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RESUMO 
 
 
 

Diversos sistemas de injeção e ignição têm sido desenvolvidos e testados desde a invenção do 
motor de combustão interna. Devido às leis ambientais terem se tornado mais rígidas com o 
passar dos anos, foi implementado nos veículos um sistema de injeção e ignição eletrônica da 
mistura ar/combustível. Desde então estes sistemas tem sido constantemente aperfeiçoados 
com a inclusão de dispositivos, sensores e atuadores que os ajudam a trabalhar de forma mais 
eficiente, tanto para o ganho de potência como para o cumprimento das leis ambientais vigen-
tes em cada país. Para o correto funcionamento do controle eletrônico do motor é de extrema 
importância o desenvolvimento de um software que controle perfeitamente as informações de 
entrada (sensores) e de saída (atuadores). A tarefa de ajuste e calibração do software necessita 
de um módulo programável, o qual é conectado ao veiculo e testado com diversas programa-
ções, até que se defina um ajuste ideal entre rendimento e emissões. Este trabalho propõe a 
implementação de um sistema de gerenciamento eletrônico programável que substitua o sis-
tema original do veículo, e proporcione um leve ganho de potência sem que sejam ultrapassa-
dos os limites de emissão de poluentes descritos na legislação brasileira. Para isso será anali-
sado o comportamento do veiculo com seu sistema de gerenciamento original com o uso de 
equipamentos específicos como o dinamômetro (potência e torque), o analisador de gases 
(emissão de poluentes) e o scanner automotivo (parâmetros do sistema de gerenciamento). 
Assim sendo, neste trabalho são apresentados os testes, a metodologia, vantagens, desvanta-
gens e limitações da implementação de um sistema de gerenciamento eletrônico programável 
para um motor de combustão interna. 

 
 
Palavras - chave: Sistema de gerenciamento eletrônico programável. Motor de combustão 
interna. Calibração de motores. Emissão de poluentes. Potência. Torque. 

 
 
 
 

  



 
 
 

ABSTRACT  
 
 

Several injection and ignition systems have been developed and tested since the invention of 
the internal combustion engine. As environmental regulations have become more stringent 
over the years, an electronic injection and ignition systems of the mixture air/fuel was imple-
mented in the vehicles. Since then these systems have constantly been improved with the in-
clusion of devices, sensors and actuators that help them work more efficiently, both to gain 
power and for the enforcement of environmental laws in force in each country. For the correct 
operation of the engine electronic management it is extremely important to develop a software 
that can perfectly control the inputs (sensors) and outputs (actuators) information. The task of 
adjustment and calibration of the software requires a programmable module, which is con-
nected to the vehicle and tested with various settings until an ideal fit between performance 
and emissions can be reached. This paper proposes the implementation of a programmable 
electronic management system that can replace the original system of the vehicle and provide 
a slight power gain without exceeding the limits of pollutant emissions described in the Bra-
zilian legislation. To achieve this goal, it will be necessary to analyze the behavior of the ve-
hicle with its original management system and with the use of specific equipment such as the 
dynamometer (power and torque), the gas analyzer (emission pollutants) and the automotive 
scanner (parameters of the management system). Therefore this work presents the methodolo-
gy, testing, advantages, disadvantages and limitations of implementing a programmable elec-
tronic management system for an internal combustion engine. 

 
 

Keywords: Programmable electronic management system. Internal combustion engine. En-
gine calibration. Pollutant emissions. Power. Torque. 
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1. INTRODUÇÃO 
Diversos sistemas de injeção e ignição são desenvolvidos e testados desde a invenção 

do Motor de Combustão Interna (MCI), tendo em vista um melhor aproveitamento da trans-
formação da energia térmica, gerada pela queima do combustível, em energia mecânica que é 
utilizada para a obtenção do movimento do veiculo. Nos veículos atuais são aplicados avan-
çados sistemas eletrônicos de gerenciamento da injeção e da ignição do combustível, os quais 
são capazes de fornecer um baixo consumo de combustível, alto desempenho e baixa emissão 
de poluentes. 

Segundo DENTON (2004), os sistemas eletrônicos mantêm a mistura de ar e combus-
tível dentro de limites pré-definidos. Para que estes limites sejam determinados é necessário 
simular diversas situações e calibrações testando-as em dinamômetros, que medem o torque e 
potência produzidos, e com analisadores de gases, os quais medem a emissão de gases polu-
entes ao meio ambiente.  

A necessidade de se obter calibrações individuais para os diferentes veículos faz com 
que os fabricantes desses sistemas disponibilizem às montadoras, centrais eletrônicas de de-
senvolvimento ou “centrais abertas”. Essas ferramentas são utilizadas para gerar calibrações 
de referência em uma aplicação específica, e depois transferidas às “centrais dedicadas” que 
equipam os veículos em produção (PUJATTI, 2007). 

Os sistemas de gerenciamento eletrônico programáveis existem no mercado desde a 
sua concepção e implantação na área automotiva, devido à necessidade de se obter calibrações 
individuais para cada veículo. Esses equipamentos são dedicados ao desenvolvimento do con-
trole do motor em todas as suas fases, de aplicações comerciais até as esportivas de alto de-
sempenho. As centrais eletrônicas de desenvolvimento, ou centrais abertas, são sistemas de 
controle integrados capazes de atuar sobre os parâmetros de funcionamento de um motor atra-
vés de elaboração de mapas e/ou tabelas, que traduzem os valores ideais para cada regime de 
operação (DENTON, 2004). 

O propósito deste trabalho é analisar parâmetros da injeção eletrônica de um veículo 
Ford Fiesta, para a implementação de um sistema de gerenciamento programável para a inje-
ção e ignição do combustível, mantendo-se os componentes mecânicos originais do veículo e 
focalizando apenas o sistema de controle eletrônico do motor. 



17 
 
1.1. Motivação 
A ideia deste trabalho surgiu a partir de palestras de elaboradores de sistemas de ge-

renciamento eletrônico para MCIs. Foi verificada, na indústria automobilística, a falta de pro-
fissionais especializados em calibração.  

“Diversos são os fabricantes desses sistemas que, por diferentes razões, não visuali-
zam a importância da disponibilidade das centrais de desenvolvimento nas instituições de 
ensino superior ou de pesquisa. Esse fato faz com que pesquisadores e alunos busquem solu-
ções para a realização de estudos de novos conceitos aplicados em motores de combustão 
interna e de combustíveis alternativos” (PUJATTI, 2007).  

Sendo assim foi adotada, a instalação e calibração do sistema de gerenciamento pro-
gramável, como a principal motivação para a realização deste trabalho. 

 
1.2. Objetivo 
O objetivo deste trabalho está dividido em três etapas: 

a) Identificar os componentes originais do sistema de gerenciamento eletrônico 
que serão necessários para as próximas etapas. 

b) Analisar o comportamento da injeção, ignição, potência e emissão de poluentes 
com o sistema de gerenciamento original do veículo.  

c) Instalar no veículo um sistema programável de gerenciamento eletrônico do 
motor, para a obtenção de um ganho de potência sem que a emissão de poluen-
tes exceda o limite da norma brasileira. 

 
1.3. Metodologia 
Será instalado, em um veículo Ford Fiesta, um equipamento de gerenciamento eletrô-

nico HIS modelo PW6X, o qual é utilizado em veículos preparados para a obtenção de um 
melhor desempenho em termos de potência e torque, sendo que este equipamento costuma ser 
instalado em veículos com motores em que a parte mecânica é otimizada com peças especiais 
para alta performance. 

No entanto, neste caso, o motor deste veículo será mantido com as características ori-
ginais de fábrica, e somente o gerenciamento eletrônico será alterado. 
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1.4. Estrutura e Organização 
Este trabalho é composto de cinco capítulos. O primeiro capítulo contém uma expla-

nação geral das ideias e objetivos deste trabalho. O segundo traz a informação técnica neces-
sária para o entendimento teórico do trabalho, sendo abordados tópicos fundamentais sobre o 
funcionamento dos motores de combustão interna e seus respectivos sistemas de gerencia-
mento eletrônico, e também a emissão de gases poluentes no meio ambiente. O terceiro refe-
re-se ao desenvolvimento prático dos objetivos deste trabalho, tais como: identificação dos 
componentes, instalação, configuração e testes. O quarto trata dos resultados obtidos nas aná-
lises e nos testes citados no desenvolvimento do terceiro capítulo. Finalmente no quinto é ex-
posta a conclusão final obtida através dos resultados citados no quarto capítulo, e também 
comentários sobre futuros trabalhos que possam aprimorar o conteúdo abordado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
De modo geral, motor é todo aparelho capaz de transformar energia térmica em ener-

gia mecânica. Vale ressaltar que o motor é o “coração” do veículo, transformando a energia 
liberada pela explosão do combustível em movimento, onde cada componente tem um papel 
fundamental para o correto funcionamento, por menor e mais insignificante que pareça 
(SANTOS, 2001). 

Atualmente os motores dos veículos estão cada vez mais utilizando sistemas eletrôni-
cos, assim como todo o veículo, estão com a eletrônica embarcada em constante crescimento. 
Por isso este capítulo contém de maneira simplificada um breve conteúdo sobre o motor e seu 
sistema de gerenciamento eletrônico, assim como impactos ambientais causados pela emissão 
de poluentes, os quais estão cada vez mais em destaque na política mundial. 

 
2.1. Motores ciclo Otto 
Motor ciclo Otto é um MCI, ou seja, a mistura de ar e combustível, que são necessá-

rios à combustão, é introduzida no interior do motor e a queima realiza-se diretamente na pre-
sença dos elementos destinados a produzir os movimentos: ar (oxigênio), combustível e calor 
(através da centelha da vela de ignição) (FRÓES, 2010). 

O combustível, que pode ser líquido ou gasoso, deve estar isento de corpo sólido abra-
sivo (poeiras) ou corrosivo (ácidos), para evitar a deterioração rápida das superfícies metálicas 
do motor (COSTA, 2002). 

A combustão é efetuada sempre sob-pressão e ocorre em fases sucessivas, que se cha-
mam explosões. Portanto o MCI é um conjunto de peças mecânicas e elétricas que em conjun-
to produzem força motriz (SANTOS, 2001). 

Em todos os motores a explosão, a mistura ar e combustível é primeiro comprimida e 
depois inflamada. Esta combinação química é efetuada num curto espaço de tempo e provoca 
um grande desprendimento de calor. Daí resulta um considerável aumento de pressão que atua 
sobre as paredes da câmara de explosão e “empurra” o pistão para a outra extremidade do 
cilindro. O movimento longitudinal do pistão é transmitido à biela que, atuando sobre o vira-
brequim, provoca um movimento rotativo. A energia química do combustível transforma-se 
em calor, produzindo uma pressão que efetua o movimento mecânico (SANTOS, 2001; 
COSTAYA, 2004). A Figura 1 representa como se produz força motriz do motor. 
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Figura 1 - Como se produz a força motriz do motor. Extraído de  (COSTA, 2002). 

 
2.1.1. História do motor ciclo Otto 
Segundo CÂMARA (MARTINS, 2005 apud CÂMARA, 2006, p.17), “pode-se dizer 

que o motor de combustão interna teve início com a invenção das armas de fogo, pois nestas 
a energia térmica da explosão transformava-se em trabalho”. Na realidade, as primeiras ten-
tativas de desenvolvimento de um motor ocorreram na segunda metade do século XVII, com 
o uso da pólvora para movimentar um pistão dentro de um cilindro. Relatos e documentos 
históricos demonstram em esquema, datado de 1508, onde Leonardo da Vinci propunha a 
elevação de peso por meio de fogo (PULKRABEK). 

O alemão Nikolaus August Otto construiu juntamente com o engenheiro Langen em 
1877 uma máquina endotérmica de quatro tempos movida a gás, que queimava o combustível 
dentro dos cilindros, produzindo a força motriz do veículo. Funcionava com quantidades con-
troladas de combustível e possuía um rendimento superior ao da máquina a vapor. Este enge-
nho é conhecido até os dias de hoje como Motor de combustão interna do ciclo Otto 
(SANTOS, 2001). 
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Em 1885, na Alemanha, Carl Benz construiu um motor de quatro tempos de combus-

tão interna movido à gasolina e o adaptou a um triciclo, assim nascia o primeiro automóvel 
(SANTOS, 2001). 

 
2.1.2. Componentes do motor ciclo Otto 
O MCI produz movimentos de rotação por meio de combustões dentro de cilindros fe-

chados. Suas partes fundamentais são:  
 Cabeçote 
 Bloco 
 Conjunto móvel 

As partes do motor podem ser vistas na Figura 2. 

 
Figura 2 - Partes do motor ciclo Otto. Extraído de (COSTA, 2002). 
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No cabeçote, além das válvulas e outros componentes, estão localizadas as câmaras de 

combustão, onde é realizada a queima da mistura ar/combustível e, portanto também contém o 
alojamento das velas de ignição. Geralmente é construído de liga de alumínio e possui galeri-
as de refrigeração (COSTA, 2002). 

O bloco é a estrutura do motor, onde estão localizados os cilindros, mancais de fixação 
do virabrequim, galerias de lubrificação e refrigeração, bem como os componentes auxiliares. 
Geralmente produzido de ferro fundido (COSTA, 2002). 

O conjunto móvel é formado pelas bielas e árvore de manivelas (virabrequim), que 
transformam os movimentos retilíneos alternativos dos pistões (êmbolos) em movimento ro-
tacional da própria árvore de manivelas. Possui numa extremidade o disco de inércia chamado 
de volante do motor (COSTA, 2002). 

