
 
 

CENTRO PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

FATEC SANTO ANDRÉ 

Tecnologia em Eletrônica Automotiva 
 

 

 

 

 

 

BRUNO RODRIGUES 

RODRIGO DA SILVA CASSIMIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE UM EQUIPAMENTO DE TESTES 

PARA A VÁLVULA IAC – IDLE AIR CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santo André – São Paulo 

2011 



 
 

CENTRO PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

FATEC SANTO ANDRÉ 

Tecnologia em Eletrônica Automotiva 
 

 

 

 

 

 

 

BRUNO RODRIGUES 

RODRIGO DA SILVA CASSIMIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE UM EQUIPAMENTO DE TESTES 

PARA A VÁLVULA IAC – IDLE AIR CONTROL 
 

 
Monografia apresentada ao Curso de Tecnologia 

em Eletrônica Automotiva da FATEC Santo An-

dré, como requisito parcial para conclusão do 

Curso de Tecnologia em Eletrônica Automotiva. 

 

Orientador: Prof. Weslley M. Torres 

Coorientador: Prof. Msc. Edson Caoru Kitani 

 

 

 

 

 

 

Santo André – São Paulo 

2011 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este trabalho às nossas famílias 

e aos nossos amigos que sempre estiveram 

próximos durante esta jornada. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Após três anos de muita dedicação e aprendizado concluímos mais uma extensa jorna-

da em nossas vidas acadêmicas, que julgamos ser o início de uma nova etapa, onde teremos 

que amadurecer o conhecimento adquirido e aplicá-los a fim de uma sociedade melhor. Nesta 

ocasião agradecemos a todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para a realiza-

ção deste trabalho. 

Muito obrigado ao professor Weslley M. Torres, por acreditar em nosso potencial e 

nos orientar na realização deste trabalho. 

Muito obrigado ao professor Edson Caoru Kitani, por apontar de maneira muito since-

ra os nossos erros e transmitir os vossos conhecimentos e experiências. 

Muito obrigado à empresa MTE Thomson pela proposta de parceria com a FATEC 

Santo André, por confiar no potencial dos alunos desta instituição para o desenvolvimento de 

equipamentos de testes para os vossos produtos. 

 

AGRADECIMENTOS DE RODRIGO 

 

Muito obrigado à minha família pela base sólida de educação e valores que me orien-

tou durante toda a vida conduzindo-me à concretização desta etapa. 

Muito obrigado à minha noiva Cíntia pelo amor, paciência, compreensão e incentivos 

nos momentos de dificuldades. 

 

AGRADECIMENTOS DE BRUNO 

 

Primeiramente, obrigado a Deus por ter me concedido esta oportunidade e ter me ca-

pacitado à vencer cada desafio. 

Agradeço minha família pelas palavras de incentivo, estas que muitas vezes foram ár-

duas, mas que foram e sempre serão lembradas quando houver um momento de dificuldade. 

Agradeço aos meus amigos e a minha companheira pela paciência, compreensão e 

principalmente pelo incentivo recebido. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada é impossível. Se puder ser sonhado, 

então pode ser feito.” 

Theodore Roosevelt



 
 

RESUMO 

 

 

 

A eletrônica embarcada nos veículos cada vez mais ganha espaço, seja para o gerenci-

amento dos motores de combustão interna, a fim de atender às legislações ambientais, quanto 

para prover sistemas de conforto, conveniência e segurança veicular. Para tanto, faz-se neces-

sário a presença de sensores e atuadores cada vez mais customizados e dedicados à aplicações 

automotivas. Entretanto, esse mercado ainda é carente de equipamentos de testes para esses 

componentes. Foi pensando nisso, que aproveitamos a oportunidade para contribuirmos com o 

segmento, projetando um equipamento de testes específico para a válvula Idle Air Control 

(IAC), que é um dos principais atuadores de marcha lenta utilizado nos veículos de fabricação 

nacional, entre os anos de 1992 e 2000, os quais representam parcela significante da frota em 

circulação no Brasil. 

Este equipamento prevê a realização de testes estáticos e dinâmicos do atuador, de 

forma a testar a resistência ôhmica das bobinas do motor de passo que compõe a válvula, bem 

como, testar a repetitividade de acionamento do motor em função do sinal de acionamento 

aplicado. 

 

Palavras chaves: Válvula IAC, Motor de Passo, Equipamento de Teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The electronics used in vehicles increasingly gains space, either to management of in-

ternal combustion engines in order to meet environmental legislation or to provide comfort 

systems, convenience and vehicle safety. To this end, it is necessary the presence of sensors 

and actuators increasingly customized and dedicated to automotive applications. However, 

this market is still lacking in testing equipment for these components. It was thinking about 

this, that we took the opportunity to contribute with the thread, designing a specific testing 

equipment for Idle Air Control valve (IAC), which is one of the main actuators of idling more 

used in the national manufacturing vehicles between 1992 and 2000 which represent a signifi-

cant portion of the fleet in circulation in Brazil.  

This equipment provides the realization of static and dynamic testing of the actuator, 

in order to test the ohmic resistance of the stepper motor coils that integrate the valve, as well 

as, test the repeatability of the motor drive in function of the drive signal applied. 

 

Keywords: IAC Valve, Stepper Motor, Test Equipment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Tecnologia Santo André é uma instituição pública de ensino superior, 

inaugurada em 2007 com o objetivo de formar mão-de-obra qualificada para a indústria auto-

motiva. Tem mantido um bom relacionamento, ao longo destes cinco anos de existência, com 

as principais empresas do setor, em especial, as instaladas no Pólo Industrial do Grande ABC. 

Como resultado deste relacionamento, em 2011, a MTE Thomson, empresa que atua 

no mercado de autopeças, procurou a faculdade e propôs a formação de uma parceria para o 

desenvolvimento de equipamentos de testes específicos para a validação e controle de quali-

dade de uma variedade de produtos que compõem o seu portfólio. A empresa alegou na época 

da proposição, uma grande dificuldade em realizar estas atividades, que, segundo ela, deve-se 

a carência destes equipamentos no mercado. 

Dentre os produtos de fabricação da MTE Thomson encontra-se a válvula Idle Air 

Control (IAC), que é um dos principais atuadores de marcha lenta utilizados nos veículos fa-

bricados entre os anos de 1992 e 2000. 

Este atuador foi escolhido como objeto de estudo deste trabalho pela sua importância 

para o sistema de injeção eletrônica de combustível de um automóvel, uma vez que o controle 

de marcha lenta é essencial para o atendimento às normas estabelecidas pelo PROCONVE 

(Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos), no que tange aos limites máximos 

admissíveis de emissão de poluentes, bem como para conferir conforto e dirigibilidade ao 

veículo. 

1.1. Objetivos e Motivação 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um projeto para um equipamento 

de testes para a válvula IAC que permitirá a avaliação dos parâmetros elétricos, mecânicos e 

operacionais deste atuador. Os parâmetros elétricos serão avaliados através da medição da 

resistência elétrica das bobinas do motor de passo, que compõe esta válvula, e confrontando-

os com os valores nominais estabelecidos pelo fabricante, a fim de verificar se a diferença 

entre esses valores estão dentro dos limites aceitáveis. Os parâmetros mecânicos e operacio-

nais serão avaliados através de um apalpador digital, que fornecerá ao sistema eletrônico de 

processamento as seguintes informações: curso máximo do êmbolo e a resposta ao sinal de 

acionamento. Esse conjunto de parâmetros possibilitará inúmeras análises acerca do atuador 

em teste, que serão detalhadas neste trabalho. 
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A principal motivação para a realização deste trabalho foi o desejo de fornecer uma 

solução para um problema real da indústria automotiva, especificamente do ramo de autope-

ças. E o momento foi extremamente oportuno, quando da realização da principal etapa aca-

dêmica e o trabalho de conclusão de curso, bem como nos aproximar do mercado para o qual 

fomos preparados ao longo destes três anos de formação. 

1.2. Conteúdo e Metodologia 

Este texto monográfico está distribuído da seguinte maneira: o capítulo 2 apresenta 

uma revisão bibliográfica sobre os principais assuntos relacionados aos atuadores de marcha 

lenta, os principais tipos atualmente utilizados e o detalhamento da válvula IAC. Nos capítu-

los 3 e 4, são abordados, respectivamente, os aspectos relacionados à metodologia de constru-

ção do hardware e do software. Finalmente, no capítulo 5, discute-se sobre as conclusões ob-

tidas através dos resultados coletados, além de indicar possibilidades de novos estudos e desa-

fios. 

1.3. Contribuições 

Destacam-se como contribuições deste trabalho o desenvolvimento de um equipamen-

to de testes para atender uma necessidade da indústria de autopeças e a revisão bibliográfica 

sobre os principais temas relacionados aos sistemas de controle de marcha lenta e, natural-

mente, o detalhamento dos principais modelos de atuadores de marcha lenta atualmente utili-

zados nos motores de ciclo Otto em aplicações automotivas, bem como a construção elétrica e 

mecânica e outros aspectos operacionais de acionamento. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS 

Este capítulo está dividido em 4 subseções, através das quais será apresentada a fun-

damentação teórica necessária para o entendimento dos sistemas de controle de marcha lenta 

para motores de combustão interna em aplicações automotivas, bem como o funcionamento 

dos principais modelos de atuadores de marcha lenta, com o detalhamento da válvula Idle Air 

Control (IAC), que é o objeto de estudo deste trabalho. Os conceitos abordados neste capítulo 

são de extrema relevância para a compreensão do funcionamento do equipamento de testes 

proposto neste trabalho.  

2.1. Magnetismo e Eletromagnetismo 

O surgimento do termo magnetismo é motivo de grande discussão entre os historiado-

res. Detalhes cronológicos sobre o surgimento desse termo e sobre os principais físicos e cien-

tistas que se dedicaram ao estudo dos fenômenos relacionados ao magnetismo podem ser en-

contrados em Rocha e Filho (1999) e Mussoi (2007). 

“O magnetismo é a expressão de uma forma de energia, normalmente associada a 

forças de atração e de repulsão entre alguns tipos particulares de materiais, chamados de 

ímãs. Os ímãs naturais encontrados na natureza, chamados de Magnetitas, são compostos 

por Óxido de Ferro (Fe3O4)” (MUSSOI, 2007). 

“Não é ainda completamente conhecida a natureza das forças magnéticas de atração 

e repulsão, embora conheçamos as leis que orientam suas ações e como utilizá-las” 

(MUSSOI, 2007). O conhecimento dessas leis e o seu relacionamento com os efeitos da ele-

tricidade
1
deu origem ao eletromagnetismo, que consiste no campo magnético formado a partir 

da eletricidade (MUSSOI, 2007). 

Segundo Borguetti, Schimitt e Gonzatti (2010) Faraday avança no estudo do eletro-

magnetismo chegando, em 1831, na compreensão da indução eletromagnética.  

O conhecimento sobre eletromagnetismo possibilitou o desenvolvimento de diversas 

máquinas e equipamentos, atualmente utilizados em diversas áreas, tais como: na indústria, na 

                                                           
1
 A primeira experimentação que relacionou o campo magnético com a eletricidade foi realizada pelo físico 

dinamarquês, Hans Christian Oesterd, em 1820. Na ocasião ele descobriu que o ponteiro de uma bússola muda 

de orientação quando colocado nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica (BOYLESTAD, 

2004). Entretanto, segundo Rocha (apud BORGUETTI, SCHMITT e GONZATTI, 2010) é Michael Faraday 

quem descobre o eletromagnetismo, quando, baseado no feito de Oesterd, propôs que seria possível produzir 

efeitos elétricos a partir do magnetismo, já que Oesterd provou que correntes estacionárias produzem efeitos 

magnéticos. 
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medicina, na telecomunicação, no transporte, etc. (BORGUETTI, SCHMITT e GONZATTI, 

2010). 

Na área do transporte é razoável dizer que o automóvel é atualmente um dos principais 

meios utilizados e na sua concepção atual é impossível imaginar seu funcionamento sem a 

utilização das máquinas e dispositivos, que essencialmente funcionam graças aos efeitos do 

eletromagnetismo. Exemplos clássicos dessas máquinas e dispositivos são: motor de partida, 

motor de passo, relê e sensor de relutância variável. 

2.1.1 Campo Magnético 

O campo magnético existente em torno de um imã permanente é a região na qual se 

observa um efeito magnético, a qual pode ser representada através de linhas de campo, tam-

bém conhecidas como linhas de indução magnética ou linhas de fluxo magnético, conforme 

representado na Figura 1. Essas linhas formam curvas fechadas, cujo direcionamento é do 

pólo norte para o pólo sul no exterior do imã e do pólo sul para o pólo norte no interior e, ain-

da, obedecem a uma simetria em sua distribuição externa, bem como espaçamentos iguais no 

interior do imã (BOYLESTAD, 2004) e (MUSSOI, 2007). 

“O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce so-

bre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron.” (MUSSOI, 2007). 

O campo magnético basicamente pode ser obtido através de um imã permanente ou 

através de um condutor percorrido por uma corrente elétrica ou através de qualquer carga elé-

trica em movimento (MUSSOI, 2007). 

 

 
 

Figura 1- Linhas de campo magnético - [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 

 

O campo magnético obtido a partir de um condutor percorrido por corrente elétrica 

pode ser observado na Figura 2 e a orientação das linhas de campo obedece a regra da mão 

direita conforme visto na Figura 3. 
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Figura 2 - Linhas de campo nas proximidades de um condutor percorrido por corrente [EXTRAÍDO DE 

BOYLESTAD, 2004] 

 

A regra da mão direita consiste em uma maneira prática de visualizar o sentido das li-

nhas de campo em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica e pode ser descrita 

da seguinte forma: o dedo polegar indica o sentido da corrente elétrica que percorre o condu-

tor, enquanto os demais dedos das mãos indicam o sentido de orientação das linhas de campo 

magnético. 

 
Figura 3 - Orientação das linhas de campo em um condutor percorrido por corrente [EXTRAÍDO DE BOYLES-

TAD, 2004] 

 

2.1.1.1 Forças de atração e repulsão 

As forças de atração e repulsão são interações entre as linhas de campo de imãs distin-

tos. A força de atração é o resultado do alinhamento das linhas de campo, quando da aproxi-

mação de pólos diferentes de imãs distintos. Analogamente, a força de repulsão é a resultante 

do não alinhamento dessas linhas, quando da aproximação de pólos iguais de imãs distintos. 

Essas interações podem ser vistas na Figura 4 e na Figura 5, respectivamente. 
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Figura 4 - Atração entre pólos diferentes [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 

 

 

 

Figura 5 - Repulsão entre pólos iguais [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 

 

2.1.2 Permeabilidade Magnética µ 

“A Permeabilidade Magnética de um material é uma medida da facilidade com que as 

linhas de campo podem atravessar um dado material.” (MUSSOI, 2007). 

Em geral, os materiais ferromagnéticos exercem grande influência sobre um campo 

magnético, pois estes são facilmente permeáveis pelas linhas de campos, as quais se concen-

tram por este material. Já os materiais paramagnéticos pouco influenciam em um campo mag-

nético e os diamagnéticos são praticamente imperceptíveis para as linhas de campos e isso se 

deve ao fato da baixa permeabilidade magnética destes materiais (MUSSOI, 2007). 

 

 

 
Figura 6 - Influência de diferentes materiais no campo magnético [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 
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 Um valor relacional muito utilizado em cálculos de circuito magnéticos é o da perme-

abilidade magnética relativa (  ), a qual é obtida da relação entre a permeabilidade do materi-

al (    e apermeabilidade magnética do vácuo (  ), cujo valor é:               

   
 

(MUSSOI, 2007). A fórmula para o seu cálculo é a seguinte: 

(1) 

         

A  

Tabela 1 apresenta valores de referência para materiais ferromagnéticos comumente en-

contrados em diversas aplicações. 

 

Tabela 1- Permeabilidade relativa de materiais ferromagnéticos [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 

 

 

2.1.3 Classificação dos materiais quanto ao comportamento magnético 

Segundo Boylestad (2004), os materiais podem ser classificados segundo o seu com-

portamento magnético em três grupos, a saber: ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagné-

ticos. 

