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 “Quando fizeres algo nobre e belo e 

ninguém notar, não fique triste. Pois o sol 

toda manhã faz um lindo espetáculo e no 

entanto, a maioria da platéia ainda 

dorme...” 

John Lennon 

 



 

 

RESUMO 
 
 
 
 

 

Com o enorme crescimento de novas tecnologias na indústria automotiva, surgiram 

diversas estratégias para a melhoria de um motor de combustão interna do ciclo otto. 

A indústria e o meio acadêmico desenvolvem estudos na melhoria do torque do motor, na 

economia do combustível e na diminuição das emissões nos gases de escape, onde a partir 

desses fatores, são encontrados algumas soluções para cada uma dessas variáveis, uma delas é 

o comando de válvula variável, que com um ajuste no momento de abertura e fechamento das 

válvulas de escape e admissão baseado na rotação, consegue adquirir benefícios para o motor 

como por exemplo: Diminuição da quantidade de monóxidos de nitrogênio e dióxidos de 

nitrogênio durante a combustão, aumento do torque, potência e eficiência do motor. A maioria 

dos comandos de válvulas variáveis encontrados no mercado, variam o momento de abertura 

e fechamento das válvulas mecanicamente, ou seja, não são tão precisos em relação à variação 

em toda a faixa de rotação. Qualquer tipo de variação, mesmo que somente em alguma faixa 

de rotação, adquire uma melhoria significativa na eficiência do motor. Este trabalho consiste 

em desenvolver um comando de válvulas variável eletronicamente, a partir do sinal de rotação 

do motor, ou seja, em todas as faixas de operação do motor, será estudado um mapa de 

abertura e fechamento das válvulas para uma melhoria em sua eficiência. Para isso será 

utilizado um solenoide em cada válvula de admissão e escape, recebendo o sinal de um 

microcontrolador para o seu acionamento. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, 

contribui-se com a evolução do motor de ciclo otto, levando em conta a enorme preocupação 

ambiental, em relação a diminuição das emissões dos gases de escape com uma boa eficiência 

no motor. 

 

Palavras chaves: Motor ciclo Otto, Comando de válvulas variável, Solenoide, Emissões.   

 

 

 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 

 

With the huge growth of new technologies in the automotive industry, there were 

several strategies for the improvement of Otto cycle internal combustion engine. The industry 

and world academic develops studies on improving torque, fuel economy and reduced 

emissions in the exhaust gases, from these factors, many solutions are found for each of these 

variables, one is the variable camshaft, with an adjustment at the time of opening and closing 

the intake and exhaust valves based on the rotation, can get benefits for the motor for 

example: Decrease the amount of nitrogen oxides (NO and NO2) during combustion; Increase 

of torque and power, and better engine efficiency. Most of the variable camshaft found in the 

market, vary the time of opening and closing of valves mechanically, ie, are not as precise in 

relation to variation throughout the speed range. Any variation, even if only in a speed range, 

takes a significant improvement in engine efficiency. This work is to develop a variable 

camshaft electronically, with the synchronism from the engine speed, ie, all operating ranges 

of the engine, a map will be studied for opening and closing of valves to an improvement in 

efficiency. For it will be used a solenoid valve in each inlet valve and exhaust valve, receiving 

the signal of the rotation from a microcontroller for your drive. With the development of this 

technology, contributes to the development of the Otto cycle engine, taking into account the 

great environmental concern, for reducing emissions of exhaust gases with a high efficiency 

motor. 

 

Keywords: Otto cycle engine, Variable camshaft, Solenoid, Emissions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Uma das grandes questões dos últimos anos foi a importância do cuidado com o meio 

ambiente, devido aos grandes problemas climáticos e de saúde humana causados em 

consequência da grande quantidade de poluentes expelidos no ar, nos mares e no solo. 

Atualmente, a frota de veículos possui um número extremamente significativo, sendo uma 

grande fonte de poluição por utilizarem derivados do petróleo como combustível. Este novo 

cenário exige uma redução nas emissões dos motores de combustão interna e a consequente 

diminuição no consumo de combustível além de promover uma maior proteção na saúde das 

pessoas e melhoria da qualidade do ar nos centros urbanos. No Brasil as tecnologias são 

implementadas com o intuito de atender o Programa de Emissões (PROCONVE), que visa 

instituir menores limites de emissões dos gases de escape dos automóveis.  

Para se obter motores mais econômicos, menos poluentes e mais potentes, existe uma 

saudável competição no ramo automotivo, na qual cada indústria desenvolve uma tecnologia 

diferente para atender esse requisito. Estão sendo desenvolvidas diversas melhorias, como por 

exemplo: turbo-compressores, sobre alimentadores, injeção direta de combustível e variadores 

de fase. 

Os variadores de fase, ou comando de válvulas variável, estão sendo amplamente 

estudados pelas montadoras em motores de baixa cilindrada, pois atualmente poucos motores 

utilizam sua plena carga com o uso de um curso fixo do comando de válvulas, na qual não se 

pode obter um controle do momento e do tempo de abertura e fechamento das válvulas de 

admissão e escape, comprometendo a economia de combustível ou o desempenho do motor 

(Guimarães, 2008). 

Poucos são os motores que utilizam algum sistema mecânico para se obter uma certa 

flexibilidade no tempo de abertura e fechamento das válvulas, porém nenhum desses sistemas 

produz o completo ajuste em sua sincronização. 

Como essa tecnologia ainda é recente e a fonte de literatura sobre o assunto são 

limitadas, motivou o desenvolvimento desse trabalho, na qual será desenvolvido um comando 

de válvulas variável pelo acionamento por um solenoide, dependente da rotação do motor. 
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1.1 Objetivos e motivação 
 

Criar um sistema de acionamento de válvulas que efetue o mesmo trabalho que o 

acionamento mecânico através de solenoides é algo inovador. Este trabalho tem como 

objetivo desenvolver um sistema que através de um sincronismo eletrônico efetue o controle 

da abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape de um motor à ciclo Otto por 

meio de solenoides. 

As motivações para realização deste trabalho estão no desafio em aplicar conhecimentos 

eletrônicos e mecânicos adquirido em algo que possibilite demonstrar que sistemas avançados 

de controle de acionamento de válvulas podem ser obtidos com custos menores e com uma 

aproximação da tecnologia de grandes montadoras. 

 

1.2 Conteúdo  
 

Este trabalho contém uma revisão dos conceitos básicos do funcionamento de um motor 

do ciclo Otto, bem como uma revisão de suas principais funções mecânicas, destacando-se o 

comando de válvulas convencional, de maneira a facilitar o entendimento do assunto. 

Algumas observações e conclusões encontradas na literatura especializada referente a um 

comando de válvulas variável e seus benefícios também serão citados demonstrando sua 

colaboração na melhoria da eficiência de um motor. 

O trabalho escrito foi dividido em 3 partes: na primeira parte discute-se os conceitos 

básicos necessário para uma boa compreensão do desenvolvimento do trabalho; na segunda 

parte discute-se a construção do experimento, bem como a montagem de um motor com a 

adaptação de um comando de válvulas variável. A seguir apresenta-se o algoritmo proposto 

para tentar melhorar a eficiência do motor modificando-se o ângulo de abertura e fechamento 

das válvulas de admissão e escape. Finalmente, na terceira e última parte apresentam-se os 

resultados dos experimentos, bem como suas propostas futuras. 

1.3 Metodologia 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi dividida em quatro 

fases: Na primeira fase foi realizado um estudo prévio das partes mecânicas de um motor do 

ciclo Otto, bem como o comando de válvulas convencional, para a compreensão do seu 

funcionamento e a proposta de um comando de válvulas variável;  
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Na segunda fase foi desenvolvida a adaptação do solenoide no comando de válvulas 

com a compreensão de suas limitações e a adaptação de uma roda dentada com o sensor 

óptico;  

Na terceira fase desenvolveu-se o algoritmo necessário para o acionamento das válvulas 

de admissão e escape no melhor momento de acordo com a rotação do motor e, finalmente,  

na quarta fase, foram reunidas as documentações necessárias para a realização do trabalho 

escrito, assim como os resultados obtidos, conclusões e propostas futuras. 
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2. COMANDO DE VÁLVULAS VARIÁVEL POR SOLENOIDE 

 

Para o entendimento do funcionamento de um comando de válvulas de admissão e 

escape variável por solenoide, este capítulo descreve o funcionamento básico de um motor do 

ciclo Otto. Em seguida, apresenta-se um resumo sobre comando de válvulas convencional, 

bem como os detalhes específicos de um comando de válvulas variável. 

 

2.1  Breve histórico dos motores de combustão interna Ciclo Otto 
 

O motor de combustão interna foi “inspirado” nas armas de fogo, pois transformavam a 

energia térmica da explosão em trabalho. Dos primórdios da evolução dos motores, 

encontram-se as máquinas a vapor, seguida pelas máquinas com ar quente substituindo o 

vapor, pois tinham maior rendimento por operarem com pressão maior (Câmara, 2006). 

