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RESUMO 
Um dos principais sistemas de desempenho do veículo é o sistema de 

admissão de ar, que surgiu com o objetivo de controlar a vazão de ar que vai 
para o interior do motor, de acordo com a solicitação do motorista. A válvula 
borboleta foi criada para controlar tal função. Inicialmente o controle de 
abertura dessa válvula era através de um cabo de aço e o retorno (fechamento) 
por uma mola. Isso poderia causar uma grande queda de potência no motor, 
quando houvesse uma troca de marcha, pois quando o condutor “tira o pé do 
acelerador” para mudar a marcha, ocorre um fechamento quase que 
instantâneo desta válvula, fazendo assim o motor perder potência. Outra 
deficiência desse sistema, era na condição em que o motorista ao “pisar” no 
pedal do acelerador rapidamente ocasionava uma abertura muito veloz na 
válvula, o que levava a uma grande vazão de ar para pouco combustível 
injetado, gerando uma perda de potência no motor e em extremos casos até 
ocasionando o seu desligamento. Para evitar essas perdas de potências foram 
desenvolvidos vários sistemas para controle da admissão de ar, em evidência 
temos o sistema E-GAS. Este sistema de controle da admissão do ar tem como 
característica realizar um melhor controle da abertura e fechamento da válvula 
borboleta. O objetivo desse trabalho é desenvolver um kit didático que mostre 
os benefícios do sistema E-GAS, através de lógica de controle e uma interface 
via LabView.  Com o kit didático, ele ajudará os interessados nessa área, a 
compreenderem melhor o funcionamento desse sistema sem a necessidade de 
um veículo. O método utilizado será a lógica de controle que fará a interface 
entre os componentes do kit didático, sendo que alguns parâmetros serão 
observados através de uma ferramenta computacional, o LabView. Espera-se 
ao final desse trabalho, que o kit didático possa despertar o interesse das 
pessoas que queiram aprofundar-se no segmento de eletrônica automotiva. 
 
Palavras-chave: válvula borboleta, E-GAS, kit didático, controle. 
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ABSTRACT 
One of the main systems of the vehicle performance is the air intake 

system that emerged with the aim of controlling the flow of air going into the 
engine, according to the request of the driver. The throttle valve is designed to 
control such function. Firstly, the opening of this control valve was through a 
steel cable and the return (shutdown) by a spring.  This could cause a engine 
power falling when there were a upshift, because when the driver takes the foot 
off the accelerator to switch gears, there is a shutdown almost instantaneous of 
this valve, making the engine loses its power.  Other deficiency of this system, 
was in the condition in which the driver "steps" in the accelerator pedal quickly 
occasioned to a very fast opening valve, which led to a large flow of air to little 
fuel injected, thus causing the engine to lose power and extreme cases even 
causing it to shutdown. To avoid this loss of power multiple systems to control 
air intake, we have evidence in the E-GAS system were developed. This control 
system of the air inlet is characterized by performing better control the opening 
and closing of the throttle valve. The aim of this work is to develop an 
educational kit that shows the benefits of E-GAS system through control logic 
and an interface via LabView. With the didactic kit, it will help those interested in 
this area, to better understand the functioning of this system, without the need 
of a vehicle. The method used is the control logic that will interface between the 
components of the teaching kit and some parameters will be observed through 
a computational tool, LabView. It is expected by the end of this work, the 
teaching kit can pique the interest of people who want to delve into the 
automotive electronics segment. 
Keywords: throttle valve, E-GAS, educational kit, control. 
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1. INTRODUÇÃO 
Com a alta produção de veículos de passeio no Brasil em 2011, 

chegando à marca de 2,5 milhões de veículos por ano, e levando em 
consideração que nesse ano, a média era de um veículo para cada sete 
habitantes, enquanto que na Europa a relação é de um veículo a cada dois 
habitantes. O mercado brasileiro encontra-se em fase de grande expansão. 
Nesse contexto, o corpo de profissionais voltados para a área automotiva, vem 
aumentando significativamente. Onde a área de eletrônica embarcada 
encontrasse em maior destaque, devido aos grandes avanços tecnológicos e a 
sua utilização neste segmento.  

No entanto, é possível observar no gráfico a seguir que existe um 
grande “gap tecnológico” entre, o nível tecnológico aplicado aos veículos 
atualmente e o nível de profissionais com treinamento e conhecimento para 
atuar nesta área em especifico. 

 
Figura 1.1 – Gráfico Nível Tecnológico x Nível de conhecimento do profissional (MSX, 2007). 

Para a melhor formação de profissionais especializados na área 
automotiva, instituições de ensino têm adotado a utilização de kit’s didáticos, 
como recurso na formação de seus alunos. É notável o conhecimento que se 
ganha, quando há aplicação dos conceitos teóricos em sala de aula em algo 
físico e semelhante ao mundo real. Esses kit’s didáticos agregam maior visão e 
compreensão do sistema em que o profissional irá trabalhar. 
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1.2. Objetivos 
Este trabalho tem como objetivo criar um kit didático a partir de um 

trabalho já existente na Fatec Santo André sobre o conjunto de pedal 
acelerador com válvula borboleta que utiliza o sistema E-GAS. Com o kit 
didático será possível realizar a interação entre homem e máquina a partir da 
apresentação visual e gráfica dos sinais gerados por sensores, atuadores bem 
como a leitura de dados entre o pedal acelerador, válvula borboleta e sinal de 
rotação do tipo Hall. No desenvolvimento deste trabalho usaremos os 
conhecimentos adquiridos nas matérias de Controle, Motores, Eletrônica 
Analógica e Programação em Linguagem G (LabView). 
1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho consiste em 
uma estrutura de pesquisa, construção e desenvolvimento feito em 4 etapas: 

- a primeira etapa foi à substituição/melhoria de uma das placas que 
faz a abertura e fechamento da válvula borboleta. A esta primeira placa foi 
aplicado um circuito de potência e controle do tipo Push-pull. 

- a segunda etapa foi à substituição/ melhoria do conjunto de rotação já 
existente com a substituição de componentes eletrônicos e melhor visualização 
do sistema pelo usuário do kit didático. 

- a terceira etapa foi o desenvolvimento de uma placa para realizar a 
interface de leitura dos sinais vindos do sensor TPS, do pedal acelerador, 
válvula borboleta e sensor de rotação. Através desta placa de interface será 
possível a manipulação dos sinais e sua integração com o programa 
desenvolvido em LabView. Para realizar esta função usaremos uma DAQ-6009 
da National Instruments, que irá fazer a leitura de entradas analógicas e digitais 
para realizar a comunicação do tipo USB com o PC. 

- a quarta etapa está no desenvolvimento de um programa que terá as 
funções de: 
 realizar a interação visual entre os parâmetros resultantes de uma 

condição de trabalho simulada do sistema de admissão de ar de um 
veículo; 
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 a presentar o funcionamento do sensor TPS, sensor de rotação e válvula 
borboleta; 

 levar ao usuário a compreender o que ocorre em um sistema de 
admissão de ar com uma válvula borboleta do tipo E-GAS em condições 
de frenagem e a estratégia da função de Dash pot. 

