prévio 
30 PINS DIGITAIS 2 I/O sem condicionamento prévio 
31 MOTOR 1 Saída ao motor DC da válvula borboleta eletrônica 
31 MOTOR 2 Saída ao motor DC da válvula borboleta eletrônica 

 

Para deixar a unidade eletrônica de controle mais dinâmica, foi estabelecido alguns 

jumpers manuais. Estes jumpers têm a função de selecionar parâmetros específicos de opera-

ção do sistema. A tabela (9) ilustra todos os jumpers existentes neste projeto e suas respecti-

vas funções no sistema. 
Tabela 9. Jumpers do sistema. 

Jumper Nome Terminal Função 
1 J1 GER 1 Tensão de gravação proveniente do ICD2 
1 J1 GER 2 Terminal comum ao pino 1-  MCLR do PIC GER 
1 J1 GER 3 Tensão de execução do microcontrolador 
2 J2 SIN 1 Tensão de gravação proveniente do ICD2 
2 J2 SIN 2 Terminal comum ao pino 1-  MCLR do PIC SIN 
2 J2 SIN 3 Tensão de execução do microcontrolador 
3 J3 COM 1 Tensão de gravação proveniente do ICD2 
3 J3 COM 2 Terminal comum ao pino 1-  MCLR do PIC COM 
3 J3 COM 3 Tensão de execução do microcontrolador 
4 MODE 1 Tensão positiva 5 Volts 
4 MODE 2 Terminal comum ao pino 5 LM1815 - MODE 
4 MODE 3 Aterramento do circuito lógico 
5 J5 SLEW 1 Tensão positiva 5 Volts 
5 J5 SLEW 2 Terminal comum ao pino 3 MC33926 
5 J5 SLEW 3 Aterramento do circuito lógico 
6 J6 1 Ao pino 30 do microcontrolador de sincronismo 
6 J6 2 Terminal comum ao pino 1 MC33926 
6 J6 3 Aterramento do circuito lógico 
7 J7 1 Ao pino 17 do microcontrolador de sincronismo 
7 J7 2 Terminal comum ao pino 2 MC33926 
7 J7 3 Ao pino 17 do microcontrolador de gerenciamento 
8 J8 1 Ao pino 16 do microcontrolador de sincronismo 
8 J8 2 Terminal comum ao pino 7 MC33926 
8 J8 3 Ao pino 16 do microcontrolador de gerenciamento 
9 J9 1 Ligação a interface do relé 8 
9 J9 2 Terminal comum ao T-BLOCK 26 pino 2 
9 J9 3 Ligação ao pino 8 MC33926 
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Nas três tabelas abaixo, podemos visualizar a descrição completa das ligações elétricas 

existentes nos 40 terminais dos microcontroladores do bloco de gerenciamento, sincronismo e 

comunicação respectivamente: 

 

 Microcontrolador PIC18F452 bloco gerenciamento 

 
Tabela 10. Ligações elétricas microcontrolador bloco gerenciamento. 

Terminal Ligação elétrica / Função Condicionamento 
interno? 

