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RESUMO 

Este projeto propõe uma metodologia para quantificar o teor de etanol numa mistura de 

etanol/gasolina, utilizando um sensor capacitivo do tipo eletrodos interligados. A Sonda 

Lambda, que, nos veículos flexíveis é responsável pela quantificação da proporção 

etanol/gasolina do combustível, apresenta algumas limitações em situações especificas, uma 

vez que o mesmo se baseia na determinação da concentração de gás oxigênio na saída dos 

gases de escape, sendo necessário primeiramente queimar o combustível para depois 

identificar a mistura. As principais limitações deste sistema são: 1- Dificuldade da partida 

quando se estaciona logo após o abastecimento, pois isso não oferece o tempo necessário para 

que o sistema de gerenciamento reconheça a eventual mudança de combustível,.  2-Na troca 

de combustível existe uma perda de potência e um aumento significativo de emissões. Em 

vista desses problemas é ideal o reconhecimento da proporção etanol/gasolina antes da 

queima, de forma a auxiliar sonda lambda neste trabalho, assim como o primeiro modelo de 

carro flexível criado nos EUA em 1988, onde, através de um mapeamento no sistema de 

combustão por infravermelho, porém o custo excessivamente alto fazia com que os motores 

flexíveis com esta tecnologia fossem pouco competitivos. Na busca por um sensor com o 

custo/beneficio mais atraente, foram realizados testes com o sensor capacitivo do tipo 

eletrodos interligados, escolhido pela sua construção, que eleva significantemente o sinal de 

capacitância, por ter dimensões reduzidas (área de 4 cm²), não sofrer avarias em contato com  

a álcool ou gasolina e por poder ser fabricado em processos convencionais de 

microfabricação. As amostras foram feitas com misturas de gasolina e álcool variando em 

faixas de 5%. Foram obtidos bons resultados, e o sensor se mostrou capaz de detectar a 

concentração de Álcool/Gasolina. Foi feita a determinação da capacitância e da corrente do 

sensor em soluções de etanol/gasolina em diversas proporções e, através de gráficos de 

capacitância versus volume de etanol e de corrente versus volume de etanol foi possível 

determinar, com boa aproximação, o teor de etanol nas misturas analisadas. 
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ABSTRACT 

This project proposes a system to allow measuring of the amount of ethanol in an ethanol / 

gasoline mixture using a capacitive sensor of the electrodes interconnected kind. The Oxygen 

Sensor, responsible for measuring the ratio of ethanol / gasoline fuel in flexible-fuel vehicles, 

has some limitations in specific situations, since it is based on calculating the concentration of 

oxygen gas on the time of exit of the exhaust gases, therefore being necessary to first burn the 

fuel to identify the mixture. The main limitations of this system are: 1- It is hard for the car to 

start up when parked right after filling its fuel tank, because the amount of time is not enough 

for the managing system to recognize the eventual change in fuel; 2- In a exchange of fuel 

there is a potency loss and a great increase in pollutant emissions. In light of these issues the 

recognition of the ratio ethanol / gasoline ratio before combustion is ideal in order to assist the 

Oxygen Sensor in this task; the same way the first flexible car model created in 1988 in the 

U.S did, where this was done through an infrared mapping of the combustion system. 

However, the cost was too high and turned flexible-fuel engines with this technology less 

competitive in a financial manner. In the search for a cheaper sensor, tests were performed 

using the capacitive-type electrodes sensor, chosen for its structure, which significantly 

increases the capacitance signal by having reduced dimensions (an area of 4 cm ²); for not 

being damaged in contact with alcohol or gasoline, and by being easily manufactured in 

conventional micro-fabrication processes. The samples contained mixtures of gasoline and 

ethanol in alternating ranges of 5%. Good results were obtained, and the sensor proved itself 

capable of detecting the alcohol / gasoline ratio. It also determined the capacitance and the 

electrical current of the sensor in solutions of ethanol / gasoline in various proportions and, 

through graphs of capacitance versus ethanol volume and electric current versus ethanol 

volume it was possible to determine, with good approximation, the ethanol content in the 

mixtures analyzed. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Motivação 

O início dos motores flexíveis – Os primeiros ensaios concretos e 

fundamentados para lançar no Brasil uma geração de motores de combustão interna 

capazes de transformar energia a partir de diferentes combustíveis ou da mistura 

destes, ocorreram na segunda metade da década 1970 derivada da crise mundial do 

petróleo. Os primeiros resultados oficiais indicaram que o álcool etílico derivado da 

cana-de-açúcar era uma excelente alternativa técnica e econômica para o País. Estes 

estudos resultaram na criação do ProÁlcool (Programa Brasileiro de Álcool ou 

Programa Nacional de Álcool), no final do ano 1975 quando o governo, por meio de 

um decreto, encorajou a produção de etanol para ser usado como agregador de volume 

à gasolina comercial em uso e como combustível para os veículos equipados com 

motores de ciclo Otto no Brasil. 

No princípio os primeiros esforços neste sentido tinham como objetivo 

principal a produção de álcool etílico anidro (álcool cujo teor de água não ultrapassa 

0,7% do volume) para ser misturado à gasolina pura numa proporção entre 1,1 a 25% 

de volume na gasolina. Assim foram estabelecidos os primeiros parâmetros para o 

desenvolvimento de motores de ciclo Otto, capazes de transformar energia a partir de 

um combustível diferente da gasolina pura. 

Pouco mais de 1 ano após a oficialização do decreto que criou o 

ProÁlcool surgiram os primeiros motores convertidos de gasolina pura para álcool 

etílico hidratado de forma homologada. Esta foi a fórmula encontrada para iniciar a 

conversão da frota rodante no País com o objetivo de acelerar os resultados 

econômicos. Em seguida, a partir de 1978, começaram a sair das linhas de produções 

das montadoras locais os primeiros modelos desenvolvidos e montados nas fábricas 

para serem movidos exclusivamente com o novo combustível: o álcool etílico 

hidratado 93,2º INPM (pode ter até 6,8% de água na composição). 

De 1975 a 2000 entre convertidos e produzidos originalmente para 

rodarem com o novo combustível, totalizaram mais de 5,6 milhões de veículos 

movidos exclusivamente a álcool etílico hidratado. Outros resultados não menos 

importantes foram obtidos com a simples mistura de 1,1 a 25% de volume de álcool 

anidro à gasolina. Conforme dados oficiais, além da economia de divisas da ordem de 
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11,5 bilhões de Dólares, muito foi reduzido da emissão de gás carbônico para a 

atmosfera. Estima-se que, com esta providência, deixou-se de descarregar na 

atmosfera algo na ordem de 110 milhões de toneladas de carbono neste período. Esta 

providência comprovou a importância da adição controlada de um bom oxigenado a 

um hidrocarboneto direcionando o foco do desenvolvimento dos novos motores de 

combustão interna para versões flexíveis [FRÓES (2008)]. 

A necessidade desta opção de desenvolvimento também passou a ser 

percebida pela indústria automobilística. Para atender a demanda de veículos 

monocombustíveis (100% álcool ou 100% gasolina), era necessário o 

desenvolvimento de tecnologias distintas nos motores e, nos processos produtivos, se 

fazia necessários diferentes logísticas para atender as demandas oscilatórias do 

mercado. Ora produziam-se mais veículos movidos a gasolina, hora era mais 

interessante o consumo de veículos movidos a álcool. Esta oscilação exigia elevados 

investimentos em tecnologias atualizadas para atender as cada vez mais reduzidas 

legislações de emissões veiculares e constantes adequações logísticas duplicadas nos 

sistemas produtivos.  

Assim o desenvolvimento das motorizações flexíveis capazes de 

funcionarem seguramente com a mistura da gasolina brasileira, álcool hidratado ou a 

mistura destes em qualquer proporção, passou a ser exigência do mercado. Esta 

solução, além dos benefícios econômicos e de emissões de carbono, também 

proporcionou ao consumidor a liberdade de escolha e uso do que lhe for mais 

interessante no momento do abastecimento. Esta solução inclusive dispensou o 

consumidor da duvidosa e estressante escolha do combustível na compra do carro. 

