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RESUMO 
 

Os Motores de Combustão Interna (MCI) são a principal fonte geradora de 

trabalho mecânico, principalmente em veículos automotores, e sua quantidade só vem 

crescendo desde sua invenção no século XIX. Com o aumento da utilização desses 

motores houve também o aumento do consumo de petróleo e em contrapartida o 

aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera. Há tempos pesquisadores 

trabalham com o intuito de melhorar o desempenho dos MCI’s para que se reduza a 

emissão de poluentes na atmosfera. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver o estudo de uma nova estratégia 

para otimização dos MCI’s conforme definição do ciclo Otto. O estudo será elaborado 

com base na comparação entre a velocidade do disparo das velas de ignição e um 

experimento que acionará lasers, para isso faremos com que o laser e as velas sejam 

acionados simultaneamente. Sendo assim, esperamos aprimorar o processo e ajudar para 

que no futuro seja criado um sistema que possa substituir por completo o sistema de 

ignição à velas. 
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ABSTRACT 
 

The Internal Combustion Engines (MCI) are the main source of mechanical 

work, especially in motor vehicles, and their numbers only been growing since its 

invention in the nineteenth century. With the increased use of these engines was also 

increased oil consumption and in return increase the emission of greenhouse gases in 

the atmosphere. Researchers have long work with the objective of improving the 

performance of MCI's for you to reduce the emission of pollutants into the atmosphere. 

              This work aims to develop the study of a new strategy for optimizing the MCI's 

as defined by the Otto cycle. The study will be based on the comparison between the 

speed of firing of the spark plugs and an experiment that will trigger lasers, for it will 

cause the laser and the candles are triggered simultaneously. Therefore, we hope to 

improve the process and help for the future is created a system that can completely 

replace the ignition system to the spark plugs. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Motores de Combustão Interna (MCI) são máquinas térmicas que 

transformam energia de uma reação química da mistura de ar com combustível, 

classificada como combustão, em energia mecânica (BOSCH, R. 2005).  

Essas máquinas, que são alimentadas normalmente por gasolina, álcool ou gás 

natural, são conhecidas por motores de ignição por centelha (ICE), ou seja, tem sua 

combustão feita por velas de ignição, que provocam um faiscamento na mistura 

ar/combustível, gerando a combustão. Abaixo, na figura 1, o desenho em corte de um 

MCI (SANTOS, A.M. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Motor de combustão interna em corte  

Fonte: Imagem tirada de apostila da aula de motores, 2011. 
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Existem vários modos de classificar os MCI. Neste trabalho serão estudados os 

motores a ciclo Otto com as seguintes características:  

 A mistura de ar com combustível no coletor de admissão;  

 Quatro tempos de trabalho; 

  Ignição por centelha; 

  Movimento alternativo dos pistões; 

 Utilização em veículos automotores.  

A necessidade de se reduzir emissões de poluentes e aproveitar melhor os 

recursos naturais para que estes durem mais são os grandes motivadores para as 

pesquisas relacionadas aos MCI. Na década de 90 o desenvolvimento de novas 

tecnologias para os MCI foram motivadas pela preocupação com o meio ambiente e 

com o esgotamento dos recursos energéticos. A criação de acordos e posteriormente leis 

que impuseram limites às emissões de determinadas substâncias tóxicas, como 

monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados ou 

parcialmente queimados consolidaram tais motivações (ALMEIDA, 2005). 

O componente alvo deste trabalho é a vela de ignição, que executa um papel 

importantíssimo no processo de combustão nos motores a ciclo Otto. Isto é corroborado 

pela dependência do motor quanto ao ângulo de ignição para o maior aproveitamento da 

energia gerada pela combustão, da quantidade de energia térmica da centelha fornecida 

pelas velas, do posicionamento e outros fatores que podem alterar o desempenho dos 

MCI, tanto na eficiência mecânica quanto na emissão de poluentes. 

Diferentemente do que acontece no ciclo Otto, o ciclo Diesel não usa velas de 

ignição para fazer com que a mistura se inflame e realize a fase mais importante deste 

ciclo de trabalho, ou seja, a combustão. A compressão do ar fresco admitido nos 

motores Diesel faz com que aumente a pressão dentro do cilindro e com isso um 

respectivo aumento da temperatura, de modo que o combustível que é injetado 

diretamente na câmara de combustão se inflame espontaneamente, porém de uma 

maneira controlada. 