1.4 Motivação 
A principal motivação foi à possibilidade de criar uma ferramenta para o 

estudo e aprendizado de profissionais na área automotiva. No estudo tanto do 
hardware como do software, o usuário terá uma ideia lógica do funcionamento 
de um sistema de admissão de ar que utiliza uma válvula borboleta com o 
sistema E-GAS sem a necessidade de um veiculo. O profissional terá 
condições de: 

 medir e visualizar os sinais de entrada e saída gerados pelos 
sensores, atuadores e circuitos amplificadores de potência;  

 interagir com pequenas modificações no software de forma a 
impor e modificar algumas condições de funcionamento; 

  o kit didático dará a oportunidade de o profissional vivenciar na 
prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.  

1.5 A estrutura do trabalho 
Este trabalho está divido da seguinte forma: o capitulo 2 trata de uma 

revisão teórica dos conceitos a serem utilizados nesse projeto e os sistemas de 
admissão de ar que antecedem o sistema E-GAS, o capitulo 3 mostra a 
metodologia para a criação do kit didático, no capitulo 4 são descritos os 
ensaios e os resultados obtidos e por fim, no capitulo 5 discorre a conclusão 
dos resultados obtidos e propostas para novos desafios. 
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2. CONCEITOS TEÓRICOS 
2.1 Mistura ar-combustível  

Nos motores de ciclo Otto é necessário uma quantidade determinada 
de ar/combustível para que o motor entre em operação. Esta relação é 
conhecida como relação estequiométrica, sendo que existe uma relação teórica 
para cada combustível utilizado (álcool/gasolina). 

Em um motor com combustível movido à gasolina esta relação (teórica) 
deve estar entre 14,7: 1, isto é, necessitamos de 14,7 kg de massa de ar para 
reagir e queimar totalmente com 1 kg de massa de combustível. Para veículos 
movidos a álcool esta relação (teórica) fica em torno de 9:1. 

Especificamente no Brasil ocorrem mudanças na adição de uma 
mistura de álcool anidro em uma porcentagem que varia conforme interesses 
econômicos da ordem de 20% a 25% no combustível gasolina. 

Para que o motor de combustão interna funcione de forma adequada, 
necessita de um sistema que forneça a quantidade de combustível adequada a 
cada regime de funcionamento do motor, de forma a garantir: economia de 
combustível, confiabilidade e dirigibilidade, bom rendimento térmico 
(torque/potência), baixos índices de emissões de gases poluentes.  

Um dos principais elementos de ação e controle do motor é feito pelo 
acionamento do pedal de acelerador e em consequência realizar variação 
angular de abertura e fechamento da válvula borboleta. O diâmetro da válvula 
borboleta pode variar de acordo com a solicitação do motor e cilindrada. Uma 
das condições principais para que o motor tenha o torque e potência desejada 
durante a fase de enriquecimento da mistura, fase de desaceleração e freio 
motor, será feita na sua abertura e no seu fechamento controlado, através de 
sistemas mecânico/pneumático (carburador) ou por sistemas elétrico/eletrônico 
(motor de passo). 

A partir destes conhecimentos podemos compreender a importância dos 
diferentes sistemas de formação de mistura para o funcionamento do motor do 
ciclo Otto, sendo o carburador um dos primeiros sistemas de formação de 
mistura ar/combustível utilizado por anos pela indústria automotiva.  
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2.2 Carburador 
Nos motores de ciclo Otto o primeiro tempo do motor (admissão) 

admite a mistura de ar/combustível, sendo esta feita pelo carburador, e que 
tem como função dosá-la em proporções adequadas e enviá-la ao motor de 
acordo com as condições de carga e velocidade. A carburação consiste na 
pulverização do combustível líquido em proporções adequadas com o ar, que é 
a fonte de oxigênio para a queima da mistura. Um carburador básico deve 
possuir um tubo Venturi (difusor), e dentro deste existe um vaporizador que 
está ligado a um reservatório controlado por uma boia ao qual mantém sempre 
no mesmo nível constante do combustível. Quando o ar é succionado pelo 
êmbolo do motor, o ar passa pelo difusor com alta velocidade e arrasta 
gotículas de combustível para ser comprimido dentro do cilindro. A quantidade 
de combustível é dosada através de uma agulha que limita sua passagem no 
reservatório. O controle da mistura gasosa é feita através de uma válvula 
borboleta localizada na saída do tubo Venturi, onde a variação de carga no 
motor é feita através do estrangulamento, abertura parcial ou total deste 
componente (Furnali, 2006).  
2.3 Gerenciamento eletrônico do motor 

A partir de legislações ambientais mais rígidas a indústria automotiva 
teve que aperfeiçoar e adotar novos motores e também novos sistemas de 
formação de mistura (ar/combustível), com o intuito de diminuir o impacto ao 
meio ambiente. Sistemas de gerenciamento eletrônico começaram a surgir de 
forma a substituir o carburador que não mais atendia as novas normas de 
emissões. 

No início o gerenciamento eletrônico foi aplicado em um carburador 
desta forma pode atender as normas de emissões de gases poluentes vigentes 
na época. No final dos anos 90 a Volkswagen do Brasil lançou seu primeiro 
modelo com injeção no Gol GTI no mercado brasileiro de automóveis 
substituindo o antigo carburador. 
2.4 Sistema Speed Density 

O sistema de admissão de ar dos motores de ignição por centelha (S.I.) 
é composto basicamente por um filtro de ar e seus condutos, pelo carburador 
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ou por componentes do sistema de injeção eletrônica de combustível, pela 
válvula borboleta e pelo coletor de admissão. Nesses motores, a solicitação de 
carga é realizada pela variação da quantidade mássica de ar admitida durante 
seu funcionamento e controlada por meio da variação da posição angular da 
válvula borboleta (Pujatti, 2007). 

A vazão mássica de ar real admitida no cilindro por ciclo é o parâmetro 
de referência para a introdução da quantidade de combustível visando sempre 
a formação da mistura ar/combustível em função do regime de operação do 
motor. Nos sistemas mecânicos, a quantidade de combustível introduzida no 
motor é função direta da velocidade do ar admitido pelo motor devido a sua 
passagem através de um tubo tipo Venturi instalado antes da válvula borboleta. 
A queda de pressão no interior do tubo tipo Venturi, causada pela passagem do 
ar, aspira o combustível da cuba através de um duto e um furo calibrado 
formando a mistura ar/combustível (Pujatti, 2007). 

Para que a unidade de comando do motor possa calcular a quantidade 
mássica de combustível a injetar num motor em funcionamento, respeitando a 
relação estequiométrica, é preciso medir a quantidade de mássica de ar que 
está sendo aspirada instantaneamente pelo motor (Volkswagen do Brasil Ltda., 
1998).  

Nos motores aspirados uma das formas de medição da densidade da 
massa de ar que está entrando no motor é feita através do princípio da 
medição indireta do sistema de admissão, chamado Speed Density. Para este 
calculo o sistema de gerenciamento eletrônico necessita de informações sobre 
a temperatura do ar e a pressão do coletor após a válvula borboleta permitindo 
a determinação da massa específica do ar na entrada do cilindro através de 
tabelas e equações termodinâmicas. Fazem parte do sistema Speed Density os 
seguintes sensores: 

a) O sensor de temperatura do ar do motor (ACT) e seu respectivo 
comportamento elétrico; 
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 Figura 2. 1– Sensor ACT e seu comportamento elétrico. (Apostila de Treinamento Volkswagen, 
1998). 

b) O sensor de pressão absoluta no coletor (MAP); 

 Figura 2. 2– Sensor MAP e seu comportamento elétrico. (Apostila de Treinamento Volkswagen, 
1998). 

c) O sensor de rotação do motor do tipo Hall; 
  

 Figura 2. 3– Sensor Hall e seu comportamento elétrico. (Apostila de Treinamento Volkswagen, 
1998). 