Cada cilindro tem, no mínimo, duas válvulas: 
 De admissão, que permite a entrada da mistura da ar/combustível na câmara; 
 De escapamento, cuja função é dar passagem aos gases formados na combus-

tão da mistura para o tubo de escape. 
A abertura e fechamento dessas válvulas é feita de forma sincronizada com os movi-

mentos dos êmbolos, que se repetem em uma ordem determinada. Cada movimento do êmbo-
lo é chamado de tempo e corresponde a meia volta da árvore de manivelas. Todo este proces-
so é efetuado pelo eixo do comando de válvulas que pode estar conjugado com o movimento 
rotacional do virabrequim através de uma corrente, um conjunto de engrenagens ou ainda por 
correia dentada, numa relação 2:1, ou seja, enquanto o virabrequim dá duas voltas, a árvore de 
comando das válvulas completa uma (COSTA, 2002).  

Para um bom funcionamento, as válvulas devem se ajustar perfeitamente às suas sedes 
no cabeçote do motor. Para isso, deve existir uma folga entre a válvula fechada e o seu balan-
cim. Esta folga normalmente é maior na válvula de escapamento do que na válvula de admis-
são, pois, a mesma opera mais aquecida e se dilata mais. Os motores mais modernos utilizam 
tuchos hidráulicos com o eixo de comando acima das válvulas que eliminam a regulagem 
periódica desta folga (FRÓES, 2010). 
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2.1.3. Ciclos de trabalho 
Chamam-se ciclos o conjunto de fases sucessivas que são necessárias para transformar 

a energia calorífica de uma determinada quantidade de combustível em energia mecânica, ou 
seja, a transformação periódica de pressão, volume e temperatura que sofre a massa gasosa no 
interior do cilindro (COSTAYA, 2004). 

Os ciclos mecânicos funcionam baseados no ciclo Otto e podem ser de dois ou quatro 
tempos. Neste trabalho será abordado o ciclo quatro tempos que é mais utilizado em automó-
veis. 

Nos ciclos mecânicos, cada tempo corresponde a um curso do pistão, ou seja, uma se-
mi-rotação do virabrequim. Isto é válido a todos os motores que possuem um ou vários cilin-
dros cujo pistão faz um movimento linear alternativo. Dependem da construção do motor e o 
modo como os gases são distribuídos no interior do cilindro (PULKRABEK). 

O ciclo mecânico a quatro tempos ocorre do Ponto Morto Superior (PMS) ao Ponto 
Morto Inferior (PMI) do cilindro, compreendendo quatro tempos sucessivos do pistão necessi-
tando de duas rotações do virabrequim para efetuar um ciclo completo (FRÓES, 2010), con-
forme a Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Ciclo de quatro tempos do motor. Extraído de (COSTA, 2002). 

 
1º Tempo: Admissão – Acionado pela biela e pelo virabrequim, o pistão afasta-se do 

cabeçote e cria uma depressão provocando a aspiração de certa quantidade da mistura 
ar/combustível através da válvula de admissão que se encontra aberta até o pistão chegar ao 
PMI, momento em que a válvula se fecha. O virabrequim gira 180° (FRÓES, 2010). 
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2º Tempo: Compressão – Com as válvulas de admissão e de escape hermeticamente 

fechadas, o pistão sobe do PMI ao PMS comprimindo a mistura ar/combustível, aumentando 
sua pressão interna e por consequência, a temperatura. O virabrequim gira mais 180°, comple-
tando uma volta completa (360°) (FRÓES, 2010). 

3º Tempo: Explosão – A inflamação da mistura ar/combustível na câmara de combus-
tão efetua-se no final do 2º tempo, alguns milímetros antes do pistão atingir o PMS, através da 
centelha da vela de ignição. A energia da combustão causa uma força no pistão, deslocando-o 
do PMS ao PMI, fazendo o virabrequim girar 180o, somando uma volta e meia (540°). Vale 
ressaltar que é nesta fase que se produz a energia que é transformada em trabalho mecânico 
(FRÓES, 2010). 

4° Tempo: Escape – Próximo ao final do 3º tempo, a válvula de escape começa a se 
abrir, e os gases provenientes da queima da mistura podem escapar para o exterior do motor, 
pelo movimento do pistão do PMI ao PMS, completando as duas voltas completas do virabre-
quim (720°). Neste momento a válvula de escape fecha-se e a de admissão abre-se para o iní-
cio de um novo ciclo (FRÓES, 2010). 

 
2.1.4. Formação da mistura ar/combustível 
Para que um MCI funcione adequadamente é necessário que um sistema forneça a 

quantidade ideal de combustível para cada regime de funcionamento do motor, para se obter 
um melhor consumo de combustível, bom rendimento e baixa emissão de gases poluentes 
(Andreolli, 2009). 

 Segundo GLEHN (2001) a relação ar/combustível ou A/F (Air/Fuel) é a relação entre 
a Massa de Ar (ma) e a Massa de Combustível (mc), ou seus respectivos consumos. Essa rela-
ção pode ser representada matematicamente pela equação (1) : 

 
=  (1) 

 
Segundo GLEHN (2001) a relação Lambda (λ) é a relação entre as relações 

ar/combustível real e ar/combustível ideal ou estequiométrica, ou seja, é a fração relativa 
ar/combustível (adimensional), como pode ser visto na equação (2) : 

 
 ( )  =  /  

/   (2) 
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Onde : 

 A/F real é a relação ar-combustível real do motor (adimensional). 
 A/F ideal é a relação ar-combustível estequiométrica do motor, ou seja, a quan-

tidade de ar fornecida é exatamente a quantidade correta para a queima total do 
combustível existente (relação teórica). 

 λ = 1, a mistura é denominada estequiométrica. 
 λ > 1, a mistura é denominada pobre, com excesso de ar. 
 λ < 1, a mistura é denominada rica, com excesso de combustível. 

Em veículos equipados com injeção eletrônica de combustível, a ECU (Electronic 
Control Unit) monitora constantemente a informação dos sensores, sendo que o fator Lambda 
é de extrema importância para o melhor aproveitamento do combustível, principalmente em 
veículos com motores flex (utilizam dois tipos de combustíveis ou a mistura deles), pois a 
ECU modifica sua relação A/F de referência de acordo com a mistura que se encontra no tan-
que de combustível. (GLEHN, 2001). 

A gasolina brasileira, conhecida como E22, possui 22% de álcool etílico anidro em sua 
composição e sua relação A/F é em média 13,8:1, ou seja, para uma combustão completa ser 
realizada são necessárias 13,8 partes de ar para uma parte de combustível. Já o álcool etílico 
hidratado possui a relação A/F em média 8,9:1. Por isso cada tipo de combustível necessita de 
uma determinada massa de ar para se obter a melhor queima. (FRÓES, 2010). 

 
2.1.5. Combustão 
Conforme verificado nos 4 tempos do motor, a explosão é o único tempo do ciclo que 

efetivamente realiza o trabalho desejado. A energia química contida no combustível libera-se 
em forma de calor, produzindo trabalho. Isso tudo é devido aos três elementos fundamentais à 
combustão: ar (oxigênio), combustível e calor (através da centelha da vela de ignição) (SAN-
TOS, 2001). 

Para que o combustível seja queimado há a necessidade que haja oxigênio (ar) na 
quantidade ideal, conforme a relação estequiométrica, a qual varia de acordo com as necessi-
dades do motor e do o tipo de combustível. A Tabela 1 informa a composição do ar atmosfé-
rico, pois são com estes gases que o combustível efetua a reação química (CÂMARA, 2006). 
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Tabela 1 - Composição do ar. Adaptado de (CÂMARA, 2006) 
Gás % (volume) 
O2 20,95 
N2 78,09 

Argônio 0,93 
CO2 0,03 

 
 Quando a queima é completa, todo o carbono (C) presente no combustível consegue 

reagir com o oxigênio (O2), formando o dióxido de carbono (CO2); todo o hidrogênio (H) 
presente no combustível, também reage com o oxigênio (O2), formando o vapor d’água 
(H2O); e finalmente, todo o nitrogênio (N2) existente no ar admitido, não participa da reação, 
sendo expelido da mesma forma. Portanto este processo é chamado de combustão completa, 
como pode ser visto na equação (3) (EMANUELLI, 2004). 

 
combustível + oxigênio → dióxido de carbono + água 

 
(3) 

 
Numa combustão completa, o combustível (que é um hidrocarboneto) reage com um 

comburente, e como resultado se obtém compostos resultantes da união de ambos, além de 
energia. De uma forma geral, demonstrada na equação (4) (EMANUELLI, 2004): 

 
CxHy + (x+y/4)O2 → xCO2 + (y/2)H2O + energia 

 
(4) 

 
Por isso na combustão incompleta, quando não há o suprimento de oxigênio adequado 

para que ela ocorra de forma completa, formam-se subprodutos muito prejudiciais à saúde e 
ao meio ambiente, os quais serão abordados mais especificamente na seção 2.3. 

 
2.1.6. Torque e Potência 
De modo simples, a explicação fundamental de torque se refere a um esforço de tor-

ção, o qual é determinado pela força aplicada e a distância da aplicação (alavanca), ou seja,    
T = F x d, e também pode ser entendido como o trabalho realizado. E a potência nada mais é 
do que este trabalho realizado num determinado tempo (COSTAYA, 2004). 

Torque no motor é o esforço de torção médio exercido no virabrequim, através da for-
ça da combustão sofrida pelos êmbolos. Essa torção é destinada a movimentar o motor con-
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forme o tempo de explosão que já foi explicado na seção 2.1.3. O torque é calculado multipli-
cando-se a força tangencial exercida no contato entre virabrequim e a biela pela distância do 
braço da manivela, que nada mais é do que a metade do curso do pistão. A unidade mais utili-
zada é o Newton metro (Nm) (COSTAYA, 2004). 

Já a potência pode ser entendida facilmente com o seguinte exemplo: dois veículos 
percorrem a mesma distância no menor tempo possível (considerando que ambos os motores 
desenvolveram a mesma força), como a força e o deslocamento são iguais, o trabalho realiza-
do nos dois casos é igual, porém para que um dos veículos percorra o trajeto num tempo me-
nor, neste caso, pode-se dizer que sua potência é maior (FRÓES, 2010). 

Segundo COSTAYA (2004) para determinar a potência, o dinamômetro relaciona o 
torque num determinado regime de rotação, matematicamente visto na equação (5): 

ê  ( )  =    
7025,9  (5) 

 
Onde a relação entre as unidades são : 

 1 cv = 736 W = 0,736 KW 
 1 HP = 746 W = 0,746 KW 

 
2.2. Sistemas de gerenciamento eletrônico do motor 
A injeção eletrônica foi inventada em 1912 pela BOSCH e colocada em produção nos 

Estados Unidos em 1957 pela Chevrolet, mais precisamente no Corvette. Apesar de oferecer 
um maior desempenho e economia de combustível, foi deixada de lado pelos fabricantes de-
vido ao custo elevado e a baixa credibilidade. Quando o governo americano começou a esta-
belecer limites de eficiência e níveis máximos de emissão de poluentes, os fabricantes de veí-
culos começaram a desenvolver sistemas eletrônicos. No Brasil o sistema de gerenciamento 
foi introduzido em 1989 no Gol GTI e atualmente equipa todos os veículos produzidos em 
linha (COSTA, 2002). 

Segundo RIBBENS (1998) o controle do motor, na grande maioria dos motores, regu-
la o combustível, a entrada de ar e a ignição para alcançar o desempenho desejado na forma 
de torque e/ou potência. Até o final dos anos 60, o controle da potência do motor, torque e 
rotação eram realizados através de uma combinação de sistemas mecânicos, pneumáticos e 
hidráulicos. Então os sistemas eletrônicos de controle do motor foram introduzidos. 
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O sistema de controle do MCI compreende um conjunto de subsistemas. O principal 

destes, a injeção de combustível, é responsável por controlar a quantidade ideal de combustí-
vel para cada condição de operação do motor. Os sistemas de controle da ignição, recircula-
ção dos gases de escape e outros que variam de acordo com o fabricante completam o sistema 
de controle do motor, que atuando de maneira integrada, gerenciam seu funcionamento, de 
modo que, opere de forma otimizada, ou seja, minimizando o consumo de combustível e a 
emissão de poluentes (cumprindo a legislação), maximizando a performance, dirigibilidade e 
vida útil (MILHOR, 2002). 

O sistema de gerenciamento eletrônico do motor utiliza um microprocessador para o 
controle digital das informações enviadas pelos sensores, os quais transmitem a condição de 
funcionamento do motor. De acordo com o software implantado neste microprocessador são 
gerados vários sinais para os atuadores reordenarem o funcionamento do motor, de forma que 
o mesmo atue dentro de uma faixa previamente regulada e possibilite o máximo rendimento, 
sem que ultrapasse os limites de emissão de poluentes permitidos pela legislação (BOSCH, 
2004; MILHOR, 2002; RIBBENS, 1998). 

A seguir, serão descritos os principais sub-sistemas de um típico sistema de gerencia-
mento eletrônico de motores, indicando as grandezas medidas pelos sensores e os modos de 
controles dos atuadores, bem como o funcionamento dos mesmos (MILHOR, 2002). 

 
2.2.1. Sensores 
Sensor é um dispositivo que mede a quantidade de energia física recebida e converte 

em um sinal elétrico. Segundo RIBBENS (1998) um sensor analógico ideal gera uma tensão 
de saída proporcional à quantidade de energia física a ser medida, como pode ser visto na 
equação (6). 

 
=  (6) 

 
Onde Ks é a constante de calibração do sensor e q é a quantidade de energia física a 

ser medida, por exemplo q = 90, em ângulos de 0o a 90o. 
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2.2.1.1. Sensor de temperatura da água 
Este sensor é do tipo NTC (Negative Temperature Coefficient), o qual com o aumento 

da temperatura diminui o valor de sua resistência interna. É alimentado pelo Módulo de Con-
trole do Motor (MCM) e com sua variação de resistência, varia a tensão de retorno ao módulo 
(BOSCH, 2004). 