Em seguida, impulsionou-se o uso de combustíveis líquidos dada a crescente demanda 

da utilização de derivados do petróleo.  

O engenheiro Alphonse Beau de Rochas em 1862 idealizou o ciclo de funcionamento de 

um motor de quatro tempos sendo que em 1876 foi patenteado por Nikolaus Otto, sendo 

assim denominado “Motor ciclo Otto”. A essência do seu funcionamento e construção não se 

diferencia em muito dos motores atuais, com o diferencial do avanço da tecnologia em áreas 

como materiais, lubrificantes e da eletrônica embarcada nos mesmos (Milhor, 2002). 

Na evolução dos motores também se destaca componentes e sistemas que foram 

adaptados para maior eficiência do motor como o sistema de distribuição por válvulas, cames 

e balancins desenvolvidos por Morey do exército americano em 1826 (Câmara, 2006). 

 Segundo (Martins, 2005), mesmo mais de 100 anos decorridos após a invenção do 

motor de combustão interna, seu desenvolvimento continua em ritmo crescente, sendo que 

entre os anos de 1920 e 1960 ocorreu um desenvolvimento no rendimento semelhante ao que 

ocorreu nos últimos cinco anos (Câmara, 2006, p. 22). 
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2.2  Componentes do motor 
 

A Figura 1 apresenta os componentes de um motor de combustão interna, simplificado, 

em corte.  Pode-se observar pela figura os 13 principais componentes que formam o conjunto 

de um motor ciclo Otto monocilindro.

 
Figura 1 - Vista em corte de um motor (simplificado) ( Adaptado de Padilha, 2007) 

 

 
São eles: 

• Êmbolo (1); 

• Biela (2); 

• Virabrequim ou árvore de 

manivelas (3); 

• Anéis de Vedação (4); 

• Ressaltos dos cames no 

Comando de Válvulas (5a e 

5b); 

• Válvula de escape (6); 

• Válvula de admissão (7); 

• Coletor de admissão (8); 

• Cabeçote (9); 

• Cilindro (10); 

• Bloco do motor (11); 

• Conduto de escape (12); 

• Vela de Ignição (13); 
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2.3 Funcionamento de um motor de combustão interna 
 

O motor de combustão interna de ciclo Otto, tem seu regime de operação dividido em 

quatro tempos, completando seu ciclo em duas voltas completas da árvore de manivelas. A 

árvore de manivelas é o responsável pela transmissão da força gerada pela pressão resultante 

da queima do combustível sobre o pistão para o conjunto motor. Um motor de combustão 

interna possui um comando de válvulas que efetua o acionamento de duas ou mais válvulas, 

(escape e admissão), acionadas mecanicamente (mais comum) ou eletronicamente (objetivo 

desse estudo). A árvore de manivelas recebe a força resultante da queima movimenta o pistão 

do Ponto Morto Inferior (PMI) para o Ponto Morto Superior (PMS), e vice-versa fazendo com 

que os quatro ciclos do motor se realizem. 

Os quatro ciclos do motor Otto são: 

• Admissão; 

• Compressão; 

• Combustão; 

• Escape. 

Tendo como base um sistema teórico de funcionamento de um motor de quatro tempos 

de aspiração natural, no ciclo de admissão a válvula de admissão tem sua abertura, 

representado na Figura 2Figura 2a a seguir, quando o embolo está em PMS (Ponto Morto 

Superior). Esta é a posição de limite de excursão do embolo na parte superior do cilindro. 

Neste momento a válvula de descarga encontra-se fechada. A admissão de ar é provocada 

pelo deslocamento do embolo para o PMI (Ponto Morto Inferior), analogamente, o limite 

inferior de excursão do embolo. Durante o movimento de descida gera-se uma região de 

depressão no interior do cilindro, provocando um deslocamento da massa de ar para o interior 

do cilindro. O embolo em seu deslocamento do PMS para o PMI acelera e posteriormente 

desacelera com um perfil senoidal (Hanriot, 2001).  

Na seqüência do ciclo de quatro tempos, na fase de compressão, o embolo se desloca do 

PMI para o PMS, ilustrado na Figura 2Figura 2b. Nesse momento, as válvulas de admissão e 

escape estão fechadas, garantindo-se assim a compressão da mistura ar /combustível. A 

centelha da vela de ignição, no final do curso do embolo na parte superior do cilindro, inicia o 

processo de queima do combustível, seguindo-se pelo tempo de combustão, e 

consequentemente, a expansão dos gases. Durante o processo de expansão dos gases, há um 

aumento de pressão acarretando a produção de uma força que atua sobre a parte superior do 
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embolo. Essa força provoca um descolamento descendente do pistão, para o PMI. Durante o 

tempo de combustão e expansão dos gases as válvulas de admissão e escape permanecem 

fechadas possibilitando a conversão da energia da expansão em trabalho mecânico para o 

motor. 

 

 
Figura 2 - Ciclos de um motor de quatro tempos (Extraído de Obert F., 1971). 

 
Durante o ciclo de descarga os resíduos da combustão são direcionados para o condutor 

de escape passando pela válvula de escape que se encontra aberta enquanto a válvula de 

admissão permanece fechada. 

Como citado anteriormente, este ciclo foi proposto por Beau de Rochas em 1862 e 

fisicamente construído por Nikolaus Otto em 1876, sendo finalmente batizado com seu nome, 

Ciclo Otto (Alfred e Francisco, 1960). 
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2.4 Comando de válvulas convencional 
 

O comando de válvulas tem a função de controlar a troca de gases dentro do cilindro, 

realizando a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e escape. Existem diversas 

configurações de comando de válvulas, na qual cada uma se adapta melhor à geometria do 

veículo onde é instalada. A mais comum delas é a que possui cames e um eixo girante 

chamado de comando de válvulas. As molas das válvulas e um conjunto de tuchos permitem o 

acionamento das válvulas pelo contato com o ressalto dos cames. Nesta configuração as 

válvulas tem sua abertura determinada pelo ressalto físico dos cames encontrados no eixo 

girante ou comando, o que faz com que o ressalto do came contenha o perfil da abertura 

mecânica das válvulas do motor, controlando diretamente a mistura ar/combustível que entra 

e a quatidade de gases de escape que sai de um motor ciclo Otto. Este arranjo mecânico 

promove o perfeito sincronismo com todas as condições do motor necessárias para realizar o 

ciclo Otto  (Andreoli, 2009). Este tipo de comando de válvulas pode ser visualizado na Figura 

3. 

 

 
Figura 3 - Comando de válvulas convencional mais utilizado (Adaptado de Heywood, 1988).  

Comando 
de válvulas 



22 
 

 

O comando de válvulas é uma das peças mecânicas de maior influência para que se 

possa obter uma boa eficiência do motor. Responsável pela mistura A/C (Ar / Combustível)  

que entra no motor e na quantidade de gases de exaustão que saem do motor, o comando de 

válvulas com sua sincronia de eventos determina o sincronismo de todas as etapas de 

funcionamento do motor (Alcântara Dias, 2011). 

2.5 Comando de válvulas variável 
 

Este tipo de comando de válvulas permite a variação no tempo de abertura do curso das 

válvulas. Com o comando convencional as válvulas abrem e fecham de maneira mecânica, ou 

seja, com tempo fixo, por esse motivo cada montadora optava por ter um motor mais potente 

ou mais econômico. Com a tecnologia dos comandos de válvula variável, é permitido que as 

válvulas sejam abertas e fechadas de acordo com a necessidade de cada regime. 

  Diversas melhorias foram desenvolvidas para se controlar adequadamente a variação 

da abertura e do fechamento das válvulas de admissão e escape em um motor de ciclo Otto. 

Com o ajuste adequado do comando de válvulas, o motor poderá obter, por exemplo, maior 

torque, maior desempenho, maior economia de combustível e menor emissão de poluentes 

(Guimarães, 2008).  

   

2.5.1 Benefícios de um comando de válvula variável 

 

Serão citados abaixo alguns benefícios que um comando de válvulas variável pode 

trazer para um motor de ciclo Otto: 

 

• Eliminação das perdas na eficiência volumétrica na admissão e o aumento do 

aproveitamento do combustível; 

• Aumento do torque; 

• Maior eficiência na operação sem ou com pequena carga; 

• Diminuição da quantidade de monóxidos de nitrogênio e dióxidos de nitrogênio 

durante a combustão; 

• Melhoria no efeito RAM; 
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• Melhor rendimento volumétrico através das ondas de rarefação no conduto de 

admissão; 

2.5.1.1 Eliminação das perdas na admissão e o aumento do aproveitamento do combustível. 
 

  A eliminação das perdas na admissão e o aumento do aproveitamento do combustível 

ocorrem com o controle da massa de ar pela própria válvula de admissão, ou seja, não seria 

feito pela válvula borboleta, o que causa perdas térmicas e conseqüentemente diminui a 

eficiência térmica do motor, a válvula borboleta permaneceria aberta e o controle da massa de 

ar para o cilindro seria feito controlando a válvula de admissão. Atrasando ou adiantando a 

abertura e o fechamento da válvula, faz com que seja reduzido ou aumentado o volume de ar 

no início da compressão, sem que haja qualquer restrição para a passagem de ar. (Tsao, 2000; 

Levin e Schechter, 1996).  