Uma vez conhecido o significado de permeabilidade magnética, podemos reconhecer 

facilmente um determinado material e classificá-lo, se conhecermos a sua permeabilidade 

relativa, conforme apresentado na  

Tabela 2. 

 

Tabela 2- Materiais quanto à permeabilidade relativa [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 
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Com base na tabela é razoável afirmar que materiais ferromagnéticos apresentam per-

meabilidade muito superior a 1 e, também, que os materiais paramagnéticos apresentam per-

meabilidade levemente superior a 1 e, ainda, que os materiais diamagnéticos apresentam per-

meabilidade inferior a 1.  

2.1.3.1 Materiais Ferromagnéticos 

Segundo Boylestad (2004), os materiais ferromagnéticos apresentam permeabilidade 

magnética muito superior em relação à permeabilidade do vácuo, na ordem de centenas ou até 

milhares de vezes. Segundo Mussoi (2007), os imãs elementares dos materiais ferromagnéti-

cos sofrem grande influência do campo magnético indutor sendo fortemente atraídos, de for-

ma a se orientar majoritariamente no mesmo sentido do campo magnético aplicado, conforme 

mostra a Figura 7. São exemplos de materiais ferromagnéticos o ferro, o níquel, o cobalto e as 

ligas formadas por esses elementos químicos. 

 

Figura 7 - Materiais ferromagnéticos [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 

 

2.1.3.2 Materiais Paramagnéticos 

Segundo Boylestad (2004), os materiais paramagnéticos apresentam permeabilidade 

magnética ligeiramente superior em relação à permeabilidade do vácuo. Segundo Mussoi 

(2007), os imãs elementares dos materiais paramagnéticos são fracamente orientados no 

mesmo sentido do campo magnético indutor, conforme mostra a Figura 8 e, consequentemen-

te sofrem fraca força atração. São exemplos de materiais paramagnéticos o alumínio, a plati-

na, o estanho, etc. 
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Figura 8 - Materiais paramagnéticos [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 

2.1.3.3 Materiais Diamagnéticos 

Segundo Boylestad (2004), os materiais diamagnéticos apresentam permeabilidade 

magnética inferior em relação à permeabilidade do vácuo. Segundo Mussoi (2007), os imãs 

elementares dos materiais diamagnéticos sofrem pequena influência do campo magnético 

indutor, e ao contrário dos ferromagnéticos e diamagnéticos, têm seus imãs elementares fra-

camente orientados no sentido oposto ao do campo aplicado, conforme mostra a Figura 9, o 

que resulta em uma força de repulsão de baixa intensidade. São exemplos de materiais dia-

magnéticos a água, o mercúrio, o ouro, a prata, dentre outros. 

 
Figura 9 - Materiais diamagnéticos [EXTRAÍDO DE MUSSOI 2007] 

 

2.1.4 Relutância Magnética 

Relutância magnética de um material é a quantificação do quanto este se opõe ao fluxo 

magnético. É calculada através da equação (2) (BOYLESTAD, 2004). 

(2) 

  
 

   
 

No qual: 

 = Relutância em ampère por Weber; 

    Comprimento do caminho magnético em metro; 
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   = Permeabilidade magnética em Weber por ampère-metro; 

   = Área da seção transversal em metro quadrado. 

 

Analisando a equação é razoável afirmar que dois são os fatores que interferem no va-

lor da relutância magnética de um objeto, um deles é permeabilidade magnética, característica 

intrínseca do material, e, o outro, é a geometria do circuito por onde se tenta estabelecer o 

fluxo magnético. Sendo que a relutância magnética é diretamente proporcional ao compri-

mento do circuito magnético e inversamente proporcional à permeabilidade magnética do 

material e da seção transversal.  

 Para circuitos eletromagnéticos temos ainda a seguinte relação, conforme a equação 

(3) (BOYLESTAD, 2004). 

(3) 

      

No qual: 

 = Relutância em ampère-espira por Weber; 

   = Força magnetomotriz em ampère-espira; 

   = Fluxo magnético em Webers. 

 
De forma que “A força magnetomotriz   é proporcional ao produto do número de es-

piras em torno do núcleo (no interior do qual desejamos estabelecer o fluxo magnético) pela 

intensidade da corrente que atravessa o enrolamento.” (BOYLESTAD, 2004). A equação (4) 

mostra essa proporcionalidade. 

(4) 

      

No qual: 

   = Força magnetomotriz em ampère-espira; 

  = Número de espiras do enrolamento, adimensional; 

   = Corrente em ampère. 

2.1.5 Fluxo magnético   

“O fluxo magnético, simbolizado por , é definido como o conjunto de todas as linhas 

de campo queatingem perpendicularmente uma dada área...” (MUSSOI, 2007). 

A unidade de fluxo magnético é o Weber, em homenagem ao cientista alemão Wil-

helm Eduard Weber (BOYLESTAD, 2004). 
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Segundo Giancoli (apud Mussoi, 2007) um Weber equivale a       linhas do campo 

magnético. O fluxo magnético é uma grandeza vetorial, pois este tem direção e sentido. 

2.1.6 Densidade de fluxo magnético B 

Segundo Boylestad (2004), a densidade de fluxo magnético consiste na quantidade de 

linhas de campo por unidade de área, cujo valor é determinado através da equação (5). 

(5) 

      

 

No qual: 

   = Densidade de campo em Tesla; 

  = Fluxo magnético em Webers; 

    = Área da seção transversal em metro quadrado. 

A Figura 10 é uma representação gráfica para auxiliar o conceito de densidade de flu-

xo magnético, que consiste na representação de uma seção transversal circular com linhas de 

campo adentrando-a. Para essa mesma área quanto mais linhas a adentrarem simultaneamente, 

maior será o valor da densidade de fluxo magnético. 

 

 
Figura 10 - Definição da densidade de fluxo [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 

 

2.1.7 Força Magnetizante H 

Segundo Boylestad (2004), a força magnetizante é a força magnetomotriz por unidade 

de comprimento e pode ser obtida através da equação (6). 

(6) 

      
No qual: 

   = Força magnetizante em ampère por metro; 

  = Força magnetomotriz em ampère-espira; 

     Comprimento do caminho magnético em metro. 
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Substituindo a força magnetomotriz pelo seu valor, conforme equação (4), obtemos a 

seguinte relação, conforme apresentado na equação (7). 

(7) 

        

Nesta relação é razoável afirmar que a força magnetizante independe de características 

do material do núcleo (permeabilidade magnética), e que é diretamente proporcional ao núme-

ro de espiras do enrolamento e do valor da corrente e ainda que é inversamente proporcional 

ao comprimento do circuito magnético (BOYLESTAD, 2004). 

É possível relacionar a força magnetizante com a densidade de campo magnético atra-

vés da equação (8) (BOYLESTAD, 2004). 

(8) 

      

No qual: 

   = Força magnetizante em Ampère por metro; 

  = Densidade de campo em Tesla; 

  = Permeabilidade magnética em Weber por ampère-metro. 

2.1.8 Histerese 

A curva de histerese magnética de um material ferromagnético é a representação gráfi-

ca da variação da densidade do fluxo magnético B em função da força magnetizante H. Se-

gundo Boylestad (2004), o circuito magnético em série da Figura 11 pode ser utilizado como 

experimento para o levantamento da curva de histerese. De modo que ao aumentar a intensi-

dade da corrente I, aumenta-se o valor da força magnetizante H e consequentemente o valor 

da densidade de fluxo magnético B, mas isso só é válido até que H atinja o valor de saturação 

Hs, a partir desse valor o fluxo magnético B sofrerá alteração insignificante com o aumento da 

força magnetizante H. Reduzindo o valor da força magnetizante H até 0 (zero), a densidade de 

fluxo reduz e assumirá o valor Br (densidade de fluxo remanente). Já invertendo o sentido da 

corrente, teremos o surgimento de uma força magnetizante oposta -H e ainda denominamos de 

força coerciva -Hd a força necessária para reduzir o valor de densidade remanente a 0 (zero), 

ou seja, para anular a densidade de fluxo remanente. Aumentando o módulo de corrente, obte-

remos novamente a saturação, onde a densidade de fluxo deixará de diminuir com a variação 
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da força magnetizante -H. Realizando o processo inverso teremos traçada a curva de histerese 

do material ferromagnético do circuito em análise, conforme apresentado na Figura 12.  

 

Figura 11- Circuito magnético em série [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 

 

 

 
 

Figura 12 - Curva de histerese [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 

2.1.9 Lei de Ampère para circuitos Magnéticos 

 

Segundo Boylestad (2004), a lei de ampère para circuitos magnéticos pode ser enunci-

ada como: a soma algébrica das variações da força magnetomotriz para um circuito magnético 

(fmm) fechado é nula. 

      (9) 

      

A aplicação da lei de ampère em circuitos magnéticos ocorre por analogia aos circuitos 

elétricos, tendo como base a Tabela 3 (BOYLESTAD, 2004). 

 

Tabela 3 - Tabela de analogia entre circuitos elétricos e magnéticos [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 

 

 

De forma que ao compararmos as equações podemos relacioná-las da forma como está 

apresentado na Tabela 4 (BOYLESTAD, 2004). 
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Tabela 4 - Relação entre fórmulas para aplicação em circuitos elétricos x magnéticos 

Circuitos Elétricos Circuitos Magnéticos 

           

      
        

        

 

2.1.10 Entreferro 

Segundo Boylestad (2004), o entreferro nada mais é do que um espaço vazio nos cir-

cuitos magnéticos, geralmente preenchidos por ar, o qual interfere diretamente na análise des-

ses circuitos, pois dão origem a um efeito chamado de efeito de borda. 

Segundo Mussoi (2007), quanto maior for o entreferro, maior será a relutância do cir-

cuito e isso se deve ao fato do efeito de borda, pois nessa região ocorre o espalhamento das 

linhas de campo. 

Segundo Boylestad (2004), comumente, para efeitos práticos e didáticos, na análise 

dos circuitos magnéticos é desprezado o efeito de borda, assumindo a distribuição das linhas 

de campo conforme Figura 13 (b). Deste modo, a área do entreferro é assumida como igual a 

do núcleo, bem como o fluxo magnético e ainda, considerando a permeabilidade do ar como 

sendo a permeabilidade do vácuo, obtemos a relação para o cálculo da força magnetizante no 

entreferro, conforme equação  

(10). Neste contexto a queda de força magnetomotriz no entreferro é o produto da for-

ça magnetizante    pelo comprimento    do entreferro. 

(10) 

         

No qual: 

   = Força magnetizante em Ampère por metro, no entreferro; 

   = Densidade de campo em Tesla, no entreferro. 
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Figura 13 - Entreferros (a) com efeito de borda (b) ideal [ADAPTADO DE BOYLESTAD, 2004] 

2.1.11 Indução eletromagnética 

A indução eletromagnética consiste na obtenção de corrente elétrica a partir dos efei-

tos magnéticos. Para que isso seja possível é necessária a existência de um fluxo magnético 

variável, ou seja, de acordo com a lei de Faraday, “Em todo condutor enquanto sujeito a uma 

variação de fluxo magnético é estabelecida uma força eletromotriz (tensão) induzida” 

(MUSSOI, 2007). 

Matematicamente, a lei de Faraday é expressa pela equação (11), no qual a tensão in-

duzida   é igual a resultante da taxa de variação do fluxo magnético no tempo      , em 

volts (V) (MUSSOI, 2007).  

     (11) 

         [V] 

Para a tensão induzida em uma bobina acrescenta-se o valor  , que corresponde ao 

número de espiras dessa bobina, conforme equação (12) (MUSSOI, 2007). 

(12) 

           [V] 

Outra lei que rege a indução eletromagnética é a lei de Lenz, que é enunciada da se-

guinte maneira: “O sentido da corrente induzida é tal que origina um fluxo magnético induzi-

do, que se opõe à variação do fluxo magnético indutor.” (MUSSOI, 2007). 

Partindo desse enunciado, verificamos que nas equações (11) e (12), a lei de Lenz é 

expressa pelo sinal negativo (MUSSOI, 2007). 

Desse modo, a partir da tensão induzida em um circuito elétrico fechado é possível a 

obtenção de corrente elétrica. Esse fenômeno é o que explica o funcionamento de algumas 

máquinas e equipamentos elétricos. Um exemplo clássico é o transformador de potência, 

equipamento essencial aos sistemas de transmissão de energia elétrica, pois esse se assemelha 

ao experimento de Faraday utilizado na descoberta do fenômeno em questão, o qual é apre-

sentado na Figura 14. No experimento, Faraday percebeu que somente havia tensão induzida 

no secundário, e consequentemente corrente passando pelo galvanômetro quando do fecha-

mento ou abertura da chave. Logo, concluiu que para haver indução eletromagnética é neces-

sário um campo magnético variável no tempo (MUSSOI, 2007). 
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Figura 14 - Experimento de Faraday; a) ao fechar a chave; b) ao abrir a chave [EXTRAÍDO DE MUSSOI, 2007] 

Observando o experimento de Faraday da Figura 14, verificamos que é justamente o 

principio de funcionamento do transformador de potência atual, cujo comportamento da cor-

rente oriunda da tensão induzida no enrolamento secundário é intimamente relacionado ao 

fluxo magnético gerado pela circulação de corrente no enrolamento primário, conforme apre-

sentado na Figura 15. 

 

 
 

Figura 15 - Comportamento do fluxo magnético e da corrente no galvanômetro para o experimento de Faraday 

[EXTRAÍDO DE MUSSOI, 2007] 
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2.1.12 Autoindução Eletromagnética e Indutância 

A autoindução eletromagnética é a propriedade que uma bobina tem, ao ser percorrida 

por uma corrente elétrica variável, de criar um campo magnético que induz, nela mesma, uma 

força eletromotriz (MUSSOI, 2007). 

Segundo Mussoi (2007), esse fenômeno é devido aos campos magnéticos gerados ao 

redor de cada espira da bobina, quando percorridas por corrente elétrica variável, os quais dão 

origem às linhas de fluxo que cortam as demais espiras da bobina. Esse fluxo é denominado 

fluxo Concatenado   , o qual induz nas demais espiras da bobina uma corrente elétrica vari-

ável, que por sua vez dão origem a um campo magnético, cujo fluxo é oposto ao fluxo do 

campo indutor. Esta propriedade resulta numa oposição à variação de corrente na bobina e 

consequentemente dão origem a uma tensão induzida entre os seus terminais, a qual é oposta 

a tensão que originou a corrente na bobina.  

     (13) 

       

No qual: 

     Fluxo Concatenado, em Webers [W]; 

   = Número de espiras na bobina; 

   = Fluxo magnético em uma espira, em Webers [W]. 

“A constante de proporcionalidade que relaciona o fluxo concatenado com a corrente 

numa bobina é chamada de Coeficiente de Autoindutância, ou simplesmente Indutância L da 

Bobina.” (MUSSOI, 2007). Esta relação é vista na equação (14). 

(14) 

  
  

 
 [H] 

No qual: 

   Coeficiente de Auto Indutância ou Indutância da Bobina, em Henry [H]; 

    Fluxo magnético concatenado, em Webers [Wb]; 

   Corrente elétrica, em Ampère [A]. 

Segundo Boylestad (2004), a autoindutância é a propriedade que uma bobina tem de se 

opor a qualquer variação de corrente e pode ser calculada pela equação (15). 

(15) 

  
      

 
 [H] 
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No qual: 

    Autoindutância ou indutância, medida em henries [H]; 

   = Número de espiras na bobina; 

   = Permeabilidade magnética do núcleo da bobina [H/m]; 

   = Seção reta do núcleo da bobina [m²]; 

   Comprimento longitudinal da bobina [m]; 

2.1.13 Indutor 

O indutor é classificado como elemento passivo em circuitos elétricos capaz de arma-

zenar e fornecer energia, podendo ser aplicado tanto em corrente contínua quanto em corrente 

alterna, apresentando comportamentos distintos para cada uma dessas aplicações. Para o nos-

so estudo, analisaremos os aspectos do indutor quando aplicado em corrente contínua, especi-

ficamente em resposta a um sinal degrau, que é essencial para a compreensão do modelamen-

to matemático de um motor de passo. 