Também chamado de ECT (Engine Coolant Temperature), o sensor de temperatura da 
água fica localizado em um ponto estratégico do motor e tem a função de informar ao MCM a 
temperatura da água, que deve estar em torno de 90oC para o correto funcionamento do motor. 
Segundo GLEHN (2001), através da temperatura da água o módulo pode definir uma estraté-
gia específica como: 

 Acionar os eletro-ventiladores do sistema de arrefecimento. 
 Enriquecer a mistura ar/combustível quando o motor estiver frio, devido à con-

densação de uma parte do combustível nas paredes frias do cilindro. 
 Aumentar o ângulo de avanço da ignição, devido à redução da velocidade de 

propagação da chama. 
 Controle da válvula de EGR (Exaust Gas Recirculation), esta válvula atua para 

diminuir a temperatura da câmara de combustão, é desnecessária e prejudicial 
seu acionamento durante a fase fria do motor. 

 
2.2.1.2. Sensor de temperatura do ar 
Este sensor é do tipo NTC, o qual com o aumento da temperatura diminui o valor de 

sua resistência interna. É alimentado pelo MCM e com sua variação de resistência, varia a 
tensão de retorno ao módulo. 

Também chamado de ACT (Air Charge Temperature), o sensor de temperatura do ar 
fica localizado na tubulação de admissão de ar, antes da válvula borboleta, e tem a função de 
informar ao MCM a temperatura do ar que está sendo admitido no motor. O sinal recebido 
pelo MCM é utilizado, juntamente com o sinal do sensor de pressão absoluta, para o cálculo 
da densidade do ar, no qual se define o tempo de abertura das válvulas injetoras de combustí-
vel e o avanço de ignição (BOSCH, 2004). 
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2.2.1.3. Sensor de pressão absoluta 
O sensor de pressão absoluta, também chamado de MAP (Manifold Air Pressure), está 

ligado à tubulação de admissão de ar, onde capta as mudanças de pressão devido às diferentes 
cargas do motor. Juntamente com o sinal do ACT, o sinal do MAP é utilizado para o cálculo 
da massa de ar admitida pelo motor (BOSCH, 2004).  

Este é um dos sensores mais importantes para a determinação do tempo de injeção, 
pois quando a válvula borboleta se fecha, é provocado um vácuo no coletor de admissão. 
Quando existe vácuo, a quantidade de moléculas no ar diminui, portanto, é necessário diminu-
ir a quantidade de combustível, para manter a mistura adequada. Este sensor também é muito 
importante para a determinação do avanço de ignição (LAZARINI et al, 2009). 

O sensor é composto por duas câmaras separadas por uma membrana, sendo um dos 
lados da membrana isolado e contendo uma pressão de referência, e o outro lado está ligado 
ao coletor de admissão. Quando a pressão externa é menor, a câmara tende a inflar, causando 
a deformação da membrana. Quanto maior o vácuo no coletor, maior será a deformação da 
membrana, variando a tensão enviada ao MCM (LAZARINI et al, 2009), como pode ser visto 
na Figura 4. 

 
Figura 4 - Sinal do sensor de pressão absoluta. Extraído de (GLEHN, 2001). 

 
2.2.1.4. Sensor de massa de ar 
O sensor de massa de ar, também chamado de MAF (Mass Air Flow), está ligado à tu-

bulação de admissão de ar, onde mede a massa de ar admitida pelo motor. Em muitos siste-
mas este sensor é a principal referencia para o cálculo da quantidade de combustível a ser 
injetada, utilizando outros sensores para correções e ajustes (GLEHN, 2001). 

 Como pode ser visto na Figura 5, este sensor possui um filme ou fio aquecido, o qual 
é mantido a uma temperatura constante de 200oC acima da temperatura ambiente. A tempera-
tura ambiente é medida por um segundo fio, chamado de fio frio. À medida que o ar passa 
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pelo fio quente, o calor é transferido para o ar, resfriando o fio aquecido. Devido a esta perda 
de calor do fio aquecido, o circuito interno do MAF aumenta a corrente do fio quente, para 
que este mantenha sua temperatura constante. O sinal enviado ao MCM é proporcional à cor-
rente utilizada para manter o fio aquecido (BOSCH, 2004; GLEHN, 2001; LAZARINI, 
2009). 

A vantagem da utilização deste tipo de sensor em relação ao MAP reside no fato de 
oferecer baixa resistência à passagem de ar pela tubulação de admissão, não possuir elemen-
tos mecânicos em movimento e o cálculo da massa de combustível ser direto, não exigindo 
processamento devido às variações de altitude ou temperatura do ar (MILHOR, 2002). 

 

 
Figura 5 - Construção do sensor MAF. Adaptado de                        

(http://www.fordfuelinjection.com/index.php?p=26, acessado dia 23/04/2011). 
 
2.2.1.5. Sensor de posição da borboleta 
 O sensor de posição da borboleta, também chamado de TPS (Throttle Position Sen-

sor), é um potenciômetro que está ligado diretamente ao eixo da borboleta de aceleração. A 
borboleta é comandada pelo motorista através do pedal do acelerador, e é responsável pela 
entrada, do volume, de ar admitido nos cilindros (BOSCH, 2004). 

O potenciômetro possui uma trilha de material resistivo. Sobre ele desliza uma haste 
solidária ao eixo que se deseja saber a posição. Quando a haste percorre a trilha, a resistência 
elétrica medida entre a haste e o final da trilha aumenta ou diminui (LAZARINI et al, 2009). 
Com a mudança da resistência elétrica, muda-se também a tensão de saída do TPS, conforme 
a Figura 6. 
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Figura 6 - Gráfico da tensão pelo ângulo da borboleta. Adaptado de 

(http://www.fordfuelinjection.com/index.php?p=30, acessado 23/04/11). 
 
Segundo GLEHN, (GLEHN, 2001) é importante se conhecer a posição da válvula 

borboleta para se efetuar os seguintes cálculos: 
 Marcha lenta. 
 Avanço de ignição. 
 Quantidade de combustível injetado em acelerações e desacelerações. 

 
2.2.1.6. Sensor de oxigênio 
Na seção 2.1 referiu-se a ‘λ’ como sendo a razão entre o ar admitido e o combustível. 

Deste modo diz-se que uma mistura é rica quando λ < 1 e pobre quando λ > 1. Podemos de-
terminar se uma mistura é rica ou pobre pela escassez (rica) ou abundância (pobre) de oxigê-
nio no coletor de escape do motor. Portanto, a função do sensor de oxigênio é medir o conteú-
do residual de oxigênio no coletor de escape (GLEHN, 2001). 

Com isso, se a mistura é rica o MCM reduz o tempo de injeção (quantidade de com-
bustível), e se a mistura é pobre o MCM aumenta o tempo de injeção para que mantenha sem-
pre uma mistura ar/combustível estequiométrica (λ = 1) (GLEHN, 2001). 

Para o perfeito funcionamento do sensor de oxigênio, o mesmo deve estar acima de 
300oC, caso contrário o sensor indicará sempre uma mistura pobre. Em alguns modelos deste 
sensor há uma resistência elétrica para aquecê-lo e antecipar seu funcionamento. 

O sensor de oxigênio é constituído por um corpo cerâmico à base de zircônio recober-
to por uma pequena camada de platina, fechada em uma extremidade e colocada em um tubo 
protetor e alojado em um corpo metálico. A parte interna está em contato direto com os gases 
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de escape do motor, e a parte externa está em contato com o ar ambiente (composto de 21% 
de oxigênio) (COSTA, 2002). A Figura 7 representa a construção de um sensor de oxigênio e 
sua localização no motor. 

 
Figura 7 - Construção e localização do sensor de oxigênio. Extraído de (COSTA, 2002). 

 
Se a quantidade de oxigênio nos dois lados, do sensor, estiver em percentuais diferen-

tes, gera-se uma variação de tensão entre as duas extremidades. Deste modo quanto maior a 
diferença de oxigênio entre os dois lados, maior a tensão gerada, e da mesma forma o inverso 
(GLEHN, 2001).  

Segundo MILHOR (2002), a tensão fornecida pelo sensor de oxigênio atinge valores 
entre 800 a 1000mV com mistura rica (λ < 1), mas fica próximo de 100 mV com mistura po-
bre (λ > 1), e com uma mistura estequiométrica a tensão permanece entre 450 e 500mV, como 
mostra a Figura 8. Durante o funcionamento do motor há uma transição constante entre a fai-
xa pobre e rica, efeito visualizado pelo fato do MCM tentar manter a mistura A/F sempre es-
tequiométrica. 
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Figura 8 - Característica de um sensor de oxigênio operando a uma temperatura de 600oC.Adaptado de (BOSCH, 

2004). 
 
2.2.1.7. Sensor indutivo de rotação, PMS e fase 
Este sensor fornece pulsos de tensão ao MCM e está instalado próximo a uma engre-

nagem, também chamada de roda fônica ou roda dentada, que gira com o eixo de manivelas. 
Quanto maior a rotação do motor, menor o intervalo de tempo entre os pulsos. Para identificar 
a posição dos pistões, existe uma falha nos dentes da engrenagem. Esta falha está posicionada 
de forma a passar pelo sensor alguns graus antes do PMS do cilindro de referência, geralmen-
te o primeiro cilindro (LAZARINI et al, 2009). 

Segundo GLEHN (2001), o sensor indutivo constitui-se de um cartucho hermético, e 
em seu interior encontra-se um imã permanente e um enrolamento elétrico de cobre (indutor). 

O campo magnético existente envolve tanto o indutor como os dentes da roda dentada, 
produzidos em aço carbono. Quando o dente da roda dentada está diante do sensor, o fluxo 
magnético é máximo, graças á propriedade do aço da roda dentada. Por outro lado, quando há 
uma cavidade em frente ao sensor, o fluxo magnético é mínimo. Esta variação de fluxo devido 
à passagem dos dentes é suficiente para gerar uma tensão variável no enrolamento do sensor 
(BOSCH, 2004; LAZARINI, 2009; GLEHN, 2001). A tensão de pico produzida por este sen-
sor varia de poucos volts, em baixa rotação, a algumas dezenas de volts, em alta rotação, con-
forme pode ser visto na Figura 9. 
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Figura 9 - Sinal do sensor indutivo de rotação. Extraído de (LAZARINI et al, 2009). 

 
2.2.2. Atuadores 
Em geral, um atuador é um dispositivo que recebe um sinal elétrico e o transforma em 

movimento mecânico ou efeito térmico. Tem-se como exemplo de atuadores: motores elétri-
cos e solenoides (RIBBENS, 1998). 

 
2.2.2.1. Injetor de combustível 
Um injetor de combustível é, em essência, uma válvula operada via solenoide. A vál-

vula se abre ou fecha para permitir ou bloquear o fluxo de combustível ao motor. A válvula é 
conectada ao elemento móvel do solenoide e é aberta por meio da ativação do mesmo. Em um 
injetor de combustível sem fluxo de corrente, o elemento móvel do solenoide é pressionado 
por uma mola e o combustível é assim impedido de fluir (RIBBENS, 1998), como pode ser 
visto na Figura 10. 

 
Figura 10 - Construção de um injetor de combustível. Adaptado de (DENTON, 2004). 
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A quantidade de combustível injetada será proporcional ao tempo de abertura do inje-

tor, de modo que o MCM deverá calcular em função da massa de ar admitido e de estratégias 
específicas, qual o tempo necessário para satisfazer as necessidades de consumo do motor 
(BOSCH, 2004). 

 
2.2.2.2. Atuador de marcha lenta 
O controle da marcha lenta visa manter a rotação do motor o mais estável possível, 

quando o pedal do acelerador não está sendo acionado e a rotação do motor é baixa, fazendo a 
compensação necessária na mistura ar/combustível e no avanço de ignição, estando o motor 
frio, quente, ou sob uma demanda de carga, como o ar condicionado (MILHOR, 2002). 

Existem algumas maneiras de se regular a marcha lenta, uma delas é utilizar um motor 
de passo, o qual possui um eixo que avança e recua limitando a passagem de ar, ou utilizar um 
motor de corrente contínua, que atua diretamente ao eixo da válvula borboleta. Neste caso 
será descrito o uso de uma eletro válvula para o controle da marcha lenta (BOSCH, 2004). 

As eletro válvulas funcionam com PWM (Pulse Width Modulation). Neste acionamen-
to, os pulsos ocorrem a uma frequência fixa, mudando apenas o intervalo em que o dispositivo 
permanece ligado e desligado, como pode ser visto na Figura 11. O retorno à posição de re-
pouso é garantido por uma mola. Para aumentar a abertura da passagem de ar, o MCM au-
menta a largura do pulso e quando é necessário fechar a passagem de ar, o MCM diminui a 
largura de pulso (BOSCH, 2004; LAZARINI, 2009). 
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Figura 11 - Controle do ar em marcha lenta, por meio de eletro válvula. Extraído de (LAZARINI et al, 2009). 

 
2.2.2.3. Bobina de ignição 
A função da bobina de ignição é gerar a tensão alta requerida para provocar o cente-

lhamento na vela de ignição, cujo objetivo é iniciar o processo de combustão da mistura 
ar/combustível (MILHOR, 2002).  

A bobina é um transformador e possui um enrolamento primário, baixa tensão, e um 
enrolamento secundário, alta tensão. A energia acumulada no enrolamento primário induz 
uma tensão de aproximadamente 20 kV no enrolamento secundário, quando a corrente do 
primário é cortada. O período em que o primário é energizado é denominado tempo de per-
manência (BOSCH, 2004; LAZARINI, 2009). O tempo de permanência e o momento da igni-
ção podem ser vistos na Figura 12. 

 
Figura 12 - Tempo de permanência e o momento da ignição. Extraído de (LAZARINI et al, 2009). 
 