 
2.5.1.2 Aumento do torque 

 

O aumento do torque é realizado melhorando-se os tempos de abertura e fechamento 

das válvulas, o que faz com que a curva de torque seja mais achatada em relação a variadas 

rotações, em outras palavras, ela não terá um valor de pico somente na faixa de rotações 

médias do motor, como é usado atualmente nos comandos de válvulas convencionais. 

Segundo Levin e Schechter (1996) é possível se obter um aumento de torque de até 50% em 

baixas velocidades e um aumento médio de 10% em toda faixa de velocidades, além de uma 

eficiência volumétrica maior e redução dos gases residuais (Urata et al.1993). 

 
2.5.1.3 Maior eficiência operando sem ou com pequena carga 

 

Uma das características importantes para o bom desempenho de um motor ciclo Otto, 

tanto em torque quanto em emissões está relacionada a uma boa homogeneização do ar com o 

combustível. Uma maior eficiência operando sem ou com pequena carga é obtida quando a 

maior parte da combustão é completada no início da fase de expansão, então, precisa-se de 

uma maior turbulência dos gases de admissão para que tenha uma maior taxa de queima. Isso 

não ocorre nos motores com comando de válvulas convencionais, pois em baixas rotações, a 

turbulência dos gases é insuficiente para gerar uma queima rápida, então, atrasando-se a 

abertura da válvula de admissão pode-se aproveitar melhor a velocidade do embolo, que é a 

máxima próximo do ponto médio de seu curso, aumentando-se a taxa de queima da mistura 

(Levin e Schechter, 1996). 
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2.5.1.4 Diminuição da quantidade de monóxidos de nitrogênio e dióxidos de nitrogênio 
durante a combustão 

 

A descarga dos resíduos é promovida por dois fatores. O primeiro fator é a diferença de 

pressão existente no conduto de escape, e a pressão no interior do cilindro, próxima da 

pressão residual da combustão. O segundo fator é proporcionado pelo movimento do embolo 

do PMI para PMS, neste momento os gases são “empurrados” pelo êmbolo para sua única 

saída, a válvula de escape. 

Fechando-se a válvula de escape um pouco antes do PMS, faz com que uma última 

porção de gases residuais fique presa no cilindro, favorecendo para que haja uma redução dos 

picos de temperatura na combustão e diminuição da quantidade de óxidos de nitrogênio (NO e 

NO2) (Guimarães, 2008). 

 
2.5.1.5 Melhoria no efeito RAM 

 

Devido ao deslocamento do embolo no interior do cilindro com certa aceleração e 

desaceleração, uma diferença de pressão é gerada entre cilindro e coletor de admissão, esta 

diferença de pressão produz um fluxo de ar para a região de menor pressão, no caso, o 

cilindro. O fluxo de ar possui uma energia cinética que pode ser aproveitada gerando uma 

sobre-alimentação natural devido a inércia do gás (Bacon, 1942).  

Efeito RAM é o aproveitamento da inércia dos gases, tanto na admissão como no escape 

e tem por função, melhorar o preenchimento do cilindro dando um maior rendimento no 

motor. Recebe esse nome em relação ao “carneiro hidráulico ou ariete hidráulico”, uma vez 

que RAM significa “carneiro” em inglês, o termo está associado ao golpe de ariete que ocorre 

em sistemas hidráulicos com o fechamento/abertura abrupto de uma válvula e a geração de 

uma sobre/sob pressão, semelhante ao que ocorre no conduto de admissão. Assim, quando a 

válvula de admissão abre ou fecha, produz-se um fenômeno similar ao golpe de ariete, 

chamado efeito RAM (Hanriot, 2001).   

Rendimento volumétrico é a capacidade que um motor possui de admitir ar atmosférico. 

Aproveitando a inércia do gás pode-se elevar o rendimento volumétrico de um motor e 

consequentemente elevar sua potência. (Heywood, 1988).  

No ciclo de admissão a válvula de admissão permanece aberta durante todo o período. 

Um atraso no fechamento da válvula de admissão permite o aproveitamento da energia 

inercial da massa de ar, como ilustrado na Figura 4.  
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Figura 4 - Diagrama de válvulas com o atraso do fechamento da válvula de admissão (Extraído de Heisler, 1995) 

 

O efeito RAM se relaciona também com a dimensão do conduto de admissão, quanto 

maior for o comprimento de um conduto maior é o efeito RAM em contrapartida quanto 

maoir for a àrea de secção transversal menor será o efeito RAM. Um grande problemas de 

condutos longos é a sua perda de pressão o que pode se sobrepor aos ganhos. Diversos 

fabricantes de automóveis utilizam condutos de admissão variável o que, dependendo das 

condições do motor, podem adotar comprimento de condutos diferenciados (Hanriot, 2001). 

 
2.5.1.6 Aumento na eficiência volumétrica do motor 

 

O sistema de admissão e descarga dos gases tem uma relação direta com o desempenho 

de um motor. Um atraso ou um adiantamento no fechamento ou abertura das válvulas de 

admissão e/ou escape, influencia diretamente na eficiência volumétrica e consequentemente 

no desempenho do motor e redução dos níveis de emissões. 

A válvula de admissão efetuando uma abertura antecipada ainda no ciclo de exaustão 

permite um aproveitamento da energia cinética dos gases de escape que estarão em direção ao 

coletor de escape com uma velocidade específica gerando uma depressão no cilindro, como 
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mostra a Figura 5, onde AA significa válvula de admissão e EA significa válvula de escape, 

este aproveitamento permite uma maior massa de ar no interior do cilindro aumentando assim 

o rendimento volumétrico do motor. 

 

 

Figura 5 - Diagrama de válvulas alterando a abertura da válvula de admissão (Extraído de Heisler, 1995) 

 
Por outro lado, a pressão no cilindro no final do curso de escape se encontra em torno de 

3 a 4 bar, sendo assim, uma abertura muito antecipada da válvula de admissão irá fazer com 

que os gases oriundos da queima se direcionem ao condutor de admissão através da válvula de 

admissão, o que geraria uma perda no rendimento volumétrico do motor. 

 
2.5.1.7 Melhor rendimento volumétrico através das ondas de rarefação no conduto de 
admissão 
 

Morse et al. (1938) foi um dos precursores no estudo das interferências causadas pela 

abertura da válvula de admissão e a sua relação com o aumento da eficiência volumétrica em 

um motor. O embolo quando efetua seu deslocamento do PMS para PMI gera uma queda da 

pressão no interior do cilindro que é transmitida ao conduto de admissão através da válvula de 
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admissão no momento da sua abertura. Na Figura 6 é possível observar as diferenças de 

pressão existentes na porta da válvula, local onde há o contato entre a válvula e sua sede no 

cabeçote, e no interior do cilindro, onde a pressão é inferior. Observa-se que a pressão na 

porta da válvula é maior do que a pressão no interior do cilindro em todo o deslocamento do 

PMS para PMI. 

 

 
Figura 6 - Pressão na admissão x ângulo de movimento do pistão (Extraído de Heisler, 1995) 

 

Para um motor com condutos de dimensões reais a variação da pressão gera uma onda, 

que podem ser consideradas como movimentos oscilatórios que se propagam num meio, 

transportando apenas energia, sem transportar matéria, que no momento de abertura das 

válvulas de admissão se encontra com a parede do conduto onde a mesma é refletida em 

direção a válvula. A onda gerada na abertura de válvula é chamada de onda de rarefação, 

enquanto que a onda que se propaga em direção a porta da válvula é chamada de onda de 

compressão. Payri et al. (1995) mostraram que a pressão no conduto pode ser decomposta em 

dois componentes: o pulso primitivo e o refletido. O pulso primitivo é gerado na abertura da 

válvula com a queda de pressão no cilindro e o pulso refletido, em sentido contrario, como 

pode ser observado na Figura 7, onde AA se refere a abertura da válvula de admissão e AF se 

refere ao fechamento da válvula de admissão. 
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Figura 7 - Pulso de pressão inicial e refletido (Extraído de Heisler, 1995 ) 

 

No funcionamento do motor, uma massa de gás está em direção ao cilindro devido a 

uma diferença de pressão gerado no deslocamento do embolo. A onda de rarefação está em 

sentido oposto a massa de gás, que é gerada no momento de abertura da válvula de admissão. 

A onda de rarefação gerado no momento da abertura da válvula está em direção ao conduto de 

admissão onde se move a velocidade do som, de 340 m/s enquanto que a massa de gás esta a 

uma velocidade de 90 m/s (Heisler, 1995). 