A implantação do sistema Flex foi um verdadeiro sucesso e hoje atinge 

níveis acima de 90% das vendas de veículos de passeio, porém existe uma limitação 

na tecnologia atual, na qual este projeto visa trabalhar. No Brasil, a identificação 

básica do combustível em uso nos motores flexíveis de combustão interna é feita por 

software a partir das informações do teor de oxigênio nos gases de escape. A base 

desta informação é obtida por meio do sensor de oxigênio conhecido como sonda 

lambda. Esta informação é memorizada como parâmetro de trabalho no sistema de 

gerenciamento até que ocorra o próximo abastecimento.  

Esse sistema é muito eficaz, porém ainda não é o sistema ideal, uma vez 

que nos deparamos com algumas dificuldades, entre elas: 

- Perda de potência durante troca de combustíveis; 
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- Panes funcionais (reclamações do motor não entrar em regime de 

funcionamento) que ocorrem principalmente nas trocas radicais de combustível sem 

que tenha acontecido a adaptação automática ao novo combustível em uso; 

- Novos e menores limites de emissão, como por exemplo a EURO5, que 

não é atendida satisfatoriamente com a atual tecnologia dos veículos Flex. 

Para solução desses problemas, o ideal é um sistema que detecte a mistura 

combustível antes da mesma ser injetada no motor, como no primeiro modelo de carro 

flexível criado nos EUA em 1988, que realizava este mapeamento através de um 

mapeamento por infravermelho, porém o custo excessivamente alto fazia com que os 

motores flex com esta tecnologia fossem pouco competitivos, ou seja, ainda existe a 

necessidade de um sensor com a capacidade de identificar a mistura e tenha um custo 

reduzido. 

Um estudo feito com o sensor capacitivo do tipo eletrodos interligados se 

mostrou capaz de detectar os tipos mais comuns de adulteração, como a adição de 

água ao etanol combustível, a adição de solventes organicos e o acrescimo além do 

permitido de EAC na gasolina. Trata-se de um sensor barato, confiável, durável, e 

com dimensões reduzidas. 

Com base nessas características o esforço desse trabalho é em utilizar este 

sensor para fazer a quantificação do teor de etanol na mistura combustível 

etanol/gasolina, avaliando se o mesmo é, no mínimo, capaz de fornecer valores com 

com aproximação, em comparação com a metodologia padrão para tal determinação, 

descrita na NBR 13992:2008 [ABNT (2012)]. 

 

1.2 Objetivo 

O objetivo principal deste projeto é fazer uma bateria de testes utilizando 

o sensor capacitivo do tipo eletrodos interligados, a fim de determinar se tal sensor é 

capaz de determinar a concentração de etanol numa mistura de etanol/gasolina. 

 

1.3 Metodologia 

Este projeto fará testes práticos utilizando um sensor capacitivo para 

identificação de combustível, passando pelas seguintes etapas: 
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- Estudo da aplicação do sensor capacitivo do tipo eletrodos interligados, para 

medidas de capacitância e corrente em misturas de etanol anidro/gasolina tipo A. 

- Estudo da correlação entre a capacitância e a corrente medidas com o sensor 

e o teor de etanol em misturas combustíveis contendo: 1) gasolina tipo A e etanol 

anidro, 2) gasolina tipo A e etanol comercial. 

- Estudo da correlação entre a capacitância e a corrente medidas com o sensor 

e o teor de etanol em misturas preparadas contendo gasolina tipo C (comercial) e 

etanol comercial, com o intuito de avaliar a eficiência do sensor em amostras reais. 

- Avaliação dos resultados e comparação com os resultados obtidos com o 

sensor com os que são obtidos pela determinação através da metodologia proposta na 

NBR 13992:2008 para determinação do teor de etanol no combustível. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Principio de Funcionamento de um Motor Flexível 

2.1.1 Motores de Combustão Interna com Ignição por Centelha 

O motor de combustão interna é um conjunto de peças fixas e móveis que 

transformam a energia química do combustível em energia térmica que por sua vez é 

transformada em energia mecânica. As transformações de energia em um motor de 

combustão interna (MCI) ocorrem segundo o ciclo descrito por Beau de Rochas 

[MILHOR (2002), p. 3], em 1862, através do qual sugere uma sequencia de 

operações. 

O ciclo idealizado por Beau de Rochas foi implementado com total êxito 

pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto, em 1876, na construção de um motor de 

combustão interna. Desde então, os motores de combustão interna com ignição por 

centelha passaram a ser conhecidos como motores de ciclo Otto. [CÂMARA (2006) 

p. 22]. 

O ciclo proposto por Rochas divide o trabalho do motor em quatro etapas, 

também denominadas “tempos” (este o motivo da expressão motores de quatro 

tempos): 

O chamado 1° tempo motor, corresponde ao curso de admissão, durante o 

qual a mistura ar-combustível é aspirada para o interior do cilindro do motor.Neste 

momento, a válvula de admissão encontra-se aberta. Nesta etapa, o êmbolo se desloca 

do ponto morto superior (PMS) até o ponto morto inferior (PMI). 

O 2° tempo motor é denominado curso de compressão, durante o qual, 

ocorre uma elevação da pressão no interior do cilindro em uma consequente redução 

do volume da mistura, nesta etapa, tanto a válvula de admissão quanto a de escape 

encontram-se fechadas.O movimento do êmbolo nesta etapa varia entre PMI e PMS 

[OBERT (1971)]. 

A ignição da mistura ocorre no 3° tempo motor, quando a centelha 

produzida pela vela de ignição causa uma combustão na mistura ar-combustível. 

Devido ao aumento de pressão, em decorrência da expansão dos gases, o êmbolo se 

desloca do PMS ao PMI. 
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Após a queima da mistura, ocorre o 4° tempo motor, a exaustão, quando 

os gases resultantes da queima são expelidos do cilindro através da válvula de escape 

impelidos pelo movimento do êmbolo que se desloca de PMI a PMS [MILHOR 

(2002), p. 5]. 

 
Figura 1 - Ciclo de Trabalho de um Motor Ciclo Otto. [extraído de MILHOR (2002), P.4, fig.1]. 

 

2.1.2 Motores Flex. 

O motor flex opera no ciclo termodinâmico Otto (mesmo ciclo do sistema 

convencional citado acima) e por componentes capazes de reconhecer (por meio de 

sensores) e adaptar, automaticamente, as funções de gerenciamento do motor para 

qualquer proporção de mistura de etanol e gasolina que esteja no tanque, não 

requerendo qualquer interferência do motorista. Para permitir esse “comportamento 

inteligente”, uma série de modificações foram feitas nos motores convencionais, tais 

como utilização de materiais mais resistentes para evitar corrosões diante à presença 

de álcool, mudança no tempo de abertura e fechamento das válvulas e nos 

componentes do sistema de injeção eletrônica e adequação do sistema de partida e das 

velas de ignição ao uso dos dois combustíveis.  

Enquanto nos EUA os motores Flex Fuel foram desenvolvidos a partir de 

adaptações feitas nos motores a gasolina, no Brasil se aproveitou a experiência com os 

veículos a álcool, que são equipados com taxa de compressão mais elevada (10:1 - 

Gasolina e 12:1 - Etanol), conseguindo-se, dessa maneira um melhor resultado em 

termos de desempenho e economia de combustível, além de possibilitar o uso de até 

100% de etanol [SIQUEIRA (2004), p. 1]. 
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2.1.3 Características Principais do Motor Flex. 

Com base numa tecnologia da Magneti Marelli, este capitulo apresentará 

as particularides de um sistema flex. Para o funcionamento do motor é necessário a 

identificação lógica do combustível, e a otimização da gestão do motor em função 

desse combustível. 

Para isso usa-se as seguintes estratégias: 

- Sensor Lógico; 

- Autoadaptatividade; 

- Gestão do Avanço; 

- Partida a Frio. 

 

2.1.3.1 Sensor Lógico 

Detecta o combustível utilizado através das leituras do sensor de oxigênio, 

denomina-se sonda lambda [MAGNETI MARELLI (2006), p. 7]. 

 

 
Figura 2 - Sonda Lambda. [extraído de MTE-THOMSON (2010), p. 22]. 