Convencionalmente, em circuitos elétricos, os indutores são representados graficamen-

te conforme a Figura 16, no qual cada tipo de indutor tem uma representação específica. Basi-

camente, os indutores são classificados como fixo ou variável. Os indutores fixos podem ter 

seus núcleos preenchidos por ar ou por material ferromagnético, sendo neste último, possível 

obter valores mais elevados de indutância, quando comparado com indutores de mesmas pro-

porções construtivas com núcleo de ar. Os indutores variáveis, em linha geral, têm seus nú-

cleos de material ferromagnético, o qual pode ser posicionado mecanicamente resultando em 

uma variação de permeabilidade e consequentemente em variação da indutância 

(BOYLESTAD, 2004). 

 

Figura 16 - Simbologia dos tipos de indutores [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 2004] 

Segundo Mussoi (2007), todo indutor real tem associado ao valor da sua indutância 

(L) uma resistência em série (Rs), que correspondem à resistência ôhmica dos condutores que 

constituem as suas bobinas, bem como uma capacitância parasita (Cp), efeito este, que ocorre 

devido a circulação de corrente através de espiras paralelas. O modelo equivalente de um in-

dutor real é o apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 - Modelo de indutor real [ADAPTADO DE MUSSOI, 2007] 

Adotando o circuito da Figura 18 como objeto de análise é possível obter as curvas ca-

racterísticas de carga e descarga da corrente e da tensão no indutor. 

 
Figura 18 - Circuito para análise do transitório de carga e descarga de um indutor [ADAPTADO DE MUSSOI, 

2007] 

No instante (t1) o interruptor é fechado, conforme apresentado na Figura 18 (a), e o 

indutor começa a ser alimentado pela fonte de tensão, nesse momento a corrente no indutor é 

nula e a tensão induzida é máxima. A corrente começa a aumentar e a tensão sobre o indutor 

começa a diminuir até atingir os seus valores máximo e nulo, respectivamente, no instante 

(t2). Esse regime transitório de carga ocorre em função de a tensão induzida criar oposição à 

passagem de corrente na bobina. O valor máximo da corrente será limitado pela resultante da 

associação série da resistência (R) do circuito em análise com a resistência ôhmica da bobina 

(Rs). O tempo total para que a corrente atinja o valor máximo partindo de zero e para que a 

tensão seja nula é calculado em função da constante de tempo τ, de maneira que para qualquer 

indutor o tempo de carga e descarga é de 5τ, o qual é uma função da indutância e da resistên-

cia associada. Permanecendo o interruptor fechado, a corrente estabilizará no seu valor máxi-

mo, no chamado regime permanente de carga e a tensão sobre o indutor permanecerá nula. No 

instante (t3) o interruptor é aberto, conforme apresentado na Figura 18 (b), nesse instante 

ocorre o processo contrário, no qual a energia armazenada no indutor será dissipada através da 

resistência associada, de maneira que a corrente e a tensão partem do valor máximo até torna-

rem-se nulas, no instante (t4). Nota-se que o sentido da corrente é o mesmo para os regimes 

de carga e descarga, entretanto a tensão no regime de descarga apresenta-se oposta à tensão da 

fonte, ou do regime de carga (MUSSOI, 2007). A Figura 19 representa o regime transitório de 

carga e descarga do indutor. 
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Figura 19 - Curvas características do transitório de carga e descarga do indutor [EXTRAÍDO DE MUSSOI, 

2007] 

As equações que regem as curvas características de carga e descarga são (16) e (17), 

para a corrente e tensão, respectivamente: 

(16) 

  (        (   
  

   [A] 

 

(17) 

  (        
  

  [V] 

No qual: 

   (    Corrente que percorre o indutor em função do tempo [A]; 

   (    Tensão sobre o indutor em função do tempo [V]; 

     
   

 
 Corrente máxima que percorre o indutor [A]; 

     Tensão máxima sobre o indutor ou tensão da fonte [V]; 

  
 

 
 Constante de tempo [seg.]. 

Associando os conceitos tratados nas seções anteriores, podemos verificar a relação da 

constante de tempo   com os aspectos construtivos do indutor, pois sabemos, conforme a 

equação (15), que   
      

 
 e, conforme as equações (16) e (17), que    

 

 
 , então temos 

que   
      

   
 . Ou seja, a constante de tempo para o transitório de carga e descarga de um 

indutor é diretamente proporcional ao produto formado pelo quadrado do número de espiras, 

permeabilidade magnética do núcleo e seção reta do núcleo da bobina e, inversamente pro-

porcional, ao comprimento longitudinal da mesma. 

2.2. Motor de passo 

O motor de passo é um dispositivo eletromecânico que converte energia elétrica em 

energia cinética de rotação, assim como os demais tipos de motores elétricos. O que difere 

esse motor dos demais são as suas características de funcionamento. O seu acionamento e 
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controle é realizado através de corrente contínua pulsada, a qual é convertida, proporcional-

mente, em variações mecânicas angulares discretas. Em outras palavras, a frequência com que 

são aplicados os pulsos elétricos nesse tipo de motor, determina a velocidade que o seu rotor 

irá imprimir e, a sequência de aplicação dos pulsos, determina o sentido de giro do rotor 

(BRITES e SANTOS, 2008). 

Idealmente esse tipo de motor é aplicado em sistemas de controle de posição angular, 

pois, suas características de funcionamento, no qual o rotor gira em incrementos quantitativos 

ou degraus, possibilitam boa precisão e resposta ao acionamento, desde que o motor trabalhe 

dentro de sua especificação de torque, sem a necessidade de um sistema de controle com re-

troação, ou seja, é possível fazer o controle de posição angular do rotor em malha aberta, o 

que resulta em controladores de melhor custo x benefício (AN907, 2004). 

Ao contrário dos motores de corrente contínua, os motores de passo não possuem es-

covas e comutador, o que confere algumas características técnicas desejáveis e vantagens para 

determinadas aplicações, tais como: redução do índice de falhas e, consequentemente, de in-

tervenções de manutenção, uma vez que não existem partes mecânicas móveis em atrito; e 

extinção de arcos elétricos presentes nos motores DC acionados através do conjunto mecânico 

formado pelas escovas e comutador (AN907, 2004). 

Os principais parâmetros a considerar na aplicação de um motor de passo, quanto aos 

aspectos acionamento, são: torque e tamanho do passo. Esses parâmetros estão intimamente 

relacionados, de maneira que, para garantir a precisão do tamanho do passo no acionamento 

do motor deve-se respeitar o torque mínimo necessário para movimentar uma dada carga, ou 

seja, uma vez garantida essa situação, onde o torque produzido pelo motor for superior ao 

necessário para o movimento da carga em questão e, sabendo que o motor move-se em incre-

mentos discretos, este descreverá a cada volta uma quantidade fixa de passos, podendo, assim, 

estabelecer uma velocidade no rotor proporcional à frequência de chaveamento dos enrola-

mentos do estator, entretanto, na prática, isso é válido somente para uma faixa restrita de rota-

ções, pois, conceitualmente, para que o motor atinja o seu torque nominal, os enrolamentos do 

motor devem atingir a sua corrente nominal a cada passo de acionamento e, conforme visto 

nas seções anteriores, a indutância dos enrolamentos tendem a se opor à passagem da corrente 

quando este é energizado, levando certo tempo para atingir o seu valor nominal. Dessa manei-

ra, com o aumento da velocidade do motor de passo, cada vez menos os enrolamentos perma-

necem percorridos pela corrente nominal, o que resulta na diminuição do torque e, quanto 

mais elevado for a velocidade, menor será o torque produzido pelo motor, até o limite em que 

o motor deixe de produzir o torque mínimo para a dada aplicação, que é quando os enrola-
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mentos passam a atingir valores de corrente de acionamento inferiores ao valor nominal. En-

tão, é correto afirma que o torque produzido pelo motor de passo é inversamente proporcional 

à sua rotação, conforme pode ser observado na Figura 20 (AN907, 2004). 

 
Figura 20 - Curva de torque x rotação para motores de passo variável [ADAPTADO DE AN907, 2004] 

 

É razoável dizer que em uma aplicação de motor de passo o torque nominal nunca po-

derá ser excedido, e que trabalhando dentre desse limite de torque, o motor de passo descreve-

rá movimento em fase com a frequência de acionamento somente para uma faixa de rotação 

restrita, faixa essa que deverá garantir o torque produzido pelo motor superior ao torque ne-

cessário para a aplicação. Se essa faixa de rotação não for respeitada, perde-se o sentido de 

aplicação do motor de passo, pois, não é possível garantir o controle preciso de posição, bem 

como fixar a velocidade desejada de acionamento.  

O parâmetro torque é visto de diversas formas no motor de passo, como por exemplo: 

holding torque, que consiste no mínimo torque necessário para fazer o motor mudar de posi-

ção, quando os enrolamentos são energizados; pull-in torque, que é a medida do torque pro-

duzido por um motor de passo quando operado em regime de aceleração constante, conside-

rando como torque resistente os oriundos do atrito e da inércia do motor, nesse caso, basica-

mente é analisado o motor em função das suas caraterísticas construtivas e da frequência de 

acionamento; pull-out torque, que é a medida que dá origem a curva de torque dinâmico do 

motor de passo, onde o motor é posto em uma velocidade desejada e em seguida aumenta-se a 

carga no rotor até que ocorra deslizamento de passos, como pode ser observado na Figura 20, 

onde o motor foi colocado a uma rotação de 2000 (dois mil) passos por segundo e aumentan-

do-se a carga gradativamente, observa-se a diminuição da rotação e o aumento do torque, 

chegando no limite de aproximadamente ao torque de 21 N.m (vinte e um Newton x metro) a 

uma rotação de 750 (setecentos e cinquenta) passos por segundo; e torque de retenção, que 
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está presente somente nos motores de passo de imã permanente e híbridos, pois é oriundo do 

ímã do rotor e é quem possibilita manter o rotor parado na posição mesmo com o motor dese-

nergizado (AN907, 2004).  

O tamanho do passo é a resolução do motor, que está relacionado com a sua constru-

ção física. Para os motores de passo de imã permanente os tamanhos de passos mais comuns 

são 7,5 e 3,6 graus, já os motores híbridos têm passos que vão de 3,6 a 0,9 graus e os motores 

de relutância variável têm ângulos entre 5 e 90 graus. Alguns motores incorporam soluções 

para melhorar a resolução do passo, como por exemplo: utilização de estator dentado; redução 

de engrenagem que confere ângulos menores e eleva o torque; e para movimentos lineares 

como é o caso da válvula IAC, objeto de estudo desse trabalho, utiliza-se acoplamentos atra-

vés de parafuso de rosca sem fim, que possibilitam ajustes finos mesmo com motores de pas-

so grosseiros (AN907, 2004).  

Outros parâmetros a considerar, não menos importantes, porém de caráter elétrico se-

rão tratados posteriormente, quando da descrição dos tipos de acionamento e da configuração 

dos enrolamentos dos motores de passo, são eles: autoindutância; resistências ôhmicas; cor-

rente máxima do estator; e tensão de trabalho. 

As subseções seguintes tratarão acerca dos aspectos construtivos, funcionais e de acio-

namento dos motores de passo, detalhando os tipos existentes, quanto à construção física e 

configuração dos enrolamentos e os principais drivers de acionamento e controle.  

2.2.1. Tipos de motores de passo 

Os motores de passo podem ser classificados, quanto a sua construção física, em três 

classes, são elas: imã permanente, relutância variável e híbrido. 

2.2.1.1. Motor de relutância variável 

O motor de relutância variável é formado basicamente por um estator constituído por 

enrolamentos e um rotor dentado feito de material ferromagnético, conforme modelo repre-

sentado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Motor de relutância variável [ADAPTADO DE AN822, 2002] 
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Analisando este modelo observamos que o motor de relutância variável possui 3 (três) 

enrolamentos conectados a um terminal comum. Essa é uma característica típica desse tipo de 

motor. Na prática são encontrados motores de 3 (três) a 5 (cinco) enrolamentos, todos sempre 

respeitando essa mesma configuração, ou seja, todos os enrolamentos do estator estão sempre 

conectados a um ponto comum. O princípio de funcionamento desse tipo de motor consiste no 

encurtamento do caminho do fluxo magnético entre pólos do estator através do rotor dentado. 

Tomando-se como base o modelo em referência verificamos que os enrolamentos estão posi-

cionados de maneira a formar, cada um deles, dois pólos opostos. Os dentes do rotor marca-

dos em X são atraídos para os pólos formados pelo enrolamento 1 (um), quando este é energi-

zado. Essa atração é causada pela tendência natural que as linhas de campo têm de procurar o 

caminho magnético mais curto entre os pólos, o que ocorre através do rotor dentado. Esse 

efeito resulta em torque sobre o rotor, uma vez que este tenderá a alinhar-se fisicamente com 

os pólos, proporcionando o menor caminho geométrico para as linhas de campo. 

 O rotor irá descrever o movimento no sentido horário quando o enrolamento 1 (um) 

for desligado e o 2 (dois) energizado, de forma que os dentes do motor marcados em Y são 

atraídos para o enrolamento 2 (dois), o que resulta em um passo de 30 graus quando do ali-

nhamento desses dentes com os pólos gerados pelo enrolamento 2 (dois). Nesse caso, se ao 

invés de energizar o enrolamento 2 (dois) optarmos por energizar o 3 (três) ao desligar o enro-

lamento 1 (um), o rotor descreveria o movimento no sentido anti-horário. Fundamentalmente, 

esse motor completará uma revolução em 12 passos de acionamento (AN907, 2004). 

Dessa maneira, constatamos que a sequência de energização dos enrolamentos é quem 

ditará o sentido de giro do rotor. Ou seja, nesse tipo de motor, o sentido da corrente nos enro-

lamentos é indiferente para o seu acionamento. Na prática o controle de acionamento desse 

tipo de motor é bem simples e característico, diferenciando dos demais tipos de motores, no 

qual temos a energização de um único enrolamento por vez, conforme a sequência de repre-

sentada na Figura 22 (AN907, 2004). 

 

Figura 22 - Sequência de acionamento do motor de relutância variável [ADAPTADO DE AN907, 2004] 
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Vale ressaltar que para a compreensão da sequência de acionamento da Figura 22, é 

necessário considerar o ponto comum aos enrolamentos conectado ao terminal VCC da fonte 

de alimentação do driver de acionamento. Dessa maneira, os outras terminais dos enrolamen-

tos são chaveados, um a um, para o terminal terra (GND) da fonte de alimentação, correspon-

dendo ao nível lógico 1 (um) da sequência de acionamento, que é o sinal que conduzirá a base 

do transistor do driver de acionamento fechando o caminho elétrico para circulação da corren-

te através dos enrolamentos e, seguindo este raciocínio, o nível lógico 0 (zero) dessa sequên-

cia corresponde ao corte do referido transistor. 

Uma característica fundamental dos motores de relutância variável é que seu rotor fica 

livre quando o motor é desenergizado, pois, este não possui imã permanente em sua constru-

ção (AN907, 2004). 

2.2.1.2. Motor de ímã permanente 

O motor de passo de imã permanente tem seu rotor permanentemente magnetizado em 

pólos axiais, e seu estator composto por enrolamentos, os quais podem assumir as configura-

ções unipolar, bipolar ou bifilar, entretanto, é tipicamente encontrado na configuração bipolar 

(AN907, 2004). A caraterização dessas configurações será realizada em uma seção posterior. 

Seu princípio de funcionamento consiste na atração dos pólos norte ou sul do rotor, 

que são fixos, para os pólos do estator, que terão suas polaridades definidas segundo ao senti-

do de circulação das correntes através dos enrolamentos. Dessa maneira, nesses motores o 

sentido da corrente que percorre os enrolamentos é fundamental para o funcionamento do 

motor, pois ele ditará a atração e/ou repulsão entre os pólos do rotor e do estator. Isso, em 

linhas gerais, determinará o sentido de rotação do rotor (AN907, 2004). 