A onda de rarefação é refletida após encontrar a parede do coletor e passa a ser uma 

onda de compressão (Hanriot, 2001) que se propaga em direção ao cilindro. O melhor 

rendimento volumétrico para esta situação é obtido quando a onda de compressão chega na 

válvula no momento exato do seu fechamento.  

Pode-se determinar que diversos são os componente envolvidos na obtenção do melhor 

rendimento, entre eles, o formato do conduto de admissão e o sistema de abertura das válvulas 

de admissão. 

As ondas de compressão existem em todas as rotações de um motor, mas apenas em 

rotações específicas são obtidas o máximo rendimento volumétrico em função do 

aproveitamento da onda de compressão. 

Com diversos benefícios, diversas são as estratégias da indústria automobilística para o 

desenvolvimento de comando de válvulas variável, abaixo será citado alguns comandos 

existentes no mercado. 
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2.6 Comando de válvulas variável existentes no mercado 
 

Atualmente a maioria dos comandos de válvulas variável existentes no mercado, são 

mecânicos, o que promove uma variação limitada, pois não há possibilidade de variar o 

comando em todas as faixas de rotação, sem levar em conta que comandos variáveis 

mecanicamente geralmente levam uma gama de peças a mais no motor, o que aumenta o peso 

e o custo final do produto. Também existem comandos de válvulas variável especificamente. 

Temos como exemplo carros comerciais de corrida, onde o comando é alterado para 

promover melhor eficiência em altas velocidades, porém faz com que o motor trabalhe 

instável em baixas rotações. Algumas grandes montadoras têm diferentes estratégias de 

comando de válvulas, serão citados alguns exemplos: 

O VTEC (Variable valve Timing and lift Eletronic Control) da HONDA, que foi 

lançado em 1989 no veículo “Integra R 1.8 8v” e teve um grande aumento de potência e 

eficiência no motor, o sistema funciona da seguinte forma: são duas válvulas de admissão e 

duas de escape, cada válvula possue três cames, dois iguais nas pontas, e um diferente no 

meio. Os cames das pontas são utilizados em rotações baixas e médias, visando melhoria 

nesse regime. Então em aproximadamente 5.000 rpm, um dispositivo eletro hidráulico com 

comando eletrônico aciona o came central visando obter maior potência em altas rotações, 

pode ser observado na Figura 8, onde came rápido se refere à um came de perfil mais rápido e 

came lento se refere à um came de perfil mais lento. O motor VTEC pode ser projetado de 

diferentes maneiras, pode ser visando aumento de potência como é o motor do Integra citado 

acima, ou visando melhor desempenho ou redução de consumo de combustível. No mercado 

brasileiro o VTEC está disponível nos veículos Honda de modelos CIVIC e FIT (Guimarães, 

2008); 

 

Figura 8 - Sistema VTEC HONDA (adaptado de Autozine Technical School) 
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O VVT-i (Comando Variável de Válvulas – inteligente) da TOYOTA equipado no 

modelo Corola utiliza a ECU para mudar a polia de comando de válvulas de admissão que 

possui um mecanismo interno, acionado hidraulicamente pelo próprio óleo do motor, que faz 

a árvore de comando mudar de posição em relação à polia e consequentemente ao 

virabrequim. Para isso, é levada em conta diversos sinais de sensores do motor. O esquema do 

VVT-i pode ser observado na Figura 9;  

 

 
Figura 9 -  Sistema VVT-i TOYOTA (adaptado de Wiring, 2009) 

 

O VVT-i da MERCEDES é ajustado hidraulicamente através de dois acionadores 

pivotantes. Eles são acionados eletromagneticamente e controlados pela ECU. Dependendo da 

velocidade do motor, a sobreposição da válvula pode variar para obtenção da melhor mistura 

ar/combustível para a combustão e remoção eficiente dos gases de escape;  

O sistema VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung ou variable adjustment of the 

camshafts) da BMW é bem mais sofisticado eletrônicamente do que os outros sistemas. Os 

primeiros sistemas VANOS eram acionados por solenoides com apenas duas posições, 

ON/OFF, já os sistemas mais atuais as solenoides são acionadas por um sinal tipo PWM 

(Pulse-Width Modulation), ou seja, com largura de pulso modulado. O ajuste da posição da 

válvula de admissão e escape é feita pelo módulo de controle do motor que possui um mapa 

cruzando informações de velocidade, carga, temperatura de água e óleo do motor, e posição 

dos comandos de válvulas. O módulo aciona uma válvula solenoide, neste caso com sinal tipo 

PWM, que direciona o fluxo do óleo para o pistão que está integrado à engrenagem do 

comando de cames, retardando ou adiantando a posição do comando em relação a ela, sendo 
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assim, as válvulas têm múltiplas posições possíveis e a posição do comando de válvulas pode 

ser continuamente variável, atendendo a todas as condições de funcionamento do motor 

(BMW, 2009). O sistema VANOS pode ser observado na Figura 10. 

 

 
Figura 10 - Sistema VANOS BMW (Adaptado de BMW) 

 

Ciente dos benefícios de um comando de válvulas variável, e dos tipos de comandos 

existentes no mercado, este trabalho visa o desenvolvimento de um comando de válvulas 

variável por solenoide, como citado no Capítulo 1, e será explicado abaixo o funcionamento 

de um solenoide e suas aplicações. 

 

2.7 Conceitos básicos para o funcionamento do comando de válvulas 
variável por solenoide 
 
2.7.1 Solenoide 

 

Solenoide é qualquer dispositivo eletromagnético constituído de um fio metálico 

enrolado em hélice sobre um cilindro, e que quando percorrido por uma corrente elétrica cria-

se um campo magnético comparável ao de um ímã (Aurélio, 1975). 

Solenoides comuns podem produzir forças que vão de fração Newton (N) até diversos 

Newtons. No entanto, quando se necessita de um “puxão” ou um “empurrão” numa parte 



32 
 

mecânica de algum dispositivo, o solenoide se mostra ideal para essa tarefa.  

 Na verdade, dependendo do tipo de “empurrão” ou “puxão” que se deseja produzir o 

solenoide pode ser construído de diversas formas. 

 

 
Figura 11 - Exemplos de solenoides (Extraído de Instituto Newton C. Braga). 

 

 Na Figura 11 em (a) temos um solenoide com núcleo cilíndrico típico que empurra um 

objeto quando ativado, cujo movimento será utilizado neste trabalho para empurrar a haste 

das válvulas de admissão e escape. O tipo de solenoide mostrado em (b) puxa um objeto 

quando é energizado e usa um núcleo cilíndrico. Em (c) ilustra-se um solenoide de alta 

potencia que usa núcleo laminado e que portanto opera com corrente alternada. 

Um outro tipo importante de solenoide que encontramos em certas aplicações é o 

solenoide rotativo que é mostrado em (d), neste solenoide, a cada pulso de corrente na bobina 

o seu eixo avança de um certo ângulo. 

Os solenoides são utilizados em diversas aplicações, como por exemplo, em 

eletrodomésticos de todos os tipos, em eletrônica embarcada (automotiva, aeronáutica e 

náutica) além de muitos outros campos em que a eletrônica esteja presente. O solenoide é um 

dos mais importantes dispositivos eletromecânicos.  

Os motores elétricos são um dos exemplos mais conhecidos, onde se obtém força 

mecânica a partir de energia elétrica, aproveitando o efeito magnético da corrente, onde são 

criadas forças capazes de mover um rotor. 

 
2.7.2 Eletromagnetismo 

 

O campo magnético foi conhecido pela primeira vez quando foram observados os 

efeitos de um imã natural permanente, chamado magnetita (Fe3O4). O magnetismo foi muito 
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usado na orientação em navegações e explorações primitivas, em bússolas. Mas não era 

conhecida mais nenhuma outra aplicação além dessa, até que em 1820, Hans Christian Ørsted 

(1777-1851) observou que no momento em que ele ligava e desligava um circuito com uma 

pilha voltaica, descoberta por Alessandro Volta (1745-1827), a agulha que se encontrava nas 

proximidades da corrente elétrica recebia uma pequena perturbação. Andre-Marie Ampere 

ouviu sobre a experiência de Ørsted, e uma semana depois, Ampere começou a quantificar a 

relação entre corrente elétrica e campo magnético (Reitz et al, 1982) (Fleisch, 2008). 

Este estudo, anexado aos trabalhos posteriores de Gauss, Henry, Faraday, e outros, fez 

com que o campo elétrico fosse associado ao campo magnético. Por fim, o trabalho teórico de 

Maxwell e outros, provou que esta associação é real. 

A dedicação destes homens para com esse estudo, tiveram uma importante contribuição 

para a atualidade, como o desenvolvimento da maquinaria elétrica, dos equipamentos de 

comunicação e dos computadores que desempenham papel tão importante em nossas vidas. 