 
A sonda Lambda é um elemento em formato de dedal, fabricado de 

dióxido de zircônio (um material cerâmico), coberto interna e externamente por uma 

fina camada de platina microporosa. Esse elemento é, na verdade, uma célula 

galvânica (pilha) [MTE-THOMSON (2012), p.21]. 
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Quando o dióxido de zircônio é aquecido acima de aproximadamente 

300°C, ele se torna um condutor elétrico conduzindo íons de oxigênio da camada 

interna de platina (em contato com a atmosfera), para a externa (em contato com os 

gases de escape) [MTE-THOMSON (2012), p.21]. 

O Lambda gera um sinal de saída entre 0 mV e 1100 mV como mostra a 

figura 3. 

 

 
Figura 3 - Curva de estequiometria do Sensor Lambda. [extraído de MTE-THOMSON (2010), p. 21]. 

 

Portanto valores altos de milivoltagem significam que praticamente todo o 

oxigênio injetado na câmara de combustão foi consumido, restando quase nada nos 

gases de escape. E valores baixos de milivoltagem significam que o oxigênio está 

sendo injetado além do necessário para a queima do combustível [MTE-THOMSON 

(2012), p.21]. 

Desta forma, o sistema é capaz de reconhecer a razão Ar/Combustível 

(A/F) (Gasolina = 13:1, Etanol = 9:1) ideal para o funcionamento do motor, 

controlando a quantidade de combustível injetada e o avanço de ignição. 

Um exemplo, se o veiculo esta apenas com gasolina, e faz o 

abastecimento com etanol, o sensor de oxigênio ira detectar excesso de ar na descarga 

devido à mistura estar pobre para o etanol, sendo assim a tensão medida pelo sensor 

será extremamente baixa, e o sistema ira reconhecer a nova razão Ar/Combustivel 

(A/F) figura 4 e 5 [MTE-THOMSON (2012), p.21]. 
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Figura 4 - Mistura Rica:  Pouco Oxigênio na saída de escape gerando Maior Tensão. [extraído de 

MTE-THOMSON (2010), p. 21]. 

 

 
Figura 5 - Mistura Pobre:  Muito Oxigênio na saída de escape gerando Menor Tensão. 

 [extraído de MTE-THOMSON (2010), p. 21]. 

 
A unidade de controle eletrônico (ECU) não utiliza os valores do sensor 

lambda para cálculo nas seguintes situações: 

- Na fase fria, pois a mistura deve ser rica. 

- Na aceleração rápida ou plena carga. 

- Na desaceleração (cut-off) onde a mistura deve ser pobre. 

O tempo gasto no aprendizado pode variar de acordo com algumas 

características do carro. O tempo é calculado por:  
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Figura 6 - Tempo de aprendizado da ECU para novas relações de Ar/Combustível. [extraído de 

MAGNETI MARELLI (2006), p. 11]. 

 
2.1.3.2 Autoadaptatividade 

O sistema SFS (Software Flex Fuel Sensor) tem dois modos de adaptação: 

- Adaptação de A/F: Ocorre logo após a nova definição de A/F, ou seja, 

assim que é fechada a janela de aprendizado. 

- Adaptação Parâmetros do Motor: Variações lentas dos componentes do 

motor.(desgaste, sujeira, variações do processo produtivo) [MAGNETI MARELLI 

(2006), p. 12]. 

 

2.1.3.3 Gestão do Avanço 

Os motores atuais atuam com faixas de segurança em estratégias 

antidetonação muito próximas da região de detonação, a fim de se obter o MBT 

(Torque Máximo do Motor). 

Em muitos casos, os motores trabalham com sua faixa de avanço dentro 

do LDI (Limite Inferior de Detonação), onde as configurações da ECU permitem um 

determinado índice de ruído (Detonação). 

Dentro destes parâmetros é que a ECU busca o avanço máximo para o 

motor, o que gera melhor aproveitamento da mistura e consequentemente economia 

de combustível. 

A curva de avanço independe do combustível, pois pertence ao motor e é 

definida de acordo com as suas características. 

Pode haver uma pequena variação em rendimentos de combustão muito 

baixos, mas nas condições próximas de aproveitamento total (rendimento = 100%) o 

funcionamento a etanol e a gasolina são praticamente idênticos [MAGNETI 

MARELLI (2006), p. 14]. 
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Figura 7 - Curva total de avanço do motor. [extraído de MAGNETI MARELLI (2006), p. 14]. 

 
Porém, com etanol, é possível aumentar o avanço máximo devido a sua 

maior octanagem, e então em casos de mistura dos combustíveis a ECU faz uma 

“interpolação” dos valores do Etanol e da Gasolina [MAGNETI MARELLI (2006), p. 

15]. 

 

2.1.3.4 Partida a Frio 

Foi incorporado aos sistemas de injeção SFS (Software Flex Fuel Sensor) 

o sistema de partida a frio. Este sistema atua sempre em condições de temperatura 

abaixo de 20º C, e A/F de mistura em qualquer proporção. 

Como estratégia anti-envelhecimento de combustível, todos os veículos 

que possuem o sistema de injeção SFS injetam combustíveis após a partida. Isso 

ocorre em condições bem específicas para não comprometer emissões de gases 

[MAGNETI MARELLI (2006), p. 16]. 

 

2.2 Gasolina 

2.2.1 Breve Histórico da Gasolina 

No principio a gasolina era um produto secundário e indesejado da 

indústria de refino de petróleo, pois o interesse principal era o querosene. Com o 
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surgimento dos motores de combustão interna, a gasolina foi eleita como a melhor 

opção para combustível devido as suas características de alta energia de combustão, 

alta volatilidade e compressibilidade. 

Até 1912 toda gasolina era obtida por processos de separação dos 

compostos presentes no petróleo cru, ou por condensação de hidrocarbonetos do gás 

natural, esta gasolina foi chamada de “straight-run”, porém a produção estava na 

faixa entre 7% e 15% do total, quantidade insuficiente para atender a demanda 

energética mundial. Neste mesmo ano, William M. Burton descobriu que se porções 

pesadas de óleo cru como o gasóleo, fossem aquecidas sob pressão, as grandes 

moléculas seriam craqueadas em pequenas moléculas, adequado para fabricação de 

gasolina. Desta forma a gasolina passou a ser produzida e não apenas separada. 

A primeira gasolina craqueada termicamente foi vista como um produto 

inferior devido sua relativa instabilidade de estocagem, até que se descobriu que esta 

possuía um índice antidetonante maior que a da “straight-run”. Desde então a 

indústria sempre buscou uma gasolina de alto poder antidetonante, processos antigos 

foram melhorados e outros foram desenvolvidos. 

No Brasil, a gasolina distribuída por todo pais provém em quase sua 

totalidade, das refinarias da Petrobras. O restante é fornecido por duas outras 

refinarias privadas: a de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e a da Ipiranga, no Rio 

Grande do Sul [TAKESHITA (2006), p. 5]. 

 

2.2.2 Composição Química da Gasolina 

A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos voláteis, constituída por 

hidrocarbonetos entre 4 a 12 átomos de carbono, possui ainda, baixas concentrações 

de contaminantes naturais, como enxofre, oxigênio, metais e nitrogênio. Os 

hidrocarbonetos podem ser classificadas como parafinas normais e ramificadas 

(cadeia linear), cicloparafinas ou naftênicos (cadeia cíclica), olefinas (ligação 

carbono-carbono), responsável pela instabilidade química da gasolina e aromáticos 

(possuem anel benzênico em sua estrutura molecular), responsáveis pela geração de 

fumaça e depósitos de carbono durante a combustão. 
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2.2.3 Octanagem 

A octanagem é a propriedade que o combustível tem de resistir à 

compressão sem entrar em auto-ignição, sendo assim, quanto maior a octanagem, 

maior o poder de combustão do combustível. 

Os níveis de octanagem são a base para determinação das taxas de 

compressão, durante o projeto de um motor. a octanagem pode ser determinada 

através de três métodos distintos: 

- MON - Motor Octane Number, resistência à detonação em condições de 

plena carga do motor; 

- RON - Research Octane Number, resistência à detonação em baixa 

rotação; 

- IAD - Índice Antidetonante, média aritmética dos métodos MON e 

RON. 