Diferentemente do motor de relutância variável, o motor de imã permanente tem a ca-

pacidade de manter a posição do seu rotor quando desenergizado, graças ao seu rotor perma-

nentemente magnetizado (AN907, 2004). 

Os modelos esquemáticos e físicos desse motor são apresentados na Figura 23, deta-

lhando a configuração dos enrolamentos do estator e as polaridades do rotor de imã perma-

nente. 



38 
 

 

Figura 23 - Motor de imã permanente [ADAPTADO DE AN822, 2002] 

Na Figura 23 (a), temos a ilustração da seção transversal de um modelo de motor de 

passo de ímã permanente com rotor formado por 6 (seis) pólos equidistantes (defasados em 60 

graus) e estator formado por 8 (oito) pólos também equidistantes (defasados em 45 graus). 

Admitindo-se que um motor bipolar, ou seja, motor composto por apenas dois enrolamentos, 

no qual: um é responsável pela energização dos pólos A, C, E e G, e o outro pela energização 

dos pólos B, D, F e H e considerando a circulação de corrente em apenas um dos enrolamen-

tos numa dada direção e, ainda, que os respectivos pólos do estator estão posicionados e liga-

dos eletricamente de maneira que cada enrolamento de origem a dois pólos com polaridade S 

(sul) e dois com polaridade N (norte), podemos fazer a seguinte descrição de funcionamento: 

os pólos A e C têm polaridade S (sul) e os pólos E e G têm polaridade N (norte), quando da 

energização do respectivo enrolamento, neste caso, o rotor estará alinhado conforme mostrado 

na referida figura. Para a movimentação do rotor em 15 (quinze) graus para direita é necessá-

rio desenergizar o primeiro enrolamento e energizar o segundo, de maneira que tenhamos os 

pólos B e D com polaridade S (sul) e os pólos F e H com polaridade N (norte). Continuando a 

sequência de acionamento, no próximo passo, o enrolamento 2 (dois) deverá ser desenergiza-

do e o enrolamento 1 (um) deverá ser energizado novamente, porém com polaridade invertida, 

de maneira que inverta-se a polaridade dos respectivos pólos deste enrolamento, movimen-

tando o rotor por mais 15 graus, no mesmo sentido (AN822, 2002). 

Analisando de maneira análoga o modelo apresentado na Figura 24 (b) verificamos 

que se trata de um motor com resolução de 30 graus por passo, uma vez que os pólos do seu 

estator estão defasados em 90 graus e os pólos do seu rotor estão defasados em 60 graus. Des-

sa maneira, geometricamente são possíveis 12 alinhamentos entre os pólos do rotor e do esta-

tor, em outras palavras, isso significa dizer que este motor descreve 12 passos por revolução.  
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2.2.1.3. Motor Híbrido 

O motor híbrido reúne as melhores características construtivas e de funcionamento dos 

motores de relutância variável e de imã permanente, pois se utiliza tanto do princípio de en-

curtamento do caminho para o fluxo magnético, tendo parte do seu rotor composta por 2 

(dois) anéis dentados defasados feitos em material ferromagnético, e parte composta por ímã 

permanente concentrado em torno do seu eixo, conforme apresentado na Figura 24. 

Segundo Brites e Santos (2008), os dentes do rotor proporcionam um caminho que 

ajuda a orientar o fluxo magnético para localizações periféricas nos intervalos de ar e o ímã 

permanente possibilita a retenção do rotor quando o motor é desenergizado e confere algumas 

características dinâmicas de torque, quando comparado ao motor de relutância variável. O 

estator é constituído por enrolamentos responsáveis pela geração do campo magnético, além 

de contar com a solução de anel dentado, a qual também é empregada nos motores de relutân-

cia variável, para melhorar a resolução do passo, uma vez que possibilita mais possibilidades 

de alinhamento entre rotor e estator. 

Em termos de configuração dos enrolamentos, este motor pode ser encontrado como 

unipolar ou bipolar. Detalhamentos sobre essas configurações serão tratados nas próximas 

seções. 

 
Figura 24 - Motor de Passo de Híbrido [ADAPTADO DE SOUZA, 2006] 

 
Como podemos observar na Figura 24, o motor possui 2 (duas) fases (A e B), entretan-

to podem ser encontrados em 3 e 5 fases (SOUZA, 2006). Ainda em relação à referida figura, 

observamos os anéis do rotor, os quais estão defasados de modo que os pólos estejam interca-

lados. É relevante observar que estes anéis estão imantados um com polaridade N (norte) e 

outro com polaridade S (sul), através do ímã permanente que está posicionado entre eles, ou 

seja, em outras palavras é razoável dizer que a resultante disso são pólos opostos intercalados, 

o que, em conjunto com o rotor dentado, confere melhor resolução ao motor. 
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2.2.2. Configurações dos enrolamentos de motores de imã permanente e híbri-

dos 

Os motores de passo de imã permanente e híbrido podem ter seus enrolamentos nas 

configurações bipolar, unipolar e bifilar. Essas configurações serão detalhadas nessa seção. 

2.2.2.1. Bipolar 

A configuração bipolar é aquela formada por dois enrolamentos, de maneira que cada 

enrolamento origina quantidades de pólos iguais, podendo ser 4 (quatro), 8 (oito) ou mais, por 

enrolamento, dependendo do projeto. Nessa configuração são disponibilizados para o controle 

de acionamento os quatros fios, ou seja, os terminais de cada enrolamento. A Figura 25 repre-

senta uma configuração típica de um motor com enrolamentos na configuração bipolar, cons-

tituindo 2 (duas) fases, uma formada pelos pólos A e C e, outra, formada pelos pólos B e D. 

 

 

Figura 25 - Configuração bipolar [ADAPTADO DE AN822, 2002] 

 

As sequências de polarização para acionamento de motores com configuração bipolar 

podem ser realizadas de duas maneiras distintas, conforme apresentado na Figura 26 (a) e (b). 

Uma delas, a sequência (a), temos a energização de um único enrolamento por passo e, na 

outra (b), os dois enrolamentos simultaneamente. Entende-se como (+) comutação do terminal 

do enrolamento ao terminal VCC, (-) comutação do terminal do enrolamento ao terminal terra 

(GND) e (0) desenergizado do terminal do enrolamento (AN907, 2004). 
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Figura 26 - Sequência de acionamento para passo completo (bipolar) [EXTRAÍDO DE AN907, 2004] 

 

O misto dessas duas sequências possibilita acionar o motor com uma resolução me-

lhor, de maneira que se divide o passo pela metade, daí o nome de acionamento em meio pas-

so, conforme apresentado na Figura 27. Entretanto, o torque do motor nesse tipo de aciona-

mento não é constante, devido a alternância de 1 (um) ou 2 (dois) enrolamentos  (AN907, 

2004). 

 

 
Figura 27 - Sequência de acionamento para meio passo (bipolar) [EXTRAÍDO DE AN907, 2004] 

 

Graficamente é possível representar essas sequências de acionamento, conforme apre-

sentado na Figura 28, na Figura 29 e na Figura 30. 

 

Figura 28 - Representação gráfica da sequência de acionamento para passo completo da Figura 26 (a) [ADAP-

TADO DE BRITES E SANTOS, 2008] 
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Figura 29 - Representação gráfica da sequência de acionamento para passo completo da Figura 26 (b) [EXTRA-

ÍDO DE BRITES E SANTOS, 2008] 

 

 

 
Figura 30 - Representação gráfica da sequência de acionamento para passo completo da Figura 27 [EXTRAÍDO 

DE BRITES E SANTOS, 2008] 

 

O driver que possibilita o acionamento de motores com configuração bipolar é conhe-

cido como ponte H, o qual será tratado posteriormente. 

2.2.2.2. Unipolar 

O que difere a configuração unipolar da bipolar é que os centros dos enrolamentos são 

interligados e, é disponibilizado mais um fio (terminal) para o controle e acionamento do mo-

tor, totalizando 5 (cinco) terminais, conforme Figura 31. De modo geral este quinto terminal é 

ligado direto ao terminal GND da fonte de alimentação e os terminais do enrolamento ao dri-

ver para acionamento, respeitando as sequências de acionamento apresentadas na Figura 32 – 

sequência (a) para acionamento em passo completo unipolar, na Figura 33 - sequencia (b) 

para acionamento em passo completo (unipolar) e na Figura 34 - sequencia (a) para aciona-

mento em meio passo (unipolar). 
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Figura 31 - Configuração unipolar [ADAPTADO DE AN822, 2002] 

 

 

 

Figura 32 - Sequência de acionamento (a) para passo completo (unipolar) [EXTRAÍDO DE AN907, 2004] 

 

 

Figura 33 - Sequência de acionamento (b) para passo completo (unipolar) [EXTRAÍDO DE AN907, 2004] 

 
Figura 34 - Sequência de acionamento para meio passo (unipolar) [EXTRAÍDO DE AN907, 2004] 

 

 

Graficamente é possível representar essas sequências de acionamento, conforme apre-

sentado na Figura 35, na Figura 36 e na Figura 37. 
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Figura 35 - Representação gráfica da sequência de acionamento (a) para passo completo (unipolar) da Figura 32 

[EXTRAÍDO DE BRITES E SANTOS, 2008] 

 

 
Figura 36 - Representação gráfica da sequência de acionamento (b) para passo completo (unipolar) da Figura 33 

[ADAPTADO DE BRITES E SANTOS, 2008] 

 

 
Figura 37 - Representação gráfica da sequência de acionamento para meio passo (unipolar) da Figura 34 [EX-

TRAÍDO DE BRITES E SANTOS, 2008] 

 

Quando comparado à configuração bipolar, a unipolar apresenta drivers de controle de 

menor complexidade, o qual será tratado posteriormente. 
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2.2.2.3. Bifilar 

O termo bifilar significa literalmente dois filamentos ou fios. Traduzindo isso para a 

realidade dos motores de passo, e já conhecendo a configuração bipolar, podemos dizer que o 

motor com configuração bifilar é semelhante ao motor com configuração bipolar, com a única 

diferença de que cada enrolamento é composto por dois fios paralelos uns aos outros, confor-

me enrolamento 2 da Figura 38 . Este tipo de configuração pode também ser reconfigurada 

para unipolar, bastando conectar os fios que ligam os enrolamentos a um terminal comum, 

conforme enrolamento 1 da Figura 38, de maneira a colocar os segmentos de enrolamento a-b 

e c-d em série.  

 

 
Figura 38 - Configuração bifilar [EXTRAÍDO DE AN907, 2004] 

Dessa forma os motores com configuração bifilar podem ser acionados tanto como bi-

polar, quanto unipolar, dependendo do arranjo adotado, ou seja, série ou paralelo. 

2.2.3. Drivers de acionamento para os motores de passo 

Nesta seção serão apresentadas as configurações dos drivers para acionamento das 

configurações bipolar e unipolar, já que a configuração bifilar pode ser acionada com ambos 

os drivers, dependendo do arranjo adotado. Também, nesta seção, será apresentada uma con-

figuração de driver para acionamento do motor de relutância variável, o qual tem arranjo par-

ticular de seus enrolamentos.  

2.2.3.1. Driver para acionamento de motores de relutância variável 

A Figura 29 mostra o circuito básico para o controle de um motor de relutância variá-

vel. Nesse circuito o controle da circulação de corrente nos enrolamentos é feito através dos 

MOSFET. Os diodos em paralelo com os enrolamentos são para suprimir as tensões reversas 

de pico, quando da desenergização dos enrolamentos, a fim de proteger o circuito de controle 

e acionamento (AN907, 2004). 

 



46 
 

 
Figura 39 - Circuito de controle de motor de passo de relutância variável [ADAPTADO DE AN907, 2004] 

 
Como visto na seção referente aos motores de passo de relutância variável, eles geral-

mente possuem de três a cinco enrolamentos, os quais estão ligados a um terminal comum, em 

geral no terminal Vcc da fonte de alimentação. Os enrolamentos são acionados um de cada 

vez, conforme visto na Figura 22 (AN907, 2004). 

2.2.3.2. Driver para acionamento da configuração bipolar – Ponte H 

O circuito básico para o acionamento do motor de passo com configuração bipolar é a 

ponte H, pois esta permite fluxo bidirecional de corrente através dos enrolamentos, o que é de 

fundamental importância para garantir o perfeito funcionamento do motor conforme visto na 

seção referente à configuração bipolar, bem como na seção referente aos motores de passo de 

ímã permanente e de relutância variável. Analisando a Figura 40, a corrente irá fluir da es-

querda para a direita no enrolamento 1 quando os MOSFETs Q1 e Q4 estiverem ligados e os 

MOSFETs Q2 e Q3 desligados. A corrente irá fluir no sentido contrário, quando os MOS-

FETs Q2 e Q3 estiverem ligados e MOSFETs Q1 e Q4 desligados. Especificamente nessa 

configuração, os transistores Q2 e Q4 são canal N e, portanto, necessitam de um positivo para 

ligar conduzir. Já os transistores Q1 e Q3 são canal P e, desta forma, necessitam de pulso ne-

gativo conduzir. Nesse tipo de configuração não é permitido ligar os MOSFETs Q1 e Q2 ou 

Q3 e Q4 simultaneamente, sob a pena de curto circuitar o terminal Vcc ao Terra (GND)  

(AN907, 2004).  

 Existem no mercado alguns circuitos integrados com configuração de ponte H, como é 

o caso do L298, que foi utilizado no projeto do hardware do equipamento de teste proposto 

por este trabalho, o qual já possui proteção contra condução de transistores do mesmo lado da 

ponte, conforme comentado anteriormente. Este CI também possui algumas funcionalidades, 
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como disponibilidade para utilização de resistor de shunt, para sensor de corrente, que permite 

medir a corrente que atravessa os enrolamentos. Este driver será detalhado no capítulo 3.  

 

 
Figura 40 - Circuito de controle para a configuração bipolar [ADAPTADO DE AN907, 2004] 

2.2.3.3. Driver para acionamento da configuração unipolar 

A Figura 41 mostra um circuito típico para o controle de motores com configuração 

unipolar. Esse driver é bem semelhante ao utilizado para o controle dos motores de relutância 

vaiável. Observamos na referida figura, que os centros dos enrolamentos estão conectados ao 

Vcc da fonte de alimentação e que cada uma das extremidades dos enrolamentos estão conec-

tadas a um MOSFET, para comutação ao terra (GND). Nesse driver temos que observar a 

função dos diodos, sendo que os que estão em paralelo com os enrolamentos têm a função de 

proteger o MOSFET e o circuito de controle e acionamento contra surtos de tensão reversos 

devido ao chaveamento de uma carga indutiva, no caso, os enrolamentos do motor, assim co-

mo nos circuitos tratados nas seções anteriores. Já, os diodos que estão em paralelo com os 

terminais Source e Dreno do MOSFET funcionam como uma redundância e, são usualmente 

utilizados para evitar que qualquer transiente negativo seja maior que 0,7 V sobre a tensão 

VSD (Tensão entre os terminais Dreno e Source) (AN907, 2004).  
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Figura 41 - Circuito de controle para a configuração unipolar [ADAPTADO DE AN907, 2004] 

2.3. Sistemas eletrônicos de controle para motor de combustão interna 

Os sistemas eletrônicos de controle para motor de combustão interna foram desenvol-

vidos com o objetivo de atender aos requisitos de emissões de poluentes previstos na legisla-

ção ambiental aplicável ao setor automobilístico.  

Esses sistemas consistem basicamente em um módulo eletrônico capaz de gerenciar a 

formação da mistura ar-combustível e o sistema de ignição por centelha. O módulo eletrônico 

é composto por componentes programáveis (microprocessadores, microcontroladores, memó-

rias, etc.) onde são alocadas as estratégias de controle do motor, dentre as quais se destacam 

as estratégias de marcha lenta e dashpot. 