 
2.7.3 Principio de funcionamento de um solenoide 

 

No momento em que a bobina do solenoide é energizada, ou seja, quando a corrente 

elétrica passa pelo fio enrolado no cilindro é criado um campo magnético com fluxo 

magnético maior em seu interior, ilustrado na Figura 12.  

 
Figura 12 - Campo magnético criado pela passagem da corrente elétrica (Extraído de Instituto Newton C. Braga). 

 

 Essa intensidade do fluxo magnético depende de diversos fatores, como por exemplo, 

o número de espiras da bobina (número de voltas do fio), intensidade da corrente elétrica e a 

existência ou não de um núcleo no seu interior. 

Pode ser observado na Figura 13 que no momento em que é colocado um núcleo de 

material ferroso nas proximidades de um solenoide, que concentre as linhas do campo 

magnético, uma força aparece no sentido de puxar esse núcleo para o interior da bobina. 
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Figura 13 -  Material ferroso é atraído pelo campo magnético (Extraído de Instituto Newton C. Braga). 

 A partir desse fenômeno, temos os dispositivos chamados solenoides, ilustrado pela 

Figura 14. 

 
Figura 14 – Solenoide (Extraído de Instituto Newton C. Braga). 

 

 Quando a bobina está desenergizada, a mola mantém o núcleo de material ferroso do 

solenoide fora do núcleo da bobina. Quando o circuito é fechado e a bobina é percorrida por 

uma corrente, o campo magnético criado puxa o núcleo para o interior, liberando dessa forma, 

força mecânica, movimentando o solenoide, que só pode realizar um esforço mecânico em um 

percurso relativamente pequeno (que é a distância que ele percorre ao ser puxado). 

Outro fato que deve ser levado em conta é que, como ilustrado na Figura 15, a força não 

tem a mesma intensidade no percurso realizado pelo núcleo, pois ela aumenta à medida que 

ele penetra na bobina. 

 
Figura 15 - Gráfico da Força X Deslocamento de um solenoide (Extraído de Instituto Newton C. Braga). 
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3. METODOLOGIA 
 

A eletrônica embarcada está cada vez mais presente nos automóveis, desde 

computadores de bordo para o conforto, airbags para a segurança e até melhorias na unidade 

de controle eletrônico do motor, visando melhor eficiência e menor consumo de combústivel 

nos automóveis, tendo o objetivo de reduzir as emissões dos gases presentes no escape em 

diversos regimes de operação.  

Como mencionado anteriormente, este trabalho tem como objetivo desenvolver um 

comando de válvulas (de admissão e escape) variável eletronicamente por solenoide. 

A seguir, descreve-se o desenvolvimento do projeto proposto, bem como suas partes 

mecânicas e eletrônicas. 

 

3.1.  Descrição geral 
 
 

 Foi definido que este projeto seria de uso didático, sendo assim, no motor de 

combustão interna ciclo Otto, utilizado no desenvolvimento prático deste projeto, não 

produzirá a combustão, e também não trabalhará em regime de altas rotações, permitindo a 

observação do momento de abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape em 

relação a rotação, que neste caso, atingirá limites extremamente baixos. 

Devido a ausência da combustão no motor, o mesmo precisa ser movimentado de 

alguma forma. Portanto, o motor foi acoplado à um motor elétrico, cuja mudança de 

velocidade ocorre com a ajuda de um inversor de frequência. 

Para o acionamento do solenoide de acordo com a rotação do motor, foi acoplada uma 

roda dentada, semelhante às usadas na maioria dos automóveis, na árvore de manivelas do 

motor. Nesta roda dentada foi posicionado um sensor óptico, que gera um sinal quadrado com 

o perído igual ao período dos dentes, com esse sinal o microcontrolador efetua o correto 

acionamento das válvulas de admissão e escape. 

Abaixo se encontra o diagrama de blocos geral do projeto. 
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Figura 16 - Diagrama de Blocos Geral da proposta do Controlador de Válvulas Eletrônico. 

 

3.2.  Descrição detalhada 
  
  

A seguir será feita uma descrição detalhada de todos os materias utilizados, bem como 

sua montagem. 

 

3.2.1. Inversor de Frequência 
 
 

Será utilizado um inversor de frequência para alterar a velocidade do motor de indução 

trifásico utilizado para a mudança da rotação do motor de combustão interna utilizado neste 

projeto. 

O inversor de frequência é um dispositivo que gera tensão e frequência ajustáveis. 

Na Figura 17 pode ser observada a estrutura interna de um inversor de frequência.  

 
Figura 17 - Estrutura interna de um inversor de frequência (Extraído de Streicher, 2009). 
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O primeiro estágio de um inversor de frequência faz a converção da alimentação 

trifásica AC, em DC, através de diodos retificadores. Em seguida a tensão DC passa por um 

capacitor, que atua como filtro, e por último, a tensão DC, filtrada, passa por uma ponte de 

transistores IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). Os transistores chaveiam várias vezes 

por ciclo, gerando um trem de pulsos com largura variável senoidalmente (PWM). Esta saída 

de tensão pulsada, sendo aplicada em um motor (carga indutiva) irá gerar uma forma de onda 

de corrente bem próxima da senoidal através do enrolamento do motor. 

 
 
3.2.2. Motor Elétrico 
 

 

O motor elétrico utilizado neste projeto é um motor de indução trifásico com potência 

de 0,18 cv e tensão de 220 V. 

 Um motor trifásico é um motor elétrico que usa corrente alternada trifásica para gerar 

o campo magnético do estator (grupo de enrolamentos cilíndricos que produz o campo 

eletromagnético). Enquanto na primeira fase a tensão é máxima, a segunda e a terceira fase 

são menores. Quando a segunda fase é máxima, a terceira e a primeira fase são menores, e 

assim respectivamente. O esquema de uma tensão trifásica pode ser observado na Figura 18. 

 

 
Figura 18 - Defasagem de um motor elétrico trifásico. (Extraído de Alfonso Martignoni, Eletrotécnica.) 

 
Os motores elétricos trifásicos possuem três conjuntos de enrolamentos com a mesma 

distância entre eles. A primeira fase da corrente trisfásica entra no primeiro conjunto de 
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enrolamentos criando um campo eletromagnético. Fazendo com que o rotor se movimente 

conforme mostrado na Figura 19. 

 

 
Figura 19- Conjunto de enrolamentos da primeira fase (Extraído de Manual Técnico Petrobras, 1996). 

 

A medida que a tensão diminui na primeira fase, acumula-se na segunda fase (esquema 

mostrado na Figura 18.) Essa tensão cria um campo eletromagnético no segundo conjunto de 

enrolamentos. O rotor se movimenta mais 60 graus, conforme mostrado na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Conjunto de enrolamentos da segunda fase (Extraído de Manual Técnico Petrobras, 1996). 

 
O mesmo ocorre com a terceira fase, à medida que a tensão na segunda fase diminui, a 

tensão se acumula na terceira fase, criando um campo eletromagnético no terceiro conjunto de 

enrolamentos. O rotor gira outros 60 graus, como mostrado na Figura 21. 

 
Figura 21 - Conjunto de enrolamentos da terceira fase (Extraído de Manual Técnico Petrobras, 1996). 
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A medida que a tensão na teceira fase diminui, a tensão se acumula novamente na 

primeira fase. A corrente alternada inverte a polaridade do campo eletromagnético fazendo 

com que o ciclo de rotacionamento continue. 

 
3.2.3. Roda Dentada 
 

 

Uma roda dentada é utilizada nesse projeto para determinar a rotação do motor, e a 

posição da árvore de manivelas. A roda dentada (roda fônica) é um disco giratório que 

apresenta uma série de ranhuras (dentes) ao longo de seu perímetro, formando uma espécie de 

“engrenagem”. É utilizada para medir a rotação do motor, pois com o seu giro, provoca-se 

uma variação no fluxo magnético quando posicionado em frente a um sensor magnético 

(geralmente utiliza-se um sensor de relutância variável, porém, neste projeto, foi determinado 

que o sensor óptico seria a melhor opção, pelo seu baixo custo e pelo fato de operar 

independente da rotação da roda fônica) (Mecânica de Auto, 2009). Mas para uma aplicação 

real, o sensor óptico não é aplicável, pois é muito sucetível a interferências, então, para uma 

aplicação real, seria melhor a utlização de um sensor Hall, que possui todas as proteções 

possível para o uso em automóvel. Na Figura 22 pode ser observado um modelo da roda 

fônica utilizada no projeto. 

 
Figura 22 - Roda fônica (Adaptado de Manual de instalação FuelTech, 2008). 

 

A roda fônica utilizada nesse projeto possui 36 dentes com a falta de 1 dente. Essa falha 

é utilizada para determinar a posição da árvore de manivelas, ocasionando no sinal do sensor 
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óptico uma “falha” proporcional à falha na roda fônica. Pode-se então, desenvolver um 

software sincronizado com o momento angular do motor. 