1 Tensão de gravação ou execução do microcontrolador Sim 
2 Entrada sensor TPS Sim 
3 Entrada sensor de posição do pedal do acelerador Sim 
4 Entrada sensor MAP Sim 
5 Entrada sensor de detonação Sim 
6 Entrada linha 15 Sim 
7 Entrada sensor de temperatura ar Sim 
8 Entrada sensor de temperatura água Sim 
9 Entrada sonda lambda Sim 
10 Entrada monitor de bateria Sim 
11 Tensão positiva VDD Sim 
12 Tensão de referência GND Não 
13 Entrada Oscilador 20MHz externo 1 Não 
14 Entrada Oscilador 20MHz externo 2 Não 
15 Entrada ou saída conector externo – I/O GER Não 
16 Modulo PWM ao jumper 8 Não 
17 Modulo PWM ao jumper 7 Não 
18 Clock protocolo SPI ao bloco de sincronismo Não 
19 Saída de comando para interface do relé 1 Sim 
20 Saída de comando para interface do relé 2 Sim 
21 Saída de comando para interface do relé 3 Sim 
22 Saída de comando para interface do relé 4 Sim 
23 Entrada protocolo SPI ao bloco de sincronismo Não 
24 Saída protocolo SPI ao bloco de sincronismo Não 
25 TX protocolo USART ao bloco de comunicação Não 
26 RX protocolo USART ao bloco de comunicação Não 
27 Saída de comando para interface do relé 5 Sim 
28 Saída de comando para interface do relé 6 Sim 
29 Saída de comando para interface do relé 7 Sim 
30 Saída de comando para interface do relé 8 Sim 
31 Tensão de referência GND Não 
32 Tensão positiva VDD Sim 
33 Entrada sensor de relutância variável Sim 
34 Entrada sensor de velocidade Sim 
35 Entrada switch de freio Sim 
36 Entrada switch de embreagem Sim 
37 Saída ao LED 2 Sim 
38 Saída ao LED 3 Sim 
39 Entrada PGC protocolo de gravação in-Circuit Sim 
40 Entrada PGD protocolo de gravação in-Circuit Sim 
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 Microcontrolador PIC18F452 bloco sincronismo 

 

 

 
Tabela 11. Ligações elétricas microcontrolador bloco sincronismo. 

Terminal Ligação elétrica / Função Condicionamento 
interno? 

1 Tensão de gravação ou execução do microcontrolador Sim 
2 Entrada sensor TPS Sim 
3 Entrada sensor de posição do pedal do acelerador Sim 
4 Entrada sensor analógico reserva 1 Sim 
5 Entrada sensor analógico reserva 2 Sim 
6 Entrada linha 15 Sim 
7 Entrada sensor analógico reserva 3 Não 
8 Entrada sensor analógico reserva 4 Não 
9 Entrada sensor analógico reserva 5 Não 
10 Entrada sensor analógico reserva 6 Não 
11 Tensão positiva VDD Sim 
12 Tensão de referência GND Não 
13 Entrada Oscilador 20MHz externo 1 Não 
14 Entrada Oscilador 20MHz externo 2 Não 
15 Pino Enable do MC33926 Não 
16 Modulo PWM ao jumper 8 Não 
17 Modulo PWM ao jumper 7 Não 
18 Clock protocolo SPI ao bloco de gerenciamento Não 
19 Saída de comando para interface injetor 1 Sim 
20 Saída de comando para interface injetor 2 Sim 
21 Saída de comando para interface injetor 3 Sim 
22 Saída de comando para interface injetor 4 Sim 
23 Entrada protocolo SPI ao bloco de gerenciamento Não 
24 Saída protocolo SPI ao bloco de gerenciamento Não 
25 TX protocolo USART para comunicação externa Não 
26 RX protocolo USART para comunicação externa Não 
27 Saída de comando para interface da bobina de ignição 1 Sim 
28 Saída de comando para interface da bobina de ignição 2 Sim 
29 Saída de comando ao pino 21 do MC33926 Não 
30 Saída de comando MC33926 que passa pelo jumper 6 Não 
31 Tensão de referência GND Não 
32 Tensão positiva VDD Sim 
33 Entrada sensor de relutância variável Sim 
34 Entrada interrupção externa Sim 
35 Entrada sensor digital reserva 1 Sim 
36 Entrada sensor digital reserva 1 Sim 
37 Saída ao LED 4 Sim 
38 Saída ao LED 5 Sim 
39 Entrada PGC protocolo de gravação in-Circuit Sim 
40 Entrada PGD protocolo de gravação in-Circuit Sim 
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 Microcontrolador PIC18F452 bloco comunicação 

 
Tabela 12. Ligações elétricas microcontrolador bloco comunicação. 

Terminal Ligação elétrica / Função Condicionamento 
interno? 