Segundo Milhor (2006), o que caracteriza a condição de marcha lenta no motor de 

combustão interna ciclo Otto são as seguintes variáveis: pedal do acelerador não acionado e 

baixa rotação do motor. Essas variáveis são administradas pela unidade de controle e quando 

da detecção dessa condição o sistema inicia a respectiva estratégia de controle, que tem por 

objetivo manter a rotação do motor estável, através da compensação da mistura ar-

combustível, que pode ser realizada de duas maneiras: a primeira é através do controle da 

entrada de ar no coletor de admissão através de um by-pass no corpo da borboleta de acelera-

ção, quando o duto principal se encontra totalmente fechado pela válvula borboleta e a segun-

da é através do controle da passagem de ar através do duto principal através da própria borbo-

leta de aceleração que é controlada por servomecanismo. Simultânea a essas estratégias é rea-

lizada a compensação do avanço de ignição.  

A estratégia de dashpot, segundo Milhor (2006), consiste no fechamento gradual da 

passagem de ar para o coletor de admissão, a qual requer a atuação do atuador de marcha len-

ta, a fim de obter uma desaceleração controlada, o que em linhas gerais confere dirigibilidade 
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ao veículo e garante o atendimento aos limites de emissões de poluentes. A caracterização da 

condição para a aplicação dessa estratégia é a detecção do fechamento da borboleta de acele-

ração e rotação elevada do motor, variáveis obtidas pelo sistema de injeção eletrônica através 

do sensor de posicionamento da borboleta de aceleração e do sensor de rotação, respectiva-

mente.  

Nesta seção focaremos somente o sistema que controla a entrada da mistura ar-

combustível para o coletor de admissão através do by-pass, especificamente, com a utilização 

da válvula IAC, que é objeto de estudo deste trabalho. 

A válvula IAC é um atuador linear que se encontra fixado junto ao corpo da borboleta 

de aceleração, conforme destacado na Figura 43. 

 
 

Figura 42 - Corpo da borboleta de aceleração [ADAPTADO DE AUTOR DESCONHECIDO] 

Através do diagrama esquemático da Figura 43 é possível visualizar a construção in-

terna do corpo da borboleta de aceleração, bem como o detalhe da fixação mecânica da válvu-

la IAC. Esse diagrama possibilita também compreender a explicação das estratégias de con-

trole de marcha lenta e dashpot tratadas anteriormente. 
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Figura 43 – Diagrama Esquemático do posicionamento da válvula IAC [EXTRAÍDO de MTE-Thomson, 2011] 

 

A válvula IAC é composta basicamente por um motor de passo de ímã permanente, 

cujo rotor contém um furo com rosca sem fim, o qual compõe o sistema de transmissão que 

converte o movimento rotativo do rotor em movimento linear do êmbolo, que controlará o 

fluxo de ar através do by-pass. O êmbolo contém uma haste roscada na parte posterior a qual 

é acoplada ao furo do rotor e dependendo do sentido de giro do rotor o êmbolo descreverá 

movimento de avanço ou retorno, limitado a um curso máximo de 10,4 mm. A Figura 44 

apresenta a estrutura construtiva do invólucro de uma válvula IAC típica, com seu respectivo 

dimensional. A Figura 45 é uma representação esquemática da composição interna da válvula 

IAC. 

 

Figura 44 - Dimensional da válvula IAC [ADAPTADO DE MTE-THONSOM, 2011] 
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Figura 45 - Elementos internos que compõem a válvula IAC 

 

2.3.1. Considerações Finais 

O estudo do magnetismo é uma área do conhecimento muito extensa e com muitos ho-

rizontes a serem desbravados. Todavia não é interesse deste trabalho nos aprofundarmos no 

estudo do magnetismo, desta maneira, as subseções desta, apenas introduziram os conceitos 

básicos de magnetismo e eletromagnetismo, que são necessários para a compreensão do fun-

cionamento da válvula IAC, objeto de estudo deste trabalho, uma vez que esta é composta por 

um motor de passo, cujo funcionamento está fundamentado no eletromagnetismo. 

Dessa maneira as informações contidas nesta seção visam também subsidiar o enten-

dimento da aplicação da válvula IAC, bem como a sua constituição, o que será de extrema 

necessidade para o entendimento dos próximos capítulos. Em especial, o capítulo 5, que trata-

rá dos resultados obtidos, no qual serão discutidos os aspectos elétricos e dinâmicos de acio-

namento da válvula, comparando os valores nominais extraídos dos manuais de fabricantes 

com os valores obtidos nos testes com o equipamento projetado e implementado para efeito 

de teste de funcionalidade em protoboard. 
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3. METODOLOGIA DE CONFECÇÃO DO HARDWARE 

 

Um equipamento de teste para validação de produtos, como é o caso, precisa ser ro-

busto o bastante para trabalhar em ambiente industrial e principalmente ter um desenvolvi-

mento voltado para precisão e confiabilidade. Para tal, o hardware é uma etapa que exige bas-

tante conhecimento e inevitavelmente muito tempo entre projeto e testes.  

O desenvolvimento deste hardware foi baseado num conjunto de conhecimentos, que 

envolvem basicamente: eletrônica analógica, eletrônica digital, microcontroladores, controle, 

dimensionamento de componentes eletrônicos (cálculos, características, limitações e aplica-

ções), utilização de instrumentos de medição e softwares para esquematização e simulação. 

3.1. Descrição geral 

Durante a fase de desenvolvimento varias mudanças foram feitas no projeto a fim de 

atingir o nível esperado. O aperfeiçoamento do projeto ocorreu ao longo de muitos testes e 

reparos, até que se chegasse aos modelos ideais para esta primeira versão.  

Muitas literaturas a respeito da área automotiva descrevem o funcionamento dos equi-

pamentos através de diagrama em blocos, o que impossibilita o conhecimento aprofundado do 

produto e os tornam caixas pretas. Porém, este tipo de apresentação é muito eficaz para apre-

sentar o produto de forma simples e funcional. 

 

 
Figura 46 - Diagrama em blocos do hardware do equipamento de teste para IAC 
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Este equipamento de teste é dividido em quatro blocos: alimentação, gerenciamento, 

interface para operação e obtenção dos resultados e atuador. 

O bloco de alimentação tem a função de prover para todo o sistema, tensão sempre es-

tável e corrente suficiente para o perfeito funcionamento do circuito. 

O bloco de gerenciamento compreende toda a parte de entradas e saídas, é ele quem 

recebe os sinais dos botões, dos sensores de corrente e deslocamento do eixo da válvula, reali-

za o provisionamento da comunicação serial e a comunicação com o display LCD, além de 

enviar os sinais de forma correta para o driver de acionamento do motor de passo existente na 

válvula. Este bloco tem que ler, interpretar, calcular, atuar e tomar decisões pré-definidas para 

cada nível de entrada. 

O bloco de interface é responsável por permitir que o operador manipule e interprete a 

rotina de teste do equipamento. Através deste bloco pode ser enviado o comando para inicio 

ou termino do teste, visualização do progresso e interpretação rápida do status da válvula. 

O bloco de atuação é o responsável pelo movimento da válvula, ele recebe os sinais 

vindos do microcontrolador e atua nas bobinas do motor de passo fazendo com que o eixo da 

válvula se movimente, é deste bloco também que se derivam os sensores de corrente e de des-

locamento do eixo. 

3.2.  Circuito condicionador 

Existe uma grande variedade de sensores que são utilizados para medir inúmeras vari-

áveis em processos de controle. Esses sensores medem uma variável pela conversão da infor-

mação em um sinal dependente da natureza do sensor. No desenvolvimento dos sensores são 

exploradas as características dos materiais que são influenciados por alguma variável dinâmi-

ca, respeitando suas restrições, isto quer dizer que não há como ter um padrão a respeito do 

sinal que um sensor irá emitir, pois, ele é dependente do material que é construído. Por isso o 

condicionamento de sinais é importante para transformar a saída de um sensor em um sinal 

necessário e adequado para os outros elementos do processo (FERREIRA, 2000). 
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Figura 47 - Diagrama em blocos de um Circuito condicionador para sinal analógico [EXTRAÍDO DE FERREI-

RA, 2000]. 

 

A Figura 47 mostra que para um sinal analógico, quando o sinal do sensor não é ade-

quado para o processo, ele precisa passar por um condicionador de sinal, e depois ser conver-

tido em um sinal digital para que possa ser processado. Caso o sinal já esteja adequado, ele 

simplesmente será convertido para digital e se o sinal do sensor já for digital e adequado ao 

processo, então ele pode ser diretamente alocado à saída. 

Em geral a função dos condicionadores sobre um sinal é amplificar, atenuar, linearizar, 

converter em outro tipo de sinal, isolar, filtrar e realizar casamento de impedâncias.  

Para o projeto destes circuitos, podem ser utilizados na maioria das vezes amplificado-

res operacionais, transistores e componentes discretos (FERREIRA, 2000). 

3.3. Circuito para interface com o atuador 

A corrente de saída de circuitos digitais geralmente não é suficiente para o acionamen-

to de cargas, por exemplo, motores e relês. Quando é utilizado um microcontrolador, e seu 

pino não tem capacidade de suprir ou drenar a corrente necessária, deve-se empregar um cir-

cuito especifico entre o microcontrolador e a carga. Tais circuitos costumam ser designados 

por buffers de corrente ou drivers de corrente. Os transistores são largamente utilizados para o 

projeto destes drivers de corrente, por serem comumente modelados como fontes de corrente 

controlados por corrente, onde esta corrente de controle pode ter um valor baixíssimo em re-

lação a corrente fornecida pelo transistor. Existem também circuitos integrados que são proje-

tados para o suprimento da corrente nos mais diversos atuadores (LIMA, 2010). 
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3.4. Descrição detalhada dos blocos 

3.4.1. Bloco de alimentação 

O bloco de alimentação é constituído por duas fontes de tensão reguladas, uma de 5 V 

@ 3 A e outra de 12 V @ 3 A. A fonte de 5 V é utilizada para alimentar praticamente todo o 

circuito, que em geral é formado por componentes da família TTL (Transistor Transistor Lo-

gic). Já a fonte de 12 V é utilizada para alimentar a válvula IAC. A tensão de 12 V foi adotada 

com a seguinte base: a tensão mínima para o correto funcionamento do driver utilizado para o 

acionamento da válvula IAC (o driver será visto com detalhes na seção que trata do bloco de 

atuação) neste caso é de 7,5 V (STMICROELECTRONICS, 2000), porém, segundo CRAVO 

(2012), “... uma fonte com Tensão DC maior facilita o motor de passo atingir a corrente má-

xima em tempos menores. Como resultado será possível atingir velocidades maiores com uma 

tensão DC maior. Na prática, considerando o mesmo motor, o mesmo driver, a mesma corren-

te, porém com alimentação DC diferente, teremos resultados diferentes.” Por isso foi escolhi-

do uma tensão maior, para que o teste pudesse ser realizado mais rapidamente. A racionaliza-

ção para este aumento na velocidade do teste com o cuidado de controlar a corrente está 

transcrito na equação (16), apresentada no capítulo 2. 

Na equação (16), o valor máximo da corrente na bobina, no estado estacionário, será 

sempre E/R, ou seja, será sempre o quociente entre a tensão aplicada na bobina pela resistên-

cia da mesma. E a variação da corrente é menor com o decorrer do tempo, isto porque tal va-

riação ocorre através de uma escala logarítmica (BOYLESTAD, 2004). 

A variável τ apresentada na equação representa 1/5 do período de tempo necessário 

para o termino da fase de armazenamento de energia, e também mostra que, o tempo de carga 

total independe da tensão aplicada na bobina (BOYLESTAD, 2004). 

Com o tempo de carga total é independente da tensão aplicada e a variação da corrente 

sendo mais rápida nos primeiros instantes é possível entender que ao aplicar uma tensão mais 

alta em uma bobina é possível chegar em menor tempo a um valor desejado de corrente (con-

forme Figura 48), tendo como única preocupação controlar o tempo de carregamento para que 

a bobina não fique completamente carregada. 
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                      Figura 48 - Gráfico de diferentes tensões sendo aplicadas a uma mesma bobina. 

 

Com a possibilidade de alcançar um valor esperado de corrente mais rápido, teremos 

as variáveis de uma bobina, como o fluxo magnético, força magnetizante, intensidade e den-

sidade do fluxo magnético crescendo proporcionalmente (conforme trabalhado no capítulo 2), 

isto significa que nas bobinas se formará um campo magnético suficiente para movimentar o 

rotor do motor de passo com uma velocidade maior. 

 

 

 
Figura 49 - Circuito do bloco de alimentação. 

 

As duas fontes são construídas seguindo o mesmo conceito, por isso, o desenvolvi-

mento desta seção será realizado com base somente na fonte de 12 V. 

Inicialmente, existe uma tensão AC de entrada que é reduzida pelo Trafo (TR1) conti-

nuando com formato de onda senoidal, depois se obtém uma tensão DC estacionária por meio 

da retificação realizada pelos diodos (D1 e D2). Essa tensão é filtrada para um nível DC pelos 



57 
 

capacitores (C1 e C2) e finalmente a tensão é regulada para o nível desejado pelo CI regula-

dor de tensão (U1) (BOYLESTAD, 1999). 

 

  
Figura 50 - Diagrama em blocos representando os estágios da fonte de tensão [ADAPTADO DE BOYLESTAD, 

1999] 

 

O sinal senoidal de entrada continua senoidal após o transformador, porém, com uma 

amplitude menor, depois é retificado, transformando-se em um sinal positivo e pulsante com 

mesma amplitude, ao passar pelo filtro diminui-se a variação entre picos e vales, mantendo-se 

a amplitude e por fim é regulado para um sinal contínuo (BOYLESTAD, 1999). 

O valor de tensão utilizado comercialmente para transformadores é o valor eficaz do 

sinal senoidal, porém, o valor de tensão considerado para o regulador, desconsiderando as 

perdas, é o valor máximo da onda. Essa relação entre as tensões é definida pela equação (18). 

(18) 

            
 

 

A tensão de alimentação do transformador pode ser alterada através da chave SW1 

(Figura 49), tendo a possibilidade de trabalhar em 110 V ou 220 V. 

3.4.1.1. Critério para dimensionamento dos fusíveis 

Segundo Siemens (2009), “a primeira função dos fusíveis é proteger os cabos e con-

dutores das correntes de sobrecarga e curto-circuito, mas também são apropriados para a 

proteção de equipamentos elétricos.”, com base nisso o dimensionamento dos fusíveis foi 

feito analisando a quantidade de energia que pode passar por um condutor em um determina-

do período de tempo (relação conhecida como integral de Joule), de forma que o condutor não 

entre na fase de transformação adiabática, onde trocaria calor com o meio externo e compro-

meteria sua utilização. Outro aspecto importante para que o dimensionamento dos fusíveis 

seja satisfatório é que a curva característica tempo-corrente de um condutor deve ficar acima e 

a corrente do consumidor abaixo da curva característica do fusível (BOSCH, 2005).  
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A fiação utilizada na saída do transformador foi dimensionada de forma a suportar 

uma corrente de 5A, por tempo indeterminado. Porém, os fusíveis se encontram antes do 

transformador e por isso é preciso levar em conta que um transformador com núcleo de ferro 

e em condições ideais tem a relação de potência de um para um, ou seja, a potência de entrada 

é igual a potência de saída (BOYLESTAD, 2004), assim, se a tensão de entrada do transfor-

mador é maior que a tensão de saída, a corrente terá relação inversa para que a relação de po-

tencia mantenha-se. Com isso a corrente de entrada é de 472 mA @ 127 V e 273 mA @ 220 

V, então, a fiação de entrada foi dimensionada de forma a suportar uma corrente de no míni-

mo 1A e os fusíveis foram dimensionados a partir da Figura 51.  