2.2.2.4. Vela de ignição 
A vela de ignição tem como objetivo, iniciar o processo de combustão da mistura 

ar/combustível, através da produção de uma faísca elétrica. A vela é constituída por um ele-
trodo metálico que atravessa a parte central do isolador, a alta tensão produzida pela bobina 
de ignição passa por este eletrodo e, em forma de faísca, atinge outro eletrodo ligado ao pólo 
negativo da bateria. Os eletrodos são separados, na grande maioria, por uma folga entre 0,5 e 
1mm (COSTA, 2002). A Figura 13 demonstra a construção de uma vela de ignição. 
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Figura 13 - Construção de uma vela de ignição. Extraído de (COSTA, 2002). 

 
2.2.3. Ponto e avanço de ignição 
Segundo DENTON (2004), o objetivo fundamental do sistema de ignição é fornecer 

uma faísca dentro do cilindro, próximo ao fim do curso de compressão, para inflamar a mistu-
ra ar/combustível comprimida. Um bom sistema de ignição deve produzir uma faísca com 
duas características principais, deve ocorrer no instante correto e deve transferir energia sufi-
ciente para iniciar a queima do combustível.  

O ponto de ignição, momento em que ocorre a ignição, depende de fatores como rota-
ção e carga do motor. Devido ao tempo requerido para combustão da mistura ar/combustível, 
a faísca deverá ocorrer antes de o pistão atingir o PMS, para que a combustão completa ocorra 
no ponto de máxima compressão e o motor tenha o máximo rendimento (GLEHN, 2001). O 
avanço de ignição se refere ao ângulo, em graus, em que ocorre a ignição, antes do pistão 
chegar ao PMS. 

O aumento da carga do motor aumentará a mistura admitida, com isso, a combustão 
ocorrerá mais rapidamente e, assim o avanço de ignição deverá ser diminuído. Por outro lado, 
a redução da carga do motor corresponderá à redução da mistura admitida, com isso a com-
bustão ocorrerá mais lentamente e consumirá um ângulo maior para se completar (LAZARINI 
et al, 2009). 
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A rotação do motor é outro parâmetro que influencia diretamente no ponto ideal de ig-

nição. Quando o motor gira em baixa rotação, são necessários poucos graus durante a com-
bustão, com isso, o ângulo de ignição deverá ser pequeno. Quando a rotação aumenta, o ângu-
lo percorrido durante a combustão será maior, por isso o ângulo de ignição deverá ser adian-
tado, ou seja, devera ser iniciado antes (LAZARINI et al, 2009). 

Os valores de avanço de ignição, carga do motor e rotação estão dispostos em uma ta-
bela tridimensional chamada de mapa, com este mapa o MCM pode interpolar os valores de 
rotação e carga do motor, para que seja possível definir o valor de avanço de ignição a ser 
utilizado em cada condição de funcionamento do motor, como pode ser visto na Figura 14 
(BOSCH, 2004). 

 

 
Figura 14 - Mapa tridimensional do tempo de injeção, rotação e carga do motor. Extraído de (BOSCH, 2004). 

 
2.2.4. Tempo de injeção 
O tempo de injeção é o termo que define a largura do pulso, normalmente em milisse-

gundos (ms), durante o qual o eletro injetor permanece ligado e fornecendo combustível ao 
motor. Dessa forma é possível controlar eletronicamente a quantidade de combustível intro-
duzida no motor, sendo o tempo de injeção pré-estabelecido em mapas e corrigido em função 
da massa de ar admitida pelo motor, da resposta dinâmica do eletro injetor e de mapas de 
correção (PUJATTI, 2007). 

Deve-se observar que, à medida que a rotação do motor aumenta, o tempo total do ci-
clo do motor reduz de maneira proporcional. Supondo um motor convencional operando a 
6000 RPM (200 Hz), o tempo necessário para realização de um ciclo completo de quatro tem-
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pos é da ordem de 10 ms, o que limita a utilização de eletro injetor com tempos de injeção 
nessa ordem (PUJATTI, 2007). 

A Figura 15 apresenta a forma de onda da tensão de acionamento aplicado ao eletro 
injetor equivalente a 5,0 ms e a respectiva tensão reversa induzida no momento da desenergi-
zação [PUJATTI, 2007 apud MENDES et al, 2004]. 

 
Figura 15 - Tensão de acionamento (5,0 ms) aplicada ao eletro injetor. Extraído de (MENDES et al, 2004 apud 

PUJATTI, 2007). 
 
2.2.5. Controle da mistura 
Os sistemas de gerenciamento existentes podem ser divididos em sistemas que reali-

zam o controle da mistura ar/combustível em malha aberta, não possuem nenhum parâmetro 
que informe um desvio na mistura, ou que operam em malha fechada, que possuem uma rea-
limentação do sensor de oxigênio informando a real situação da mistura admitida pelo motor 
(BOSCH, 2004). 

2.2.5.1. Sistema em malha aberta 
O sistema pode ser ou estar em malha aberta. O sistema está em malha aberta quando 

possui um sensor de oxigênio, mas a estratégia do MCM exige uma mistura rica, como é o 
caso da partida a frio, aceleração rápida e plena carga, ou mistura pobre, em desacelerações. 
Nestes casos o MCM ignora o sinal proveniente do sensor de oxigênio. O sistema é aberto 
quando não possui sensor de oxigênio para o controle da mistura ar/combustível (GLEHN, 
2001). A Figura 16 demonstra o fluxo dos sinais no sistema em malha aberta. 

 
Figura 16 - Fluxo dos sinais do sistema em malha aberta. Extraído de (LAZARINI et al, 2009). 
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2.2.5.2.Sistema em malha fechada 
Neste tipo de sistema, o MCM monitora os gases de descarga com o auxílio do sensor 

de oxigênio. Basicamente, o MCM procura manter a mistura estequiométrica, mas para isso é 
necessário enriquecer a mistura quando esta se encontra pobre e empobrecer a mistura quando 
esta se encontra rica, alterando o tempo de injeção a cada ciclo do motor (GLEHN, 2001). A 
Figura 17 mostra como é a variação do tempo de injeção em relação ao sinal do sensor de 
oxigênio com o controle em malha fechada. 

 
Figura 17 - Variação do tempo de injeção em relação ao sinal do sensor de oxigênio. Extraído de (LAZARINI et 

al, 2009). 
 
O controle em malha fechada através do sensor de oxigênio é o mais eficiente método 

de controle dos gases de exaustão nos MCIs disponíveis atualmente. Segundo PUJATTI 
(2007), os sistemas de controle em malha fechada são caracterizados por apresentarem efeito 
direto da saída sobre a ação de controle, sendo essa característica definida também como rea-
limentação. O controlador recebe em sua entrada a diferença entre o sinal desejado e o sinal 
de saída, como pode ser visto na Figura 18, a qual demonstra o fluxo dos sinais neste sistema. 

 
Figura 18 - Fluxo dos sinais em um sistema de malha fechada. Extraído de (LAZARINI et al, 2009). 
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2.3. Emissão de poluentes no ciclo Otto 
Como o combustível utilizado no motor ciclo Otto é um hidrocarboneto, ou seja, em 

sua composição possui na maior parte carbono (C) e hidrogênio (H), sob condições ideais este 
combustível é transformado em energia mecânica, de modo a restar apenas dióxido de carbo-
no (CO2) e água (H2O), dois elementos inofensivos à vida. Todavia, como em todo processo 
real, a combustão de um motor não resulta numa transformação completa das substâncias en-
volvidas na queima, o que faz surgir novos compostos nos gases resultantes da combustão. No 
caso dos motores de ciclo Otto trata-se, principalmente, de monóxido de carbono (CO), hidro-
carbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NOx) (EMANUELLI, 2004). 

Segundo COSTA (2002), os gases emitidos pelo automóvel compõem-se de 99% de 
elementos inofensivos e apenas a parte de aproximadamente 1% é composta de parcelas capa-
zes de agredir o meio ambiente. 

 
2.3.1. Emissão de CO 
O monóxido de carbono (CO) é um gás pobre em oxigênio, portanto quanto maior for 

a quantidade de oxigênio contida na mistura ar-combustível, menor será sua emissão pelo 
escapamento. Funciona como um indicador da relação ar-combustível, assim, quanto mais a 
mistura for homogênea, menor será a emissão do poluente. Mistura rica e filtro de ar obstruí-
do elevam as emissões de CO (CORRADINI, 2005). 

Este gás é altamente tóxico por atuar diretamente no sangue, combinando-se com a 
hemoglobina e reduzindo a capacidade de transporte de oxigênio. Causa prejuízo nos reflexos, 
na capacidade de estimar intervalos de tempo e em altas concentrações pode causar asfixia e 
morte (SALVO, 2011). 

 
2.3.2. Emissão de HC 
Assim como o CO, o hidrocarboneto (HxCy) também é um gás pobre em oxigênio, po-

dendo sua emissão ser alta em desacelerações ou mistura rica, bem como em regime de fase 
fria do motor, sendo bastante influenciado pelo avanço de ignição. O HC se trata do combus-
tível não queimado, ou parcialmente queimado, expelido pelo motor, principalmente em con-
dições nas quais se trabalha com mistura rica (com menos ar do que o ideal) ou muito pobre, 
na qual a quantidade de combustível é insuficiente para que haja combustão. Formam fuligem 
no tubo de escapamento (SALVO, 2011). 
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Geralmente os hidrocarbonetos não são considerados como problema no estado em 

que saem do tubo de escapamento dos veículos, pois não são gases tóxicos, porém quando sua 
concentração na atmosfera é muito alta, eles dão origem a uma reação química chamada de 
smog fotoquímico, que além de ter odor desagradável, são nocivas às plantas e causam irrita-
ção nos olhos dos seres humanos (CORRADINI, 2005). 

 
2.3.3. Emissão de NOx 
Os óxidos de nitrogênio (NOx) indicam altas temperaturas de combustão, geralmente 

ocasionados numa condição de mistura pobre. A temperatura na câmara de combustão varia 
bastante de acordo com a relação A/F e avanço de ignição. É um gás emitido quando o veícu-
lo está submetido a uma carga, portanto não é verificado nos centros de inspeção veicular 
(SALVO, 2011). 

Não são gases tóxicos, mas apresentam o inconveniente de reagirem com os raios ul-
travioletas do sol e vapor d’água da atmosfera, formando o ácido nítrico, que além de ser no-
civo à saúde, contribui para a formação de chuva ácida (CORRADINI, 2005). 
 

2.3.4. Legislação Brasileira 
 “O Programa de Inspeção Ambiental Veicular está previsto em lei e é regulamentado 

em âmbito nacional. Na Cidade de São Paulo o Programa é regulamentado pelas Leis Muni-
cipais nº11. 733 de 27 de março de 1995 e Lei Municipal nº12. 157 de 1996, pelo Decreto 
Municipal 50.232, de 17 de novembro de 2008, por Resoluções do CONAMA (Conselho Na-
cional do Meio Ambiente), bem como está prevista no artigo 104 do Código de Trânsito Bra-
sileiro. Todo o procedimento adotado na realização da Inspeção Ambiental Veicular é defini-
do pelo CONAMA” (Controlar, 2011). 

Em 2011, a SVMA (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente) do Municí-
pio de São Paulo definiu através da Portaria nº 129/SVMA - G/2010, os procedimentos espe-
cíficos para a inspeção de sua frota e os limites de emissões que deverão ser cumpridos (Con-
trolar, 2011). 

 
2.3.4.1. Portaria no 129/SVMA – G/2010 
A Portaria nº 129/SVMA - G/2010 (SVMA, 2011), considera o CO e o HC, ambos em 

ppm (partes por milhão), como a porcentagem de cada gás contido no escapamento durante a 
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medição. Porém a presença de oxigênio no ar atmosférico pode causar uma diluição destes 
gases e fornecer resultados errôneos, tornando necessária a utilização de um fator de diluição, 
que representa a porcentagem volumétrica de diluição da amostra, e é obtido de acordo com a 
equação (7): 

 
çã = 15

( +  )    (7) 
 
A partir da equação acima, são obtidas as equações (8) e (9) para determinar os valores 

levados em consideração na avaliação dos gases emitidos pelo veículo de CO e de HC corri-
gidos (SVMA, 2011). 

 
= 15

( +  )     (8) 
 

= 15
( +  )     (9) 

 
Se o fator de diluição apresentado for inferior a 1 , deverá ser considerado como igual 

a 1, para o cálculo dos valores corrigidos de CO e HC. (SVMA, 2011).  
Para os veículos com motor do ciclo Otto, os limites máximos de emissão de escapa-

mento de CO corrigido e HC corrigido em marcha lenta e 2500 RPM são os definidos nas 
Tabela 2 e Tabela 3(SVMA, 2011). 

 
Tabela 2 - Limites máximos de emissão de CO corrigido. Adaptado de (SVMA, 2011). 