No Brasil, o método utilizado é o MON. Em relação aos níveis de octanas, 

o n-heptano é uma substância com pouca resistência à compressão (zero octanas), já 

as substâncias com índice de octanas 100, são denominadas iso-octanas 

[TAKESHITA (2006), p. 7]. 

 

2.2.4 Tipos de Gasolina 

Os tipos de gasolina são oferecidos aos consumidores de acordo com as 

principais características de projeto dos motores, em função da sua taxa de 

compressão do motor e de outras variáveis que afetam a temperatura e pressão dentro 

do motor, além do tipo de sistema de injeção de combustível. 

Gasolina Tipo A – gasolina pura isenta da adição de etanol anidro 

combustível (EAC). Não é vendida nos postos. A mistura da gasolina A com EAC 

(Etanol Anidro Combustível) é efetuada nas distribuidoras antes de chegar aos postos 

de combustíveis. O EAC é usado na gasolina como aditivo antidetonante. 

Gasolina Tipo C comum – obtida da mistura da gasolina A com o EAC, é 

o Tipo C mais simples, de coloração amarela, não possui nenhum tipo de aditivo ou 

corante. Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina que não requeira 

propriedades superiores como dispersão de depósitos ou alta octanagem. 
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Gasolina Tipo C Aditivada – É obtida pela inserção de um aditivo do tipo 

“detergente dispersante” na gasolina C comum, que têm as funções de manter limpo 

todo o sistema de alimentação de combustível (tanque, bomba de combustível, 

tubulações, bicos injetores e válvulas do motor) evitando que os impregnantes se 

depositem no sistema de alimentação do motor. Possui a mesma octanagem da 

gasolina comum tipo C. Recebe um corante (verde ou vermelho) para diferencia- la da 

gasolina comum. Pode ser utilizada em qualquer veículo movido a gasolina que não 

requeira propriedades de alta octanagem. É especialmente recomendada para carros à 

injeção eletrônica. 

Gasolina do Tipo C de Alta Octanagem – Ela possui octanagem maior que 

a gasolina comum e com um teor de enxofre menor, o que reduz as emissões de 

poluentes no meio ambiente. Pode ser utilizada em qualquer veiculo movido a 

gasolina, mas o melhor desempenho do motor oferecido pela alta octanagem só será 

percebido por veículos cujos motores sejam adequados a este tipo de combustível. 

Geralmente são veículos importados e sofisticados, equipados com alta taxa de 

compressão (maior que 10:1). Exemplos de gasolinas de alta octanagem: Premium e 

Podium, produzidas pela Petrobrás S.A. 

Gasolinas Especiais – São utilizadas, em sua maioria, por montadoras e 

laboratórios para desenvolvimento de motores, em testes de performance, testes de 

emissões e também como a primeira gasolina a ser inserida no automóvel quando 

finalizada sua montagem, sendo: 

1 - Gasolina Padrão – se destina a homologação de veículos nos ensaios 

de emissões. Possui especificação determinada pela Agencia Nacional de Petróleo 

(ANP). 

2 - Gasolina para Testes de Desempenho – feitas sob medida, de acordo 

com a especificação definida pelo cliente. 

3 - Gasolina de 1° Enchimento - com alta estabilidade, é desenvolvida 

com especificações diversas para atender as montadoras. 

4 - Gasolina para Competições Automotivas – gasolina para carros de 

corrida. 
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2.3 Etanol 

A família dos álcoois está entre os compostos orgânicos que apresentam o 

grupo hidroxila (-OH) ligado a um carbono saturado da cadeia. Os compostos que 

também apresentam o grupo -OH. O átomo de carbono saturado pode ser de um grupo 

alquila simples como no caso do metanol e do etanol. Mas esse átomo de carbono 

também pode ser de um grupo alquenila ou alquinila ou pode ainda estar ligado a um 

anel benzênico. Os compostos cujo grupo hidroxila está ligado diretamente a um anel 

benzênico são chamados de fenóis. Dois exemplos de álcoois bem conhecidos são o 

etanol ou álcool etílico (CH3CH2OH), e o metanol (CH3OH).  

Os alcoóis são classificados em primários, secundários e terciários. Esta 

classificação está relacionada com o carbono que contém o grupo hidroxila. Se este 

carbono estiver ligado a apenas um outro carbono, diz-se que ele é um carbono 

primário e o álcool é um álcool primário, se o carbono do grupo hidroxila estiver 

ligado a dois outros átomos de carbono, o álcool é secundário e se o carbono que 

contém a hidroxila estiver ligado a três outros átomos de carbono, o álcool é terciário. 

O etanol entra nesta classificação como álcool primário [MENDONÇA (2008), p. 26]. 

 

 

Figura 8 - Representação de Álcoóis Primários, Secundários e Terciários. [extraído de MENDONÇA 
(2008), p. 26]. 

 

2.3.1 Álcool Combustível - Etanol 

Existem no mercado brasileiro dois tipos de álcool combustível, o Etanol 

Hidratado Combustível (EHC) e o Etanol Anidro Combustível (EAC). O EHC deve 

apresentar grau alcoólico entre 92,6° e 93,8º INPM. Esse álcool é utilizado como 

combustível em automóveis com motor adaptado para recebê-lo. O anidro é 

desidratado ao máximo e deve apresentar teor alcoólico mínimo de 99,3º INPM. Essas 

e outras especificações para o EAC e o EHC são determinadas pela resolução da ANP 

Nº 07/2011. Essa alta pureza do EAC é necessária porque esse álcool é adicionado à 

gasolina [MENDONÇA (2008), p. 27]. 



 

 

32 

 

A percentagem de álcool numa mistura alcoólico-aquosa recebe o nome 

de grau alcoólico. O grau alcoólico medido em ºGL (°Gay Lussac) é a porcentagem 

de álcool em volume que a mistura apresenta. É definido como a quantidade de álcool 

em milílitros contida em 100 mL da mistura. Medido em º INPM (Instituto Nacional 

de Pesos e Medidas) é a porcentagem de álcool em massa que a mistura tem, definido 

como a quantidade de álcool em gramas contida em 100 gramas da solução. O grau 

alcoólico é determinado de acordo com a norma NBR 5992:2008 [MENDONÇA 

(2008), p. 27]. 

O etanol adicionado à gasolina age como oxigenante tornando a queima 

do combustível mais limpa com baixa emissão de monóxido de carbono e 

hidrocarbonetos não queimados. A melhora na queima se dá devido à presença do 

oxigênio na molécula do etanol, que também eleva a octanagem da gasolina, pois a 

alta octanagem é uma característica do etanol [MENDONÇA (2008), p. 27]. 

 

2.3.2 Obtenção do Álcool Combustível 

O processo mais utilizado para fabricação de álcool combustível é a 

fermentação de açúcares de vegetais seguida de uma destilação. Podem ser utilizados 

vegetais como a cana-de-açúcar, milho e beterraba [MINTEER (2006)]. No Brasil é 

utilizada a cana-de-açúcar como matéria-prima para obtenção de etanol. 

Após a colheita e a moagem, o caldo de cana passa por processos de pré-

tratamento e pasteurização (aquecimento e resfriamento rápido). Então o material 

passa por um processo de fermentação anaeróbica. Neste processo, é adicionado ao 

melaço, o fermento contendo as enzimas diastase (ou maltase) e zimase responsáveis 

pela catálise da reação enzimática. O processo ocorre em duas fases: 1) Hidrólise do 

Amido Catalisada pela Maltase e 2) Fermentação da Glicose pela Ação da Zimase. Os 

produtos da reação são o etanol e o CO2 (Dióxido de Carbono). O tempo de 

fermentação varia entre 4 e 12 horas. Após a fermentação, o material passa por uma 

centrifugação para recuperação do fermento [MENDONÇA (2008), p. 28 - 29]. 
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Figura 9 - Reações enzimáticas da conversão da Sacarose em Etanol. [extraído de MENDONÇA 

(2008), p. 29]. 

 

Através da fermentação obtém-se uma mistura com teor alcoólico entre 

7% e 10%. Esse teor de etanol é baixo para o etanol combustível. Por isso, essa 

mistura deve ainda passar por um processo de destilação para reduzir o teor de água. 