 
3.2.4. Motor 

 

A estrutura do projeto foi montada sobre um motor OHV (Over Head Valves) de 124,1 

cm3, monocilíndrico, 4 tempos, que gera potência máxima de 12,5 cv a 8.250 rpm e torque 

máximo de 1,02 kgf.m a 7.500 rpm.  

Na Figura 23 pode-se observar o exterior do motor escolhido.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

O motor do tipo OHV tem em sua caracteristica principal a localização do comando de 

válvulas no bloco do motor onde o acionamento das válvulas é feito por meio de varetas. Na 

Figura 24 está representada a estrutura de um comando de válvulas OHV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Vista externa do motor escolhido (Extraído de Manual Técnico da HONDA). 

             
Figura 24 - Estrutura de um comando OHV (Extraído de Manual Técnico da HONDA). 
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Para a implementação do comando de válvulas variável por solenoide, foram retirados o 

eixo do balancin, o suporte dos balancins, a vareta, o braço oscilante e a árvore de comando, 

pois essas peças seriam desnecessárias no acionamento por solenoide. 

A Figura 25 ilustra as peças acopladas no cabeçote do motor utilizado. 

 

 
Figura 25 - Cabeçote HONDA CG125 (Extraído de Manual Técnico da HONDA). 

 

Para a fixação do solenoide nas válvulas, foram retirados os retentores, as molas 

externas e internas, os retentores de óleo da haste, os assentos das molas e as chavetas. No 

capítulo 4 será listado o conjunto de peças reduzidas do motor e o resultado final da 

adaptação. 

 

3.2.5. Sensor Óptico 
 

 

Na maioria das vezes, para se identificar a velocidade do motor a partir do sinal 

referente da roda fônica utiliza-se um sensor de relutância magnética, que é basicamente 

formado por uma bobina enrolada em um imã permanente. No momento em que um dente da 

roda fônica passa pelo sensor, o campo magnético sofre uma distorção, essa distorção produz 

uma tensão induzida na bobina, permitindo assim, a geração de um sinal senoidal pelo sensor, 

referente aos dentes da roda fônica (Milhor, 2002). No caso deste projeto, o sensor de 

relutância não é aplicavel, pois iremos utilizar uma baixa rotação no motor, e o sensor de 
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relutancia magnética necessita de uma alta variação no campo magnético, obtendo um bom 

funcionamento somente em rotação elevada. 

Poderíamos utilizar um sensor Hall, um sensor bastante utilizado na indústria 

automotiva, semelhante ao sensor de relutância magnética, porém, o preço desse sensor é um 

pouco elevado, limitando assim a nossa utilização. 

Portanto, será utilizado neste trabalho um sensor óptico para gerar o sinal eletrônico 

referente à roda fônica, pois este sensor não depende da variação do fluxo magnético para o 

seu funcionamento. Logo, não depende de uma rotação elevada da roda fônica. O sensor 

óptico escolhido para este projeto é o ITR8102 que consiste em um diodo emissor de 

infravermelho e um fototransistor NPN de silício, um de frente para o outro, envolto à uma 

caixa preta termoplástica. O fototransistor recebe a radiação do diodo emissor de 

infravermeho e conduz corrente elétrica. Quando um objeto está entre o diodo emissor e o 

fototransistor, o mesmo não conduz corrente elétrica, pois não recebe a radiação do diodo 

emissor de luz. 

No caso de utilizarmos uma roda dentada, a forma de onda observada no sinal do sensor 

óptico pode ser visualizada na Figura 26 a seguir, onde o sinal de período menor é 

proporcional ao dente da roda fônica e o sinal de período maior é proporcional a falha da roda 

fônica. 

 

 
Figura 26 - Forma de onda do sensor óptico em relação a roda dentada. 

 
O encapsulamento do sensor utilizado pode ser observado na Figura 27. 

Falha Dente 



43 
 

 
Figura 27 - Sensor óptico utilizado (Extraído de Everlight, 2004) 

 
 

3.2.6. Circuito condicionador do sensor óptico 
 
 

A Figura 28 mostra o circuito utilizado para o condicionamento do sinal do sensor 

óptico para o microcontrolador.  

 
Figura 28 - Circuito condicionador do sinal do sensor óptico. 

 

O sinal proveniente do sensor óptico não está condicionado corretamente para a 

aquisição do microcontrolador, este precisa de um sinal “quadrado” de 0 a 5 V para o 

processamento do sinal, para isso, foi utilizado o CI (Circuito Integrado) 555 representado por 

U1 na Figura 28. 

O CI555 possui dois comparadores, um Latch RS (Reset/Set) e uma saída do tipo 

coletor aberto. O circuito interno do CI555, pode ser visualizado na Figura 29. Os três 

resistores representados por R na Figura 29 possuem o valor de 5K ohm. Nos pinos 2 e 6 do 

CI entra o sinal do sensor óptico, esse sinal é comparado com 2/3 de VCC no comparador 1 

referente ao divisor de tensão entre os resistores, e 1/3 de VCC no comparador 2 também 

referente ao divisor de tensão. A saída do comparador 1 é conectado ao pino S do Latch, e a 

saída do comparador 2 é conectado ao pino R do Latch. A saída Q do Latch é conectada à um 
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transistor onde no nosso projeto possui um led em sua saída para uma melhor visualização do 

sinal do sensor sem a utilização de um instrumento de medição. E a saída Q do Latch é a saída 

do sinal, propriamente condicionado. 

 
Figura 29 - Circuito interno do CI555 (Extraído de Apostila CI555). 

 

Nesse projeto, o pino 8 do CI é conectado à +5 V, assim, a entrada inversora do 

comparador 1 é aproximadamente +3 V e a entrada não inversora do comparador 2 é 

aproximadamente +1,5 V, onde no momento em que o sinal de entrada é 0 V, a saída do 

comparador 1 terá nível lógico 0, e a saída do comparador 2 terá nível lógico 1. E no 

momento em que o sinal de entrada é +5 V, a saída do comparador 1 terá nível lógico 1, e a 

saída do comparador 2 terá nível lógico 0.  

De acordo com a tabela verdade do Latch RS, ilustrada na Figura 30, quando a entrada 

S estiver em nível lógico 0, e a entrada R estiver em nível lógico 1, a saída Q terá nível lógico 

0 e a saída Q terá nível lógico 1. E quando a entrada S estiver em nível lógico 1, e a entrada R 

estiver em nível lógico 0, a saída Q terá nível lógico 1 e a saída Q terá nível lógico 0.  

 

 
Figura 30 - Tabela verdade do Latch RS (Extraído de Apostila CI555). 
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Se a saída Q possuir nível lógico 1, o transistor conduz, fazendo com que o Led do 

circuito se acenda, e se a saída Q possuir nível lógico 0, o transistor não conduz, e o led não se 

acende. Ou seja, se o sinal de entrada do CI for nível lógico 0, o led estará apagado, e se a 

entrada do CI for nível lógico 1, o led estará aceso. 

Portanto, se a entrada do CI555 estiver em nível lógico 0, a saída Q estará em nível 

lógico 1, e se a entrada do CI555 estiver em nível lógico 1, a saída Q estará em nível lógico 0. 

Assim tem-se um sinal condicionado para o microcontrolador realizar sua aquisição. 

 
3.2.7. Regulador de tensão 
 

 

A tensão fornecida pela bateria em automóveis é de aproximadamente +12 V. A tensão 

de operação dos circuitos integrados e componentes deste projeto é de +5 V, somente o 

solenoide é acionado com tensão de +12 V. Para que o sistema possa ser alimentado com +12 

V no circuito, a tensão fornecida deve ser regulada aos valores de operação dos componentes 

utilizados.  

Foi utilizado o regulador de tensão linear, LM7805, o circuito regulador de tensão pode 

ser observado na Figura 31. 

 
Figura 31 - Circuito regulador de tensão. 

 

O capacitor C8 e C9 são utilizados como capacitores de desacoplamento, pois a tensão 

de alimentação da fonte pode possuir pequenas oscilações, esses capacitores têm a função de 

amortecer essas oscilações. E os capacitores C6 e C7 são utilizados como capacitores tanque, 

como fornecedores de tensão de alimentação local.  
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3.2.8. Microcontrolador 
 

 

O microcontrolador utilizado neste projeto é o PIC18F452, produzido pela Microchip, 

com corrente de 25 mA em sink/source (fonte ou dreno) por pino, e uma corrente de no 

máximo 100 mA por porta. Possui uma memória RAM de 1536 bytes, memória PROM de 

32k bytes, memória EEPROM de 256 bytes, suporte para oscilador de até 40 MHz ou 10 MHz 

com módulo PLL (Phase Locked Loop) multiplicador de 4X, 3 pinos de interrupção externa, 

níveis prioritários para interrupções, 2 módulos CCP (Capture/Compare/PWM), 4 timers, 2 

módulos de operação para modo MSSP (Master Synchronous Serial Port) – SPI e 12C. 