Ano de fabricação Limite de CO corrigido (%) 
Álcool Gasolina Flex 

1989 4,0 4,0 - - - 
1990 e 1991 3,5 3,5 - - - 
1992 – 1996 3,0 3,0 - - - 
1997 – 2002 1,0 1,0 - - - 
2003 – 2005 0.5 0,5 0,5 

2006 em diante 0,3 0,5 0,3 



45 
 

Tabela 3 - Limites máximos de emissão de HC corrigido. Adaptado de (SVMA, 2011) 

Ano de fabricação Limite de HC corrigido (ppm de hexano) 
Álcool Gasolina Flex 

1989 700 1100 - - - 
1990 e 1991 700 1100 - - - 
1992 – 1996 700 700 - - - 
1997 – 2002 700 700 - - - 
2003 – 2005 200 250 200 

2006 em diante 100 250 100 
 

 
Conforme estabelecido na Portaria nº 129/SVMA - G/2010 do município de São Pau-

lo, a execução das medições de emissões de gases deverá seguir o seguinte procedimento 
(SVMA, 2011): 

 
1. Fixar o sensor de rotação no motor e deixar o capô encostado;  
2. Posicionar a sonda no escapamento, após a rotação ser medida; 
3. Acelerar o veículo durante 30 segundos em velocidade angular constante de 

2500 ± 300 RPM para descontaminação do óleo do cárter e logo após efetuar a 
medição nesta velocidade angular; 

4. Efetuar a medição em regime de marcha lenta, o equipamento calculará o fator 
de diluição dos gases de escapamento; 

5. Se o fator de diluição for maior que 2,5 o processo deverá ser repetido. Se o 
valor elevado persistir, o veículo será considerado REPROVADO;  

6. Se a emissão de HC for superior a 2.000 PPM em qualquer momento da medi-
ção, a inspeção deverá ser interrompida e o veículo também será considerado 
REPROVADO;  

7. Avaliação dos resultados de acordo com os limites estabelecidos. Em seguida, 
o equipamento realiza as medições sob-regime de marcha lenta; 

8.  O Relatório de Inspeção deverá informar os limites e os valores obtidos nas 
medições (quando medidos); 
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2.4. Módulo programável HIS PW6X 
O HIS - PW06X , visto na Figura 19, é um módulo completo para gerenciamento de 

motores, indicado para aplicações profissionais onde flexibilidade, precisão, confiabilidade e 
alto desempenho são requisitos imprescindíveis. É dotado de uma interface serial RS232 que 
conectada a um computador, possibilita o controle on line e de forma gráfica todas as suas 
funções graças ao "HISwinXV" - software que acompanha o produto e que roda em ambiente 
windows. Com este software é possível uma visualização completa de todos os parâmetros 
sob controle, alterar ajustes on line, salvar as calibrações em arquivos e ler a programação 
corrente no módulo (HIS, 2011). 

 
Figura 19 - Módulo Programável HIS PW6X. Extraído de (www.his-power.com.br. Acessado em 23/04/2011). 

 
Desenvolvido para sistemas com captação de rotação por roda fônica e sensor magné-

tico ou tipo Hall, possui mapas de ajuste por rotação, TPS e MAP simultâneos, correções por 
temperatura de água e ar, uma saída para controle da ventoinha e uma saída para atuador de 
marcha lenta, controle de ignição, modo de injeção monoponto ou multiponto (HIS, 2011). As 
entradas e saídas do módulo podem ser observadas na  

Figura 20. 

  
Figura 20 – Diagrama de Blocos do HIS PW6X. 
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3. METODOLOGIA 
Este capitulo trata da análise do funcionamento do veiculo com seu módulo de geren-

ciamento original, da análise dos recursos, sensores e atuadores, oferecidos pelo veiculo e 
necessários à instalação do módulo programável HIS PW6X, bem como todas as etapas de 
instalação, configuração e calibração do mesmo. 

 
3.1. O Veículo 
Para a realização deste trabalho foi utilizado um veiculo Ford Fiesta equipado com um 

motor de quatro cilindros de 1000 cilindradas, injeção de combustível multi – ponto e módulo 
de gerenciamento eletrônico Ford EEC-V, as demais especificações do veiculo podem ser 
visualizadas na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Especificações do veículo utilizado. Adaptado de (Quatro Rodas, 1997). 

Veículo Ford Fiesta 
Motor Endura  
Ano de Fabricação 1996 
Módulo de Gerenciamento EEC – V 
Cilindrada 999 cm3 
Taxa de compressão 9,2: 1 
Potência do motor 51,5 cv a 5200 RPM 
Torque do motor 7,55 kgfm a 4000 RPM 
Potência nas rodas 41,5 cv a 5500 RPM 
Torque nas rodas 6,1 kgfm a 3700 RPM 

 
A escolha deste veículo se deve ao fácil acesso à literatura técnica, sistema de gerenci-

amento eletrônico simples, controle de malha fechada por sensor de oxigênio e disponibilida-
de do veículo a qualquer momento. 

 
3.2. Análise do veículo 
Antes de iniciar a instalação do módulo programável, foi efetuada uma análise dos re-

cursos oferecidos pelo veiculo, bem como, de seu funcionamento com o módulo de gerencia-
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mento original, a fim de facilitar o trabalho durante a instalação e evitar que fossem colhidos 
dados incorretos durante a calibração. 

A Tabela 5 mostra a análise dos pinos utilizados na ECU original do veiculo, como si-
nais de sensores, atuadores, alimentação e terra. Como esta ECU, modelo EEC-V, é utilizada 
em diversos veículos, alterando-se apenas sua calibração, na tabela não são mostrados os pi-
nos que nesta aplicação não possuem utilidade. 

 
Tabela 5 – Pinagem do módulo EEC–V utilizado no Fiesta. Adaptado de (GLEHN, 2001). 
Pino Função 
13 Pino 13 do conector DLC. 
15 Pino 10 do conector DLC. 
16 Pino 02 do conector DLC. 
17 Relê da velocidade alta do eletroventilador. 
21 Sensor de rotação e PMS. 
22 Sensor de rotação e PMS. 
24 Terra. 
25 Terra. 
26 Sinal de acionamento da bobina de ignição (cilindros 1 e 4), pino 01 da bobina. 
27 Terra. 
30 Conector de Octanas. 
31 Interruptor de carga da direção hidráulica. 
36 Pino 04 do sensor MAF. 
38 Sensor de temperatura da água. 
39 Sensor de temperatura do ar. 
40 Linha 30 após acionamento da bomba de combustível, protegido pelo fusível 35. 
41 Solicitação do ar condicionado. 
47 Válvula EGR. 
48 Tacômetro. 
51 Terra. 
52 Sinal de acionamento da bobina de ignição (cilindros 2 e 3), pino 03 da bobina. 
55 Memória da ECU alimentado pela linha 30, protegido pelo fusível 32. 
58 Pino 02 do sensor VSS. 
60 Pino 01 da sonda lambda (sinal). 
64 Interruptor da transmissão e interruptor do pedal da embreagem. 
65 Pino 02 do sensor de fluxo da EGR. 
67 Eletroválvula de purga do canister. 
68 Relê da velocidade baixa do eletroventilador. 
69 Relê do compressor do ar condicionado. 
71 Linha 30 após acionamento do relê principal, protegido pelo fusível 28. 
74 Válvula injetora 3. 
75 Válvula injetora 1. 
76 Sensor de fase. 
77 Terra. 
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O veiculo possui um sensor de rotação do tipo indutivo, o qual capta a rotação através 

de uma roda fônica conectada ao volante do motor com 36 dentes, onde cada dente corres-
ponde a 10o da rotação do motor, sendo que um dos dentes é inexistente para a identificação 
do PMS dos cilindros 1 e 4. A Figura 21 demonstra o momento da falha da roda fônica com o 
motor em marcha lenta e a 3000 RPM respectivamente. É possível notar que ao aumentar a 
rotação do motor, a frequência e amplitude do sinal do sensor também aumentam, consequen-
temente o período da onda diminui. 

 
Figura 21 – Sinal do sensor de rotação em marcha lenta e a 3000 RPM. Extraído do osciloscópio da Fatec SA. 

 
A bobina de ignição utilizada é do tipo plástica com duas saídas duplas e possui um 

conector com 3 pinos, sendo o pino 2 um positivo pós-chave, protegido pelo fusível 18, para 

79 Pino 07 do conector DLC. 
80 Sinal de acionamento do relê da bomba (-). 
83 Atuador marcha lenta. 
85 Sensor de fase. 
86 Interruptor de alta pressão do ar condicionado. 
88 Pino 05 do sensor MAF. 
89 Pino 02 do sensor de posição da borboleta. 
90 Pino 01 do sensor de posição da borboleta e pino 01 do sensor de fluxo do EGR. 

91 
Pino 02 da sonda lambda, sensor de temperatura do ar, sensor de temperatura da 
água, pino 03 do sensor de posição da borboleta, interruptor de carga da direção 
hidráulica, interruptor da transmissão, interruptor do pedal da embreagem, pino 03 
do sensor de fluxo da EGR e pino 05 do conector DLC (Terra). 

93 Pino 03 da sonda lambda (resistência). 
97 Linha 30 após acionamento do relê principal, protegido pelo fusível 28. 
100 Válvula injetora 4. 
101 Válvula injetora 2. 
103 Terra. 
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alimentação da bobina, e os pinos 1 e 3 são sinais negativos pulsantes responsáveis pela carga 
da bobina, e que possuem um tempo fixo de 4,8 ms, como pode ser visto na Figura 22. 

 
Figura 22 – Tempo de carga da bobina. . Extraído do osciloscópio da Fatec SA. 

 
Utilizando um scanner automotivo, PCSCAN3000 da marca Napro, ligado ao conector 

DLC do veiculo foi possível verificar o funcionamento da ECU, além de obter diversos dados, 
entre eles o tempo de injeção e avanço de ignição em marcha lenta, os quais serão necessários 
para uma pré-calibração do módulo HIS. A tela do modo de medição continuo, do scanner, 
com os valores em marcha lenta, é mostrada na Figura 23. 

 
Figura 23 – Tela do modo continuo de medição. Extraído do scanner Napro da Fatec SA. 
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O sensor de posição da borboleta é alimentado com uma tensão de referência de 5 

volts através do pino 90 da ECU, tendo também um terra de referência no pino 91 e seu sinal 
entrando no pino 89. A Tabela 6 possui alguns valores do sensor de posição da borboleta, 
obtidos através de um multímetro e do scanner Napro do Laboratório da Fatec SA. 

 
Tabela 6 – Valores do sensor de posição da borboleta. Adaptado de (GLEHN, 2001). 

% de abertura Resistência (KΩ) Volts 
0,00 4,00 0,50 
12,5 3,60 1,00 
25,0 3,20 1,50 
37,5 2,80 2,00 
50,0 2,40 2,50 
62,5 2,00 3,00 
75,0 1,60 3,50 
87,5 1,20 4,00 
100 0,80 4,50 

 
A ultima análise efetuada no veiculo com a ECU original, foi a medição dos gases de 

escape, a fim de comparar os valores obtidos nesta etapa com os valores durante e após a cali-
bração do módulo programável. A medição da emissão de poluentes foi efetuada através de 
um analisador da marca AVL Ditest, sendo que o procedimento para a medição foi executado 
conforme descrito no sub-capítulo 2.3.4.1, resultando nos dados apresentados na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Valores obtidos na análise dos gases de escape.  

Regime do motor HC CO CO2 O2 HC corrigido CO corrigido 
Marcha lenta 379 0,7 14 0,97 386 0,71 
2500 RPM 297 0,61 14,1 0,93 302 0,62 

 
Através das análises efetuadas pode-se dizer que o veiculo preenche os requisitos bási-

cos à instalação do módulo programável e também se encontra em perfeitas condições de fun-
cionamento, podendo assim, serem obtidos dados confiáveis durante a calibração do módulo 
programável. 
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3.3. Analisador de Sonda Lambda 
Como o módulo programável não possui controle por malha fechada da mistura A/F 

admitida e o veículo possui uma sonda lambda instalada, foi construído um analisador de son-
da lambda, também chamado de hallmeter, para que durante a calibração seja possível saber 
qual a real situação da mistura admitida pelo motor, evitando assim possíveis danos ao motor 
e também valores de gases poluentes elevados.  

O equipamento indica através de 11 leds, (diodo emissor de luz) a tensão de saída da 
sonda lambda e para aplicação neste projeto foi montado em uma placa para protótipos como 
pode ser visto na Figura 24.  

 
Figura 24 – Analisador de sonda lambda montado em uma placa para protótipos. 

 
O analisador foi ligado ao terra através dos pinos 24 e 25 da ECU do veiculo, recebeu 

o sinal da sonda lambda através do pino 60 e foi alimentado com 12 V pós-chave através do 
pino 97 do conector da ECU. 

 
3.3.1. Circuito eletrônico do analisador 
O equipamento conta com um regulador de tensão de 5 Volts, o qual garante estabili-

dade e segurança na alimentação dos componentes, e também possui um led verde para indi-
car a energização do circuito.  

O analisador possui 11 leds que indicam as variações do sinal da sonda lambda, sendo 
três leds verdes para tensões equivalentes à mistura pobre, 100 a 300 mV, quatro leds amare-
los para as tensões equivalentes à mistura estequiométrica, 400 a 600 mV sendo dois leds li-
gados em paralelo para a tensão de 500 mV, e quatro leds vermelhos para as tensões equiva-
lentes à mistura rica, 700 a 1000 mV.  
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O circuito integrado LM 3914 é composto por 10 comparadores de tensão e é respon-

sável por energizar os leds conforme a variação do sinal de entrada no pino 5 do mesmo, e no 
pino 7 há um gerador de 1,25V utilizado para a referência de tensão dos comparadores. A 
tensão de referência máxima foi regulada para 1 Volt através do trimpot RV2 ligado ao pino 6 
do LM 3914, já o pino 4 foi ligado ao terra para dar a tensão de referência mínima de 0 Volts. 
O trimpot RV1 juntamente com o resistor R1, ligados como divisor de tensão ao pino 8, regu-
lam a corrente que circula através dos leds, como pode ser visto na Figura 25 (National, 
2011). 

 
Figura 25 – Circuito eletrônico do analisador de sonda lambda. 
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3.4. Instalação física do HIS PW6X 
A instalação se iniciou com a análise dos recursos oferecidos pelo módulo programá-

vel, a Figura 26 demonstra os conectores do módulo e do chicote do HIS PW6X. 

 
Figura 26 – Conectores do módulo e chicote do HIS PW6X. Adaptado de (TRACE PARTS ON LINE, 2011). 

 
Como o veiculo possui todos os sensores e atuadores necessários para a instalação e 

perfeito funcionamento do módulo HIS PW6X, foi efetuada uma comparação entre o hardwa-
re disponibilizado pelo veículo e o necessário para a instalação. Esta comparação está descrita 
na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Comparação das pinagens da ECU original e módulo HIS. 