O processo de destilação permite a obtenção do etanol de 96º GL ou 93,2º INPM. Este 

teor corresponde a 96% de etanol e 4% de água, em volume. Esse processo não 

permite obtenção de pureza maior pois a a mistura 95% álcool – 5% água é um 

azeótropo com ponto de ebulição inferior ao da água e também ao do etanol 

[MINTEER (2006)]. 

Esta mistura pode ser utilizada como combustível nos motores a álcool e 

motores flex mas não é utilizada na mistura com a gasolina (para tal emprega-se o 

etanol anidro) para evitar separação de fases nos tanques de armazenagem devido ao 

considerável teor de água. 

Para obtenção do EAC é necessário um processo de desidratação, onde 

adiciona-se uma substância como o óxido de cálcio (CaO) que remove a água do 

sistema, ou ainda, a adição de um novo solvente, o ciclohexano, que forma uma 

mistura ternária (etanol/água/ciclohexano). 

A destilação desta mistura ternária permite remover a água da mistura e 

posteriormente, o ciclohexano, restando, assim, o etanol anidro, que apresenta um teor 

de etanol igual a 99,7º GL. O EAC é misturado à gasolina A para formar a gasolina C 

comercializada no país [MENDONÇA (2008), p. 29]. 
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2.4 Sensores  

Um sensor pode ser definido como um sistema que, ao receber um sinal 

ou estimulo físico, responde com um sinal, geralmente elétrico, e o transmite a um 

controlador. O estimulo pode ser calor, luz, pressão, som, movimento, entre outros. 

Os sensores podem ser divididos em dois grupos: 

- Sensores Ativos: Necessitam de uma alimentação externa para gerar uma 

resposta, como por exemplo, o termistor. 

- Sensores Passivos: Geram um sinal elétrico em resposta a um estimulo, 

como termopar [MENDONÇA (2008), p. 35]. 

 

2.4.1 Principais Características de um Sensor 

2.4.1.1 Função de Transferência 

A função de transferência estabelece a relação entre o sinal de entrada e o 

sinal de saída. É sempre possível determinar uma função de transferência ideal para 

um sensor. Tipicamente, a função de transferência de um sensor pode ser linear, 

logarítmica, exponencial ou polinomial [MENDONÇA (2008), p. 35]. 

 

2.4.1.2 Sensibilidade 

Sensibilidade é a razão entre a variação no sinal de saída pela variação no 

sinal de entrada. Assim, a sensibilidade do sensor será tão maior quanto menor a 

variação no sinal de entrada e maior a variação no sinal de saída [MENDONÇA 

(2008), p. 35]. 

 

2.4.1.3 Faixa de Utilização e Saturação 

Todo sensor possui sua escala, faixa de valores em que pode operar 

corretamente. O fundo de escala é o valor máximo que pode ser aplicado ao sensor, ou 

seja, valor da grandeza que se está medindo que o sensor é capaz de identificar. 

Dá-se o nome de saturação a esse limite de operação de um sensor. A 

partir do ponto em que o sinal de entrada atinge a saturação, os resultados da saída 

não são mais corretos. Quase todos os sensores têm limites de funcionamento a partir 

dos quais perdem a sua linearidade [MENDONÇA (2008), p. 36]. 
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2.4.1.4 Erros em Medições 

Todo processo de medição apresenta falhas, que dão origem a um erro no 

resultado da medição. Normalmente, um erro é considerado como tendo dois 

componentes: um componente aleatório, e um componente sistemático. 

O erro aleatório se origina de variações temporais ou espaciais, 

estocásticas ou imprevisíveis, de grandezas de influência na medição. Em geral, ele 

pode ser reduzido aumentando-se o número de observações. 

O erro sistemático se origina de um efeito reconhecido de uma grandeza 

de influência em um resultado de medição. Se esse efeito puder ser quantificado, será 

possível estabelecer um “fator de correção” a ser aplicado para compensar o efeito 

[MENDONÇA (2008), p. 36]. 

 

2.4.1.5 Não Linearidade 

O erro de não linearidade é especificado para sensores cuja função de 

transferência pode ser aproximada por uma reta. 

É definido como o máximo desvio verificado entre a função de 

transferência real e a função de transferência linearizada. 

Métodos estatísticos podem ser utilizados para determinar a reta que 

melhor se aproxima um conjunto de pontos medidos [MENDONÇA (2008), p. 38]. 

 

 
Figura 10 - Função de transferência com efeito de Não Linearidade. [extraído de MENDONÇA (2008), 

p. 39]. 
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2.4.1.6 Erro de Repetitividade 

É a incapacidade de um sensor apresentar o mesmo valor em duas 

medições realizadas sob as mesmas condições. É expresso pela maior diferença de 

leitura em dois ciclos de calibração [MENDONÇA (2008), p. 39]. 

 
Figura 11 - Erro de Repetitividade. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 39]. 

 
2.4.1.7 Reprodutibilidade 

É o grau de concordância entre os resultados das medições de um mesmo 

mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição. As condições alteradas 

podem incluir: método de medição; observador; instrumento de medição; padrão de 

referência; local; condições de utilização e tempo [MENDONÇA (2008), p. 40]. 

 

2.4.1.8 Resolução 

A resolução de um sensor é definida como o menor incremento do 

estímulo que o sensor é capaz de detectar. Em um sensor, quando o sinal de entrada 

(estímulo) varia continuamente, o sinal de saída varia em pequenos passos. A 

continuidade do sinal de entrada depende da resolução do sensor. Quando menor a 

resolução, mais descontínua será a curva de saída. A resolução pode ser expressa em 

bits quando a saída for do tipo digital [MENDONÇA (2008), p. 40]. 
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2.4.1.9 Erro de Calibração 

Erro de calibração é uma imperfeição que pode ocorrer durante o processo 

de calibração do sensor. Trata-se de um erro de natureza sistemática, ou seja, o erro 

soma-se a todas as medições. Pode não ser uniforme na faixa de utilização do sensor, 

o que depende do tipo de erro na calibração. Considere a figura 12, o ponto referente a 

e1 foi corretamente calibrado. O mesmo, porém não ocorreu com e2. 

Assim, as medições realizadas com esse sensor apresentarão um erro de 

acordo com a equação 1 [MENDONÇA (2008), p. 37]. 

 

   
Equação 1 – Erro de Calibração de um Sensor. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 37]. 

 

 

Figura 12 - Erro de Calibração de um Sensor. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 37]. 

 

2.5 Dielétricos  

Um dielétrico é um material no qual um campo elétrico não nulo pode 

existir e possui a capacidade de poder ser polarizado. 
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As propriedades elétricas de um material dielétrico são normalmente 

descritas em termos da constante dielétrica. Para a maioria dos materiais, a constante 

dielétrica independe da força do campo elétrico para uma ampla faixa de valores. 

Entretanto, se o campo é alternado, a grandeza dependerá da frequência. Também há 

dependência com relação à temperatura. 

Os efeitos de um dielétrico em um capacitor foram estudados por Faraday. 

Ele descobriu que quando o espaço entre as placas de um capacitor era preenchido por 

um dielétrico, a capacitância aumentava de um fator K, que era característico de cada 

material. Esse fator K ficou conhecido como constante dielétrica ou permitividade 

relativa. A permitividade de cada material (ε) é determinada em relação à 

permitividade do vácuo ε0 de maneira que [MENDONÇA (2008), p. 41]: 

   
Equação 2 – Permitividade Relativa. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 41]. 

 
A tabela a seguir mostra os valores da constante dielétrica para algumas 

substâncias. 

 

Tabela 1 – Constantes de Dielétricos Utilizados na caracterizaçao do Sensor. 
[extraído de MENDONÇA (2008), p. 41]. 

 

2.5.1 Polarização de Moléculas do Dielétrico 

Os materiais dielétricos podem ser polares ou apolares. Ambos têm a 

somatória de cargas nula, pois o total de cargas positivas é igual ao de negativas. 

Porém, nas moléculas polares, a distribuição de cargas positivas e negativas é 

diferente. O centro de cargas positivas está separado do centro de cargas negativas por 

uma distância molecular “d” formando um dipolo elétrico permanente. 