Conversor com resolução de 10 bits para o conversor A/D (Analógico/Digital) com 

velocidade de amostragem de 100 ksps (Microchip, 2002). 

Um microcontrolaor possui diversas entradas e saídas para que possam ser 

implementadas diversas funções. O esquema elétrico completo do projeto, utilizando o 

microcontrolador PIC18F452 para a aquisição do sinal do sensor e acionamento dos 

solenoides por meio de um sinal PWM, pode ser observado na Figura 32

 
Figura 32 - Esquema elétrico completo. 

 

Utilizando um microcontrolador pode-se evitar alto custo, complexidade de Hardware e 

maior dimensão do projeto, pois muitas funções podem ser feitas dentro de um único chip. 

 
3.2.9. Drive de Potência 
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O microcontrolador fornece uma corrente de 25 mA, e uma tensão de +5 V. Para o 

acionamento do solenoide precisa-se de uma corrente maior do que a fornecida pelo 

microcontrolador. Para isso é utilizado um transistor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor-

Field-Effect-Transistor) IRLZ44N. 

O símbolo Mosfet utilizado pode ser observado na Figura 33, onde G (Gate), D (Dreno) 

e S (Fonte) podem ser visualizados. 

 
Figura 33 - MOSFET. (Extraído de International Rectifier, 1997) 

 
No momento em que se aplica uma tesão entre Gate e Source, cria-se um condutor 

através do qual a corrente elétrica passsa entre Drain e Source.  

O transistor mosfet possui uma tensão entre Gate e Fonte mínima para a condução de 

corrente elétrica, chamada de Vgs Threshold (Vgs(th)) que no caso do mosfet utilizado essa 

tensão está entre +1 V e +2 V.  

Se a tensão aplicada em Gate e Fonte (Vgs), for menor do que a tensão de Vgs(th), a 

corrente de Dreno (Id) é igual a 0 A, ou seja, o mosfet está em corte, com a tensão entre 

Dreno e Fonte (Vds) tendendo a 0 V. Se Vgs for maior ou igual ao Vgs(th), a corrente Id é 

maior do que 0 A, ou seja, o mosfet está em condução com Vds tendendo a ser a resistência 

entre Dreno e Fonte (Rds(on)) multiplicado por Id, no caso do mosfet utilizado, Rds(on) 

possui o valor de 0,022 Ohm. Com Vgs muito maior que o Vgs(th), a corrente Id é infinita, ou 

seja, o mosfet está saturado com Vds e Rds(on) tendendo a 0 V.  

A tensão Vgs do circuito utilizado é de +5 V, ou seja, muito maior do que a tensão 

Vgs(th), utilizando assim o mosfet saturado. 

Na Figura 34 pode ser observado o circuito de potência para o acionamento do 

solenoide, onde R2 e R6 fornecem a corrente necessária para o chaveamento do mosfet, D2 é 

utilizado para a proteção do microcontrolador no momento de descarga do mosfet e D3 é 

utilizado para a proteção do mosfet e para um melhor desacionamneto do solenoide pois nesse 

momento é gerada uma contra-tensão, que é conduzida pelo diodo para o solenoide e por um 

curto período de tempo a corrente do solenoide é contrária, ajudando a vencer a força da mola 

mecânica e melhorando a eficiência do desligamento.  
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Figura 34 - Drive de potência para o acionamento do solenoide. 

 
3.2.10. Solenoide 
 

 

O princípio de funcionamento de um solenoide foi discutido no Capítulo 2, portanto, 

somente o tipo de solenoide utilizado será explicado nesse tópico. 

O solenoide utilizado neste projeto possui um núcleo (armadura), de forma cilíndrica, 

que é guiado dentro de um tubo de guia de latão. O movimento do núcleo ocorre de posição 

inicial, para a posição final do curso, por meio do campo eletromagnético gerado pela 

corrente que passa pelo fio condutor. O retorno é feito por uma mola (Soletec, 2002).  

A potência de entrada desse solenoide é de 4,5 W, seu peso total é 60 g, e a força 

máxima é de 12 N (Soletec, 2002). 

3.3 Estratégia de software 

 

Para que o solenoide efetue a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e 

escape do motor, foi desenvolvido um software que por meio do sinal do sensor óptico 

posicionado na roda fônica, o acionamento dos solenoides seja efetuado no exato momento de 

admissão e escape do motor. 

Será explicado abaixo, a estratégia utilizada no software. 

 
3.3.1 Fluxograma 

 

Fluxograma é um tipo de diagrama que de uma forma simples ilustra os passos 

necessários para o desenvolvimento de um software. Na Figura 35 está representado o 

fluxograma do software utilizado. 
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Figura 35 - Fluxograma 

 
3.3.2 Algoritmo 

 

O algoritmo deste projeto constitui-se de duas partes: a primeira parte constitui da 

detecção da falha da roda fônica para a realização do sincronismo no acionamento das 

válvulas, e a segunda parte constitui do acionamento dos solenoides propriamente dito, 

realizado por meio de uma rampa de corrente. 

Abaixo será detalhado o algoritmo das duas partes constituintes do software projetado. 

 
3.3.2.1 Algoritmo de detecção de falha 

 

A detecção da falha é necessária neste projeto para o sincronismo em relação a árvore 

de manivelas do motor com as válvulas de admissão e escape controladas pelos solenoides, ou 

seja, a válvula de admissão terá que ser aberta no PMS do tempo de admissão e a válvula de 

escape terá que ser aberta no PMI do tempo de exaustão. Portanto, no momento em que se 

reconhece a falha no software, será diretamente relacionado com o ciclo de operação atual do 

motor, podendo acionar as válvulas no momento exato a partir deste reconhecimento. 

Este algoritmo se baseia na interrupção externa do PIC18F452 que é ocasionada no 

momento em que ocorre uma borda de descida, ou seja, um sinal de +5 V a 0 V, no pino RB0 

do microcontrolador, onde está conectado o sinal do sensor óptico relacionado com a roda 

fônica. 
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No momento em que ocorre a interrupção externa, utiliza-se um timer do 

microcontrolador para a medição do tempo até a próxima interrupção. A falha é reconhecida 

quando o tempo entre uma interrupção e outra for maior do que o tempo medido 

anteriormente. 

 
3.3.2.2 Algoritmo de acionamento do solenoide 

 

O acionamento do solenoide é realizado por uma rampa de corrente, ou seja, a corrente 

diminui aos poucos até chegar a 0. Esse acionamento é feito com a modulação de pulsos 

PWM, ou seja, no começo do acionamento, o duty cycle do PWM é 100% e o mesmo diminui 

aos poucos até que no momento do desligamento o duty cycle é 0%. 

Isso é realizado, pois, se o solenoide for acionado com 100% de corrente em todo 

período de tempo e no momento do desligamento a corrente for 0% o solenoide não 

desmagnetizará por completo, fazendo com que os próximos acionamentos sejam menos 

eficientes e com que o solenoide aqueça rapidamente. Portanto, a estratégia definida, foi a 

utilização da rampa de corrente. 

Com a forma de acionamento definida, foi definido o momento e o tempo de 

acionamento. Como citado anteriormente,  a roda fônica utilizada possui 36 dentes com a falta 

de 1 dente, portanto, com o sensor óptico posicionado foram realizadas medições para 

determinar em qual dente da roda fônica contando a partir da falha, que ocorre o PMS e o 

PMI. Com estes dados já coletados foi possível determinar o momento exato de admissão e 

escape do motor.  

O algoritmo de acionamento dos solenoides é realizado a partir do reconhecimento da 

falha, onde a cada interrupção uma variável “dente” é incrementada, ou seja, a cada vez que 

passa um dente pelo sinal do sensor óptico, o software incrementa essa variável. Com isso, 

espera-se uma determinada contagem de dentes para acionar a rampa de corrente e acionar o 

solenoide, esperando um determinado dente para o desacionamento do mesmo.  

Quando a contagem de dentes é igual a 70, ou seja, duas voltas da roda fônica, a 

variável dente é zerada, pois a admissão e o escape já foram acionados, podendo assim, 

recomeçar o ciclo. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 
 

Neste capítulo será abordado os resultados e ensaios deste projeto, comparando-se a 

metodologia proposta com o real adquirido, constatando se os componentes utilizados e a 

estratégia proposta proporcionaram o resultado desejado. 

 

4.1 Adaptação do motor 
 

Abaixo será detalhado o resultado final da adaptação do comando de válvula variável 

por solenoide no motor escolhido. 

 

4.1.1 Corte do motor 

 

Foi realizado um corte no cilindro do motor para que possa ser observado o 

funcionamento das válvulas de forma didática. 

Na Figura 36 pode ser observado o corte realizado para uma melhor visão do 

funcionamento das válvulas. 

  

 
Figura 36 - Corte no cilindro do motor. 

 

Na Figura 37 pode ser observado o motor em corte. 

 

Corte 
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Figura 37 - Motor em corte. 