1 Tensão de gravação ou execução do microcontrolador Sim 
2 Saída comando TX0CAN pino 5 MCP2515 Não 
3 Saída comando TX1CAN pino 6 MCP2515 Não 
4 Saída comando TX2CAN pino 7 MCP2515 Não 
5 Entrada ou saída conector externo – I/O COM4 Não 
6 Entrada ou saída conector externo – I/O COM5 Não 
7 Entrada ou saída conector externo – I/O COM6 Não 
8 Saída de comando do display LCD – RS – Pino 11 do LCD Não 
9 Saída de comando do display LCD – E – Pino 9 do LCD Não 
10 Saída ao LED 7 Sim 
11 Tensão positiva VDD Sim 
12 Tensão de referência GND Não 
13 Entrada Oscilador 20MHz externo 1 Não 
14 Entrada Oscilador 20MHz externo 2 Não 
15 Entrada ou saída conector externo – I/O COM1 Não 
16 Entrada ou saída conector externo – I/O COM2 Não 
17 Entrada ou saída conector externo – I/O COM3 Não 
18 Clock protocolo SPI ao controlador CAN Não 
19 Saída de comando do display LCD – D0 – Pino 8 do LCD Não 
20 Saída de comando do display LCD – D1 – Pino 7 do LCD Não 
21 Saída de comando do display LCD – D2 – Pino 6 do LCD Não 
22 Saída de comando do display LCD – D3 – Pino 5 do LCD Não 
23 Entrada protocolo SPI ao controlador CAN Não 
24 Saída protocolo SPI ao controlador CAN Não 
25 TX protocolo USART ao bloco de gerenciamento Não 
26 RX protocolo USART ao bloco de gerenciamento Não 
27 Saída de comando do display LCD – D4 – Pino 4 do LCD Não 
28 Saída de comando do display LCD – D5 – Pino 3 do LCD Não 
29 Saída de comando do display LCD – D6 – Pino 2 do LCD Não 
30 Saída de comando do display LCD – D7 – Pino 1 do LCD Não 
31 Tensão de referência GND Não 
32 Tensão positiva VDD Sim 
33 Saída comando INTCAN pino 12 MCP2515 Não 
34 Saída comando CLKOUTCAN pino 3 MCP2515 Não 
35 Saída comando CSCAN pino 16 MCP2515 Não 
36 Saída comando RX0BFCAN pino 11 MCP2515 Não 
37 Saída comando RX1BFCAN pino 10 MCP2515 Não 
38 Saída ao LED 6 Sim 
39 Entrada PGC protocolo de gravação in-Circuit Sim 
40 Entrada PGD protocolo de gravação in-Circuit Sim 
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3.7. Ferramentas utilizadas para confecção do hardware 

Com a idéia do projeto definida e com o circuito eletrônico completamente analisado e 

compreendido, iniciamos o processo de confecção do hardware propriamente dito. 

Para confeccionar este hardware adotamos como plataforma CAD um software de 

grande funcionalidade e simples utilização. O Proteus, desenvolvido pela Labcenter Electro-

nics, é um software bastante poderoso e funcional. O Proteus engloba dois softwares o ISIS e 

o ARES. Foi utilizado o ISIS para desenvolver o esquema elétrico e simular a funcionalidade 

do sistema e o ARES para definir a área útil, realizar o posicionamento dos componentes e o 

roteamento das trilhas. Deste modo, agilizou-se todo processo de desenvolvimento da unidade 

eletrônica de controle didática. 

Na figura 29, é ilustrado o roteamento das trilhas e o posicionamento dos componentes 

na unidade eletrônica de controle didática finalizado. Estando pronto para ser impresso e con-

feccionado. 

 

 
Figura 29. Roteamento das trilhas em duas fases e posicionamento dos componentes finalizado no ARES. 
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O esquema elétrico completo desta unidade eletrônica de controle didática se encontra 

no anexo II. 

 
 
 

3.8. Considerações finais 

O desenvolvimento do hardware de uma Unidade Eletrônica de Controle (ECU) didáti-

ca para motores de combustão interna ciclo Otto agrega todos os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos no curso de Eletrônica Automotiva da Fatec Santo André.  

Neste capítulo apresentamos a idéia geral do projeto, abordando sua arquitetura descen-

tralizada (três blocos), descrevendo detalhadamente os três blocos integrantes, os circuitos de 

interface, os circuitos de condicionamento, todos os outros circuitos adicionais bem como as 

principais características dos microcontroladores utilizados. Descrevemos também, todas as 

ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do hardware. 