Com o intuito de trazer melhorias para o rendimento do processo de 

combustão, acreditamos que a utilização de um sistema à combustão interna embasada 
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em um LASER 
1
 (abreviação para Light Amplified by Stimulated Emission Radiation), 

no lugar das tradicionais velas de ignição possa trazer melhorias para o rendimento do 

processo de combustão. Portanto, evidenciando as características do LASER, que com 

certeza foi um dos maiores inventos da humanidade nos últimos 50 anos, vamos utilizar 

este componente que tem particularidades tais como a velocidade e a precisão do foco 

de luz que é capaz de gerar energia suficiente para cortar até chapas de aço. Vamos 

experimentá-lo para fornecer a quantidade de energia térmica necessária dentro de cada 

cilindro e obter ganhos em vários aspectos comparados à vela de ignição. Este projeto é 

basicamente um estudo para sabermos o quão mais rápida seria a atuação de um LASER 

se comparado com a vela de ignição e também possibilitar a oportunidade de outros 

estudantes continuarem o estudo a partir deste trabalho.    

No início, o LASER era apenas um objeto existente nas histórias de ficção 

científica, mais conhecido como “raio da morte”. Poucas descobertas científicas tiveram 

a gama de aplicações deste invento revolucionário.  A partir da década de 70, através de 

pesquisas científicas, surgem novos dispositivos e suas primeiras aplicações, dentre elas 

algumas notáveis como em telecomunicações e a medicina. 

Aos poucos o LASER foi ganhando espaço até se tornar nos dias de hoje, um 

elemento de uso cotidiano, inclusive em nossos lares. Um instrumento magnífico, que 

tem seu funcionamento baseado nas leis fundamentais da interação da radiação 

luminosa com a matéria, com estas características, desde sua descoberta, foi a solução 

para diversos problemas em várias áreas do conhecimento. Pelo seu desenvolvimento 

podemos continuar esperando novas e maravilhosas aplicações para os próximos 50 

anos (BAGNATO, 1998). 

Com essas informações, realizaremos um levantamento das vantagens e 

desvantagens dessa substituição, de modo que o foco de luz ocorra com o controle 

necessário das ignições. Os resultados esperados dessa reforma são, no mínimo, um 

desempenho superior ao das velas de ignição em vários aspectos que verificaremos ao 

longo deste texto. 

 

                                                           
1 Embora o termo Laser seja um estrangeirismo e não possua registro no vocabulário ortográfico da 

Língua Portuguesa, este possui registro em diversos dicionários de boa referência no nosso idioma. 
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1.1 Motivação para o estudo 

O objetivo deste trabalho é trazer uma nova tecnologia para o funcionamento 

dos motores de combustão interna, que se resume em comprovar a alta eficiência do 

LASER em mais este processo. Portanto, pretendemos substituir um componente que 

gera alguns problemas por causa da velocidade de propagação da chama dentro do 

cilindro, proporcionando perda de eficiência e gerando poluentes na atmosfera, por um 

outro que se mostra um candidato promissor a reduzir tais problemas. Assim, através de 

todo estudo realizado até o momento, resolvemos propor esta aplicação como parcela de 

uma colaboração para a melhoria deste sistema. 

1.1 Conteúdo 

Este trabalho está dividido da seguinte maneira: o capítulo 2 discorrerá sobre 

uma revisão bibliográfica mostrando o histórico dos principais componentes deste 

estudo. No capítulo 3 verificaremos o sistema completo das velas de ignição que são 

utilizados atualmente e quais as dimensões dos problemas causados pelas velas. 

No capítulo 4 mostraremos a nossa proposta de comparação das velas pelos 

lasers, onde será visualizado o funcionamento, a eletrônica do sistema e o modelo deste 

novo experimento, estratificando-os para um estudo comparativo entre a velocidade de 

acionamento das velas e o dos lasers. 

Finalmente, no capítulo 5 faremos nossas conclusões embasadas nos resultados 

do estudo desta proposta e a proposição de novos desafios. Ainda nessas considerações 

finais, verificaremos o cumprimento das nossas metas e comentaremos sobre as 

dificuldades encontradas neste projeto. 
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2  REVISÃO HISTÓRICA 

O motor de combustão interna foi um grande invento da humanidade e muitos 

homens foram responsáveis pelos estudos até elaboração do primeiro motor a quatro 

tempos. 

Serão descritos os estudiosos e inventores desta máquina térmica que está no nosso 

dia-a-dia após tanto tempo com os mesmos princípios de funcionamento. 