 

 
Figura 51 - Curva característica para fusíveis de vidro (serie 208) [ADAPTADO DE LITTELFUSE, 2009] 

Conforme a Figura 51, se o dimensionamento dos fusíveis fosse feito de forma à so-

mente proteger a fiação do circuito, um fusível de ½ A seria ideal, pois, após atingir 1 A o 

fusível romperia em 500 ms, porém, como mencionado, o fusível tem a função secundária de 

proteger o circuito, então os fusíveis foram dimensionados com 3/8 A, permitindo assim, que 

a curva dos fusíveis fique entre as curvas da carga e do cabo. 

3.4.1.2. Critério para escolha do transformador 

O transformador escolhido para o projeto é um transformador de 12 V +12 V @ 5 A, 

ou seja, é um transformador com capacidade de prover até 5ampéres ao circuito, possuindo 

duas saídas com sinais senoidais e valor eficaz de 12 volts defasados entre si em 180º, isso 

significa que quando um está com potencial positivo, o outro está com potencial negativo 

(CIPELLI E SANDRINI, 1979). 

 A escolha teve como base o fato de que o regulador de tensão KA78T12 precisa de 

uma tensão mínima de entrada de 14,5 V para manter a tensão de saída estável (FAIRCHILD, 
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2001), e o regulador KA78T05 tem o valor típico de operação avaliado entre 7,3 V e 20 V 

(FAIRCHILD, 2001), desta forma, para conseguir uma tensão que atenda aos dois componen-

tes foi necessário tal transformador. 

Assim, os valores desejados nas entradas de ambos os reguladores estarão mais pró-

ximos do ideal, de forma que estes valores estão considerando que o sinal senoidal será retifi-

cado no circuito da fonte e para isso serão utilizados diodos retificadores com elemento de 

silício, polarizados diretamente, nos quais, para que haja condução, haverá uma queda de ten-

são que algumas literaturas tratam como 0,6 V (CIPELLI E SANDRINI, 1979) e outras como 

0,7 V (BOYLESTAD, 1999) por diodo. 

Analisando a Figura 52, para uma retificação de onda completa em um transformador 

sem ponto central seria necessário uma ponte de diodos, o que resultaria, adotando o pior ca-

so, em 1,4 V de perda, pois, seria necessário que dois diodos conduzissem para existir a circu-

lação da corrente, já com a retificação de onda completa para um transformador com ponto 

central a perda é de 0,7 V, pois, é necessário que apenas um diodo conduza para que a circu-

lação da corrente exista, com isso, se o valor de tensão eficaz é 12 V, segundo a equação (18), 

o valor de tensão máximo é aproximadamente 17 V, com 1,4 V de perda nos diodos e adotan-

do 1 V de perda nos capacitores, teríamos no caso de um transformador sem ponto central 

uma tensão muito próxima do limite estabelecido pelo datasheet do KA78T12, já com o trans-

formador escolhido para o projeto, os valores se tornam mais apropriados e seguros.  

 

 
Figura 52 - Esquema de retificação para ambos os transformadores [ADAPTADO DE CIPELLI E SANDRINI, 

1979] 

 

3.4.1.3. Critério para dimensionamento dos diodos 

Os diodos para a retificação, na configuração utilizada, devem considerar no seu di-

mensionamento a corrente média direta e a tensão máxima reversa (CIPELLI E SANDRINI, 

1979). Para a corrente média direta temos a equação (19) e para a tensão máxima reversa a 

equação (20). 

(19) 
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(20) 

         

 

Desta forma, conforme equações (19) e (20), os diodos para a retificação no circuito 

da Figura 49, devem possuir no mínimo: 1,6 A @ 34 V. 

3.4.1.4. Considerações da fonte 

O diodo (D3) tem a função de fazer com que os capacitores de saída descarreguem 

primeiro do que os capacitores de entrada, oferecendo menor resistência para a circulação da 

corrente, isto ocorrerá caso os capacitores de saída estejam com maior potencial elétrico do 

que os capacitores de entrada. 

Os diodos zener em paralelo com a saída da fonte, no caso de curto-circuito entre a en-

trada e a saída do regulador de tensão, tem a função de manter a tensão em 12 V e drenar a 

corrente por alguns instantes, até que a quantidade de energia na fiação atinja o limite de tem-

po e o fusível rompa. 

3.4.2. Bloco de gerenciamento 

O bloco de gerenciamento tem como principal componente um microcontrolador, este 

recebe e envia sinais, porém, os sinais que recebe precisam ser tratados para se adequarem e 

assim serem interpretados corretamente, além de evitar que danifiquem o microcontrolador. 

Esse tratamento é feito através de circuitos condicionadores como mencionados anteriormen-

te, que serão analisados com detalhe durante esta seção. Para os sinais de saída que necessi-

tam de uma corrente superior a 25 mA, capacidade máxima do microcontrolador (MICRO-

CHIP, 2008), é necessário que sejam adequados através de circuitos de drivers de corrente, 

estes circuitos também serão vistos durante esta seção.   

O microcontrolador utilizado foi o PIC18F4520 com 40 pinos que possui uma memó-

ria de programa de 32k bytes, memória de dados de 1536 bytes, memória EEPROM de 256 

bytes, 13 canais para conversor analógico/digital com resolução de 10 bits, quatro timers, sen-

do 1 de 8 bits  e 3 de 16 bits, 20 fontes de interrupção, suporte para oscilador de até 40MHz e 

suportes para comunicação serial e paralela (MICROCHIP, 2008).  
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Tabela 5 - Designação das entradas e saídas do micro controlador 

 

A Tabela 5 trata dos tipos de sinais que o microcontrolador recebe e envia e se é ne-

cessário ou não desenvolver algum tipo de circuito para compatibilização destes sinais. Cada 

um dos sinais e seus respectivos circuitos de compatibilização serão estudados a seguir. 

3.4.2.1. Circuito de compatibilização dos sinais dos sensores de corrente 

Os sensores de corrente tem origem no driver L298 da válvula IAC (este driver será 

detalhado na seção que trata do bloco atuador), sensores estes que são simplesmente resistores 

shunt, que nada mais é do que um resistor com alta precisão e baixíssima resistência. O resis-

tor shunt deste projeto foi escolhido segundo recomendação do datasheet do driver L298, 

portanto, o resistor é de 0,47Ω @ 5W (STMICROELECTRONICS, 2000). O alto valor da 

potência é para garantir que o sensor não irá aquecer e por consequência desviar o valor real 

da corrente. 

A queda de tensão sobre o sensor de corrente terá o valor entre 180 mV e 200 mV 

(anexo7.1), valores estes que são muito baixos e se inseridos diretamente no micro controla-

dor teriam a precisão comprometida, além de ruídos oriundos das bobinas do motor de passo, 

que facilmente causariam perturbações na interpretação do sinal. Por isso os sinais dos senso-

res de corrente têm que ser tratados, passando por circuitos condicionadores. 

 
Figura 53 - Condicionador dos sensores de corrente. 
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Analisando a Figura 53, primeiramente o sinal vindo do sensor de corrente passa por 

um filtro passivo R-C passa baixa, composto pelo resistor (R25) e o capacitor (C37) esse filtro 

tem a função de permitir a passagem somente de baixas frequências, e atenua qualquer fre-

quência acima da frequência de corte, conforme gráfico da Figura 54. 

 

 
Figura 54 - Gráfico de Vo em função da frequência para um filtro R-C [EXTRAIDO DE BOYLESTAD, 1999] 

 

A frequência de corte (fc) é calculada através da equação (21): 

 

(21) 

          

 

Conforme a Figura 54, observamos que qualquer sinal com frequência acima da fre-

quência de corte tem seu valor atenuado em no mínimo 70%, com isso, os ruídos (altas fre-

quências) serão reduzidos, tornando-se quase imperceptíveis. 

 Após o filtro, o sinal é inserido em um amplificador operacional, configurado como 

amplificador não inversor, o qual tem a função de amplificar o sinal de entrada, sem invertê-lo 

(BOYLESTAD, 1999), conforme Figura 55: 

 

 
Figura 55 - Vo em função de Vi em um amplificador não inversor [ADAPTADO DE BOYLESTAD, 1999] 
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A saída Vo é calculada através da equação (22): 

(22) 

   (  
  

  
)   

Portanto, o ganho no circuito condicionador da Figura 55 pode ser ajustado através da 

resistência equivalente da associação em série do potenciômetro (RV3) com o resistor (R27). 

Com isso o sinal do sensor de corrente já foi tratado para atenuar ruídos e para amplificar o 

sinal, aumentando a precisão da leitura, porém, com esta amplificação do sinal, surgem no-

vamente os ruídos que antes eram imperceptíveis por terem baixo valor, mas, quanto maior 

for o ganho do amplificador, maior será a amplificação do sinal e dos ruídos, por isso, após o 

amplificador, é novamente inserido um filtro R-C passa baixa, que novamente atenuará os 

sinais indesejados tornando o sinal do sensor de corrente apropriado para o microcontrolador. 

Outro componente importante neste circuito é o capacitor (C35) da Figura 53, que age 

como uma capacitância de desacoplamento. Este capacitor está sempre carregado, caso o cir-

cuito tenha uma demanda maior de corrente em um curtíssimo período de tempo, o capacitor 

é capaz de suprir esta demanda mantendo a tensão estável, passando o pico de corrente o ca-

pacitor é carregado novamente, desta forma são evitados avarias na alimentação dos circuitos 

integrados que poderiam causar anomalias no funcionamento do componente (RECKZIE-

GEL, 2009). 

3.4.2.2. Circuito de compatibilização de sinal do provisionamento de entradas 

digitais  

Entre o microcontrolador e as entradas digitais projetadas como provisionamento exis-

te um circuito que filtra os sinais de entrada e os isolam galvanicamente. Este circuito é ne-

cessário para que o microcontrolador fique protegido contra ruídos que possam haver no sinal 

inserido e também contra uma possível tensão acima do especificado para estas entradas, caso 

isso ocorra o dano será somente no circuito integrado que realiza esta isolação (LIMA, 2010). 
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Figura 56 – Circuito das entradas digitais. 

O circuito da Figura 56 é o utilizado para as entradas digitais, ele possui um filtro pas-

sivo R-C passa baixa para atenuar os possíveis ruídos provenientes do sinal inserido. Este 

sinal externo aciona o LED que irradia um sinal ao foto-transistor fazendo com que funcione 

como uma chave digital (LIMA, 2010). Outra adequação à este sinal é o resistor R12, que tem 

a função de fixar um nível lógico conhecido na entrada do microcontrolador, neste caso é de-

nominado resistor de pull-up, por fixar um nível lógico alto. Este tipo de adequação é indis-

pensável em circuitos que dependem de uma entrada booleana para tomar alguma decisão, 

isto porque em um circuito integrado TTL, existem níveis de tensão que são interpretados 

como indefinidos, para nível lógico baixo a tensão máxima é 0,8 V e para nível lógico alto a 

tensão mínima é 2 V (FAIRCHILD, 1998), ou seja, qualquer tensão entre 0,8 V e 2 V na en-

trada de um circuito integrado TTL, poderá ser interpretada tanto como nível lógico alto, co-

mo baixo, o que torna o circuito totalmente vulnerável a ruídos, por isso garantimos um nível 

conhecido de tensão na entrada, para que possamos saber previamente qual será o nível de 

tensão da saída do componente e assim, preparar o circuito para tal. 

3.4.2.3. Circuito de compatibilização do sinal do sensor de deslocamento 

O sensor de deslocamento escolhido para este projeto é um apalpador digital com cur-

so linear, que já possui duas saídas em quadratura defasadas entre si em 90º e com amplitude 

de +5 V, com isso, faz-se desnecessário um condicionador para este sinal. O único cuidado 

necessário é o de inserir este sinal em uma entrada do microcontrolador que seja capaz de 

fazer leitura de pulsos, neste caso RB0 e RB1 (MICROCHIP, 2008).  
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3.4.2.4. Circuito de compatibilização dos sinais dos botões 

 

 
Figura 57 - Circuito condicionador do botão 

 

A Figura 57 mostra o circuito utilizado como condicionador para os botões neste pro-

jeto. Uma das funções deste circuito é a fixação de um nível lógico conhecido através do re-

sistor de pull-up (R16), como já foi mencionado anteriormente. Outra função muito importan-

te é o capacitor colocado em paralelo com a saída do circuito, o qual tem a função de suprimir 

os ruídos causados pelos “pulos” dos contatos metálicos do botão (bounce time), ilustrado na 

Figura 58, que duram alguns microssegundos, o que é bem mais do que um ciclo básico de 

maquina (EDSON FREGNI E GLEN LANGDON, 1977). 

 

 
Figura 58 - Gráfico de timing do sinal na borda de ataque e na borda de fuga [EXTRAIDO DE EDSON FREGNI 

E GLEN LANGDON, 1977]  

 

O sinal apresentado na Figura 58 demonstra que se não houver um tratamento deste 

sinal, por durar mais do que um ciclo de máquina, o microcontrolador pode interpretar o sinal 

tanto como nível lógico alto como baixo, só depende do momento em que a aquisição do sinal 

será realizada. 
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3.4.2.5. Circuito de compatibilização de sinal para os pinos reservas 

Dois pinos do microcontrolador não foram utilizados neste projeto, porém, mesmo 

sem serem utilizados, foi projetado um resistor de pull-up, para evitar a aquisição de ruídos. 

3.4.2.6. Circuito de compatibilização para a gravação in-circuit 

A preparação para a gravação in-circuit foi feita apenas disponibilizando os pinos do 

microcontrolador que possuem esta função, neste caso RB6 e RB7 (MICROCHIP, 2008). Não 

foi necessário nenhum tipo de adequação porque o equipamento não possui gravador, apenas 

disponibiliza os pinos para que possam ser utilizados por um gravador externo. 

3.4.2.7. Circuito de compatibilização dos sinais para comunicação serial 

Para o circuito da comunicação serial projetada como provisionamento a adequação 

feita é a utilização do driver de linha MAX232, que realiza toda a interface para a comunica-

ção RS-232. 

 

 
Figura 59 - Circuito para realização da comunicação serial  

O circuito da Figura 59 foi projetado conforme configuração típica de utilização des-

crita no datasheet do próprio componente (TEXAS, 2002), a ligação com o microcontrolador 

é feita através dos pinos RC6 (TX) e RC7 (RX), que possuem a função de enviar e receber 

dados de forma a estabelecer uma comunicação (MICROCHIP, 2008). 
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3.4.2.8. Circuito de compatibilização para o pino master clear 

 

 
Figura 60 - Circuito de adequação ao master clear  

 

Este circuito foi desenvolvido tendo como base o datasheet do microcontrolador. Ele 

tem a função de estabelecer um reset no microcontrolador quando o circuito é ligado, para 

que, principalmente, o cristal oscilador, tenha tempo de estabilizar-se. Outra função deste cir-

cuito é evitar que após o microcontrolador ter entrado em funcionamento, pequenas oscilações 

na alimentação causem o reset do mesmo. 

A chave SW2 da Figura 60 tem a função de colocar o microcontrolador em modo de 

gravação. No momento em que a chave é acionada haveria problemas com o bounce time 

proveniente do chaveamento, para isso, foi colocado um resistor de pull-down, que ao invés 

de fixar +5 V, ele fixa o potencial do terra, garantindo que, assim que se a chave for acionada 

o microcontrolador entrará em reset e não será afetado pelos ruídos. 

3.4.2.9. Interface com o display LCD 

A comunicação entre o display LCD e o microcontrolador dispensa a utilização de 

qualquer tipo de condicionador, pois, existe um PORT neste microcontrolador que já é prepa-

rado para este tipo de comunicação, no caso do microcontrolador utilizado é o PORTD (MI-

CROCHIP, 2004), desta forma os sinais já são enviados de forma adequada ao display LCD.   

3.4.2.10. Driver de saída para compatibilização dos sinais para acionamento da 

válvula IAC 

Os sinais para o motor de passo da válvula IAC são enviados pelo microcontrolador 

através de uma lógica de software. Tratando-se do tipo de sinal necessário para a movimenta-
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ção do motor de passo, seria possível realizar o acionamento diretamente pelos pinos do mi-

crocontrolador, porém, o microcontrolador não é capaz de suprir a corrente necessária para tal 

acionamento. Por esse motivo foi necessário empregar um driver de corrente, neste caso um 

circuito integrado. 