Entre os aspectos mais importantes de um sistema embarcado estão à confiabilidade, a 

eficiência e o custo. No próximo capítulo serão detalhados os ensaios e os resultados obtidos, 

estratificando-os para um estudo comparativo entre o desejado e o realizado. Verificaremos se 

a meta foi atingida e quais foram as dificuldades encontradas neste projeto. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 
 

A unidade eletrônica de controle didática desenvolvida neste projeto constitui um siste-

ma eletrônico aberto para o controle de um motor de combustão interna ciclo Otto. A princi-

pal característica deste sistema é a possibilidade de se controlar diferentes motores dando fle-

xibilidade para que pesquisas e estratégias de controle possam ser desenvolvidas e testadas. 

Neste capítulo serão detalhados os ensaios e os resultados obtidos, estratificando-os para 

um estudo comparativo entre o desejado e o realizado. Verificamos se a metodologia empre-

gada neste projeto é válida e se os circuitos eletrônicos desenvolvidos atendem a necessidade 

presente em um gerenciamento eletrônico de um motor ciclo Otto 

4.1. Circuito impresso 

Como mencionado anteriormente, o circuito impresso foi desenvolvido em uma plata-

forma CAD denominada Proteus. O resultado deste trabalho foi ilustrado no capítulo anterior. 

Devido à grande densidade de componentes, trilhas e pads existentes neste projeto, o 

circuito impresso foi desenvolvido externamente por uma empresa especializada na confecção 

de circuitos impressos. Este circuito foi produzido em uma placa de fibra de vidro com duas 

faces impressas, furos metalizados e acabamento “hot air”. Na figura (30), encontra-se o cir-

cuito impresso finalizado. 

 
Figura 30. Circuito impresso finalizado. 
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4.2. Circuito finalizado 

Com o circuito impresso finalizado, iniciou-se o processo de solda dos componentes. A 

lista completa de materiais e componentes utilizados neste projeto se encontra no anexo III. 

Na figura (31), encontra-se a plataforma didática de injeção eletrônica para controle de moto-

res de combustão interna finalizada. 
 

 
Figura 31. Plataforma didática de injeção eletrônica finalizada. 

 
 

Na figura (31) é ilustrado claramente como foram posicionados os três microcontrolado-

res, o display de cristal líquido, os conectores de gravação in-circuit, os diodos emissores de 

luz e o botão Liga/Desliga. É ilustrado também, a entrada de todos os sensores disponíveis no 

projeto e a saída para todos os atuadores. Além de ser possível visualizar os conectores da 

rede CAN e da comunicação externa USART. 

4.3. Testes dos circuitos condicionadores 

Para realizar os testes dos circuitos condicionadores, foi utilizado um gerador de sinais 

para gerar sinais analógicos e digitais, um osciloscópio digital para se medir o sinal da entrada 

e o sinal de saída pronto para ser processado pelo microcontrolador. Em alguns casos, foi uti-

lizado o próprio sensor para realizar o teste. 
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4.3.1. Condicionadores analógicos para sensores com 5 Volts de alimentação 
 

Para realizar este teste, foi simulado em um gerador de sinais, uma onda senoidal com 

amplitude máxima de 3,5Volts oscilando com um frequência de 20KHz. O resultado encon-

tra-se na figura (32). 

 
Figura 32. Teste sensor analógico 5 Volts. 

Na figura (32) encontra-se a onda gerada na entrada do circuito condicionador pelo ca-

nal 1 do osciloscópio (amarelo) e a onda formada na saída do circuito no canal 2 (azul). 

Segundo a equação (3), tendo RA = 1K, RB = 1K, CA = 3,3nF, CB = 1nF, este cir-

cuito condicionador se mostra útil para condicionar sensores analógicos com frequências infe-

riores a 87,6KHz. Porém devido as características intrínsecas do LM358, como por exemplo a 

banda passante (BW), este circuito foi capaz de condicionar, sem alterar as propriedades elé-

tricas do sinal de entrada, frequências inferiores a 24KHz. Na figura (33) encontra-se o com-

portamento que o circuito apresenta em freqüências superiores a 24KHz. 