No sistema Speed Density a quantidade da massa de ar m é calculada 
em função da densidade do ar aspirado ρ e do volume de ar no interior do 
cilindro V 
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.m V , 
 

[1] 
 

onde: 
m = Massa de ar [kg]; 
ρ = Densidade do ar [kg/m3]; 
V = Volume de ar [m3]. 

 
Nos motores de combustão interna é na fase de admissão que é feito o 

arraste do ar, através do movimento descendente linear do pistão que se 
desloca do PMS para o PMI dentro do cilindro. Este movimento de 
deslocamento é conhecido como o curso do pistão dentro do cilindro. (Lobão, 
2011). A formula para o calculo do volume de um cilindro é dado pela 
seguinte equação: 

( ² / 4) V d L , 
 

[2] 
 

onde: 
 

V = Volume do cilindro [cm3]; 
d2 = Diâmetro do cilindro [cm]; 
L = Curso do pistão (PMS – PMI) [cm]. 

 
Para sabermos qual a cilindrada de um motor precisamos multiplicar o 

volume de um cilindro pelo número de cilindros presentes neste motor, 

 c V n , 
 

[3] 
 

onde:  
c = cilindrada [cm3]; 
V = volume do cilindro [cm3]; 
n = número de cilindros. 

 
Com informações provenientes dos sensores de rotação, temperatura e 

pressão do ar, e valores de calibração, a ECU do motor calcula a quantidade 
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de ar que entra no motor a cada ciclo, sendo que as principais equações 
envolvidas neste cálculo são apresentadas a seguir.  

   .   . .  2
     v v
RPMVr µ Vt µ c , [4] 

onde: 
Vr = o volume real de ar aspirado por ciclo [m3],  
Vt = o volume teórico [m3],  
μv = o rendimento volumétrico, 
c = a cilindrada do motor [cm3]. 

O rendimento volumétrico, µv, é a relação entre a massa de ar 
realmente admitida pelo motor e a massa de ar que poderia ser admitida se as 
condições de entrada de pressão e temperatura fossem mantidas, sendo: 

   realv
teórica

massaµ massa , [5] 

 
O rendimento volumétrico (µv) é representado através de um número 

adimensional que pode variar de 0 a 1 para motores comerciais naturalmente 
aspirados. (Pujatti, 2007).  

 .      
PMr Vr T , [6] 

onde: 
Mr = massa de ar aspirado por ciclo [kg], 
P = pressão absoluta no coletor de admissão [bar], 
T = temperatura absoluta do ar aspirado [ºC]. 

2.5 O gerenciamento eletrônico do motor e a válvula borboleta 
O gerenciamento do motor se encarrega de converter o desejo do 

motorista, por exemplo, a aceleração para uma determinada potência do motor 
Otto. Ele regula todas as funções do motor de tal maneira que o torque 
desejado esteja disponível com consumo e emissões reduzidas. (BOSCH, 
2005). 

A devida compreensão dos diversos sistemas e fases de um motor do 
(S.I.) irá fazer com que novas formas de controle de injeção e admissão de ar 
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em função da solicitação do condutor fossem criadas e desenvolvidas e entre 
elas está o controle da massa de ar fresco admitida pelo motor bem como a 
injeção da massa de combustível. Tudo gerenciado por uma ECU através de 
seus sensores e atuadores.  

O controle da quantidade de ar admitido pelos motores (S.I.) é 
realizado pela válvula borboleta. Nesses motores, a solicitação de carga 
demandada pelo condutor é realizada pela variação da posição angular da 
válvula borboleta que altera a quantidade mássica de ar admitida durante seu 
funcionamento. Para o sistema de gerenciamento eletrônico, a posição da 
válvula borboleta é de fundamental importância para as estratégias de marcha 
lenta, aceleração rápida, desaceleração e de economia de combustível (fuel 
cut-off). Normalmente, essa posição é monitorada através da variação de 
tensão de saída de um potenciômetro linear solidário ao seu eixo. (Dentom, 
2004). 

A válvula borboleta é utilizada como elemento de controle da massa de 
ar fresco que o motor receberá partir do momento descendente do pistão 
dentro do cilindro, ela também determina a condição de marcha lenta, cargas 
parciais e de plena carga do motor quando está totalmente aberta. O controle 
de abertura e fechamento da válvula borboleta é de vital importância para que 
o torque do motor, as emissões de gases poluentes e a suavidade e 
estabilidade de marcha lenta sejam conseguidos de forma eficiente. 
2.5.1 Válvula borboleta do tipo mecânica 

Entre os sistemas de controle por válvula borboleta temos os do tipo 
mecânico com acionamento por cabo e retorno por mola. Um dos sistemas 
mecânicos conhecidos se destaca o K-Jetronic da Bosch. O sistema K-Jetronic 
trabalha com um sistema de injeção contínua onde os injetores pulverizam 
constantemente o combustível para os cilindros. A massa de combustível não é 
determinada pela válvula injetora, mas sim por um distribuidor de combustível. 

Este sistema de injeção não necessita de qualquer acionamento por 
parte do motor. O volume de ar aspirado pelo motor é medido num regulador 
de mistura constituído por um medidor de fluxo caudal de ar e um distribuidor 
de débito de combustível passando depois pelo coletor de admissão e 
consequentemente para o motor. Ao acionar a válvula borboleta de forma 
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mecânica teremos o controle de informação feita por um interruptor da 
borboleta, este informa a unidade de gerenciamento a abertura e fechamento 
da válvula borboleta. 

O controle de fluxo do ar da válvula borboleta será feito por uma 
válvula estabilizadora de ralenti (adicionador de ar) que irá funcionar como um 
bypass para o controle do ar admitido. 

 
Figura 2. 4– Sistema K-Jetronic. (BOSCH, 2005) 

Os principais atuadores e sensores desse sistema de gerenciamento 
da Bosch são: corpo de borboleta por acionamento a cabo e retorno por mola, 
medidor de fluxo de ar e o interruptor da borboleta, apresentados pelas Figuras 
2.5, 2.6 e 2.7, respectivamente.  

 

 
Figura 2. 5– Corpo borboleta com retorno por mola (Fonte: wikipedia). 
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Figura 2. 6– Medidor de caudal de ar do sistema K-Jetronic (CEPRA- 2000). 

 

 
Figura 2. 7– Interruptor da borboleta (Fonte: www.edsolique.com). 

2.5.2 Válvula borboleta do tipo mecânica com by pass de ar 
O sistema Motronic foi o nome dado a um dos sistemas de 

gerenciamento desenvolvidos pela Bosch para controle e regulagem do motor 
ciclo Otto. 

Este sistema se caracterizou por ter a função básica de combinar o 
gerenciamento de injeção de combustível com o sistema de ignição em uma 
única unidade de comando. 

Uma das primeiras versões deste sistema de gerenciamento foi a 
Mono-Motronic. Neste sistema temos a formação da mistura feita por um único 
bico injetor que pulverizava a massa de combustível a pressão constante acima 
da válvula borboleta, conforme a Figura 2.9 apresentada a seguir.  
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Figura 2. 8– Sistema Mono-Motronic (BOSCH, 2002). 