4.1.2 Adaptação do solenoide 

 

No capítulo 3 foi descrita as peças retiradas do motor para a adaptação dos solenoides. 

Um dos benefícios desse comando de válvulas é a gama de peças retirada do motor, para a 

adaptação do sistema, com isso diminui o peso e o custo do motor, o que é uma enorme 

vantagem para as montadoras. 

Na Figura 38 pode ser observada as peças que foram retiradas do motor, para a 

adaptação do solenoide. 

 
Figura 38 - Peças retiradas do motor. 
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Os solenoide foram fixados nas válvulas por meio de um tubo de plástico com duas 

braçadeiras. Foram fixados em um suporte de alumínio na melhor posição para o acionamento 

das válvulas. Na  Figura 39 pode ser observado os dois solenoide fixados no motor. 

 

 
Figura 39 – Solenoides fixados no motor. 

 

4.1.3 Roda dentada 

 

A roda dentada foi fixada no eixo da árvore de manivelas de uma maneira que o 

posicionamento da placa de circuito impressa ficasse de fácil acesso e que o motor elétrico 

pudesse movimenta-la através de uma correia. 

Na Figura 40 pode ser observada a roda dentada fixada no motor, com o sensor óptico já 

posicionado e o motor elétrico para rotacionar a roda dentada. 

 

 
Figura 40 - Roda dentada fixada. 
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4.1.4 Resultado final da adaptação 

 

Com os solenoide fixados, a roda dentada e o sensor óptico posicionado, o motor 

elétrico e o inversor de frequência devidamente instalados, foi possível começar os testes do 

software e drive de potência. Na Figura 41 pode ser observado o resultado final da adaptação 

do comando de válvula variável deste projeto, bem como o motor elétrico e o inversor de 

frequência utilizados. 

 

 
Figura 41 - Adaptação finalizada. 

 

Na próxima seção serão detalhados os testes com o software e o drive de potência. 

4.2 Placa de circuito impresso do circuito condicionador do sensor óptico 
 

Com o esquema elétrico pronto, desenvolveu-se o circuito impresso do condicionador 

do sensor óptico, na Figura 42 encontra-se a placa finalizada. 

 

 

 

 

Figura 42 - Placa de circuito impresso do circuito condicionador do sensor óptico 
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4.2.2 Testes do circuito condicionador 

 

Como discutido no capítulo 3, o sinal proveniente do sensor óptico não é exatamente 

um sinal “quadrado”, portanto, a utilização de um circuito condicionador se faz necessária. 

Na Figura 43 encontra-se um comparativo entre o sinal proveniente do sensor sem o 

condicionamento e com o condicionamento. 

 
Figura 43 - Comparativo entre os sinais do sensor óptico 

 

Percebe-se que o sinal condicionado é realmente mais “limpo” e quadrado do que o 

sinal proveniente diretamente do sensor óptico. Com o sinal condicionado o microcontrolador 

consegue fazer sua aquisição sem maiores problemas. 

 

 

 

Sinal sem o condicionamento 

Sinal com o condicionamento 
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4.3 Placa de circuito impresso do regulador de tensão, microcontrolador e 
drive de potência 

 

Com o esquema elétrico pronto desenvolveu-se o circuito impresso do circuito 

regulador de tensão, do microcontrolador e do drive de potência. Na Figura 44 encontra-se a 

placa finalizada. 

 
Figura 44 - Circuito impresso do circuito regulador de tensão, microcontrolador e drive de potência 

 

4.3.1 Testes do software 

 

As medições dos sinais eletrônicos foram realizadas com um osciloscópio da Agilent 

Technologies, modelo DSO1004A de 60MHz. Como citado anteriormente, foi definido a 

utilização de uma rampa de corrente para o acionamento do solenoide, a rampa de corrente é 

constituída de pulsos PWM modulado, ou seja, por um determinado tempo, o duty cycle é 

100%, e aos poucos ele diminui, onde em cada dente aciona-se o PWM com duty cycle 

diferente. Na Figura 45 pode ser observado os pulsos PWM.  
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Figura 45 - Teste do software com os pulsos PWM. 

 

Percebe-se que por um maior periodo de tempo, o pulso é 100% e logo em seguida, são 

dados vários pulsos com duty cycle menores, até chegar a 0. 

 

4.3.2 Testes do drive de potência 

 

Para o teste do drive de potência, foi aplicado o sinal PWM e observado o sinal de saída 

no dreno do transistor. Esse sinal pode ser observado na Figura 46. 

 

 
Figura 46 - Teste drive de potência. 
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Como citado no capítulo 3, se a tensão no Gate do transistor for menor do que a tensão 

Vgs(th), esse transistor não está em condução, e a tensão no Dreno do transistor é +12 V pois 

o solenoide é alimentado com +12 V. No momento em que uma tensão muito maior que 

Vgs(th) é aplicada no Gate do transistor, o mesmo entra em condução, fazendo com que a 

tensão no Dreno do transistor seja 0 V ocorrendo assim a condução de corrente pelo 

solenoide. Como a tensão no Gate do transistor é realizada por um pulso PWM modulado, 

pode ser observado na Figura 46 que por um tempo a tensão é máxima, depois disso a tensão 

é modulada, diminuindo aos poucos, pois a tensão máxima é necessária somente para vencer a 

inércia do solenoide, e o acionamento pode ser mantido com uma tensão mais baixa, até o 

desligamento do solenoide, evitando assim o aquecimento e uma diminuição na eficiência do 

solenoide nos próximos acionamentos. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Com a atual preocupação com o meio ambiente devido a poluição gerada pelos gases de 

escape dos veículos automotores, a indústria automotiva vêm desenvolvendo diversas técnicas 

para a melhoria no rendimento do motor e diminuição dos gases de escape, uma dessas 

técnicas é a utilização do comando de válvulas variável. 

Atualmente o comando de válvulas variável está sendo amplamente utilizado. Cada 

montadora possui sua estratégia, na qual pode-se chegar a diferentes resultados. Muitos são os 

benefícios de um comando de válvulas variável e na índústria automotiva, na qual uma 

pequena mudança para a melhoria do motor é muito significativa, esses benefícios são de 

extrema importância.  

Poucos comandos de válvulas variáveis existentes no mercado possuem um controle de 

abertura e fechamento das válvulas em todas as faixas de rotações, e esse é um fator 

importante quando se deseja uma melhoria no motor em todos os regimes de rotação.  

Os resultados obtidos nesse projeto foram positivos em relação ao esperado, o comando 

de válvulas variável proposto atendeu a demanda do motor nos testes realizados, com a 

possível variação de abertura e fechamento das válvulas em todos os regime de rotação. 

O peso do motor é sempre levado em conta, pois com motores mais leves pode-se obter 

melhores resultados em relação a velocidade do veículo. Um outro fator importante é o preço 

do veículo, onde um pequeno valor significa muito em alta escala. Este projeto se mostrou 

positivo em relação a esses fatores, onde se reduziu o número de peças do motor, reduzindo 

assim, seu peso, e seu valor. Porém, esse projeto não realiza uma total vedação da câmara de 

combustão, necessitando de uma mola de retorno do solenoide, com constante elástica maior, 

necessitando então de um campo magnético mais forte para vencer a força da mola, portanto, 

para uma total vedação da câmara de combustão, em uma aplicação real, é necessário um 

estudo mais aprofundado do solenoide. 

Esse projeto é capaz de proporcionar um conhecimento didático sobre o comando de 

válvulas, bem como o ângulo de abertura e fechamento das válvulas e o cruzamento das 

válvulas. Tudo proveniente de um sincronismo eletrônico onde é possível identificar em qual 

dente da roda dentada ocorre a abertura/fechamento das válvulas. 

Dentro do proposto inicialmente, o objetivo deste projeto foi alcançado. Proporcionou 

um enorme conhecimento que ajudará significantemente a criação de novas versões. Podendo 

chegar à aplicação em um veículo. 



62 
 

 

 
 

6. PROPOSTAS FUTURAS 
 

No decorrer do trabalho, foram observados diversos pontos a ser melhorado, na qual 

para atender o escopo inicial deste projeto não foi possível a implementação de diversas 

dessas melhorias por falta de tempo. 

Então, será listado abaixo, algumas sugestões para trabalhos futuros que possam levar 

como base este projeto, complementando-o ou melhorando-o. 

 

• Melhoria na rampa de corrente por software, para uma melhor controle do 

aquecimento e da eficiência do solenoide; 

• Desenvolvimento de solenoides mais robustos, para suportar a temperatura de 

operação do motor; 

• Realizar um mapeamento da variação da abertura/fechamento das válvulas com 

o melhor benefício em cada rotação; 

• Desenvolver uma IHM (Interface Homem Máquina); 

• Detectar a fase do motor; 

• Desenvolver uma interface didática, com display e botões para um ensinamento 

sobre o ângulo da árvore de manivelas e o momento de abertura e fechamento 

das válvulas; 

• Desenvolver uma aplicação em um motor real; 
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