 
Figura 33. Sensor analógico 5 Volts (25KHz). 
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Na figura (33) encontra-se a onda gerada na entrada do circuito condicionador pelo ca-

nal 1 do osciloscópio (amarelo) e a onda formada na saída do circuito no canal 2 (azul). Nota-

se que em frequências superiores a 24KHz, o sinal presente na saída do circuito fica distorci-

do em relação ao sinal de entrada. Está distorção torna o circuito ineficaz para se condicionar 

sinais com frequências superiores à 24KHz. A unidade eletrônica de controle didática deste 

projeto possui algumas entradas analógicas reservas sem condicionamento prévio. Ideal para 

ser utilizada com sensores de alta frequência desde que seja efetuado um condicionamento 

externo do mesmo. 

4.3.2. Condicionadores analógicos para sensores com 12 Volts de alimentação 
 

Para realizar este teste, foi simulado em um gerador de sinais, uma onda senoidal com 

amplitude máxima de 12V oscilando com um freqüência de 2Hz. O resultado encontra-se na 

figura (34). 

 
Figura 34. Teste sensor analógico 12 Volts. 

 
Na figura (34) encontra-se a onda gerada na entrada do circuito condicionador pelo ca-

nal 1 do osciloscópio (amarelo) e a onda formada na saída do circuito no canal 2 (azul). A 

onda gerada na saída é atenuada através de um divisor resistivo em função dos limites impos-

tos pelo microcontrolador. Esta atenuação deve ser compensada por software. O circuito con-

dicionador, assim como o anterior se mostra útil para condicionar sensores analógicos com 

freqüências inferiores a 24KHz. A unidade eletrônica de controle didática deste projeto possui 

algumas entradas analógicas reservas sem condicionamento prévio. Ideal para ser utilizada 

com sensores de alta frequência desde que seja efetuado um condicionamento externo do 

mesmo. 

 



62 
 

4.3.3. Condicionadores digitais para sensores com 12 Volts de alimentação 
 

Para realizar este teste, foi simulado em um gerador de sinais, uma onda quadrada com 

amplitude máxima de 12V oscilando com um freqüência de 20Hz. O resultado é ilustrado na 

figura (35). 

 
Figura 35. Teste sensor digital 12 Volts. 

Na figura (35) encontra-se a onda gerada na entrada do circuito condicionador pelo ca-

nal 1 do osciloscópio (amarelo) e a onda formada na saída do circuito no canal 2 (azul). O 

sinal gerado na saída é atenuado em função dos limites impostos pelo microcontrolador. Por 

se tratar de um sinal digital, está atenuação do sinal da entrada não surtirá efeito no processa-

mento dos sensores. O circuito condicionador se mostra útil para condicionar sensores digitais 

como o sensor de efeito hall, velocidade, freio acionado, embreagem acionada, entre outros. 

4.3.4. Sensor de relutância variável 
 

Este teste foi realizado em bancada utilizando um motor elétrico conectado a uma roda 

fônica e um sensor de relutância variável posicionado a 0,7mm de distância da roda fônica. A 

figura (36) ilustra a bancada utilizada para realizar os testes e a figura (37) ilustra o resultado 

do teste realizado. 

 
Figura 36. Bancada de testes do sensor de relutância variável. 
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Figura 37. Teste sensor de relutância variável. 

 
A figura (37) ilustra a onda senoidal gerada pelo sensor de relutância variável na entrada 

do circuito condicionador pelo canal 1 do osciloscópio (amarelo). Este sinal está atenuado dez 

vezes pela ponta de prova do osciloscópio. O sinal gerado na saída do circuito no canal 2 (a-

zul) possui uma amplitude máxima de 5 Volts em função dos limites impostos pelo microcon-

trolador. Este circuito se mostra útil para medir rotações inferiores a 6000 min-1. Em rotações 

superiores a 6000 min-1 a largura do pulso estabelecida pela constante RC descrita no capítulo 

3.3.3 se torna maior que o período do próprio sinal senoidal gerado pelo sensor de relutância 

variável. Neste caso o sinal permaneceria estático com amplitude de 5 Volts sendo ineficaz 

para o processamento dos microcontroladores. 