Conector 
HIS 

Descrição HIS Conector 
EEC-V 

Descrição EEC-V 

A1 Comando dos Injetores 2 ----------- ------------- 
A2 Comando da Bobina 2 52 Acionamento da Bobina Cilindros 2 e 3 
A3 Comando dos Injetores 1 74, 100, 

75 e 101 
Valvulas Injetora dos Cilindros 3, 1, 4 e 
2 respectivamente  

A4 Comando da Bobina 3 ----------- ------------- 
A5 Saída para a Ventoinha 68 Relê da Vel. Baixa do Eletroventilador 
A6 Comando da Bobina 1 26 Acionamento da Bobina Cilindros 1 e 4 
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A7 Atuador de Marcha Lenta ----------- ------------- 
A8 Atuador de Marcha Lenta 83 Atuador de Marcha Lenta 
A9 Terra do Motor 103 Terra 
A10 12 V da Bateria (+) 55 12V da Bateria protegido pelo fusivel 32 
B1 Saída de 5V 90 Entrada de 5V para o Sensor do TPS 
B2 Saída para Tacômetro ----------- ------------- 
B3 Entrada do Sinal do MAP ----------- ------------- 
B4 Sensor de Rotação 21 Sensor de Rotação 
B5 Sensor de Rotação 22 Sensor de Rotação 
B6 Sensor de Temp. da Água 38 Sensor de Temperatura da Água 
B7 12V Pós Chave 71 12V após passar pelo relê principal 
B8 Interface Serial RS232 ----------- ------------- 
B9 Interface Serial RS232 ----------- ------------- 
B10 Terra da Bateria 77 Terra 
B11 Sinal do sensor do TPS 89 Sinal do Sensor de Posição da Borboleta 
B12 Sensor de Temp. do Ar 39 Sensor de Temperatura do Ar 

 
Para facilitar a instalação e a remoção do módulo programável, conforme seja necessá-

rio, foi comprado um módulo EEC –V, o qual se encontrava com defeito, para a retirada do 
conector de 104 pinos. As ligações descritas anteriormente na Tabela 8 foram efetuadas dire-
tamente neste conector, tomando-se o devido cuidado na isolação dos fios, como pode ser 
visto na Figura 27. 

Além destas conexões, no conector EEC–V os pinos 24 e 25, os quais são terra, foram 
ligados à malha do cabo do sensor de rotação, ao pino 91 e ao fio terra do hallmeter. O pino 
91 é responsável pelo aterramento da sonda lambda, sensor de temperatura do ar, sensor de 
temperatura da água e sensor de posição da borboleta. Já o pino 27 que também é terra, foi 
ligado através de um botão (liga/desliga) ao pino 80, o qual é responsável pelo acionamento 
da bomba de combustível. O terra do hallmeter, além de estar conectado aos pinos 24 e 25, 
recebeu o sinal da sonda lambda através do pino 60 e foi alimentado com 12 V pós-chave 
através do pino 97 do conector de 104 pinos.  
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Figura 27 – Vista do conector EEC–V com a chave da bomba de combustível e os fios ligados. 
 
3.5. Configuração e Calibração do HIS POWER 
O módulo HIS PW6X é de fácil configuração e calibração, pois é fornecido com o sof-

tware “HISwinXV”, que através de uma interface RS232 possibilita uma visualização de to-
dos os parâmetros sob controle, alteração de ajustes on line, armazenamento das calibrações 
em arquivos e leitura da programação corrente no módulo. A Figura 28 – mostra a estrutura de 
menus do programa, a qual permite o acesso a todas as funções disponíveis. 

 
Figura 28 – Estrutura de menus do programa “HISwinXV”. 

 
3.5.1. Configuração Inicial 
Antes de se iniciar os trabalhos de calibração é necessário efetuar algumas configura-

ções, as quais podem ser feitas através do menu “Configurações” onde é possível ter acesso a 
diversos sub-menus. Deve-se ressaltar que após efetuadas todas as alterações necessárias em 
cada sub-menu, deve-se clicar no botão OK para salvar as alterações. 

Como pode ser visto na Figura 29, através do sub-menu “Configurações Principais” 
pode-se alterar os principais parâmetros de ignição, carga do motor e de injeção utilizados 
pelo programa, como: 
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1) Driver Mode - Configuração do sinal de ignição como normal ou invertido. No 
módulo PW6X, o qual está sendo utilizado, esta opção será sempre normal, 
não podendo ser alterada. 

2) Roda Fônica – Seleção do tipo da roda fônica. Neste caso foi escolhida a op-
ção 36-1. 

3) Trigger – Indicação do número do dente da roda fônica em que o sensor de ro-
tação se encontra em frente, quando o cilindro 1 estiver em PMS. Neste caso 
foi definido o dente 9. 

4) Ajuste fino – Permite corrigir desvios de avanço de ignição, em graus, causa-
dos pelo posicionamento do sensor de rotação. Neste caso não foi necessário 
alterá-lo, permanecendo em 0. 

5) Tempo de carga – Ajuste do tempo de carga da bobina de ignição. Neste caso 
foi definido o valor de 4,8 ms. 

6) Limitador de giro – Ajuste da rotação máxima, a partir da qual o sistema de 
ignição será cortado. Neste caso foi mantido como 6000 RPM. 

7) Sensor de carga – Seleção do tipo de sensor, TPS ou MAP, que será utilizado 
nos mapas durante a calibração. Neste caso foi selecionada opção TPS. 

8) Sensor de pressão – Seleção do tipo de sensor de pressão. Neste caso foi man-
tida a seleção original, pois o sensor MAP não será utilizado. 

9) Número de cilindros – Seleção do número de cilindros do motor. Neste caso 
foi selecionada a opção 4 cilindros. 

10) Modo de Injeção – Seleção do modo de injeção. Nesta opção foi selecionada a 
opção 2/4, a qual injeta combustível duas vezes a cada quatro pulsos de igni-
ção. 

11) Rotação Máxima – Ajuste da rotação máxima que será utilizada nos mapas de 
injeção e ignição. Neste caso foi escolhido o valor de 6300 RPM. 
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Figura 29 – Sub-menu “Configurações Principais”. 

 
Já no sub-menu “Configuração das Saídas”, mostrado na Figura 30, pode-se alterar as 

configurações referente aos sinais de saída do tacômetro, da ventoinha e do atuador de marcha 
lenta, como: 

1) Frequência – Configuração da frequência do sinal de saída do tacômetro, que 
pode ser programada como normal ou metade. Como não foi utilizado um ta-
cômetro, a seleção original foi mantida. 

2) Função – Configuração da saída auxiliar, que pode ser utilizada como uma 
bancada de injetores adicionais ou como uma saída para Shift Light. Como esta 
saída não foi utilizada, a seleção original foi mantida. 

3) Temp. Liga – Temperatura de acionamento do eletroventilador do arrefeci-
mento. 

4) Temp. Desliga – Temperatura de desligamento do eletroventilador do arrefe-
cimento. 

5) Motor PWM – Seleção do tipo de motor que será utilizado como atuador de 
marcha lenta, podendo ser se 1 ou 2 fios. Neste caso foi selecionada a opção de 
1 fio. 
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6) Frequência do PWM– Ajuste da frequência do sinal PWM. Neste caso foi se-
lecionado o valor de 100 Hz. 
 

 
Figura 30 – Sub-menu “Configuração da Saídas”. 

 
Para que o módulo faça a leitura de toda a faixa de valores disponíveis do sensor TPS 

deve-se efetuar a calibração deste sensor, a qual é realizada através do sub-menu “Configura-
ção do TPS”, mostrado na Figura 31. Com a ignição do veiculo ligada deve-se clicar no botão 
“Conectar” da estrutura de menus, já mostrada na Figura 28, e seguir os seguintes passos: 

1) Cal. Fechado – Com o sensor do TPS totalmente fechado, pedal do acelerador 
livre, clicar neste botão (1). A barra indicadora da Saída do TPS (A) deverá in-
dicar um valor referente ao zero, neste caso foi indicado o valor 36. 

2) Cal. Aberto – Com o sensor do TPS totalmente aberto, pedal do acelerador no 
fim de seu curso, clicar neste botão (2). A barra indicadora da Saída do TPS 
(A) deverá um valor referente ao máximo, neste caso foi indicado o valor 220. 

Os valores de TPS fechado e aberto ficam armazenados e podem ser conferidos nas 
variáveis “Valor de TPS Fechado” (B) e “Valor de TPS Aberto” (C), já a faixa de variação do 
sensor pode ser conferida na variável “Variação de TPS” (D). 
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Figura 31 – Sub-menu “Configuração do TPS”. 

 
Por último deve-se acessar o sub-menu “Sensores e Limitadores”, mostrado na Figura 

32, para se programar os tipos de sensores e atuadores utilizados, além de alguns limitadores 
de funcionamento, como: 

1) Sensor de Temperatura de Água – Seleção do tipo de sensor da temperatura 
da água do sistema de arrefecimento. Neste caso foi selecionado o sensor da 
FORD. 

2) Sensor de Temperatura de Ar – Seleção do tipo de sensor da temperatura do 
ar admitido pelo motor. Neste caso foi selecionado o sensor da FORD. 

3) Limitador de pressão – Informa ao módulo a pressão do turbo, a partir da 
qual ocorrerá o corte de ignição. Como neste caso não há um turbo instalado, 
esta opção encontra-se indisponível. 

4) Máx. Temperatura (ºC) – Informa ao módulo a temperatura do motor em que 
a rotação começará a ser limitada, de acordo com o valor programado em Máx. 
Rotação (RPM). 

5) Máx. Rotação (RPM) – Informa ao módulo o limite de rotação quando a tem-
peratura do motor for igual ou maior ou igual ao valor programado em Máx. 
Temperatura (ºC). 

Neste caso estas duas últimas opções não foram alteradas, pois este veículo não traba-
lhará em situações criticas de funcionamento, como pistas de corrida ou outro tipo de compe-
tição automobilística. 
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Figura 32 – Sub-menu “sensores e Limitadores”. 

 
3.5.2. Calibração 
O módulo HIS permite efetuar a calibração em mapas no modo texto, os quais são 

como uma tabela. Os mapas tem em seu eixo vertical os valores de rotação do motor, em 
RPM, em seu eixo horizontal os valores do sensor de TPS, em porcentagem, e na região de 
interpolação dos eixos há os valores de tempo de injeção, em ms, ou os valores de ângulo de 
ignição, em graus, dependendo do mapa que está sendo trabalhado, injeção ou ignição. 

 
3.5.2.1. Calibração básica 
Primeiramente deve-se efetuar uma calibração básica com valores de injeção e ignição 

que possibilitem o motor entrar em funcionamento.  
Para abrir o mapa de injeção é necessário acessar o menu “Mapas”, localizado na es-

trutura de menus, em seguida selecionar o sub-menu “Mapa de Combustível”, e logo após 
clicar em “Modo Texto”. 

Com o mapa aberto pode-se inserir em uma célula selecionada, através do teclado, os 
valores de 0 a 25,5 ms, para o tempo de injeção. Selecionando-se uma região da tabela e cli-
cando na tecla “V”, do teclado, pode-se inserir mais facilmente o mesmo valor em diversas 
células. Como pode ser visto na Figura 33, foi inserido em apenas uma parte do mapa o valor 
de 3 ms. 
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Figura 33 – Valores de tempo de injeção na calibração básica. 

 
O mapa de ignição pode ser acessado através do menu “Mapas”, localizado na estrutu-

ra de menus, em seguida deve-se selecionar o sub-menu “Mapa de Ignição”, e logo após clicar 
em “Modo Texto”. 

Com o mapa aberto pode-se inserir em uma célula selecionada, através do teclado, os 
valores de -5 a 40 graus, para o avanço de ignição. Como pode ser visto na Figura 34, foi in-
serido em apenas uma parte do mapa o valor de 12 graus. 

 
Figura 34 – Valores de avanço de ignição na calibração básica. 

 
Como se pode perceber, tanto no mapa de injeção como no mapa de ignição, a cor de 

fundo das células se altera conforme o valor inserido, onde o vermelho indica um valor preju-
dicial ao motor, podendo danifica-lo, e o verde indica um valor que não prejudicará o motor. 

Após a inserção dos valores é necessário, com o módulo conectado e com a ignição li-
gada, clicar no botão “Conectar” da estrutura de menus, e em seguida deve-se clicar no botão 
gravar módulo. Esta operação transfere do software para o módulo, todas as configurações e 
valores de calibração. 

Com os valores descritos acima foi possível fazer o motor funcionar, porém o hallme-
ter indica uma mistura rica. O próximo passo será efetuar uma calibração na faixa de rotação 
em que se analisa a emissão de poluentes, marcha lenta e 2500 RPM. 



63 
 
3.5.2.2. Calibração da emissão de poluentes 
Conforme estabelecido na Portaria nº 129/SVMA - G/2010 do município de São Pau-

lo, a execução das medições de emissões de gases poluentes deve ocorrer no regime de mar-
cha lenta e a 2500 RPM. Na Figura 35 é mostrada a região do mapa correspondente ao estabe-
lecido nesta Portaria, onde é necessária uma calibração diferenciada.  

 
Figura 35 – Região do mapa para calibração da emissão de poluentes. 

 
Esta calibração se divide em duas partes, sendo que em ambas o tempo de injeção e o 

avanço de ignição devem ser variados, de forma que se efetuem diversos testes, onde cada 
valor do tempo de injeção deve interagir com todos os valores de avanço de ignição. 

Na primeira parte, os testes devem ser efetuados no regime de marcha lenta, na Tabela 
9 podem-se observar os valores, das duas variáveis, utilizados para esta etapa. Em cada teste a 
ser efetuado, totalizando 30 testes, deve-se colher os valores de emissão de poluentes. 

 
Tabela 9 – Valores das variáveis para o regime de marcha lenta. 