 

2.1 Breve Histórico dos Idealizadores das Máquinas Térmicas 

Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-1832) foi o pioneiro nos estudos térmicos do 

motor a vapor, o qual consiste em uma fonte de calor, água, vapor e o condensador 

como recipiente de calor. Ele introduziu o conceito de ciclo e estudou a transformação 

de calor em trabalho. Benoit Paul Émile Clapeyron foi quem descreveu as funções 

matemáticas e geométricas das máquinas térmicas de Sadi Carnot (DONOSO). Eles 

fundamentaram os estudos que futuramente se tornariam os motores de quatro tempos. 

 

2.2 Ciclos de Potência 

2.2.1 Ciclo de Carnot 

Sadi Carnot  publicou em 1823 um trabalho intitulado “Reflexões sobre a 

potência motriz do fogo”. Enunciava aí um ciclo ideal que, partindo da transformação 

de gases perfeitos, deveria ter um rendimento de aproximadamente 72%, o qual nunca 

foi atingido por um motor térmico real. Conhecido com o nome de “Ciclo de Carnot”, 

este ciclo teórico se divide em quatro fases. 

As quatro fases do ciclo são: 

Primeira fase (1-2): compressão isotérmica. Uma massa gasosa é introduzida 

no cilindro e depois comprimida pelo pistão “temperatura constante”, sendo o cilindro 

resfriado durante esta fase. 

Segunda fase (2-3): compressão adiabática. Sendo interrompido o resfriamento 

do cilindro, continua-se a compressão rapidamente de modo que nenhuma troca de calor 

tenha lugar entre gás e o cilindro. 
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Terceira fase (3-4): expansão isotérmica. Ao passo que, durante a compressão 

isotérmica o cilindro deve ser resfriado, durante a expansão isotérmica, este mesmo 

cilindro exige aquecimento para tornar a temperatura constante. 

Quarta fase (4-1): expansão adiabática. Continuando o repouso, faz-se cessar o 

reaquecimento do cilindro para que essa fase se efetue sem troca de calor com o cilindro 

e que a massa gasosa retorne o volume e a pressão que possuía no início da primeira 

fase (FRÓES, 2009). 

O gráfico da figura 2 abaixo explícita melhor as fases do ciclo de Carnot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Ciclo Otto  

Em 1862, Beau de Rochas, físico francês, enunciou os princípios de 

funcionamento de um motor de quatro tempos, ele descreveu toda a sequencia de 

eventos na qual a eficiência poderia ser conseguida, essa sequencia ainda é usada até 

hoje. Porém, Rochas não construiu nenhum motor. Foi só em 1876 que Nicolaus Otto, 

alemão que determinou quais os 4 tempos de trabalho de um MCI, começou a fabricar 

motores de 4 tempos com peças móveis.    

 

Figura 2 – Ciclo de Carnot 

Fonte: Desenho elaborado pelos autores do trabalho, a partir do estudo do ciclo de Carnot 2011. 
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Teoricamente, enunciamos o referido ciclo como “o enchimento do cilindro 

efetua-se com a pressão atmosférica”. Deste, consideramos a compressão adiabática 

(AB), a elevação brutal da pressão em volume constante (BC), a expansão adiabática 

(CD) e a baixa brutal de pressão em volume constante (DA), de acordo com a figura 3. 

Comecemos pela compressão adiabática, que uma vez efetuada, comprime os 

gases a uma determinada temperatura, contudo insuficiente para provocar a inflamação. 

Sobre a transformação isovolumétrica, observamos que esta introduz uma fonte 

quente destinada a elevar instantaneamente a pressão dos gases por meio de uma 

centelha elétrica. No entanto, ainda observamos que o pistão não possui tempo 

suficiente para deslocar-se durante essa transformação de volume constante. 

Terminada a inflamação, observamos o início da terceira fase. A massa gasosa 

distende-se de maneira adiabática e ao final de tal distensão observamos uma 

diminuição sensível de pressão. 

Na quarta fase do processo, a abertura da válvula de escape provoca uma baixa 

repentina de pressão que leva o interior do cilindro à pressão atmosférica enquanto o 

pistão retorna ao ponto morto a volume constante ( FRÓES,2009 ). 

 No motor real, o ciclo é diferente do idealizado, pois ocorrem perdas devido à 

sua construção mecânica, à combustão da mistura e às características dos gases. O ciclo 

Figura 3 - Ciclo Beau de Rochas 

Fonte: Desenho elaborado pelos autores do trabalho, após estudo do ciclo otto 2011. 
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térmico que ocorre no interior do cilindro segue a forma representada na figura 3, na 

qual ocorrem cinco processos podem ser observados na figura a seguir. 