Como característica principal o sistema Mono-Motronic apresenta o 
ajuste do fluxo de massa de ar e o torque do motor diretamente através do 
pedal do acelerador e da borboleta aceleradora. É possível a adaptação e 
regulagem da marcha lenta usando um atuador de ar conhecido como by-pass 
e a medição da carga do motor através de sensores de pressão do coletor e 
temperatura do ar de admissão. O sistema Motronic realiza os cálculos da 
massa de combustível necessária bem como o melhor ponto de ignição 
possível para um funcionamento bem ajustado do motor. A Figura 2. 9 
apresentada mostra alguns componentes que envolvem o sistema Mono-
Motronic e os principais sensores e atuadores desse sistema são apresentados 
pelas Figuras 2.9 (corpo borboleta com acionamento por cabo), 2.10 (sensor 
potenciômetro da borboleta) e 2.11 (atuador de marcha lenta do tipo motor de 
passo). 

 
Figura 2. 9– Sensores e atuadores do sistema Mono-Motronic. (BOSCH, 2002). 
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Figura 2. 10– Corpo borboleta com acionamento por cabo (Fonte: www.allpar.com). 

 
Figura 2. 11– Sensor TPS (Fonte: www.fazfacil.com.br). 

 
Figura 2. 12– Atuador de marcha lenta (Fonte: www.soinjecaoeletronica.com.br). 

  

2.5.3 Válvula borboleta do tipo combinada 
Um dos sistemas de gerenciamento desenvolvidos pela Bosch para o 

controle de injeção do combustível e ignição ficou conhecido como Motronic 
MP 9.0, este sistema apresentava uma grande sensibilidade e máxima 
eficiência devido à dosagem de combustível e regulagem do avanço do ponto 
de ignição para cada ciclo de trabalho do motor. 

Temos uma visão geral representada por sistema de injeção Bosch do 
tipo Motronic MP 9.0 com seus atuadores e sensores pela Figura 2.13:  
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Figura 2.13 – Sistema de Injeção Bosh, tipo Motronic MP 9.0 (BOSCH, 2005). 

Como característica deste sistema do tipo Motronic MP 9.0, temos a 
presença de uma unidade de comando da borboleta de aceleração. O controle 
deste tipo de válvula borboleta de aceleração combinada é feito pela unidade 
de comando do motor através da presença de dois sensores, um interruptor e 
um corretor de marcha-lenta (servomotor) integrados em uma única peça e 
com acionamento mecânico por cabo de aceleração, cujos principais 
elementos e características são apresentados a seguir. 

  
a) Sensor de posição da borboleta de aceleração (TPS): No sistema com 
válvula borboleta do tipo combinada o sensor de posição da borboleta (TPS) 
está ligado ao eixo da válvula borboleta e integrado a um circuito do tipo 
potenciômetro, este circuito irá informar a unidade de gerenciamento do motor 
pela variação de tensão e a posição e velocidade da variação angular da 
borboleta de aceleração quando acionada. 
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Figura 2.14 – Sensor da posição da borboleta de aceleração. (BOSCH, 1997).  

b) Sensor de posição do atuador da borboleta: A função deste sensor na 
válvula borboleta será informar a unidade de gerenciamento do motor a 
posição exata em que a borboleta deve ser posicionada pelo atuador de 
marcha lenta (servomotor), para poder ser feito e executado as funções como 
Dash pot e estabilização da marcha-lenta. Se houver uma avaria neste sensor 
teremos o acionamento mecânico de emergência feito por uma mola que irá 
manter a válvula borboleta com uma abertura e uma rotação constante. 

 
Figura 2.15 – Sensor da posição do atuador da borboleta. (BOSCH, 1997).  

c) Interruptor de marcha lenta: O interruptor de marcha lenta tem como 
função informar a unidade de gerenciamento quando a borboleta se encontra 
na posição fechada. Este sinal é importante para que o sistema possa controlar 
o volume de injeção de combustível (cut-off), controlar o avanço de ignição e 
controlar as emissões evaporativas. Caso ocorra uma avaria no interruptor de 
marcha-lenta a unidade de gerenciamento do motor irá utilizar os sensores de 
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posição da borboleta (TPS), o corretor de marcha-lenta e o da posição do 
atuador da borboleta para reconhecer o estado de marcha lenta do veículo. 

 
Figura 2.16 – Interruptor de marcha lenta na posição fechada. (BOSCH, 1997).  

d) Corretor de marcha-lenta (servomotor): O corretor de marcha-lenta 
(servomotor) é constituído por um motor de corrente contínua que é 
comandado pela unidade de gerenciamento do motor. Este motor de corrente 
contínua aciona um conjunto redutor por engrenagens que abre ou fecha a 
borboleta de forma controla. Na posição de emergência a borboleta mantem 
uma posição angular determinada pela ação de uma mola. O corretor de 
marcha-lenta permite fechar totalmente a borboleta e abrir ate um valor máximo 
em graus, a continuidade de abertura da válvula borboleta é feita pelo 
acionamento de um cabo de aceleração. 

 
Figura 2.17 – Corretor de marcha-lenta com servomotor (BOSCH, 1997). 
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2.5.4 Válvula borboleta do tipo E-GAS 
A partir das maiores exigências governamentais para a diminuição dos 

gases poluentes e melhoria com a segurança veicular foi aplicado uma nova 
tecnologia com eletrônica embarcada em veículos, que é a chamada tecnologia 
x-by-wire. Esta tecnologia permite a eliminação de componentes com 
acionamentos mecânicos por um acionamento elétrico/eletrônico e ligação por 
fios entre uma unidade de controle de comandando e um sistema mecânico. 

 Nos veículos atuais é conhecida como drive-by-wire (eliminação do 
cabo de acionamento do pedal do acelerador ate o eixo da válvula borboleta), 
sendo esta tecnologia associada a uma rede eletrônica embarcada tornou 
possível à melhoria dos controles e estratégias de funcionamento presentes no 
sistema de injeção para uma melhor dirigibilidade e conforto ao usuário. 
Também contribuiu para uma interação maior entre o sistema de 
gerenciamento eletrônico do motor e demais sistemas existentes no veiculo. 
Principais componentes de um sistema de drive-by-wire: 

 
Figura 2.18 - Componentes de um sistema drive-by-ware (Notícia da oficina VW, 2012, 

adaptado).  

Sendo eles: 
1) Pedal do acelerador; 
2) ECU do motor; 
3) Válvula borboleta. 
Em um sistema com ligação mecânica por cabo, mesmo com 

gerenciamento eletrônico, a unidade de comando não tem influência direta no 
torque solicitado ao motor, restando ao sistema de injeção atuar no 
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enriquecimento da mistura, mapa de ignição e no regime de desaceleração 
Dash pot por meio de um sistema mais dedicado ao controle da marcha-lenta.  

Nos sistemas de válvula borboleta por cabo a resultante do torque 
gerada no motor acaba sendo influenciado pelos desenhos complexos do 
corpo de borboleta, pela dinâmica de enchimento dos cilindros, pela pressão 
atmosférica, pelo desenho dos coletores de admissão e escapamento, pela 
dinâmica da troca gasosa, pelo sistema de acionamento de válvulas do que 
pelo sistema de gerenciamento eletrônico do motor. (Notícias da Oficina VW, 
2012) 
2.5.4.1 Características de um sistema drive-by-wire 

Para que o motor possa realizar o trabalho a qual foi solicitado pelo 
condutor, o sistema de gerenciamento receberá informações vindas de outros 
sensores, realizando o devido calculo da massa de ar que está entrando nos 
cilindros (Speed Density) e o ângulo correto de abertura da válvula borboleta 
para chegar ao torque desejado. 