Quando o dielétrico está sob a ação de um campo elétrico, os dipolos 

tendem a se alinhar com o campo elétrico externo. A orientação, não é perfeita, pois 

as moléculas sempre estão em movimento em decorrência da temperatura do meio. 
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Isso indica que, no caso de moléculas polares, a orientação sob ação do campo 

elétrico depende da temperatura: quanto maior a temperatura, menor o alinhamento 

dos dipolos. No caso de moléculas apolares, a dependência com a temperatura não é 

tão pronunciada [MENDONÇA (2008), p. 41]. 

 

 
Figura 13 - Moléculas Polares na ausência de um Campo Elétrico. Dipolos tem orientação aleatória. 

[extraído de MENDONÇA (2008), p. 42]. 

 
 

 
Figura 14 - Moléculas Polares com Campo Elétrico. Dipolos tendem a se orientar alinhando-se com o 

Campo. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 42]. 
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Ao variar o campo elétrico a polarização do dielétrico também varia, mas 

não instantaneamente. A figura 15 mostra a dependência da polarização no tempo 

para um campo elétrico constante aplicado ao dielétrico a partir de um instante t. 

 
Figura 15 - Dependência da Polarização com o tempo. Quando o Dielétrico esta sob ação de um Campo 

Elétrico constante. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 43]. 

 
Como resultante dos processos de polarização do dielétrico, há a um 

acúmulo de cargas nas superfícies do material dielétrico. Essas cargas são positivas na 

superfície voltada para a placa negativa do capacitor e negativas na superfície voltada 

para a placa positiva. 

Com isso, há formação de um campo E’ oposto a E0. Portanto, o campo 

resultante E é igual à soma vetorial E0 + E’ e seu módulo é menor que E0 de modo que 

o quociente entre E0 e E é igual à constante dielétrica do material como expresso na 

equação [MENDONÇA (2008), p. 44]: 

   
Equação 3 – Constante Dielétrica do Material. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 44]. 

 

 
 

Figura 16 - Campo Elétrico aplicado a um Capacitor sem Dielétrico, Ocorre acúmulo de Cargas nas 
superfícies das placas. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 44]. 
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Figura 17 - Campo Elétrico aplicado a um Capacitor com Dielétrico, Além das Cargas acumuladas na 
Placa, há uma resultante de Cargas induzidas nas Superfícies do Dielétrico. 

[extraído de MENDONÇA (2008), p. 44]. 

 
Assim, se for aplicada uma tensão elétrica V aos eletrodos das figuras 16 e 

17, haverá a formação de cargas +Q e –Q nas superfícies internas dos eletrodos 

metálicos. Da definição de capacitância, um capacitor sem dielétrico (vácuo) 

apresentará uma capacitância C0 dada pela equação [MENDONÇA (2008), p. 44]: 

  
Equação 4 – Capacitância para um Capacitor sem Dielétrico. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 44]. 

 

Por outro lado, um capacitor que apresenta um dielétrico (polar ou apolar) 

entre suas placas terá carga (Q+P), com uma diferença de potencial V, onde P pode 

ser considerado como a quantidade de carga induzida na superfície do dielétrico 

devido a todos os efeitos de polarização. A capacitância será dada pela: 

  

Equação 5 – Capacitância para um Capacitor com Dielétrico. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 45]. 

 

Assim, a constante dielétrica K se relaciona com as capacitâncias de 

acordo com a equação: 
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Equação 6 – Constante Dielétrica. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 45]. 

 

Para um capacitor de placas planas que no vácuo têm sua capacitância 

dada pela equação:` 

 

     
 

*Onde Kε0 é a permitividade do dielétrico 
 

Equação 7 – Capacitância para um Capacitor de Placas Planas no Vácuo. 
[extraído de MENDONÇA (2008), p. 45]. 

 
Como um dielétrico polar possui os dois tipos de dipolos (induzido e 

permanente), sua constante dielétrica e, consequentemente, sua permitividade é mais 

alta comparada a dielétricos apolares [MENDONÇA (2008), p. 45]. 

 
2.6  Sensor Capacitivo com Eletrodos Interligados 

2.6.1 Principio de Funcionamento 

Neste trabalho foi utilizado o sensor capacitivos com eletrodos 

interligados para analisar a mistura etanol/gasolina. Por ser um capacitor com suas 

placas expostas, a mistura servirá como o dielétrico. Desta forma variações de mistura 

resultam em variações de capacitância. 

A preparação do sensor foi feita por técnicas de micro-fabricação sobre 

um substrato de alumina. 

O sensor deve ter dimensões relativamente pequenas de forma a resultar 

num dispositivo miniaturizado. 
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Os protótipos fabricados a altura dos eletrodos corresponde à espessura do 

filme do metal eletrodepositado, e varia entre 25µm e 40µm; o espaçamento “gap” 

entre os eletrodos varia entre 50µm e 150µm; a largura dos eletrodos varia entre 50µm 

e 100µm; e o comprimento de emparelhamento dos eletrodos é de 800µm. 

A altura dos eletrodos é limitada pelo processo de fabricação, que utiliza 

fotorresistes especiais para camadas espessas e para fotolitografia com expositora de 

luz ultravioleta. O espaçamento entre as placas não pode ser muito reduzido para que 

não impeça a penetração do combustível por entre as placas. 

A figura 18 mostra uma vista de topo da estrutura, onde G é o 

espaçamento entre eletrodos, L  a largura de um eletrodo e LL  é o comprimento de 

emparelhamentos entre dois eletrodos que formam um capacitor. 

O espaçamento entre a ponta de um eletrodo e a base do pente 

emparelhado é de 200µm. 

A figura 19 mostra uma visão 3D de dois pentes interdigitados 

emparelhados. 

Aplicando uma diferença de potencial entre os eletrodos, há a formação de 

um campo elétrico, desta maneira em cada par de pentes interdigitados, formam-se 

dezenas de capacitores em paralelo figura 20. 

Uma camada de pentes emparelhados, como a que é esquematizada nas 

figuras 18 e 19, apresenta inúmeros capacitores (de 100 a 200). O uso do formato de 

eletrodos interdigitados permitiu aumentar significativamente a capacitância chegando 

a centenas de pico faraday [MENDONÇA (2008), p. 45]. 

 

 
Figura 18 - Configuração dos Eletrodos Interdigitados do Sensor. 

[extraído de MENDONÇA (2008), p. 49]. 
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Figura 19 - Modelo 3D de dois pentes Interdigitados emparelhados do Sensor. 

[extraído de MENDONÇA (2008), p. 49]. 

 

 
Figura 20 - Arranjo completo de um Sensor Típico. [extraído de MENDONÇA (2008), p. 50]. 
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3 METODOLOGIA 
 

Os experimentos para coleta dos dados de capacitância e corrente das 

soluções de etanol/gasolina foram realizados com o sensor totalmente imerso em 

todas as amostras, após a estabilização da leitura (aproximadamente 30 segundos), 

coletamos os dados. A figura 21 ilustra o posicionamento do sensor para as medições: 

 

 

 

 
 

Figura 21 - Montagem do Sistema de Medição. [elaborado pelos autores]. 

 

 
 

Figura 22 - Sensor. [elaborado pelos autores] 

 
3.1 Equipamento de Medição 

Para a realização deste trabalho foi utilizado um medidor RLC, modelo 

PM 6306 da FLUKE. A faixa de frequência adotada foi de 50 Hz a 1 MHz, com 

variação de tensão senoidal de 0 a 2 Vrms. O equipamento possui dispositivos para a 

medição de resistência em corrente contínua. Foram realizadas medições de 

capacitância, ângulo de fase, impedância e corrente dos combustíveis, sendo que 
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apenas a capacitância e a corrente foram utilizadas no tratamento de dados proposto 

no presente trabalho. 

Condutores foram soldados aos contatos do sensor para efetuar as 

medições no equipamento (vide figura 23). 

 

 
Figura 23 - Equipamento RLC disponibilizado pela FATEC Santo André [elaborado pelos autores]. 

 

Estabelecemos como frequência para os testes 500 KHz e aferimos em 1 

VAC a tensão aplicada. 