 

        
Figura 61 - Adequação aos sinais da válvula IAC  

 

O circuito do driver da Figura 61 será detalhado e apresentado por completo na seção 

que tratará do bloco atuador. Neste primeiro instante o intuito é demonstrar de forma simples 

que foi necessário o condicionamento dos sinais enviados pelo microcontrolador para se ade-

quarem à válvula IAC.  

3.4.2.11. Circuito de compatibilização para o provisionamento de saídas a relê 

Essas saídas como os próprios nomes sugerem, são saídas que necessitam da atuação 

de um relê, e para o suprimento da corrente deste acionamento é necessário um driver de cor-

rente entre o microcontrolador e o atuador. Pela simplicidade deste acionamento, foi utilizado 

como driver um transistor operando como chave eletrônica.  

 

               
Figura 62 - Driver utilizado para saídas a relê 
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O transistor (Q5) da Figura 62 trabalha em regiões de operação denominadas corte e 

saturação, onde o transistor funciona como uma chave digital, quando o microcontrolador 

envia um sinal de nível lógico baixo o transistor permanece na região de corte e não conduz, 

quando o microcontrolador inverte sua saída o transistor passa a operar na região de saturação 

e permite a condução de corrente elétrica entre o coletor e o emissor (BOYLESTAD, 1999). 

Quando passa a conduzir, a bobina do relê é submetida a uma diferença de potencial que faz 

com que ele seja acionado. A bobina do relê armazena energia, e ao ser desligada, essa ener-

gia é obtida pelo produto entre o pico máximo de tensão reversa pelo valor ainda máximo da 

corrente, conforme Figura 63, e essa energia tem de ser drenada, para que este dreno não de-

more muito e nem danifique o microcontrolador, o diodo (D28) é colocado em paralelo com a 

bobina do relê, de forma que não influenciará durante o período de armazenamento de corren-

te, pois estará polarizado inversamente, porém, quando a bobina é desenergizada, o diodo 

fecha um curto-circuito, pois, ele é polarizado diretamente pelo alto valor da tensão que se 

torna predominante sobre os 12 V, com isso a energia é consumida em um período de tempo 

muito mais rápido e sem percorrer nenhuma outra parte do circuito (BOYLESTAD, 1999). 

 
Figura 63 - Gráfico de tensão e corrente em uma bobina [EXTRAÍDO DE BOYLESTAD, 1999] 
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3.4.2.12. Circuito de compatibilização do sinal do cristal oscilador 

 
Figura 64 – Circuito de compatibilização do sinal do cristal oscilador 

 

O circuito da Figura 64 foi projetado com base na especificação do datasheet do mi-

crocontrolador, de forma que os capacitores tem a função de estabilizar as oscilações do cris-

tal. O valor dos capacitores foi definido, segundo datasheet do microcontrolador, que infere o 

valor de ambos ao valor do cristal. 

3.4.3. Bloco de interface 

O bloco de interface se caracteriza por ser o meio de interação entre o operador e o 

equipamento. Os principais componentes deste bloco são os botões para início e término do 

teste, display LCD para a visualização do status e um LED para indicar o funcionamento do 

microcontrolador. 

3.4.3.1. Descrição dos botões 

Os botões são mantidos sempre em nível lógico alto através do resistor de pull-up e 

transitam para nível lógico baixo quando atuados. 

Status do botão Status do sinal para o microcontrolador 

Não acionado Nível lógico alto (1)  

Acionado Nível lógico baixo (0) 

Tabela 6 - Nível lógico dos botões  

 

A preferência por um circuito com resistor de pull-up é pela robustez e confiabilidade 

na aquisição do sinal, de modo que um resistor de pull-down fixa o valor teórico de 0 V numa 

dada entrada, porém, este valor nem sempre é o teórico, muitas vezes pelo próprio fluxo de 

corrente no circuito ou de ruídos distintos que buscam um ponto para que possam ser drena-

dos, este valor pode tomar um nível mais alto, o que tornaria a entrada sensível a mudanças de 

nível mesmo que o botão não tenha sido pressionado, lembrando que uma tensão acima de 0,8 
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V na entrada do microcontrolador faz com que esta entrada assuma um nível indefinido e se 

torne totalmente vulnerável. Desta forma o resistor de pull-up se torna mais eficiente para a 

aplicação, não sendo vulnerável a estes pequenos ruídos na alimentação do circuito. 

3.4.3.2. Descrição do display LCD 

 
Figura 65 - Circuito do display LCD 

 

A ligação entre os pinos do microcontrolador e do display LCD é feita de forma direta, 

porém, existem algumas adequações que são necessárias para o correto funcionamento do 

display LCD. O potenciômetro tem a função de ajustar o contraste do visor para que seja pos-

sível a visualização. O capacitor é projetado como filtro, para manter a tensão de alimentação 

o mais estável possível e o diodo zener é uma proteção para o display LCD, ele tem a função 

de regular a tensão para que ela nunca ultrapasse 5,1 V (SHANGHAI CHENYL ELECTRO-

NICS, 2000), caso ocorra alguma anomalia na linha de alimentação. 

3.4.3.3. Descrição do LED de status 

 
Figura 66 - Circuito do LED de status 
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O LED tem a função, no circuito, de indicar se o microcontrolador está em funciona-

mento e se os sinais para a movimentação da válvula IAC estão sendo enviados para o driver. 

O único componente necessário para o correto funcionamento é um resistor em série 

com o LED que servirá para limitar a corrente, evitando que ele seja danificado. 

3.4.4. Bloco de atuação 

O bloco de atuação compreende basicamente o driver utilizado para a movimentação 

do motor de passo existente na válvula IAC. Neste projeto foi utilizado o L298, que é basica-

mente um invólucro que possui internamente duas pontes „H‟ controladas por lógicas combi-

nacionais. 

 
Figura 67 - Driver L298 (EXTRAIDO DE  STMicroelectronics, 2000) 

 

As bobinas do motor de passo são conectadas as saídas (OUT1, OUT2, OUT3, 

OUT4), desta forma através do comando do microcontrolador, as portas lógicas alimentam as 

bases dos transistores permitindo que a bobina seja alimentada conforme exigido em ambos 

os sentidos de giro do motor.  

Através do driver é possível utilizar uma fonte de alimentação distinta, de forma que a 

tensão possa ser maior e a corrente não será consumida da fonte principal. 

Os resistores RSA e RSB da Figura 67 são os resistores de shunt utilizados para senso-

riamento da corrente, eles formam um divisor de tensão com a bobina e com as tensões Vce 

dos transistores. Controlando a temperatura do driver e a tensão de alimentação, as quedas de 

tensão Vce serão estáveis e os resistores shunt tem um valor fixo, desta forma a única variável 
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do circuito é a bobina, assim, dependendo de sua resistência a queda de tensão sobre o resistor 

shunt varia e é exatamente esta tensão que o microcontrolador é preparado para ler. A inter-

pretação da leitura e a obtenção do resultado são feitos via software. 

O sensor de deslocamento também tem derivação deste bloco, porém, é através de uma 

adaptação mecânica entre o eixo da válvula IAC e o eixo do apalpador digital. 

 

 
Figura 68 - Circuito do driver L298  

 

O driver recebe os sinais do microcontrolador e os envia para a válvula IAC e através 

deste processo são enviados sinais para os sensores de corrente. 

Os capacitores utilizados no circuito da Figura 68 são todos de desacoplamento, ex-

tremamente necessários para que variações na tensão de alimentação não comprometa a exa-

tidão do movimento do motor de passo. Os diodos são utilizados para drenar qualquer tipo de 

pico de tensão oriundo das bobinas no momento em que são desenergizadas e também para 

garantir que não será imposta a estas bobinas uma tensão maior do que a especificada, bem 

como uma tensão negativa. 

3.4.5. Desenvolvimento da placa de circuito impresso 

Nessa seção serão tratados os aspectos considerados no desenvolvimento da placa de 

circuito impresso. 
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3.4.5.1. Teoria e considerações 

Para um perfeito funcionamento do projeto e uma boa durabilidade, o desenho, a es-

pessura das trilhas e a disposição dos componentes têm de seguir regras. Isso ajudará para que 

o circuito projetado funcione como esperado e não influencie, nem seja influenciado por cam-

pos magnéticos (LIMA, 2010). 

Todos os componentes utilizados neste projeto são do tipo que atravessam a placa 

(PTH – Plated Through-Hole, inserido através de furo), para estes componentes a área de 

cobre que fica em torno do furo para seus pinos é denominada pad e os mesmos contornos, 

porém, que interligam duas faces de uma mesma placa são denominadas vias (LIMA, 2010). 

As trilhas são os caminhos de cobre sobre a superfície das placas, que permitem o flu-

xo da corrente pelo circuito, tais trilhas são dimensionadas tendo como base a corrente que 

fluirá por elas, e para isso é necessário conhecer também a espessura da placa utilizada. Um 

importante ponto a respeito das trilhas é a distância entre uma trilha e outra, o valor da distân-

cia varia conforme a diferença de tensão entre ambas (LIMA, 2010). 

Alguns pontos importantes que foram levados em consideração no projeto: 

 Os componentes devem ser organizados respeitando uma simetria e conforme 

características elétricas dos componentes; 

 Os componentes devem estar o mais próximo quando possível para minimizar 

a distancia das trilhas; 

 A mudança de direção das trilhas deve ser sempre que possível em 45º; 

 Nos planos de alimentação utilizar a maior área de cobre possível; 

 Separar circuitos de potência de circuitos digitais; 

 Separar terra digital de terra analógico; 

 Aterrar carcaça de componentes metálicos (LIMA, técnicas de projetos eletrô-

nicos com os microcontroladores AVR). 

3.4.5.2. Ferramentas utilizadas para o projeto da PCI 

Para o desenvolvimento do circuito eletrônico foi utilizado como plataforma CAD um 

software da Labcenter Electronics, o Proteus. Ele envolve dois softwares o ISIS e o ARES. O 

ISIS foi utilizado para o desenho do circuito elétrico e para simulação e desenvolvimento das 

lógicas de software do microcontrolador. O ARES foi utilizado para o desenho da placa de 

circuito impresso. 
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Figura 69 - Desenho da placa de circuito impresso do projeto  

 

3.4.6.  Considerações finais 

 

O esquema elétrico do projeto foi desenvolvido com base nos diversos conhecimentos 

adquiridos durante o curso de eletrônica automotiva da FATEC Santo André, além de muitas 

pesquisas a respeito dos diversos tipos de circuitos, configurações e componentes utilizados 

com sucesso em todos esses anos de desenvolvimento da eletrônica. Cada circuito, cada blo-

co, foi desenvolvido com cuidado e paciência, visando sempre a excelência do projeto. Da 

mesma maneira a placa de circuito impresso foi desenvolvida seguindo as especificações e 

regras necessárias para que o circuito funcione de forma plena e satisfatória.  

Os resultados, bem como a rotina e plataforma dos testes serão abordados no capítulo 

5. 
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4. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE 

Durante as ultimas seis décadas houve um grande desenvolvimento no que diz respeito 

a sistemas computacionais, isso possibilitou que grandes resultados em desempenho de 

hardware pudessem ser alcançados, porem, para tal existe a necessidade de projeto, custo e 

qualidade de software (MACHADO e PEREIRA, 2006). 

Atualmente o início de um software sem um prévio modelo leva de forma não rara ao 

trabalho de refazer algumas partes e remendar o programa para que atenda aos requisitos que 

apareceram após o inicio prematuro, muitas vezes essas modificações tornam o software invi-

ável para a utilização. Por outro lado o desenvolvimento de um modelo permite que a com-

preensão anteceda a execução e desta forma não haja novos requisitos que exijam grandes 

mudanças no software (MACHADO e PEREIRA, 2006). 

4.1. Descrição geral 

O software neste projeto foi desenvolvido para trabalhar sobre a plataforma de um mi-

crocontrolador. Ele é quem gerencia todo o processo, realizando a leitura das entradas do mi-

crocontrolador e manipulando os dados para a atuação das saídas. 

Para o desenvolvimento do código foi utilizado a linguagem C e como compilador o 

software PIC C compiler da CCS (Custom Computer Services, Inc). 

O desenvolvimento do software foi baseado em um fluxograma (anexo 7.2.), onde 

através do modelamento foi possível saber que comportamento seria abordado durante a inici-

alização do programa, durante o período que não estivesse ocorrendo testes, durante a execu-

ção dos testes, durante a apresentação dos resultados e durante o período de parada por inter-

rupção do usuário ou falha no teste. 

A rotina de teste foi modelada com mais profundidade através de um conceito deno-

minado máquina de estados, de maneira a prever o máximo possível as falhas e evitar que 

fossem necessárias grandes alterações depois que o software tivesse sido desenvolvido. 

4.2. Máquinas de estados 

Este conceito de máquina de estados é muito utilizado no estudo de processos sistemá-

ticos, formalizando conceitos fundamentais, além de auxiliar no estudo formal de linguagens 

(SANTOS, 2004). 

Segundo (SANTOS, 2004), “Máquinas de estados são estruturas lógicas compostas 

por um conjunto de estados e um conjunto de regras de transição entre os estados. São ferra-
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mentas úteis em qualquer aplicação que envolva o controle de processos, na qual seja possível 

descrever cada uma das situações discretas em que os processos podem se encontrar a cada 

momento. Essas situações definem os estados da Máquina, e as regras de transição represen-

tam as condições necessárias para que o processo atinja uma nova situação a partir de um de-

terminado estado corrente”. 

Uma única Máquina de Estados pode conter vários estados, podendo transitar de um 

para vários estados diferentes dependendo das condições de transição e cada estado pode as-

sumir uma condição diferente de saída. 

Quando uma Maquina de Estados tem um numero finito de estados, esta é denominada 

Máquina de Estados finitos e é formalmente definida pela equação quíntupla (23) (SANTOS, 

2004). 

(23) 

 
 

De maneira que: 

 - É o conjunto finito de estados; 

 - É o conjunto de possíveis dados de entrada; 

 -  - É a função de transição entre estados; 

- É o estado inicial; 

 - É o conjunto de estados finais (SANTOS, 2004). 

 

A função de transição δ(q,a) = p explica que a condição para a transição do estado (q) 

para o estado (p) é (a) estar presente na entrada lida. Dessa forma a cada iteração um dado de 

entrada (a) é lido e caso a função de transferência seja δ(q,a) = p ocorrerá uma transição, até 

que não haja mais dados de entrada para serem lidos, neste caso a Máquina aceita se o estado 

corrente for um dos estados finais (F) ou rejeita caso contrário. Se não houver transição possí-

vel a partir do estado corrente com a entrada lida, a Máquina permanece no estado atual e o 

processo continua (SANTOS, 2004). 

4.3. Desenvolvimento do software 

A partir do fluxograma descrito no (anexo 7.2.), foi incorporado um conjunto de códi-

gos que traduzem tal conceito em efeitos físicos. A principal função do software é executar 

um conjunto de rotinas que caracterizem uma sequencia lógica para o teste da válvula IAC, 

para isso a sequência é simples: após a inicialização e apresentação o programa espera um 
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acionamento manual para que o teste comece a ser executado, uma vez solicitado o início do 

teste as únicas formas de parar são acionando o botão de parada manualmente ou caso haja 

falha em alguns dos testes realizados. Os testes seguem a seguinte lógica: primeiro é testado a 

plausibilidade dos valores de resistência elétrica das bobinas da válvula IAC, o segundo teste é 

feito acionando o eixo da válvula IAC e verificando se o deslocamento obtido está dentro de 

um valor admissível, o terceiro teste comprova se o deslocamento obtido anteriormente en-

contra-se na mesma faixa admissível de variação e o ultimo deste é redundância do anterior 

para confirmação do resultado, caso haja falha em qualquer um dos testes a rotina é interrom-

pida imediatamente e status do motor é dado como defeito.   

Os conceitos das principais rotinas desenvolvidas no software serão descritas durante 

este capitulo. 