Com a aplicação de um sistema drive-by-wire foi possível uma nova 
filosofia baseada no torque do motor. Neste novo conceito o sistema de 
gerenciamento irá tratar o controle da válvula borboleta em função do torque do 
motor expresso em Newton-metro, assim como a expectativa de torque do 
motor é transformada numa velocidade de abertura e num ângulo especifico 
para a válvula borboleta. 

O sistema de gerenciamento eletrônico fará controle eletrônico da 
válvula borboleta da seguinte maneira: 

1º a unidade de gerenciamento do motor irá receber a solicitação de 
posição do pedal do acelerador de forma a entender qual é o torque que o 
motorista está exigindo do motor; 

   2º a velocidade de abertura e o ângulo de abertura da válvula 
borboleta que deverá ser aplicado pela unidade de gerenciamento do motor irá 
considerar a velocidade de enchimento mássico dos cilindros para obtenção da 
resposta de aceleração e torque ao qual foi solicitado; 

  3º neste momento a unidade de gerenciamento irá fazer os cálculos da 
massa de ar que está entrando nos cilindros, o tempo de injeção e o ponto de 
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ignição necessário para que o motor possa obter o torque solicitado pelo 
motorista.  
2.5.4.2 Principais sensores para o sistema drive-by-wire: 
2.5.4.2.1 Sensor de posição da válvula borboleta. 

O sensor da borboleta de aceleração registra o ângulo da borboleta para 
a apuração de um sinal de carga em derivação. O sinal de carga em derivação 
também é usado, entre outros, como informação adicional para funções 
dinâmicas para reconhecimento de faixas (marcha lenta, carga parcial, carga 
plena) e como sinal de funcionamento emergencial em caso de falha do sensor 
de carga principal. 

Quando o sensor da borboleta de aceleração é empregado como 
sensor principal às exigências quanto à sua precisão ficam maiores. A maior 
precisão é obtida por um sensor de borboleta de aceleração com dois 
potenciômetros (dois setores angulares) e melhor posicionamento. (BOSCH, 
2002). As figuras 2.20 e 2.21 representam o sensor TPS com um 
potenciômetro e outro com dois potenciômetros respectivamente: 

 Figura 2.19 - Sensor TPS e seu comportamento elétrico. (BOSCH, 2002). 

 
Figura 2. 20 - Sensor TPS com 2 setores angulares. (BOSCH, 2002).  
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A importância do sensor de posição da borboleta (TPS) é transformar a 
posição angular da borboleta de aceleração em sinal elétrico para a unidade de 
gerenciamento do motor. A unidade de gerenciamento irá monitorar a 
velocidade de abertura da borboleta e se esta abertura aconteceu na 
intensidade adequada quando o servomotor acionar a válvula borboleta. 

No sistema em que se utilizam dois potenciômetros para a informação 
de posição da borboleta a unidade de gerenciamento do motor irá trabalhar 
com um fator de redundância com a informação do sinal analógico recebido. 

Nos casos onde o sistema de gerenciamento do motor perca um dos 
dois sinais do potenciômetro de posição da borboleta será realizado uma 
estratégia de funcionamento juntamente com o sensor de pressão do coletor de 
admissão, mantendo assim o funcionamento do motor. 
2.5.4.2.2 Sensores no pedal do acelerador 

No pedal do acelerador internamente temos dois potenciômetros de 
posição integrados que sinalizam a unidade de gerenciamento a carga exigida 
do motor e a urgência que se deseja para o fornecimento do torque solicitado 
pelo motorista. Estes sensores são alimentados com 5V (volts) pela unidade de 
gerenciamento do motor.  

 

 Figura 2. 21 - Placa com pedal de trilhas resistivas de um pedal de acelerador. (Camargo, 
2011). 

Na movimentação ao pisar no pedal do acelerador são acionado as duas 
pistas do potenciômetro onde os sinais analógicos que serão comparados pela 
unidade de gerenciamento do motor. Estes sinais analógicos possuem uma 
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diferença em seu nível de tensão de forma que a unidade de gerenciamento 
possa analisar a coerência e plausibilidade dos sinais enviados. 
 

 
Figura 2. 22 - Curva característica de um sensor com duplo potenciômetro. 

2.5.4.2.3 Interruptores de freio e embreagem. 
Conforme a solicitação do usuário sobre os pedais de freio ou de 

embreagem a ECU do motor irá receber os sinais vindos dos interruptores para 
realização da estratégia de Dash pot.  

No caso do interruptor de embreagem, a ECU do motor receberá o 
sinal em nível lógico alto (12 volts) enquanto o usuário não pisar na 
embreagem, e o nível lógico baixo (0 volts) ao acionar a embreagem. A 
estratégia de funcionamento que a ECU do motor trabalhará será a lógica da 
embreagem, ligada e desligada. A seguir a Figura 2. 23 indica a localização do 
interruptor no pedal de embreagem: 

 
Figura 2. 23 - Interruptor de embreagem (azul) e seu esquema elétrico. (Notícias da Oficina 

VW, 2012)  
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No caso do interruptor de freio, a ECU do motor receberá a informação 
de que o pedal está sendo acionado em nível lógico baixo (0 volts) enquanto a 
lâmpada de freio está recebendo nível lógico alto (12 volts). 

O interruptor de freio tem função dupla e geralmente também está 
integrado a uma única peça mecânica, porem existem casos onde os 
interruptores serão montados em peças individualizadas e com a mesma lógica 
de funcionamento, lâmpada de freio e sinal para ECU do motor. A Figura 2. 24 
apresenta a sua localização e no esquema elétrico as duas funções: 

 
Figura 2. 24 - Interruptor de freio e seu esquema elétrico. (Notícias da Oficina VW, 2012). 

2.5.4.3 Motor de corrente contínua da válvula borboleta 
O servomotor de corrente contínua recebe os sinais digitais da unidade 

de comando para atuar na abertura e no fechamento da válvula borboleta do 
acelerador por meio de uma relação de transmissão por engrenagens.  

No sistema da válvula borboleta existe uma mola que irá manter 
mecanicamente uma posição angular com abertura positiva de 
aproximadamente 18°. Esta condição é necessária para que em caso de uma 
pane no sistema eletrônico da válvula borboleta o motor permaneça em 
funcionamento e o condutor possa se locomover até a reparação do sistema 
eletrônico. 

O acionamento do motor de corrente contínua da válvula borboleta 
será feito por um sinal do tipo PWM vindo do módulo de gerenciamento do 
motor de forma controlada para abertura e para o fechamento, este sinal terá 
ciclos de trabalho com nível de tensão positivo e negativo acionando um servo-
motor na válvula borboleta. A Figura 2. 25 indica sua localização no corpo da 
válvula: 
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Figura 2. 25 – Servomotor da válvula borboleta. (Notícias da Oficina VW, 2012). 

2.5.5 Controle do Dash pot da válvula borboleta 
 Um dos subsistemas de admissão do ar que é feito pela ECU do motor 

em relação ao controle de fechamento da válvula borboleta é conhecido como 
Dash pot.  

As principais funções deste subsistema são: 
a) controle amortecimento do fechamento da pelo atuador da marcha 

lenta da válvula borboleta evitando solavancos ao motor; 
b) fechamento gradual da válvula borboleta de forma a evitar o 

aumento das emissões dos gases nocivos pelo motor. 
Para a realização do controle de Dash pot pela ECU do motor é 

necessário realizar a leitura de alguns sensores e interruptores específicos no 
veiculo. Estes os componentes são: 

- sensores do pedal de acelerador; 
- sensor de rotação do motor,  
- sensor de velocidade do veículo ou do sistema ABS; 
- interruptor de embreagem; 
- interruptor de freio. 
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A ECU do motor irá atuar no controle de fechamento da válvula 
borboleta realizando um Dash pot mais rápido ou prolongado em virtude da 
interpretação dos sinais vindos desses sensores e interruptores do veiculo.  