4.4. Testes dos circuitos interface 

Para realizar os testes dos circuitos de interface dos atuadores, foram desenvolvidos 

softwares de testes com a função de controlar através de pulsos gerados em seus respectivos 

microcontroladores os atuadores. Os códigos fontes encontram-se no anexo IV. Um oscilos-

cópio digital foi utilizado para se medir o sinal da entrada (pulso de controle) e o sinal de saí-

da (Atuador acionado). Em todos os testes foram utilizados atuadores reais. 

4.4.1. Teste da válvula injetora de combustível 
 

Para realizar este teste foram utilizadas duas válvulas injetoras de combustível. A pri-

meira com impedância de 2, tipicamente aplicada em injeções monoponto, e a segunda com 

impedância de 10, tipicamente aplicada em injeções multiponto. O primeiro e o segundo 

teste são ilustrados nas figuras (38) e (39) respectivamente. 
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Figura 38. Teste válvula injetora monoponto. 

 

 
Figura 39. Teste válvula injetora multiponto. 

No primeiro teste, o pulso de comando do microcontrolador é visualizado no canal 2 (a-

zul) e a válvula injetora acionada é visualizada no canal 1 (amarelo). Nesta situação o contro-

lador LM1949 através da tensão de referência monitorada pelo terminal “4” controla a corren-

te elétrica em cima da válvula injetora. Com isto, o controlador acelera a abertura da válvula 

injetora, passando posteriormente para uma posição próxima da região ativa para acelerar o 

fechamento. 

No segundo teste, o pulso de comando do microcontrolador é visualizado no canal 1 

(amarelo) e a válvula injetora acionada é visualizada no canal 2 (azul). Nesta situação a válvu-

la injetora é de alta impedância, ou seja, utiliza uma corrente elétrica menor. O controlador 

LM1949 atua no transistor de potência o deixando fortemente saturado no inicio de sua ope-

ração, acelerando a abertura da válvula injetora. 

4.4.2. Teste da bobina de ignição 
 

Para realizar o teste da bobina de ignição foi montando em bancada um sistema de igni-

ção básico, contendo uma bobina de ignição, um cabo de vela e uma vela de ignição. Para 

acionar a bobina foi desenvolvido um software, com a função de gerar um pulso de controle 
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no microcontrolador de sincronismo para se acionar periodicamente a bobina de ignição pro-

duzindo uma centelha visível na vela de ignição. O resultado encontra-se na figura (40). 

 
Figura 40. Teste bancada bobina de ignição. 

Na figura (40), o pulso de comando do microcontrolador é visualizado no canal 1 (ama-

relo) e a bobina de ignição acionada é visualizada no canal 2 (azul). O resultado desde primei-

ro teste não foi satisfatório. A bobina de ignição cerca de 300 µs após seu acionamento assu-

me características de um sistema amortecido. Esta característica torna o circuito de interface 

ineficaz para produzir uma centelha de qualidade. Isto se torna pior quando aplicado em um 

sistema real, pois as cargas presentes dentro de um cilindro em fase de compressão são muito 

altas para que a vela de ignição vença a resistência do dielétrico produzindo uma centelha de 

qualidade. 

Retirou-se os dois diodos zeners de 160 Volts\ 5 Watts ligados em série entre o coletor 

do transistor de potência (TIP122) e o aterramento de potência (como ilustrado na figura 22). 

Aplicou-se novo teste agora em um sistema real e o resultado é ilustrado na figura (41). 

 
Figura 41. Teste bobina de ignição. 
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Na figura (41) o pulso de comando do microcontrolador é visualizado no canal 1 (ama-

relo) possui aproximadamente 100 ms. A bobina de ignição acionada é visualizada no canal 2 

e (azul). O resultado deste teste foi satisfatório. O circuito de interface sem os diodos Zeners 

fez com que a bobina de ignição junto com a vela produzi-se uma centelha capaz de colocar o 

motor de combustão interna em operação. 