Avanço Tinj Avanço Tinj Avanço Tinj Avanço Tinj Avanço Tinj 
10 2,0 15 2,0 20 2,0 25 2,0 30 2,0 
10 2,2 15 2,2 20 2,2 25 2,2 30 2,2 
10 2,4 15 2,4 20 2,4 25 2,4 30 2,4 
10 2,6 15 2,6 20 2,6 25 2,6 30 2,6 
10 2,8 15 2,8 20 2,8 25 2,8 30 2,8 
10 3,0 15 3,0 20 3,0 25 3,0 30 3,0 

 
Na segunda parte, os testes devem ser efetuados a 2500 RPM, na Tabela 10 pode-se 

observar os valores, das duas variáveis, utilizados para esta etapa. Em cada teste a ser efetua-
do, totalizando 24 testes, deve-se colher os valores de emissão de poluentes. 
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Tabela 10 – Valores das variáveis para 2500 RPM. 
Avanço Tinj Avanço Tinj Avanço Tinj Avanço Tinj 

15 2,0 20 2,0 25 2,0 30 2,0 
15 2,2 20 2,2 25 2,2 30 2,2 
15 2,4 20 2,4 25 2,4 30 2,4 
15 2,6 20 2,6 25 2,6 30 2,6 
15 2,8 20 2,8 25 2,8 30 2,8 
15 3,0 20 3,0 25 3,0 30 3,0 

 
3.5.2.3. Calibração de desempenho 
Mantendo-se a região da calibração de emissão de poluentes intacta, nesta etapa deve-

se efetuar a calibração do restante do mapa, com o objetivo de obter um ganho de desempe-
nho e potência em relação ao módulo original do veículo. 

Para isto é necessário preencher o mapa com valores baixos de tempo de injeção e 
avanço de ignição e utilizando um dinamômetro, alterar estes valores conforme a necessidade. 
Neste caso foram adicionados os valores da calibração básica, como valores iniciais, em todo 
o mapa, ou seja, 3 ms de injeção e 12 graus de avanço de ignição. 

Com o módulo conectado e a ignição ligada, clicar no botão “Conectar” da estrutura 
de menus, e em seguida clicar no botão “Calibração”. Esta operação permite uma calibração 
em tempo real, transferindo automaticamente ao módulo cada valor alterado. 

O dinamômetro permite simular algumas situações em que o veiculo teria de enfrentar 
nas ruas, como acelerações em plena carga e carga parcial. Com isto é possível alterar os va-
lores dos mapas, refinando-os a cada situação simulada. 

Com o módulo programado com os mapas ajustados no dinamômetro, deve-se efetuar 
um ajuste fino com o veiculo enfrentando situações reais, como subidas e retomadas para ul-
trapassagem. Para isto é necessário efetuar uma calibração com o veiculo na rua. 

Para se evitar “degraus”, valores distantes, de uma célula à outra nos mapas, o que po-
de gerar trancos durante o percurso do veiculo, pode-se utilizar a função “Calcular”. Esta fun-
ção pode ser utilizada clicando-se com o botão direito sobre uma área selecionada no mapa, e 
em seguida pode-se escolher uma das funções “Calcular”, “Calcular por Colunas”, ou “Calcu-
lar por Linhas”. 

Estas três funções tem o mesmo propósito de dividir a diferença de valores entre as cé-
lulas, a fim de evitar os “degraus” melhorando a dirigibilidade do veiculo. 
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3.5.3. Configuração final 
Para se finalizar os trabalhos de calibração é necessário efetuar algumas configura-

ções. Deve-se ressaltar que após efetuadas todas as alterações necessárias em cada sub-menu, 
deve-se clicar no botão OK para salvar as alterações e em seguida gravar as alterações no mó-
dulo, clicando-se no botão “Gravar Módulo” da estrutura de menus. 

Como pode ser visto na Figura 36, através do menu “Configurações” e do sub-menu 
“Configurações de Injeção” pode-se alterar os parâmetros de cutoff, enriquecimento após par-
tida e mapas de aceleração, como: 

1. Cortar acima de (RPM) – Configuração da rotação mínima em que será feito 
o corte da injeção quando o TPS for igual a 0%. Neste caso foi definido o valor 
de 3000 RPM. 

2. Tempo antes do corte (s) – Tempo em que o módulo deverá esperar antes de 
iniciar o corte de combustível quando o TPS for igual a 0% e a rotação estiver 
acima do valor programado em “Cortar acima de (RPM)”. Neste caso foi defi-
nido o valor de 2 segundos. 

3. Ajustar abaixo – Quando selecionado, como neste caso, efetua o enriqueci-
mento da mistura quando a temperatura estiver abaixo da determinada em 
“Limite de Temp. (oC)”. Caso contrário, efetua o enriquecimento da mistura 
quando a temperatura estiver acima da determinada. 

4. Limite de Temperatura (oC) – Configuração do limite de temperatura do mo-
tor a partir da qual, o enriquecimento deve ser feito. Neste caso foi definida a 
temperatura de 20 oC. 

5. Duração (s) – Configuração do tempo em que a mistura deve permanecer en-
riquecida. Neste caso foi definido o valor de 30 segundos. 

6. Mapas de Aceleração – Esta função permite a utilização de dois mapas espe-
ciais:  

 Aceleração Zero – Quando habilitado permite a programação do tempo 
de injeção em função da rotação, quando o TPS for igual a 0%. 

 Aceleração Máxima – Quando habilitado permite a programação do 
tempo de injeção em função da rotação, sempre que o TPS for maior 
que o valor programado em “TPS Máximo (%)”. 
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Figura 36 – Sub-menu “Configurações de Injeção” 

 
Através do menu “Opções” e do sub-menu “Ajuste de Marcha Lenta”, mostrado na 

Figura 37, pode-se alterar diversos parâmetros em relação ao controle por malha fechada do 
atuador de marcha lenta, como: 

1. Controle de Marcha Lenta Desabilitado – Quando esta opção se encontrar 
selecionada, desabilita o controle da marcha lenta e define a abertura da borbo-
leta em uma posição fixa, entre os valores definidos em “Máxima Posição (%)” 
e “Mínima Posição (%)”. 

2. Rotação Objetivo (RPM) – Configuração do valor desejado para a rotação de 
marcha lenta. Neste caso foi selecionado o valor de 900 RPM. 

3. Aumentar Quando Frio – Configuração do valor a ser adicionado à “Rotação 
Objetivo (RPM)” quando o motor estiver frio e em marcha lenta. Neste caso 
foi selecionado o valor de 150 RPM, definindo uma rotação de 1050 RPM com 
o motor frio, para a marcha lenta. 

4. Limite Quente – Configuração da temperatura máxima em que o valor da va-
riável “Aumentar Quando Frio” será utilizado. Neste caso foi definido 45 oC. 
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5. Amostragem (ms) – Configuração do intervalo de tempo entre as leituras da 
rotação de marcha lenta, ou seja, define o tempo de reação do sistema de con-
trole. Neste caso foi definido o valor de 400 ms. 

6. Máxima Posição (%) – Configuração da máxima abertura do atuador durante 
o controle da marcha lenta. Neste caso foi definido o valor de 24%. 

7. Mínima Posição (%) – Configuração da mínima abertura do atuador durante o 
controle da marcha lenta. Neste caso foi selecionado o valor de 4%. 

8. Kp (%), Ki (%) e Kd (%) – Configuração do ganho proporcional, integral e 
derivativo do sistema de controle por malha fechada. Estes valores efetuam a 
correção da marcha lenta quando uma carga é imposta ao motor, sobrecarre-
gando-o, como por exemplo, o acionamento dos faróis ou do eletroventilador. 
 

 
Figura 37 – Sub-menu “Ajuste da Marcha Lenta”. 
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Na Figura 38 é mostrado o sub-menu “Ajuste das Bombas de TPS” do menu “Op-

ções”, onde é possível efetuar a configuração da injeção adicional de combustível durante as 
acelerações rápidas em três diferentes faixas de rotaçãos, onde: 

1. Adicional – Configuração do percentual de combustível adicional que será in-
jetado quando for detectada uma variação rápida do sensor TPS. Neste caso foi 
definido um valor de 100% para cada faixa de rotação. 

2. Decaimento – Configuração do percentual de combustível que será subtraído 
do valor “Adicional” selecionado, a cada pulso de injeção, até que este zere. 
Neste caso foi selecionado o valor de 20% para cada faixa de rotação, sendo 
que depois de 5 pulsos de injeção o valor “Adicional” estará zerado. 
 

 
Figura 38 – Sub-menu “Ajuste das Bombas de TPS”. 

 
Através do menu “Mapas” é possível efetuar diversas correções nos mapas, como: cor-

reção da injeção e da ignição pela temperatura do motor e do ar, correção da injeção pela ten-
são da bateria, correção da injeção e da ignição quando em regime de partida à frio. 

 Pode-se também efetuar calibrações especiais para aceleração zero e aceleração má-
xima. Porém, neste caso estas correções e calibrações especiais não foram efetuadas, pois o 
objetivo deste trabalho foi atingido somente com os procedimentos descritos neste capitulo. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Neste capitulo são apresentados os resultados obtidos através dos testes de emissões de 

poluentes e de potência. Em seguida são apresentadas as análises destes resultados. 
Para a análise dos resultados de emissões foi utilizado um método de planejamento de 

experimentos, chamado de DOE (Design of Experiments), o qual define quais dados, em que 
quantidade e em que condições devem ser coletados durante um determinado experimento, 
buscando, basicamente, a maior precisão estatística possível na resposta (GOMES, 2011). 

A grande maioria das técnicas utilizadas no planejamento de experimentos requer uma 
quantidade exaustiva de cálculos, tornando fundamental o emprego de uma ferramenta com-
putacional de análise estatística, como o Minitab, o qual foi utilizado para se realizar as análi-
ses que seguem neste capitulo. O Minitab, além do DOE, oferece diversos tipos de análises 
estatísticas. Neste trabalho foi utilizada a análise fatorial como técnica do planejamento de 
experimentos.  

 
4.1. Análise dos resultados de emissões 
Os resultados dos testes de emissões de poluentes serão apresentados e logo em segui-

da será efetuada uma análise fatorial, técnica do DOE, através do programa Minitab. 
 
4.1.1 Resultados dos testes de emissões em marcha lenta 
Os resultados dos 30 testes de emissões de poluentes efetuados em marcha lenta se-

guem na Tabela 11. Nesta tabela pode-se observar a emissão de Monóxido de Carbono e de 
Hidrocarbonetos para cada cruzamento de valores de tempo de injeção e avanço de ignição. 
Estes valores já estão corrigidos com o valor do fator de diluição. 

 
Tabela 11 – Resultado dos testes de emissões em marcha lenta. 

RPM Avanço Tinj CO HC 
800 10 2,0 0,5 72 
800 10 2,2 0,6 70 
800 10 2,4 0,75 80 
800 10 2,6 0,85 90 
800 10 2,8 0,9 105 
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800 10 3,0 1 115 
800 15 2,0 0,8 142 
800 15 2,2 0,7 100 
800 15 2,4 0,7 85 
800 15 2,6 0,7 95 
800 15 2,8 0,9 115 
800 15 3,0 1 140 
800 20 2,0 0,6 105 
800 20 2,2 0,75 100 
800 20 2,4 0,85 115 
800 20 2,6 0,95 125 
800 20 2,8 1 150 
800 20 3,0 1,05 180 
800 25 2,0 0,5 70 
800 25 2,2 0,7 82 
800 25 2,4 0,7 100 
800 25 2,6 0,8 120 
800 25 2,8 0,9 140 
800 25 3,0 0,95 210 
800 30 2,0 0,65 100 
800 30 2,2 0,65 105 
800 30 2,4 0,75 110 
800 30 2,6 0,8 165 
800 30 2,8 0,9 215 
800 30 3,0 1 240 

 
Estes valores apresentados na tabela podem ser melhor visualizados nas figurasFigura 

39 e Figura 40, as quais foram geradas através do programa Minitab. Estas figuras apresentam, 
respectivamente, os valores de CO e HC na forma gráfica. Mostrando ponto a ponto os valo-
res encontrados nos testes de emissões em marcha lenta. 
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Figura 39 – Interaction Plot da emissão de CO em marcha lenta. 

 

 
Figura 40 – Interaction Plot da emissão de HC em marcha lenta. 
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4.1.2 Análise da emissão de CO em marcha lenta 
A partir dos dados obtidos foi possível efetuar uma análise fatorial da emissão de CO 

em marcha lenta. Como resultado desta análise foram geradas as figuras Figura 41 e Figura 42, 
as quais apresentam de diferentes formas de visualização o resultado obtido de CO. Tanto no 
Main Effects Plot, Figura 41, como no Contour Plot, Figura 42, é possível notar que a menor 
emissão de CO ocorre com o tempo de injeção de 2,0 ms e com avanço de 10o ou 25o.  

Analisando-se o Main Effects Plot é possível notar que há uma linearidade na emissão 
de CO conforme o tempo de injeção é alterado, o mesmo não ocorre alterando-se o avanço de 
ignição. 

 

 
Figura 41 – Main Effects Plot da emissão de CO em marcha lenta. 

 
Já analisando-se o Contour Plot é possível notar que, com qualquer valor de tempo de 

injeção há uma maior emissão de CO com um avanço de 20o, bem como, com um avanço de 
10o ou 25o há uma menor emissão com qualquer valor de tempo de injeção. 
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Figura 42 – Contour Plot da emissão de CO em marcha lenta. 

 
4.1.3 Análise da emissão de HC em marcha lenta 
A partir dos dados obtidos foi possível efetuar uma análise fatorial da emissão de HC 

em marcha lenta. Como resultado desta análise foram geradas as figurasFigura 43 e Figura 44, 
as quais apresentam de diferentes formas de visualização o resultado obtido de HC. Tanto no 
Main Effects Plot, Figura 43, como no Contour Plot, Figura 44, é possível notar que a menor 
emissão de HC ocorre com o tempo de injeção de 2,2 ms e com avanço de 10o. 