Teremos as seguintes condições para a realização do Dash pot mais 
rápido ou prolongado realizado pela ECU do motor: 

a) Quando o condutor soltar o pé do acelerador e acionar o pedal do 
freio a ECU do motor receberá o sinal do interruptor do pedal de freio, assim 
entendendo a solicitação feita pelo condutor de redução da velocidade. Neste 
momento será feito a leitura da queda de rotação do motor e de velocidade do 
veiculo, o sistema eletrônico irá atuar no acionamento do servo motor para 
realizar um fechamento mais rápido da válvula borboleta;  

b) Essa condição ocorrerá em uma descida de serra onde o sistema 
eletrônico irá monitorar a rotação do motor e velocidade do veiculo. Se com o 
veiculo engrenado a rotação do motor for elevada em relação à velocidade do 
veiculo o sistema eletrônico irá entender a condição de freio motor fazendo um 
Dash pot prolongado, permanecendo até que o condutor imponha uma nova 
condição pisando na embreagem para a troca de marcha ou acionando o freio. 

 Existe outra condição de ocorrência feita pela vontade do motorista 
que é a troca de marcha. Nesta condição a ECU do motor receberá o sinal do 
interruptor do pedal de embreagem para que o sistema eletrônico possa 
realizar a queda de rotação do motor mais rápido e assim diminuindo a 
velocidade na árvore primaria da transmissão, facilitando assim a troca de 
marchas. Esta queda de rotação pode ser feita pelo atraso no ponto de ignição 
ou pelo fechamento controlado da válvula borboleta. 
2.6 Amplificadores operacionais 

No desenvolvimento dos circuitos desse projeto, encontra-se em 
destaque o amplificador operacional, que está presente em grande parte dos 
circuitos de controle desse trabalho. 

O Amplificador Operacional (amp-op) é um amplificador com 
características de modo diferencial cujo ganho é muito alto, sua impedância de 
entrada muito alta e a de saída muito baixa. Pode ser aplicada para obter 
variações de tensão (polaridade e amplitude), construção de osciladores, filtros 
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e circuitos de instrumentação. A Figura 2. 26Figura 2. 26 mostra a simbologia 
de um amp-op. (Boylestad, 1999) 

 
Figura 2. 26 - Simbologia de um Amplificador Operacional (Boylestard, 1999). 

Um modo de operação bem comum, é a configuração de amplificador 
não-inversor ou multiplicador de ganho constante, geralmente utilizado para 
obter uma melhor estabilidade de frequência. A Figura 2. 27 7 mostra essa e 
configuração: 

 
Figura 2. 27 - Amplificador Operacional no modo não inversor. (Boylestad, 1999). 

A tensão de saída V0, pode ser descrita através da Equação 2.1 a seguir. 
    1

FO I
RV VR         [7] 

2.7 Conversores de frequência para tensão 
Os conversores de frequência apresentam diversas aplicações. Dentre 

as qual a utiliza-se nesse projeto, é ser um medidor de rotações do motor 
(RPM). O circuito integrado utilizado é o lm 2907(Figura 2. 28), onde a partir de 
uma variação de frequência de entrada (através do sensor Hall), obtém-se uma 
variação de tensão de saída (0 à 10V).  Este circuito integrado é equipado de 
um comparador de alto ganho com a capacidade de acionar relés, lâmpadas ou 
diversas cargas quando a frequência de entrada alcançar ou ultrapassar exato 
valor. 
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Figura 2. 28 LM2907(Fonte: Wikipedia) 

As principais vantagens da utilização desse componente são: a 
facilidade de uso, a presença do regulador diodo zener que na ausência de 
sinal de entrada a saída vai ao nível zero, o amplificador operacional tem um 
transistor com saída sem referência, entre ele também tem como 
características a presença de baixos ruídos na frequência, pode-se ligar 
diretamente no sensor de relutância para funcionar com o tacômetro, é possível 
drenar ou fornecer até 50 mA de corrente de saída para o adicionamento de 
cargas, possui linearidade de aproximadamente 0,3%, como diversos outras 
particularidades. 
 Por ser de fácil utilização e implementação, esse circuito foi utilizado 
para fazer a transformação do sinal do tipo onda quadrada proveniente do 
sensor hall para um sinal analógico que varia de 0 à 10Volts nesse projeto. 
Onde parte do datasheet se encontrará na APENDICE 1. 
2.8. Circuitos de potência transistorizados do tipo Push pull 

Um amplificador recebe um sinal de um determinado transdutor 
(elemento sensor) ou de uma fonte de entrada e fornece uma versão 
amplificada desse sinal para um dispositivo de saída ou outro estágio 
amplificador (alto-falante). O sinal de um transdutor (elemento sensor) é baixo 

Os amplificadores de pequenos sinais apresentam as seguintes 
características: 

- linearidade na amplificação; 
- amplitude de ganho. 
Em amplificadores de grandes sinais as principais características são: 
- eficiência de potência do circuito; 
- a máxima quantidade de potência que o circuito é capaz de fornecer; 
- o casamento de impedância com o dispositivo de saída. 
Podemos nomear os tipos de amplificadores por classe, sendo que 

estes indicam a quantidade que o sinal de saída varia sobre um ciclo de 
operação para um ciclo completo de sinal de entrada. 
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2.8.1 Classe de amplificadores 
Classe A: o sinal de saída varia por um ciclo completo de 360°, porem 

o ponto de polarização será feito em um nível tal que o sinal possa variar para 
cima e para baixa sem atingir uma tensão suficientemente alta capaz de ser 
restringida pelo nível da fonte de tensão, ou descer a um ponto que possa 
atingir o nível inferior da fonte ou 0 Volts. 

 
Figura 2. 29 - Sinal de saída de um amplificador de Classe A (Boylestad, 1999). 

Nesta classe de amplificadores é possível obter uma eficiência de 
potência do amplificador, que é a razão entre a potência de saída e a potência 
de entrada na faixa de 25% a 50%. 

Classe B: um circuito desta classe fornece um sinal de saída que varia 
sobre metade do ciclo da entrada, ou por 180°. O ponto de polarização DC 
está, portanto em 0 Volts com a saída variando a partir deste ponto de 
polarização durante meio ciclo. Dois amplificadores classe B são utilizados 
para assim um fornecer saída durante o meio ciclo positivo e o outro para 
operar durante o meio ciclo negativo. A somatória dos meios ciclos fornece 
uma saída para os 360° completos de operação. Este tipo de conexão realiza a 
operação denominada Push pull. 

 
Figura 2. 30 - Sinal de saída de um amplificador de Classe B (Boylestad, 1999). 
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Uma das informações importantes na utilização de um amplificador da 
Classe B está na sua eficiência, que é definida como a razão entre a potência 
de saída e a potência de entrada do circuito. 

Este circuito sem que tenha nenhuma potência de polarização DC e 
com ausência de sinal de entrada pode fornecer uma eficiência máxima que 
atinge 78,5%. 