A bancada utilizada nos testes possui duas bobinas e quatro velas de ignição. A figura 

(42) ilustra a bancada de testes da bobina de ignição. 

 
Figura 42. Bancada de testes da bobina de ignição. 

4.5. Comunicação entre os microcontroladores 

Como mencionado anteriormente, a unidade eletrônica de controle didática possui três 

microcontroladores. Estes três microcontroladores se comunicam através de protocolos de 

comunicação serial. A seguir serão demonstrados os testes efetuados em bancada comprovan-

do a eficácia do sistema proposto. 

4.5.1. Comunicação entre o bloco de gerenciamento e o bloco de sincronismo  
 

O protocolo de comunicação serial SPI utiliza três terminais do microcontrolador para 

transmitir e receber uma mensagem. São eles o SCK que é o clock do barramento, o SDI que 

é o terminal de recepção de dados e o SDO que o terminal de transmissão de dados. 

Para realizar este teste foram desenvolvidos dois softwares, O primeiro transmite uma 

mensagem através do microcontrolador de gerenciamento. O segundo, aplicado ao microcon-

trolador de sincronismo, recebe uma mensagem do microcontrolador de gerenciamento e atua 
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acendendo um diodo emissor de luz caso a mensagem tenha sido recebida com sucesso. O 

resultado deste teste é ilustrado na figura (43). 

 
Figura 43. Teste comunicação SPI. 

 
Na figura (43) encontra-se o clock do barramento (SCK) no canal 1 (amarelo), a mensa-

gem transmitida (SDO) no canal 2 (azul) e o terminal de recepção (SDI) no canal 3 (rosa). 

4.5.2. Comunicação entre o bloco de gerenciamento e o bloco de comunicação  
 

O protocolo de comunicação serial USART utiliza dois terminais do microcontrolador 

para transmitir e receber dados. São eles o TX que transmite dado e o RX que recebe dado. 

Para realizar este teste foram desenvolvidos dois softwares. O primeiro transmite uma 

mensagem através do microcontrolador de gerenciamento. O segundo, aplicado ao microcon-

trolador de comunicação, recebe uma mensagem do microcontrolador de gerenciamento e 

atua acendendo um diodo emissor de luz caso a mensagem tenha sido recebida com sucesso. 

O resultado deste teste encontra-se na figura (44). 

 
Figura 44. Teste comunicação USART. 
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Na figura (44) encontra-se no canal 1 (amarelo) um dado sendo transmitido do micro-

controlador de gerenciamento (TX) para o microcontrolador de comunicação (RX) através do 

protocolo de comunicação serial USART. 

4.6. Comunicação com a rede CAN 

Para realizar o teste da rede CAN, foi desenvolvido um software com a função de confi-

gurar, através do microcontrolador de comunicação, os parâmetros básicos do controlador 

CAN (MCP2515). Esta configuração é realizada através de uma comunicação SPI existente 

entre os dois circuitos integrados. Depois de configurado os principais parâmetros o controla-

dor transmite o dado para um transmissor CAN (PCA82C251). Este transmissor efetua a in-

terface entre o barramento e a unidade eletrônica didática. Na figura (45) encontra-se no canal 

1(amarelo) a transmissão de duas mensagens diferentes no barramento denominado CAN HI-

GH com uma taxa de transmissão de 500kbps. 

 
Figura 45. Teste rede CAN. 

4.7. Considerações finais 

Neste capítulo foi descrito os ensaios e os resultados obtidos. Foi realizado um estudo 

comparativo entre o desejado e o realizado. Foi abordado também, as dificuldades encontra-

das durante todo projeto para validar a metodologia implementada. 