2.3 Principais Componentes dos MCI 

Os principais componentes de um MCI são: 

Bloco do motor - o motor propriamente dito, onde são usinados os cilindros ou 

os furos para a colocação destes, os motores arrefecidos a ar levam cilindros aletados, 

possuindo, geralmente, bloco baixo permitindo que os cilindros fiquem expostos à 

circulação do ar de arrefecimento. Na parte inferior do bloco estão os alojamentos dos 

mancais centrais, onde se apóia o eixo de manivelas (virabrequim). Nos motores 

horizontais (boxer), de cilindros opostos, o eixo de manivelas acha-se no centro do 

bloco, que por sua vez é composto de duas partes afixadas por parafusos. Geralmente 

fabricado em ferro fundido, sendo que ultimamente têm sido utilizadas, por melhores 

características em temperaturas elevadas (FRÓES, 2009). 

 

Cabeçote - é uma espécie de tampa do motor contra a qual o pistão comprime a 

mistura, no caso do ciclo Otto, no ciclo Diesel comprime-se apenas o ar. Geralmente 

possui furos com roscas onde são instaladas as velas de ignição ou os bicos injetores e 

onde estão instaladas as válvulas de admissão e escape com os respectivos dutos. 

Geralmente feito de alumínio, possui diversas galerias para refrigeração, uma vez que 

contém as câmaras de combustão (FRÓES, 2009). 

 

Figura 4 - Bloco do Motor 

Fonte: Retifica Standard, em  http://www.retificastandardltda.com.br, 2011. 

 

http://www.retificastandardltda.com.br/
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Cárter - parte inferior do bloco do motor e é responsável por cobrir os 

componentes da parte inferior do motor, e captar e armazenar o óleo do sistema de 

lubrificação (FRÓES, 2009). 

 

Pistão - é a parte móvel da câmara de combustão. Ele recebe a força de 

expansão dos gases queimados, transmitindo-a para biela, por intermédio de um pino de 

aço denominado pino do pistão. É em geral fabricado em liga de alumínio (FRÓES, 

2009). 

 

Figura 6 – Cárter 

Fonte: Auto Peças Xavier, em www.autopecasxavier.com.br, 2011. 

Figura 5 – Cabeçote 

Fonte: Cabeçote de Motor, em www.cabecotedemotor.com.br, 2011. 

. 

http://www.autopecasxavier.com.br/
http://www.cabecotedemotor.com.br/
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Biela - braço de ligação entre o pistão e a árvore de manivelas, este recebe o 

impulso do pistão transmitido-o a árvore de manivelas (virabrequim). É importante 

salientar que o conjunto biela-virabrequim transforma o movimento retilíneo do pistão 

em movimento rotativo do virabrequim (FRÓES, 2009).   

 

 

Árvore de Manivelas - mais conhecido como virabrequim ou mesmo eixo de 

manivelas, este componente é o eixo do motor propriamente dito, o qual na maioria das 

vezes é instalado na parte inferior do bloco, recebendo ainda as bielas que lhe permitem 

o movimento (FRÓES, 2009).  

 

Figura 7 - Pistões do Motor 

Fonte: Comp Line, em http://complinecompressores.com.br/home, 2011. 

Figura 8 – Biela 

Fonte: Auto Sauer, em http://autosauer.blogspot.com.br/2008/11/biela.html, 2011 

Figura 9 – Virabrequim 

Fonte: Auto Peças Tunicar, em http://autopecastunicar.blogspot.com.br, 2011 

http://complinecompressores.com.br/home
http://autosauer.blogspot.com.br/2008/11/biela.html
http://autopecastunicar.blogspot.com.br/
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Comando de válvulas - conhecido também como árvore comando de 

distribuição, sua função é abrir as válvulas de admissão e escape, respectivamente, nos 

tempos de admissão e escapamento. É acionada pelo eixo de manivelas, através de 

engrenagem corrente, ou ainda, correia dentada. Este possui ressaltos que elevam o 

conjunto que é constituído por tucho, haste e balancim abrindo as válvulas no momento 

oportuno. 

Conjunto de acionamento de válvulas - consiste em um tucho e uma haste, que o 

interliga ao balancim, apoiando-se diretamente sobre a válvula. No momento em que o 

eixo de comando das válvulas gira, o ressalto deste aciona o tucho, que por sua vez 

move a haste, fazendo com que o balancim transmita o movimento à válvula fazendo-a 

abrir. Há um conjunto destes (tucho, haste, balancim) para cada ressalto, um para cada 

válvula de admissão quanto para as válvulas de escape.  