 

3.2 Combustíveis Utilizados 

A figura 24 mostra como as amostras de gasolina A e etanol anidro foram 

acondicionadas antes dos testes. 

 

 
Figura 24 - Combustíveis doados pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A – Base São Caetano do Sul. 

[elaborado pelos autores]. 
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3.3 Amostra de Referência 

Para garantirmos a confiabilidade do sensor quando submetido aos 

combustíveis, checando assim se seus eletrodos não sofreriam algum tipo de 

alteração, utilizamos álcool isopropílico como um líquido de referência efetuando 

medições intercaladas entre todas as alterações de misturas dos combustíveis. 

 

3.4 Temperatura 

A temperatura é outro fator que influencia significativamente nas 

medições do Micro-Sensor Capacitivo. Utilizamos um termômetro digital, figura 25, 

para efetuar as medidas em uma temperatura ambiente média de 26°C com uma 

variação máxima de ± 03°C. 

 

 
Figura 25 - Termômetro Digital. [elaborado pelos autores]. 

 
Observamos que tal alteração de temperatura (± 03°C), não interferiram 

nas medições obtidas. 
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3.5 Limpeza do Sensor 

Entre as medições das misturas dos combustíveis e do líquido de 

referência (álcool isopropílico), utilizamos papel absorvente para retirar o excesso de 

líquido entre os eletrodos e depois submetemos o sensor a um jato de ar para que todo 

o combustível anteriormente utilizado não influenciasse na medição posterior. 

Após esse processo esperávamos cerca de 3 minutos para uma nova 

medição com o propósito de que todo o fluído fosse removido dos eletrodos do 

sensor, já que todos os combustíveis utilizados são altamente voláteis e qualquer 

quantidade por menor que fosse se reduziria a gás ou a vapor em temperaturas 

ambiente. 

 

3.6 Mistura das Amostras 

 
 

Figura 26 – Mistura das Amostras. [elaborado pelos autores]. 

 
Utilizamos na primeira bateria de testes, diversos béqueres com 50 mL de 

combustível, partimos com 100% de etanol anidro, fracionamos em décimos as 

amostras (90% Etanol Anidro / 10% Gasolina Tipo A), (80% Etanol Anidro / 20% 

Gasolina Tipo A), (70% Etanol Anidro / 30% Gasolina Tipo A, etc), até chegarmos 

em de 100% gasolina tipo A. 
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Na segunda série de testes foram utilizados etanol anidro e gasolina 

comercial (Tipo C). Seguimos com a mesma estratégia partindo de uma amostra com 

100% de etanol anidro, fracionando em décimos nossas amostras, até chegarmos em 

100% de gasolina tipo C (com teor de EAC previamente determinado e conhecido). 

Na terceira etapa dos testes trabalhamos com etanol hidratado combustível 

(EHC) e gasolina do tipo C, ambos combustíveis comercializados nos postos de 

revenda para o consumidor final e seguimos com a mesma heurística. Partimos de 

etanol para gasolina tipo C. 

 

 
Figura 27 – Mistura - Etanol Hidartado e Gasolina Tipo C. [elaborado pelos autores]. 

 

Finalmente na quarta e ultima rotina de testes utilizamos duas amostras 

com percentagens dos quatro combustíveis analisados (Etanol Anidro, Etanol 

Hidratado e Gasolina do Tipo A e C). 

Para determinar as concentrações reais de etanol e gasolina utilizadas 

nesta etapa final de testes e as concentrações de etanol na gasolina tipo C, utilizamos 

o método oficial, previsto na norma ABNT NBR 13992:2008 – Gasolina: 

Determinação do teor de álcool etílico anidro combustível [ABNT ()], que se baseia 

na extração do etanol presente na gasolina através de uma solução de cloreto de sódio 

a 10%, com posterior determinação do volume de etanol presente em uma proveta. 
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3.7 Determinação do Teor de Etanol nas Amostras de Gasolina C 

As figuras 28 e 29 ilustram o processo de determinação do teor de etanol 

nas amostras utilizadas para verificar se o sensor fornece resultados próximos 

daqueles obtidos através do método oficial para tal determinação. 

 

 
Figura 28 - Processo Solução Salina. [elaborado pelos autores]. 

 

 
Figura 29 - Resultado Obitido Através do Método com a Solução Salina. [elaborado pelos autores]. 
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O procedimento consiste em misturar, em uma proveta com tampa, 50 mL 

da amostra de combustível e 50 mL de solução de cloreto de sódio a 10%, seguida de 

agitação. Após a estabilização das fases (como visto nas figuras acima), o etanol 

presente na gasolina migra para a fase aquosa, levando a um aumento do volume desta 

fase. Assim, calculamos a percentagem de etanol no combustível da seguinte forma: 

 

Volume de etanol na amostra de 50 mL = Volume da fase aquosa - 50 

%Etanol na amostra = [Volume de etanol na amostra de 50 mL x 2] + 1 

 

Realizamos a determinação do teor de etanol na amostra de gasolina C, 

para que pudéssemos calcular o volume de etanol necessário para atingir as 

concentrações desejadas e efetuar a verificação da correlação entre as grandezas 

elétricas e o teor de etanol e em duas amostras preparadas, obtidas pela mistura 

aleatória de etanol anidro combustível e gasolina C, que também foram analisadas 

através do sensor, para que tais valores pudessem ser comparados e assim, o 

desempenho do sensor pudesse ser avaliado. Tais amostras, chamadas de I e II, 

apresentaram, respectivamente, 46% e 62% de etanol em volume. 
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4 EXPERIMENTOS  

 
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através dos 

experimentos realizados com as misturas dos combustíveis para se verificar o 

funcionamento e confiabilidade do Micro-Sensor Capacitivo. Deve-se ressaltar que o 

objetivo do projeto não é implementar o sensor no veículo, mas sim desenvolver um 

sistema como o que foi descrito anteriormente e verificar a sua capacidade de atuar na 

identificação dos combustíveis utilizados em veículos flexíveis. Em seguida serão 

apresentadas as análises destes resultados. 

 
4.1 Coleta de Dados Fase I  

Para as amostras utilizadas na primeira fase do experimento, que visa 

avaliar se existe correlação entre capacitância e/ou corrente com a porcentagem de 

etanol na mistura, efetuamos as misturas com etanol anidro combustível (EAC) e 

gasolina tipo A, os seguintes dados foram levantados: 

 

 
Tabela 2 – Valores obtidos em 11 amostras, partindo de 100% EAC para 100% Gasolina Tipo A. 

[elaborado pelos autores]. 

 
Na figura 30, pode-se visualizar com maior clareza a correlação positiva 

entre capacitância e volume de etanol na mistura. 
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Capacitância x Volume de Etanol

y = 2,1329x + 77,504

R2 = 0,9932
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Figura 30 – Correlação entre Capacitância e Volume de Etanol - Primeira Fase do Experimento. 

[elaborado pelos autores]. 

 

Na figura 31 é mostrada a correlação entre corrente e volume de etanol na 

mistura. 

 

 
Figura 31 - Correlação entre Corrente e Volume de Etanol - Primeira Fase do Experimento. 

[elaborado pelos autores]. 
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4.2 Coleta de Dados Fase II  

Para as amostras utilizadas nesta segunda fase do experimento foram 

utilizados etanol anidro combustível (EAC) e gasolina tipo C, os dados a seguir foram 

mensurados: 

 

 
Tabela 3 – Valores obtidos em 9 amostras partindo de 100% EAC para 100% Gasolina Tipo C. 

[elaborado pelos autores]. 

 

Da mesma forma que no experimento anterior, as correlações entre 

capacitância e corrente podem ser melhor visualizados nos gráficos das figuras 32 e 

33. 

 

 
Figura 32 - Correlação entre Capacitância e Volume de Etanol - Segunda Fase do Experimento. 

[elaborado pelos autores]. 
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Figura 33 - Correlação entre Corrente e Volume de Etanol - Segunda Fase do Experimento. 

[elaborado pelos autores]. 

 

4.3 Coleta de Dados Fase III  

Nesta fase do experimento utilizamos etanol hidratado combustível (EHC) 

e gasolina tipo C. 