No próximo capítulo será descrita as conclusões obtidas com todo o projeto. Verifica-

remos se a meta foi atingida e generalizaremos o tema para futuras pesquisas na área. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Atualmente discute-se muito sobre as emissões de gases nocivos não só à saúde do ho-

mem como também ao meio ambiente, e como já é de nosso conhecimento os automóveis são 

um dos maiores produtores mundiais destes gases, e o Brasil por ser um dos maiores produto-

res de automóveis do mundo tem a sua grande importância com essas questões. Para diminuir 

este índice de emissões a solução adotada pela indústria automotiva foi a de investir cada vez 

mais em gerenciamento eletrônico nos motores de ciclo Otto. O processo de gerenciamento 

eletrônico em um motor de ciclo Otto está cada dia mais sofisticado, cada vez mais sensores e 

mais atuadores são adicionados ao sistema a fim de melhorar o rendimento e consequente-

mente reduzir as emissões em busca sempre da denominada relação estequiométrica para se 

obter uma queima completa de todo combustível admitido para o interior da câmara de com-

bustão com o máximo aproveitamento do torque e da potência. Desta forma, a demanda por 

conhecimentos nesta área se faz muito necessária atualmente no Brasil. 

Os resultados obtidos neste projeto foram positivos em relação à escolha de uma meto-

dologia experimental e evolutiva com alto valor educacional, permitindo que os alunos de 

graduação e pós-graduação utilizem os conhecimentos adquiridos com este projeto no desen-

volvimento de novas tecnologias contribuindo de forma positiva para sociedade brasileira e 

mundial. 

Também, com os resultados obtidos em experimentos seccionados com elementos reais 

antecipam que com o aperfeiçoamento dos softwares, seguramente será possível gerenciar um 

motor de combustão interna ciclo Otto de forma própria, considerando-se que as principais 

entradas e saídas da ECU original foram previstas neste trabalho. 

A plataforma didática de injeção eletrônica para controle de motores de combustão in-

terna desenvolvida neste projeto contribuirá para o aprendizado dos graduandos e também 

será de grande utilidade para os docentes que ministrarem aulas direcionadas ao gerenciamen-

to eletrônico de um motor de combustão interna ciclo Otto e todos os outros temas direciona-

dos a eletrônica embarcada. 

Dentro da proposta inicial, o objetivo foi alcançado. A experiência adquirida no desen-

volvimento desta primeira versão criou uma dinâmica de trabalho e soluções que abreviará 

significativamente o desenvolvimento de novas versões. 
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5.1. Sugestões para projetos futuros 

Ao longo de todo o trabalho, observei diversos pontos de possíveis melhorias no siste-

ma desenvolvido. Devido ao tempo escasso para a realização do projeto, várias dessas melho-

rias tiveram que ser deixadas de lado, para que meus esforços estivessem focados em alcançar 

os resultados previstos e estabelecidos como escopo do projeto. 

Sendo assim, gostaria de deixar estas idéias como sugestões para trabalhos futuros, que 

possam tomar por base este trabalho e extendê-lo ou melhorá-lo: 

 

 Desenvolvimento de softwares mais complexos para os três microcontroladores 

do sistema; 

 Integração do módulo com a rede de comunicação serial CAN, processando as 

mensagens da rede e atuando de forma precisa no sistema; 

 Desenvolver um sistema de aquisição de dados utilizando a porta de comunica-

ção externa USART utilizando como base circuitos integrados como MAX232 

(SERIAL) e FT232RL (PORTA USB); 

 Desenvolver softwares de visualização e atualização dos parâmetros em compu-

tadores pessoais; 

 Permitir que parâmetros sejam alterados  em tempo real, sem a necessidade de se 

compilar um novo código fonte; 

 Substituição dos três microcontroladores por um que atenda toda demanda ope-

racional do sistema; 

 Inclusão de memórias FLASH, EEPROM, NVRAM para o desenvolvimento e 

armazenamento de mapas de injeção e ignição; 

 Substituição dos circuitos condicionadores por circuitos integrados de aplicação 

comercial; 

 Substituição dos circuitos de interface por circuitos integrados de aplicação co-

mercial; 

 Construir os módulos de forma descentralizada e conectar via protocolo CAN; 

 Análise dos sinais dos sensores e adequação dos condicionadores; 

 Projetar e desenvolver um circuito condicionador para o knock sensor; 

 Melhorar o circuito de interface das bobinas de ignição; 

 Testar o hardware em um veículo de testes. 
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