Na construção e conexão de um circuito de potência do tipo Push pull 
podemos utilizar um acoplamento com transformador ou usando uma operação 
com transistores NPN ou PNP para proporcionar uma operação em ciclos de 
polaridades opostas. 
2.8.2 Funcionamento de um circuito do tipo Push pull 

Usando transistores do tipo NPN e PNP é possível obter um ciclo 
completo de saída através da carga, usando meios ciclos de operação de cada 
transistor. Embora um único sinal de entrada seja aplicado na base de ambos 
os transistores e sendo de tipos opostos, conduzirão em meios ciclos opostos 
da entrada. O transistor NPN será polarizado para a condução pelo meio ciclo 
positivo do sinal, proporcionando um meio ciclo de sinal através da carga. 
Durante o meio ciclo negativo de sinal, o transistor PNP é polarizado para a 
condução. 

Durante um ciclo completo da entrada, um ciclo completo de sinal de 
saída é desenvolvido através da carga. Uma desvantagem do circuito é a 
necessidade de duas fontes de tensão separadas. Outra desvantagem, menos 
óbvia, é a distorção de crossover resultante no sinal de saída. Distorção de 
crossover refere-se ao fato de durante a passagem do sinal de positivo para 
negativo, haver uma não linearidade no sinal de saída. Isso resulta do fato de o 
circuito não apresentar um chaveamento perfeito de um transistor conduzindo 
para outro cortado na condição de tensão zero. Ambos os transistores podem 
estar parcialmente cortados de modo que a tensão de saída não segue a 
entrada em torno da condição de tensão zero, isto é possível visualizar na 
figura onde mostra o que ocorre na passagem de um ciclo positivo para um 
ciclo negativo. A Figura 2. 31 mostra as condições de operação desse circuito: 
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Figura 2. 31 - Condições de operação do circuito Push pull (Boylestad, 1999). 

3. PARTE PRÁTICA E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 
DIDÁTICO 
3.1. O Conjunto de controle da válvula borboleta 

O conjunto de controle da válvula borboleta é basicamente constituído 
por um corpo borboleta e um pedal do acelerador, onde a tecnologia aplicada é 
a drive-by-ware, o que elimina o cabo acelerador e um atuador externo de 
marcha lenta e que permite um controle eletrônico para abertura e fechamento 
da válvula por meio de um motor DC 12V, o circuito utilizado era basicamente 
um transistor que alimentava o motor DC, e seu retorno era feito por uma mola 
acoplada ao seu eixo. Para um melhor controle, foi criado um circuito do tipo 
Push pull, que permite não só o controle da abertura da válvula, como também, 
o seu fechamento. O sinal para abrir a válvula é obtido através de um 
potenciômetro no pedal de acelerador que varia de 0 à 10V, e comparado a um 
sinal de posição da válvula borboleta que varia entre 0 à -10V. Esse sinal entra 
no circuito Push pull que é dado pela Figura 3. 1: 

 
Figura 3. 1 - Circuito Push pull 
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Nesse circuito temos um amplificador operacional que recebe um sinal 
de entrada que varia entre +10V à -10V. Conforme demonstrado no capitulo 2, 
podemos controlar os dois transistores, chaveando assim, uma tensão positiva  
ou negativa para atuar na borboleta, assim determinando o seu sentido de 
rotação. 

Exemplo: Se temos um sinal positivo proveniente do comparador, há 
uma abertura na válvula borboleta, pois o transistor Q1, irá demandar uma 
tensão positiva para o motor DC da válvula. 

 
Figura 3. 2 - Circuito Push pull conduzindo pelo Q1 

Se tivermos um sinal negativo vindo do comparador, há então, um 
fechamento da válvula, uma vez que o transistor Q2 irá fornecer uma tensão 
negativa, fazendo o motor girar ao sentido oposto à abertura, e induzindo a 
borboleta a fechar.   

 
Figura 3. 3 - Circuito Push pull conduzindo por Q2 

Tem-se na Figura 3. 4 o conjunto da válvula borboleta junto com a 
implementação do circuito Push pull. 
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Figura 3. 4 - Conjunto da válvula borboleta com circuito Push pull 

3.2. O Conjunto didático sensor de rotação 
O conjunto didático do sensor de rotação é construído por um motor 

DC de 24V,  um sensor Hall  e uma placa de interface. O motor DC 
encarregasse de simular a rotação de acordo com a solicitação (um sinal de 0 
à 10V do pedal). O sensor de rotação (Hall) indica a que rotação está o motor, 
com um sinal do tipo onda quadrada, que varia sua frequência de acordo com a 
rotação. Para efeitos didáticos foi necessário a criação de um circuito para a 
transformação desse sinal em um sinal analógico que varia de 0 à 10V, de 
acordo com a rotação em que está o motor. Esse circuito foi construído e conta 
com o LM 2907 que basicamente transforma a variação de frequência do 
sensor Hall em uma variação de tensão. Conforme a Figura 3. 5: 

 
Figura 3. 5 - Circuito de transformação frequência/tensão. 
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3.2.1 Placa de interface 
A placa de interface tem como objetivo a interação dos conjuntos 

didáticos com sinais provenientes do ambiente externo, ou seja, é possível 
através dessa placa: abrir a válvula borboleta e aumentar a rotação do motor 
de forma independente do sinal do pedal, ou trabalhar em conjunto com o 
mesmo. Para que fosse possível essa interação, foi criado um circuito 
somador, conforme a Figura 3. 6: 

 
Figura 3. 6 - Circuito somador para interface. 

Esse circuito conta com um somador que soma o sinal proveniente do kit 
didático junto a um sinal do ambiente externo, como o kit trabalha com uma 
faixa de 0 à 10V, e como a DAQ 6009 gera sinais de saída de 0 à 5V, assim 
como microcontroladores também trabalham nessa faixa de tensão, para que 
esses sinais ficassem condizentes com o do kit didático, foi incorporado um 
ganho de aproximadamente 2, para os sinais externos (gerados fora do kit) 
utilizando um jogo de resistores na construção do somador. 
Conforme a equação: 

    1
FO I

RV VR        [7] 
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Utilizando resistores de 10Kohms para Rf e de 4K7ohms para R1, 
temos um ganho na ordem de aproximadamente 2 (2,127). Logo os sinais que 
variam de 0 à 5V, com esse ganham passam a variar de 0 à 10V. 
NOTA: O circuito somador nesse caso, o sinal de saída conforme a equação 
2.1, gera um sinal invertido, ou seja, foi necessário junto ao circuito somador, 
incorporar um amplificar operacional com a configuração de inversor, para que 
invertesse o sinal. 
Tem-se na Figura 3. 7, a montagem do conjunto de rotação: 

 
Figura 3. 7 - Conjunto de rotação. 

3.3. O software em LabView 
Nessa segunda etapa, o objetivo é demonstrar via LabView, os sinais 

adquiridos a partir do kit didático, como: rotação, posição do pedal acelerador e 
posição da borboleta. E também controlar o fechamento da válvula e o controle 
da marcha lenta por meio do LabView. Para isso utilizamos como interface a 
DAQ 6009 (Figura 3. 8).  
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Figura 3. 8 - NI USB-6009 (Fonte: www.sine.ni.com). 

Que basicamente, é uma ferramenta na qual há entradas e saídas de 
sinais (digitais/analógicos) com uma comunicação via USB, com o computador. 
A lógica utilizada para a programação segue o seguinte fluxograma da Figura 
3. 9: 

 
Figura 3. 9 - Fluxograma da programação em LabView. 