Observamos através do método descrito em 3.7 que a concentração de 

etanol na gasolina tipo C utilizada é de 18%, isso explica o percentual apontado nas 

tabelas 5 e 6 (ultima linha da coluna 1), quando referenciamos 100% de Gasolina Tipo C. 

 

 
Tabela 4 – Valores obtidos em 11 amostras partindo de 100% EHC para 100% Gasolina Tipo C. 

[elaborado pelos autores]. 
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Melhor visualização de capacitância e corrente se dá através dos gáficos 

das figuras 34 e 35, para se expor os valores obtidos. 

 

 
Figura 34 - Correlação entre Capacitância e Volume de Etanol - Terceira Fase do Experimento. 

[elaborado pelos autores]. 

 

 
Figura 35 - Correlação entre Corrente e Volume de Etanol - Terceira Fase do Experimento. 

[elaborado pelos autores]. 

 

4.4 Coleta de Dados Fase IV  

A coleta de dados foi efetuada a partir de duas amostras preparadas, com 

teor de etanol conhecido, previamente determinado como descrito em 3.7. 
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A tabela a seguir mostra os valores de capacitância e corrente medidas nas 

duas amostras. 

 
Tabela 5 – Valores medidos em 2 amostras preparadas. [elaborado pelos autores]. 

 

4.5 Coleta de Dados Amostra de Referência 

A tabela a seguir mostra dados de capacitância do líquido de referência 

(Álcool Isopropílico) utilizado durante todo o experimento, durante uma semana. 

 
Tabela 6 – Valores de Capacitância Álcool Isopropílico. [elaborado pelos autores]. 
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Na figura 36, pode-se visualizar com maior clareza que a variação da 

resposta do sensor é pequena, mesmo quando as medições são feitas em dias 

diferentes, o que mostra uma grande robustez do mesmo, fator importante para uma 

futura implementação do sistema num veículo. O desvio padrão das medidas 

mostradas na tabela 7 é de 1,131, para n = 32. 

 

 
Figura 36 - Capacitância Álcool Isopropílico. [elaborado pelos autores]. 

 

4.6 Discussão dos Resultados 

Os testes preliminares utilizando EAC e gasolina tipo A evidenciam a 

possibilidade de empregar o sensor capacitivo do tipo eletrodos interligados para 

caracterização de misturas etanol/gasolina, uma vez que a capacitância das soluções 

aumenta proporcionalmente com o aumento do volume de etanol. 

Os dados coletados com as amostras de EAC + gasolina C e EHC + 

Gasolina C demonstraram a eficiência do sensor capacitivo em caracterizar a mistura 

combustível através da capacitância do fluído e sua relação com o volume de etanol 

na mistura. Existe uma correlação linear satisfatória entre porcentagem de etanol e 

capacitância, o que facilita a calibração do sensor, ou seja, a função de transferência 

do mesmo é do tipo “ax + b”, o que pode ser verificado nas figuras apresentadas neste 

capítulo. 



 

 

59 

 

A determinação da porcentagem de etanol na mistura combustível é feita 

com base nas equações de reta correspondentes às figuras 34 e 35, correspondentes às 

misturas de EHC e gasolina tipo C. Para a figura 34 temos que: 

 

C = 2,5244 x %etanol + 61,652 

 

 Onde C é capacitância medida em pF e %etanol é a porcentagem de 

etanol, em volume, na mistura. 

 De forma análoga, para a figura 35, temos: 

 

I = 0,0079 x %etanol + 0,1955 

 

 Onde I é a corrente medida em mA e %etanol é a porcentagem de 

etanol, em volume, na mistura. 

 Vemos que as equações obtidas apresentam coeficientes angulares 

bastante distintos e coeficientes de correlação comparáveis, assim, optou-se por 

trabalhar com os valores de capacitância, uma vez que um maior coeficiente angular 

implica uma maior sensibilidade para detectar pequenas variações de %etanol. 

 Substituindo os valores de capacitância para as amostras I e II na 

equação da capacitância mostrada acima obtemos a %etanol na mistura. Os resultados 

obtidos com o método padrão e os resultados obtidos através do sensor são mostrados 

na tabela a seguir. 

 

Amostra %etanol (sensor) %etanol (Método Padrão) 

I 46 43,5 

II 62 59 

 
Tabela 6 – Porcentagens de Etanol obtidas com o Sensor e com o Método Padrão. 

[elaborado pelos autores]. 

 

Os dados da tabela mostram que existe uma boa concordância entre os 

resultados obtidos pelos diferentes métodos, embora  seja necessária uma coleta de 

dados mais extensa, de modo a permitir um tratamento estatístico. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos através dos 

experimentos realizados com as misturas dos combustíveis para se verificar o 

funcionamento e confiabilidade do Micro-Sensor Capacitivo. Deve-se ressaltar que o 

objetivo do projeto não é implementar o sensor no veículo, mas sim propor uma 

alternativa para caracterizar a composição do combustível de forma a, inicialmente, 

auxiliar a sonda lambda nesta função. 

O sistema de controle eletrônico dos motores flex, que na tecnologia atual, 

faz uso do sensor de oxigênio para realimentar a ECU com informações referentes à 

queima de combustível ocorrida, necessita de parâmetros que auxiliem o conjunto, 

ECU/Motor em determinadas situações. Um dos objetivos deste trabalho era verificar 

se o sensor capacitivo do tipo eletrodos interligados é capaz de atender essa demanda. 

Considerando os resultados obtidos, observamos que com esse tipo de 

sensor, se pode alcançar bons resultados no que tange a caracterização da mistura 

combustível, que contribuem de maneira significativa na evolução dos motores flex, 

seja corrigindo eventuais panes de partida quando ocorre uma mudança significativa 

de combustível e não há tempo necessário de aprendizado por parte da ECU, através 

das informações fornecidas pela sonda lambda, ou em adequações às novas 

legislações ambientais, que a cada dia se tornam mais críticas com fatores 

relacionados a níveis de emissões de gases poluentes. 

Portanto, de acordo com os resultados alcançados, podemos concluir que é 

conveniente utilizar um Micro-Sensor Capacitivo do tipo eletrodos interligados para 

análise de combustíveis utilizados em veículos flex. 

 

5.1 Propostas Futuras  

Com o intuito de aprimorar o desenvolvimento dos sistemas flex, alguns 

experimentos poderão ser efetuados no futuro dando continuidade a esse trabalho. 

Como possibilidades de pesquisas para futuros desenvolvimentos podemos citar: 

• Execução de novos testes de bancada, para levantamento de dados, 

aplicando novas amostras de combustíveis e diferentes faixas de 

frequência para análise dos resultados. 
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• Desenvolver novas pesquisas sobre combustíveis, para identificar 

todos os compostos existentes na mistura e atestar a 

homogeneidade dos combustíveis. (Cromatografia Gasosa). 

• Desenvolvimento de um encapsulamento para o Micro-Sensor 

Capacitivo, ou um novo sensor com as mesmas características e 

maior robustez, para implementação no veículo. 

• Estudos para identificação dos locais de medição do combustível 

no veículo, com o objetivo do sistema de identificação ocorrer 

antes da formação da mistura carburante, localizando o melhor 

ponto de medição a partir do reservatório de combustível até os 

injetores. 

• Identificar as variáveis que possam alterar as características ou 

propriedades do combustível, como certas condições de trabalho 

como pressão, temperatura, cinética do combustível, entre outras. 

• Desenvolvimento de um hardware que substitua o RLC e que 

possa efetuar e armazenar as medições de capacitância realizadas 

no local mais adequado. 

• Desenvolvimento de um algorítmo para receber as informações de 

capacitância da mistura de combustíveis, efetuar a identificação do 

combustível e transmitir essa informação a ECU. 
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ANEXOS 
Anexo A – Manual Técnico do Produto VW: Adaptação do 

Combustível na ECU do Total Flex. 

 



 

 

66 

 

 
[Extraído de VW (2004)]. 
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Anexo B – Ficha de Informações: Álcool Etílico 
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[Extraído de CETESB (2012)]. 
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Anexo C – Ficha de Informações: Gasolina 
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[Extraído de CETESB (2012)]. 
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Anexo D – Ficha de Informações: Álcool Isopropílico 
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[Extraído de CETESB (2012)]. 