Analisando-se o Main Effects Plot é possível notar que os gráficos da emissão de HC 
são parecidos com os da emissão de CO, nota-se no gráfico de tempo de injeção, que a partir 
de 2,4 ms há a mesma linearidade dos valores. 

Já analisando-se o Contour Plot é possível notar que, a menor emissão de HC está na 
região de 10o de avanço de ignição com tempo de injeção de 2,0 ms até 2,4 ms, e também na 
região de 25o de avanço com tempo de injeção de 2,0 ms até 2,2 ms. 
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Figura 43 – Main Effects Plot da emissão de HC em marcha lenta. 

 

 
Figura 44 – Contour Plot da emissão de HC em marcha lenta. 
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4.1.4 Resultados dos testes de emissões a 2500 RPM 
O resultado dos 24 testes de emissão de poluentes efetuados a 2500 RPM seguem na 

Tabela 12. Nesta tabela pode-se observar a emissão de Monóxido de Carbono e de Hidrocar-
bonetos para cada cruzamento de valores de tempo de injeção e avanço de ignição. Estes valo-
res já estão corrigidos com o valor do fator de diluição. 

 
Tabela 12 – Resultado dos testes de emissão a 2500 RPM. 

RPM Avanço Tinj CO HC 
2500 15 2,0 0 15 
2500 15 2,2 0,25 70 
2500 15 2,4 0,3 60 
2500 15 2,6 0,4 60 
2500 15 2,8 0,5 70 
2500 15 3,0 0,8 100 
2500 20 2,0 0,2 40 
2500 20 2,2 0,4 40 
2500 20 2,4 0,9 110 
2500 20 2,6 1,1 105 
2500 20 2,8 0,5 50 
2500 20 3,0 0,3 40 
2500 25 2,0 0,3 50 
2500 25 2,2 0,2 45 
2500 25 2,4 0,3 45 
2500 25 2,6 0,3 50 
2500 25 2,8 0,5 50 
2500 25 3,0 0,8 70 
2500 30 2,0 0,4 97 
2500 30 2,2 0,7 90 
2500 30 2,4 0,9 100 
2500 30 2,6 1 120 
2500 30 2,8 1,1 140 
2500 30 3,0 1,15 165 

 



76 
 
Estes valores apresentados na tabela podem ser melhor visualizados nas Figura 45 e 

Figura 46, as quais foram geradas através do programa Minitab. Estas figuras apresentam, 
respectivamente, os valores de CO e HC na forma gráfica. Mostrando ponto a ponto os valo-
res encontrados nos testes de emissão a 2500 RPM. 

 

 
Figura 45 – Interaction Plot da emissão de CO a 2500 RPM. 
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Figura 46 – Interaction Plot da emissão de HC a 2500 RPM. 

 
4.1.5 Análise da emissão de CO a 2500 RPM 
A partir dos dados obtidos foi possível efetuar uma análise fatorial da emissão de CO a 

2500 RPM. Como resultado desta análise foram geradas as Figura 47 e Figura 48, as quais 
apresentam de diferentes formas de visualização o resultado obtido de CO. Tanto no Main 
Effects Plot, Figura 47, como no Contour Plot, Figura 48, é possível notar que a menor emis-
são de CO ocorre com o tempo de injeção de 2,0 ms e com avanço de 15o. 

Analisando-se o Main Effects Plot é possível notar que há uma linearidade dos valores 
até 2,6 ms de tempo de injeção, tendo uma leve queda na emissão de CO com 2,8 ms. Já no 
gráfico de avanço de ignição nota-se que os valores de emissão são praticamente iguais para 
os valores de 15o e 25o, apresentando também um estrondoso aumento da emissão com 30o. 

Já analisando-se o Contour Plot é possível notar que, a menor emissão de CO está na 
região de 15o a 20o de avanço de ignição com tempo de injeção de 2,0 ms, e também na região 
de 25o de avanço com tempo de injeção 2,2 ms. Nota-se também que a maior emissão de CO 
encontra-se na região de 20o com 2,6 ms de tempo de injeção, e também na região de 30o de 
avanço com 3 ms de tempo de injeção. 

 

Tinj

Me
an

3,02,82,62,42,22,0

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Avanço

25
30

15
20

Interaction Plot (data means) for HC



78 
 

 
Figura 47 – Main Effects Plot da emissão de CO a 2500 RPM. 

 

 
Figura 48 – Contour Plot da emissão de CO a 2500 RPM. 
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4.1.6 Análise da emissão de HC a 2500 RPM 
A partir dos dados obtidos foi possível efetuar uma análise fatorial da emissão de HC a 

2500 RPM. Como resultado desta análise foram geradas as Figura 49 e Figura 50, as quais 
apresentam de diferentes formas de visualização o resultado obtido de HC. No Main Effects 
Plot, Figura 49, como no Contour Plot, Figura 50, é possível notar que a menor emissão de 
HC ocorre com o tempo de injeção de 2,0 ms e com avanço de 25o. 

Analisando-se o Main Effects Plot é possível notar que os gráficos da emissão de HC 
são parecidos com os da emissão de CO, nota-se no gráfico de tempo de injeção, que há a 
mesma linearidade até 2,6 ms de tempo de injeção, e a leve queda na emissão com 2,8 ms, e 
no gráfico de avanço de ignição o mesmo aumento estrondoso da emissão ocorre com 30o. 

 Já analisando-se o Contour Plot é possível notar que, a menor emissão de HC está na 
região de 25o de avanço de ignição com todos os valores de tempo de injeção. Nota-se tam-
bém que a maior emissão encontra-se na região de 20o com tempo de injeção de 2,4 ms a 2,6 
ms e também na região de 30o de avanço com tempo de injeção maior do que 2,6 ms. 

 

 
Figura 49 – Main Effects Plot da emissão de HC a 2500 RPM. 
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Figura 50 – Contour Plot da emissão de HC a 2500 RPM. 

 
4.2. Discussão dos resultados de emissões 
Na análise de gases poluentes no veiculo com o módulo original, foram obtidos valo-

res abaixo dos limites de emissões exigidos pela legislação brasileira.  
Já com o módulo HIS foi possível obter, em todos os testes efetuados, valores de 

emissão de poluentes muito inferiores à análise com o módulo original. Fato que nos remete a 
dizer que, mesmo trabalhando com um sistema de malha aberta foi possível obter resultados 
surpreendentes no quesito emissão de poluentes. 

Devemos acrescentar que o hallmeter foi utilizado em todos os testes de emissões efe-
tuados, somente para a verificação da mistura. Com isto foi possível verificar que, com tem-
pos de injeção inferiores a 2,2 ms a mistura tende a permanecer pobre, o que pode resultar em 
danos ao motor, e com tempos de injeção superiores a 2,8 ms a mistura tende a ficar rica, o 
que pode ocasionar um consumo de combustível elevado. 

Por estes motivos foi escolhido o tempo de injeção de 2,5 ms e o avanço de ignição de 
25o para serem utilizados nos mapas de calibração, nos regimes de marcha lenta e 2500 RPM. 
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Foi efetuada também uma comparação da emissão de poluentes, utilizando-se a média 

de todos os valores presentes nos testes realizados. Pode-se observar nas figuras Figura 51 e 
Figura 52 que a quantidade de gases expelidos é maior na marcha lenta do que a 2500 RPM. 

 

 
Figura 51 – Main Effects Plot da emissão de CO na comparação entre rotações. 

 

 
Figura 52 – Main Effects Plot da emissão de HC na comparação entre rotações. 
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4.3. Resultado da calibração de potência 
Um dos objetivos deste trabalho era obter um ganho de potência somente com a troca 

do módulo original de controle do motor pelo módulo HIS, no qual é possível se obter diver-
sas calibrações. Neste quesito nosso objetivo foi parcialmente alcançado, porém, mesmo as-
sim foi possível obter um ótimo resultado. 

Na Figura 53 é possível verificar os valores de torque e potência obtidos com nossa 
calibração final. O valor de potência do motor obtido com o módulo HIS é de 41,28 Cv a 
4000 RPM, enquanto com o módulo original este valor é de 51,5 Cv a 5200 RPM. Já o valor 
de torque na roda com nossa calibração é de 18,47 Kgfm a 2500 RPM contra 6,1 Kgfm a 
3700 RPM com o módulo original, ou seja, foi obtido um valor três vezes maior com nossa 
calibração. 

 
Figura 53 – Valores do teste de potência com o módulo HIS. 

 
Onde: 
 - RPM rodillo = Rotação da roda do dinamômetro. 
 - RPM Vehiculo = Rotação da roda do veículo. 
 - Velocidad = Velocidade do veiculo. 
 - Torque e potencia cingueñal = Torque e potência do motor. 
 - Torque e potencia en rueda = Torque e potência na roda do veiculo. 
 - Máximas de prueba actual = Valores máximos do teste atual. 
 - Estacion meteorológica = Estação meteorológica. 
 - Distancia de aceleración = Distância de aceleração. 
 - Distancia total recorrida = Distância total percorrida. 
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As figuras 54 e 55 demonstram a relação de perdas e ganhos obtidos após a ca-
libração do módulo programável HIS PW6X. 

ESPECIFICAÇÕES MÓDULO ORIGINAL MÓDULO HIS GANHO 
Torque no motor 7,55 kgfm a 4000 RPM 9,25 Kgfm a 2500 RPM 22,52 % 
Torque nas rodas 6,1 kgfm a 3700 RPM 18,47 Kgfm a 2500 RPM 202,79 % 

 
Figura 54 – Gráfico das relações dos valores de torque. 

 
ESPECIFICAÇÕES MÓDULO ORIGINAL MÓDULO HIS PERDA 
Potência no motor 51,5 cv a 5200 RPM 41,28 cv a 4000 RPM 19,84 % 
Potência nas rodas 41,5 cv a 5500 RPM 25,15 cv a 3500 RPM 39,4 % 

 
Figura 55 - Gráfico das relações dos valores de potência. 
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4.4. Mapas de calibração 
Por fim seguem os mapas das calibrações de tempo de injeção e de avanço de ignição, 

os quais podem ser visualizados no modo 2D e também no modo 3D. 
A Figura 56 mostra o mapa 2D do tempo de injeção, já a Figura 57 mostra o mapa 3D 

do tempo de injeção. 

 
Figura 56 – Mapa 2D do tempo de injeção. 

 

 
Figura 57 – Mapa 3D do tempo de injeção. 
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A Figura 58 mostra o mapa 2D do avanço de ignição, já a Figura 59 mostra o mapa 3D 

do avanço de ignição. 

 
Figura 58 – Mapa 2D do avanço de ignição. 

 

 Figura 59 – Mapa 3D do avanço de ignição. 
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5. CONCLUSÃO 
Após o conteúdo exposto neste trabalho, é necessário destacar que os motores de com-

bustão interna estão próximos de seu limite de inovações tecnológicas, na parte mecânica, 
sendo possível somente melhorar seu rendimento diminuindo as folgas internas. Já a eletrôni-
ca embarcada, tanto para o gerenciamento de motores como para os acessórios e itens de se-
gurança, evoluiu muito nos últimos anos e ainda podem passar por grandes alterações devido 
a novas tecnologias de chips e componentes mais rápidos e precisos. 

Os profissionais da área automotiva devem se atualizar constantemente, não somente 
com a evolução da eletrônica, mas também em relação às novas leis ambientais que estão ca-
da vez mais rigorosas. 

A injeção eletrônica, além de melhorar o rendimento dos motores de combustão inter-
na, diminui a emissão de poluentes e também o consumo de combustível fóssil, o qual é o 
principal responsável pela poluição ambiental. 

Na análise de gases poluentes no veiculo com o módulo original, foram obtidos valo-
res abaixo dos limites de emissões exigidos pela legislação brasileira. Já com o módulo HIS 
foi possível obter, em todos os testes efetuados, valores de emissão de poluentes muito inferi-
ores à análise com o módulo original. Fato que nos remete a dizer que, mesmo trabalhando 
com um sistema de malha aberta foi possível obter resultados surpreendentes no quesito emis-
são de poluentes. 

Um dos objetivos deste trabalho era obter um ganho de potência somente com a troca 
do módulo original de controle do motor pelo módulo HIS, no qual é possível se obter diver-
sas calibrações. Neste quesito nosso objetivo foi parcialmente alcançado, porém foi possível 
obter um ótimo resultado. 

Portanto, de acordo com os resultados, é possível notar uma grande vantagem ao utili-
zar o módulo eletrônico programável em qualquer veículo, inclusive sendo possível se instalar 
componentes num veículo mais antigo retirando-se o carburador e instalando o HIS, junta-
mente com peças de injeção eletrônica de outros motores. 

Com os testes realizados observamos que podem ser construídos diversos mapas de 
calibração para os veículos. Principalmente porque os programadores efetuam muitos testes 
levando-se em consideração outros fatores também, como: umidade relativa do ar, temperatu-
ra externa, pressão atmosférica, poluição e diversos outros fatores que influenciam nos resul-
tados dos gases de saída do escapamento. 
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5.1. Propostas Futuras 
Conforme todo o conteúdo desenvolvido neste trabalho, é possível criar inúmeras pos-

sibilidades de pesquisas, sendo apresentadas algumas ideias a seguir: 
 Repetir os testes do presente trabalho e verificar o comportamento do rendi-

mento do veículo em teste de rodagem e suas emissões com carga. 
 Configurar mais parâmetros disponíveis no programa do módulo programável 

HIS para garantir outros dados de análise e melhorar o rendimento do sistema. 
 Monitorar o desempenho do sistema aplicando outras cargas ao virabrequim, 

como direção hidráulica e ar condicionado. 
 Alterar componentes mecânicos do motor do veículo para aperfeiçoar o rendi-

mento. 
 Efetuar testes de consumo de combustível. 
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