Os sinais de rotação, posição da válvula borboleta e a posição do pedal 
de acelerador, são obtidos a partir do kit didático. São sinais analógicos que 
variam de 0 a 10 Volts, esses sinais entram no programa através da DAQ 
6009, e são demonstrados no front painel do LabView, conforme a Figura 3. 10: 
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Figura 3. 10 – Front painel do software LabView. 

Há também um controle de fechamento da válvula borboleta (Dash pot), 
que funciona da seguinte maneira, há leitura dos sinais da válvula borboleta e 
do pedal de acelerador, esses sinais são comparados, se o sinal do pedal for 
maior que o da borboleta, o valor dele é atuado na borboleta, ou seja, a                            
borboleta “abre”. Se o sinal da borboleta for maior do que o sinal do pedal, o 
software adota uma estratégia de Dash pot, um fechamento mais lento da 
válvula borboleta. A programação utilizada para realizar essa estratégia é 
demonstrada na figura 3.11:  

 
Figura 3. 11 - Situação em que o sinal do pedal > sinal da borboleta. 

Onde a “DAQ Assisntant” representa os sinais de entradas pela DAQ 
6009 e a “DAQ Assistant 2” representa o sinal de atuação para a válvula 
borboleta. Temos também a condição em que ocorre o Dash pot: 
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Figura 3. 12 - Situação em que o sinal do pedal < sinal da borboleta. 

Quando ocorre a situação em que o sinal do pedal é menor que o sinal 
da borboleta, o software atua no controle do fechamento da válvula borboleta, 
realizando um Dash pot, um fechamento mais lento da válvula. Essa função vai 
decrementando o valor da borboleta em um determinado tempo pré 
programado,  tendo uma função de controle para ela não decrementar valores 
menores que zero. 

O código completo dessa etapa pode ser encontrada na APÊNDICE 1. 
3.4 Terceira etapa: A montagem dos kit´s trabalhando em conjunto ao 
software em LabView. 

A terceira etapa tem como objetivo, a montagem e a interação dos kit´s 
de rotação e da válvula borboleta. Representando os sinais provenientes dos 
kit´s na ferramenta computacional LabView, através da DAQ 6009. 

   Como os circuitos interagem com uma lógica de 0 à 10V, e a DAQ 
6009 consegue-se ler sinais nessa faixa, mas só consegue gerar sinais de 0 à 
5V, a placa de interface tem junto ao circuito somador, um ganho de 
aproximadamente 2 para os sinais provenientes da DAQ 6009. 
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Figura 3. 13 - Circuito Somador da placa de interface adaptado. 

O conjunto de resistores R6(4k7ohm) com o resistor R1(10kohm) 
garantem o ganho de aproximadamente 2 para o sinal proveniente do LabView. 
A Figura 3. 14, mostra a montagem dos kit´s junto com a interface via LabView. 
 

 
Figura 3. 14 - Montagem dos kits didáticos para realização de experimentos. 

A Figura 3. 14 demonstra a montagem prática do sistema didático 
deste trabalho, onde podemos observar o notebook com software (1), o 
conjunto da válvula borboleta (2), a interface pela DAQ 6009(3) e o conjunto de 
rotação (4). 
 Esse conjunto é montado na seguinte sequencia: 
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1) Interligam-se todos os GND´s para o sistema ter a mesma referência; 
2) O sinal do pedal é ligado a placa de interface;  
3) Liga-se os sinais interessados na DAQ 6009; 
4) Os sinais tratados pelo software (sinais de saída da DAQ 6009) devem 

ser ligados na placa de interface; 
5) Analisar o funcionamento do sistema pelo front painel do LabView, e 

atuação na válvula e motor DC. 
Tem-se na Figura 3. 15 e Figura 3. 16 a condição de abertura da 

válvula e o conjunto de rotação em operação respectivamente. 

 
Figura 3. 15 Abertura da válvula borboleta. 
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Figura 3. 16 Conjunto de rotação em operação. 

4. RESULTADOS OBTIDOS. 
A seguir serão apresentados os resultados práticos da interação entre 

os kit´s didáticos e a interface via LabView. 
4.1. Abertura da válvula borboleta e atuando no motor. 

Para a abertura da válvula e controle de rotação do motor, há um sinal 
proveniente do potenciômetro do pedal, que passa por um condicionador de 
sinal que o ajusta na faixa de 0 à 10V. Esse sinal entra na placa de interface e 
na DAQ 6009, onde é processado e depois também interagindo na placa de 
interface. Conforme demonstrado na Figura 3. 13, como o sinal para abertura 
entra no circuito de interface, de maneira direta, ou seja, não passa pelo 
software em LabView, logo a sua atuação para abrir chega a ser instantânea. 

Temos a representação via LabView, da porcentagem de abertura do 
pedal e da válvula borboleta como na Figura 4. 1: 
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Figura 4. 1 - Abertura do pedal em 100%. 

4.1.2. Fechamento da válvula borboleta e controle de Dash pot. 
Quando temos a situação de Dash pot, quando o sinal do pedal é 

menor que o sinal da borboleta, temos o controle de fechamento da válvula 
através do LabView. Ao notar essa situação, o programa acende o led de Dash 
pot no front painel. Conforme a Figura 4. 2: 

 
Figura 4. 2 - Situação de Dash pot. 

O software identificando essa situação, tende a manter o sinal de 
atuação da borboleta no estado atual, ou seja, aberta. Até que identifique um 
sinal do interruptor de freio. 
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Figura 4. 3 - Situação em que o interruptor de freio é acionado. 

Nessa situação, ocorre um fechamento mais rápido da válvula, assim 
simulando um freio motor. 
   Portanto, como o kit didático trabalha basicamente com amplificadores 
operacionais, o controle de Dash pot só é possível com esse software em 
LabView. Pois sem ele, logo que o pedal fosse desacionado, a válvula 
borboleta fecharia instantaneamente. 
4.2. Controle da marcha lenta do motor. 

A rotação do motor em marcha lenta pode ser imposta pelo usuário 
usando o front painel, conforme a Figura 4. 4: 

 
Figura 4. 4 - Controle de marcha lenta. 

Esse controle foi possível, pois com a placa de interface pode somar 
um sinal vindo do LabView junto ao sinal que irá atuar na rotação do motor. 
Assim, mesmo que o pedal do acelerador este desacionado e a válvula 
borboleta esteja fechada, teremos o motor DC simulando a rotação em marcha 
lenta. 
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5. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS. 
Mesmo tendo conhecimento que o sistema E-GAS ser um sistema 

muito complexo com muitas estratégias, e a tecnologia aplicada (amplificadores 
operacionais) não é a mesma usada em uma ECU do motor, dentro da 
proposta inicial o objetivo foi alcançado, ou seja, foi construído um kit didático 
do sistema E-GAS com interface via LabView através de técnicas simples de 
serem aplicadas. 
   O sistema ainda possibilita a implementação na área de estudos de 
servomecanismos com tecnologia drive-by-wire (kit da válvula borboleta), 
controle de rotação (kit didático de rotação), e a programação em LabView. 
   Este trabalho fomentou, pela motivação, da falta de kit´s didáticos para 
estudantes de eletrônica automotiva. E atrair mais profissionais interessados 
para a área automotiva. 

Existem diversas possibilidades para a continuação desse trabalho, 
dentre elas, podemos citar: 
 Um controle de abertura da válvula borboleta, a partir da variação de 

velocidade do pedal; 
 Demonstração de todos os sinais do kit didático, via LabView; 
 Interagir junto ao kit de injeção de combustível e com interface via 

LabView; 
 Desenvolvimento de um módulo do sistema E-GAS. 
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