4.3.1. Formalização da rotina de teste 

A Máquina de Estados utilizada para formalizar a rotina do teste e por consequência a 

sequencia de telas do menu do display LCD não utiliza letras ou sequencia de letras como 

entradas e saídas, mas sim eventos, o que não descaracteriza nem impossibilita a utilização da 

base teórica de tal conceito, uma vez que todo evento pode ser codificado para uma lingua-

gem que será exatamente a linguagem aceita pela Máquina de Estados (SANTOS, 2004). 

 

 
Figura 70 – Máquina de Estados da rotina de teste 
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Na tabela da Figura 70 existem algumas variáveis de saída e outras de estado, entre as 

variáveis de estado existem as que são entradas físicas: botão de start e botão de stop, e outras 

que são variáveis de propriedade do software: teste, status da válvula e time.  

Analisando a Figura 70 podemos entender como este conceito possibilita um melhor 

controle do processo que será executado. Primeiramente, analisando o estado inicial „E0‟, 

temos as saídas IAC (que se refere ao movimento da válvula IAC) e a saída LCD (que se refe-

re a tela do menu do display LCD que aparecerá ao operador) com o valor „0‟, o que significa 

que a válvula está parada e o display LCD exibindo a tela de apresentação. Ainda neste pri-

meiro estado, é indiferente a aquisição de qualquer valor de variável com exceção da variável 

start (que se refere ao botão de start), isto significa que enquanto o processo se encontrar nes-

te estado não fará diferença alguma se o botão de stop for acionado, ou se alguma variável do 

software for alterada, o único recurso que pode fazer com que o estado „E0‟ tente executar 

uma transição é o acionamento do botão de start. Após o acionamento e a mudança da respec-

tiva variável, ainda é necessário para a execução da transição que a variável „teste‟ esteja com 

o valor „1‟ (indicação de que o processo está pronto para executar o teste de validação das 

bobinas da válvula IAC), esta variável só pode ser alterada via software, o que assegura que o 

teste só prosseguirá se o sistema estiver pronto. Uma vez que o botão foi acionado e o sistema 

está pronto para executar a rotina de teste, ocorre uma transição do estado „E0‟ para o estado 

„E1‟. Neste novo estado a válvula IAC continua parada, porém, a tela exibida pelo display 

LCD é alterada para tela de indicação do primeiro teste. As únicas variáveis que podem exe-

cutar uma transição são „stop’ (indica solicitação manual de parada) e „teste‟ (indica que o 

teste acabou), caso seja solicitada a parada pelo operador a transição é feita diretamente para o 

estado „E5‟, por outro lado se a transição for realizada pelo término do teste a variável „status‟ 

(indica se o teste ocorreu com sucesso) tem papel fundamental no processo, através dela será 

decidido se a transição ocorrerá para os estados „E2‟ ou „E6‟, isto em função da aprovação ou 

não do teste realizado. E é desta maneira que o sistema se comporta a cada interação, tendo 

como estado final novamente o estado „E1‟. 

4.3.2. Leitura dos botões 

As aquisições dos sinais enviados pelos botões existentes no projeto são feitas de for-

mas distintas, o botão de start é inserido em uma entrada comum do microcontrolador exigin-

do uma estratégia de software para seu reconhecimento, já o botão de stop é inserido em uma 

entrada com capacidade de gerar uma interrupção no microcontrolador. 
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O botão de start somente é utilizado no software em duas ocasiões: para início do teste 

e para fim da visualização do status do teste que, tem por consequência habilitar o início de 

um novo teste. Nestas duas ocasiões o programa não realiza mais nenhuma atividade (com 

exceção da interrupção de tempo), apenas espera por um comando manual, desta forma con-

forme mostra o fluxograma do (anexo 7.2.) o software espera que o botão seja acionado e 

depois volte ao seu estado normal para que prossiga com as rotinas. Esta estratégia foi adota-

da como um filtro para amenizar ainda mais o problema do bounce time comentado no capitu-

lo anterior. Outro recurso importante para este filtro é o tempo de alguns milissegundos exigi-

dos antes da aquisição do sinal referente ao início de um novo teste, este tempo é necessário 

pelo fato desta rotina ser a próxima após o acionamento do botão para o fim da visualização 

dos resultados, caso houvesse a aquisição de um ruído poderia ser interpretado como se o bo-

tão tivesse sido acionado outra vez e desta forma iniciaria um novo teste sem a intenção do 

operador. 

O botão de stop é utilizado somente para interrupção da rotina de teste, como se trata 

de um botão de emergência ele tem prioridade absoluta, por essa razão foi inserido em uma 

entrada de interrupção do microcontrolador, desta maneira, no momento em que é acionado, o 

programa interrompe o que estava realizando e passa a atender uma rotina específica, depois 

volta do lugar de onde parou e em um novo ciclo realiza a rotina de emergência. 

4.3.3. Leitura dos sensores de corrente 

A leitura dos sensores de corrente é feita através da queda de tensão existente nos re-

sistores shunt. Como foi visto no capitulo 2 esta tensão que é obtida através dos sensores é 

amplificada por um circuito condicionador e inserida em uma entrada de conversão analógica 

para digital do microcontrolador. 

O sinal digital depois de capturado é armazenado em uma variável e trabalhado de 

forma que volte para seu valor original sendo dividido pelo mesmo valor que foi amplificado, 

após, conforme ilustra a Figura 71 abaixo, é possível calcular o valor da resistência da bobina 

inserida no circuito. 
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Figura 71 - Circuito para calculo da bobina inserida. 

 

Analisando a Figura 71 é possível verificar que o circuito é caracterizado por um cir-

cuito em série. Desta forma, o valor do resistor de shunt (Rsense) é previamente conhecido, a 

tensão Vcc e as quedas de tensão Vce também são previamente conhecidas e o valor de Vsen-

se é capturado pelo microcontrolador se tornando conhecido, assim, a única variável desco-

nhecida do circuito é a resistência da bobina, que pode variar conforme a válvula IAC inseri-

da. Sabendo disso o trabalho do microcontrolador é colocar todas as variáveis em uma equa-

ção que se deriva da equação para divisor de tensão (equações (24) e (25)), realizando assim o 

calculo da resistência da bobina inserida. 

(24) 

       
[(                 ]

              
 

 

(25) 

               
[(                 ]

      
 

4.3.4. Leitura do sensor de deslocamento 

Os pulsos do apalpador digital utilizado como sensor de deslocamento foram inseridos 

em entradas que possuem interrupção, pois, eles precisam ser contados no mesmo instante que 

a válvula está recebendo pulsos para se movimentar, esta operação em multitarefa não poderia 
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ser executada de outra maneira, pois não seria possível executar duas rotinas diferentes no 

mesmo microcontrolador sem que uma interrompesse a outra por um tempo muito longo. 

Com a utilização da interrupção, a cada pulso recebido pelo microcontrolador o programa é 

interrompido por um período de tempo muito curto, somente para fazer a contagem daquele 

pulso e volta ao que estava executando, desta maneira é possível executar duas rotinas aparen-

temente ao mesmo tempo. 

Os pulsos enviados pelo apalpador expressam uma precisão definida pelo fabricante, 

uma vez que estes pulsos são contados, basta realizar algumas conversões e operações mate-

máticas que o deslocamento real é obtido. 

4.3.5. Saídas para o driver da válvula IAC 

Os sinais enviados pelo microcontrolador para o controle da válvula IAC são realiza-

dos de forma a executar exatamente o roteiro de uma tabela desenvolvida previamente ao de-

senvolvimento desta rotina. 

 

 
Tabela 7 - Sinais para o controle da válvula IAC 

Utilizamos a estratégia de passo inteiro para o controle da válvula IAC, porém, tam-

bém foi desenvolvida uma estratégia de meio-passo, que se encontra desabilitada neste mes-

mo software.  

A Tabela 7 foi a base para o controle da válvula IAC, nela estão contidos todos os si-

nais que o driver L298 deve receber para que energize corretamente as bobinas da válvula. As 

nomenclaturas associadas aos sinais para o driver L298 na tabela (7) podem ser contempladas 

através da Figura 67 localizada no capitulo 3, já as que estão associadas aos sinais para o mo-

tor de passo são simplesmente os cabos disponíveis no motor de passo que representam suas 

bobinas.  

O tempo de energização a cada passo é definido via software, este tempo tem papel 

fundamental na velocidade do teste e no tempo total gasto no mesmo. O tempo utilizado foi 

definido através de testes e será comentado no capítulo 5. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O desenvolvimento deste projeto exigiu muito tempo de pesquisa, testes que resulta-

ram em muitas modificações no decorrer do trabalho, mas os resultados obtidos foram satisfa-

tórios. O conhecimento adquirido durante todo o processo nos possibilitou avaliar os pontos 

positivos e negativos do projeto que serão esclarecidos neste capítulo, a fim de possibilitar 

melhorias futuras. 

Todos os testes foram executados através da plataforma apresentada na Figura 72. 

 
Figura 72 - Plataforma de testes.  

 

5.1. Movimentação da válvula IAC 

Os resultados obtidos em relação à movimentação da válvula IAC foram positivos, 

uma vez que o motor de passo pode ser controlado como o esperado, sem avarias durante a 

repetição dos testes. 

O driver L298 utilizado, atendeu às expectativas, pois, sua utilização é simples e fun-

cional. Quanto à rotina de software para este acionamento também não há o que alterar, fun-
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cionou de forma plena, conforme o oscilograma capturado nas saídas do microcontrolador, o 

qual é apresentado na Figura 73. 

 

 
Figura 73 - Oscilograma do sinal enviado ao driver L298. 

5.2. Leitura do apalpador digital 

A rotina de software para a leitura dos pulsos do apalpador digital foi testada através 

de um encoder gerador de pulsos, que contém as mesmas características elétricas do apalpa-

dor. Os testes comprovaram a eficácia do contador, que além de sua função principal, também 

é capaz de identificar se a válvula esta abrindo ou fechando, isso através do pulso que é rece-

bido primeiro pelo microcontrolador, lembrando que pela característica do apalpador digital 

existem dois sinais defasados entre si em 90º, com amplitude de 5 V. Esta rotina não foi im-

plementada no teste da válvula pelo fato de não ter sido possível obter um apalpador digital 

com a precisão projetada. A Figura 74 representa a forma de onda do sinal gerado pelo apal-

pador digital. 

 

Figura 74 - Forma de onda do sinal gerado pelo apalpador digital 
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Esquematicamente o dispositivo projetado para medir o deslocamento do fuso da vál-

vula IAC em função do acionamento aplicado pode ser representado pela Figura 75. Nessa 

representação podemos observar que são aplicados os sinais de acionamento na válvula IAC e 

que simultaneamente é medido o seu deslocamento através do apalpador digital conectado 

mecanicamente na extremidade do fuso. O apalpador digital gera o seu sinal característico, o 

qual é ligado eletricamente em duas entradas de interrupção externa do microcontrolador, de 

maneira a possibilitar a medição do deslocamento de forma simultânea ao acionamento. 

 

Figura 75 - Dispositivo para medição do deslocamento do fuso da válvula IAC 

5.3. Leitura da resistência das bobinas 

Os testes realizados para a leitura da resistência das bobinas da válvula IAC demons-

traram uma variação muito grande, comprovando que esta parte do projeto não esta confiável. 

Tal variação ocorre pelo fato de que para o cálculo da resistência das bobinas como mostrado 

no capítulo anterior, assumimos que a tensão de alimentação é sempre fixa, assim como a 

queda de tensão nos transistores internos ao driver L298, porém, durante o desenvolvimento 

do projeto analisamos que há algumas variações indesejadas nestas variáveis, as quais são 

causadas principalmente pelo efeito da temperatura nos componentes. Utilizando o mesmo 

hardware e software deste projeto seria interessante dimensionar dissipadores de calor para o 

driver L298 e para os reguladores de tensão, a fim de amenizar este efeito. 

Outra forma de conseguir esta leitura com uma boa precisão seria desacoplar totalmen-

te as bobinas do restante do circuito no momento da leitura de suas resistências, aplicando 

nestas um fluxo de corrente constante, de maneira que seria possível fazer a leitura da queda 

de tensão diretamente sobre as bobinas, porém, nesta situação seria necessário projetar um 
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novo hardware e uma nova rotina de software, tendo como desafio fazer o desacoplamento de 

forma eficaz, conforme sugerido na seção 6.1. 

5.4. Placa de circuito impresso 

A placa de circuito impresso foi projetada conforme descrito no capítulo 3, de maneira 

a possibilitar a sua confecção, uma vez que foi desenvolvida em arquivos padrão de mercado.  

A Figura 76 apresenta um esquema aproximado da placa projetada. 

 
Figura 76 - Modelo 3D da placa de circuito impresso com os respectivos componentes. 
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6. CONCLUSÃO 

O objetivo do trabalho, proposto incialmente, foi parcialmente alcançado, de maneira 

que desenvolvemos todo o projeto de hardware e software para o equipamento de teste, no 

qual obtivemos sucesso no acionamento do motor de passo, na construção das rotinas de sof-

twares para verificação da constância e repetitividade do acionamento do motor, embora não 

tenhamos utilizado o apalpador digital, como previsto. Encontramos dificuldade na leitura da 

resistência ôhmica das bobinas, porém acreditamos que com o mesmo hardware desenvolvido 

seja possível realizar essa leitura de forma confiável, necessitando apenas o desenvolvimento 

de uma rotina de software mais robusta para esta funcionalidade. Porém, não descartamos a 

possibilidade de implementações de hardware para a obtenção de êxito na leitura dessa variá-

vel, portanto na subseção seguinte sugerimos o teste utilizando uma fonte de corrente constan-

te.  O equacionamento dessa questão é o ponto crucial que deverá ser trabalhado para o alcan-

ce pleno dos objetivos. 

6.1. Sugestões para trabalhos futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros destacamos os seguintes tópicos: 

 Melhoria da função de leitura da resistência ôhmica das bobinas com a imple-

mentação de uma nova interface de hardware, conforme diagrama esquemático da 

Figura 77, o qual deverá permitir também a identificação de fechamentos diferen-

tes para o motor de passo. Isso se faz necessário uma vez que existem válvulas 

IAC com diferentes configurações quanto ao fechamento das bobinas. A Tabela 8 

apresenta possíveis fechamentos para as bobinas do motor de passo que compõe a 

válvula IAC. A Tabela 9 sugere os pontos de medição da queda de tensão sobre as 

bobinas do motor de passo, quando da utilização de uma fonte de corrente cons-

tante. Ambas as tabelas fazem referências ao diagrama da Figura 77. 

Tabela 8 - Fechamento das bobinas do motor de passo 

FECHAMENTO DO MOTOR RELÊS PARA O ACIONAMENTO 
1-2, 3-4 VERMELHO E AMARELO 
1-3, 2-4 AZUL, VERDE E AMARELO 
1-4, 2-3 ROXO E VERDE 

 

Tabela 9 - Pontos para medição dos valores de tensão sobre as bobinas 

LEITURA DA CORRENTE RELÊS PARA A LEITURA 
BOBINA 1 LARANJA E RESPECTIVOS DO FECHAMENTO 
BOBINA 2 PRETO E RESPECTIVOS DO FECHAMENTO 

 

 



88 
 

 

Figura 77 - Diagrama esquemático para futuro hardware de medição da resistência ôhmica das bobinas 

 Montagem da placa de circuito impresso; 

 Realizar comunicação serial com PC, no que tange o desenvolvimento do sof-

tware para o computador, uma vez que o firmware da placa já dispõe de tal funci-

onalidade; 

 Desenvolver rotina para detecção de bobina rompida/curto; 

 Dimensionamento de dissipadores de calor para estabilização das variáveis de-

pendentes da temperatura, conforme tratado anteriormente. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Cálculo da tensão sobre o resistor shunt (sensor de corrente); 

8.2. Fluxograma de Funcionalidade do software. 

 

 

9. APÊNDICES 

9.1. Diagrama elétrico do Hardware; 

9.2. Arquivo fonte da programação do microcontrolador. 

 

 