Válvulas de admissão e escape - existem dois tipos de válvulas, que são 

denominadas válvulas de admissão e de escape. A válvula de admissão serve para abrir 

a entrada a qual a mistura de ar com combustível irá passar para o interior do cilindro 

(ciclo Otto) ou somente ar puro no caso do ciclo Diesel. As válvulas de escape servem 

basicamente para dar passagem para o resultado da combustão, que são os gases não 

queimados. 

 

Sistemas de Ignição - a combustão em motores ciclo Otto ocorre quando o 

combustível tiver o índice de octanas adequados à taxa de compressão do motor. A 

centelha, que salta entre os eletrodos das velas de ignição e inicia a combustão, cria a 

chama se propaga progressivamente através da mistura de ar com combustível 

comprimida, fazendo com que esta se expanda gradativamente, exercendo uma força 

sobre a cabeça do êmbolo. As condições para que este processo se realize em perfeitas 

condições são:  

 Início da combustão deve ser entre os eletrodos das velas. 

 Ter o início no momento correto, isto é, determinado pelo ponto de ignição. 

 Desenvolvimento gradual. 

 Duração pré-determinada. 

Existem algumas reações deste processo que podemos citar. Por exemplo, a 

velocidade de propagação da chama (VPC), que é a composição da velocidade de 
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combustão Esta é a velocidade da reação química de oxidação do combustível, com a 

velocidade de translação, que é a velocidade de avanço da frente da chama.  

O comportamento da velocidade de propagação da chama no início é baixa, devido a 

necessidade de vencer a inércia da combustão. Durante a combustão, a velocidade de 

propagação da chama é alta e, no final, a velocidade diminui devido a pequena 

quantidade de combustível ainda a ser queimado, e/ou a pequena quantidade de ar para 

combinar com o combustível. 

 

2.4 Combustão Anormal 

A ignição superficial tem origem nos chamados pontos quentes ou incandescentes, 

como na válvula de escape, eletrodos das velas e até mesmo depósitos de carvão que se 

formam dentro do cilindro e são os mais comuns a serem observados nestas condições. 

Estes são pontos quaisquer dentro da câmara de combustão, que atingem uma 

temperatura tal, que o ponto passa a dar origem a uma combustão, isto é, inflamam a 

mistura antes ou depois de saltar a centelha.  

Se a ignição superficial acontecer antes da centelha é chamado de pré-ignição, se 

acontecer após a centelha é chamada pós-ignição. A ignição superficial se auto-

alimenta, isto é, conforme o surgimento de um ponto quente outros terão origem. 

É possível evitar a detonação utilizando motores com menor taxa de compressão, 

mistura mais pobre, melhor refrigeração, ou através de sistemas que aumentem a 

velocidade de propagação da chama como, por exemplo, turbulência da mistura de ar 

com combustível. 

 

2.5 Laser 

Para entendermos o funcionamento do Laser, devemos primeiramente entender 

como funciona a luz, do que é feita e como se propaga de um ponto à outro. Newton 

tentou responder a essas questões em seu livro Opticks (1704), quando propôs que a luz 

era constituída de pequenos corpos e que somente se propagava em linha reta. Ele dizia 

que um objeto, quando colocado na frente de um feixe de luz, interrompe a sua 

trajetória, causando assim a sombra. Newton acreditava que ao se chocar com a 

superfície de objetos espelhados a luz era revertida, causando assim a reflexão 

(BAGNATO, 1998). 
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Já para outro físico, Christian Huygens, a luz possuía um caráter ondulatório e 

não particulado como havia proposto Newton. Para Huygens, cada ponto da onda de luz 

produzia suas próprias ondulações que se somavam e produziam o que ele chamava de 

frente de onda. 

No século XX a ciência demonstrou que ambos estavam certos, a luz tem um 

caráter dual, particulado e ondulatório (BAGNATO, 1998). 

James Clerck Maxwell provou que eletricidade e eletromagnetismo estavam 

intimamente conectados, ele percebeu que ao fazer uma corrente elétrica oscilar, a 

mesma produzia campos eletromagnéticos de altíssimas velocidades. Ele observou que 

essas oscilações tinham uma velocidade idêntica à da luz, este fato levou à conclusão: a 

luz era uma forma de onda eletromagnética (BAGNATO, 1998). 

 

2.6 O inventor do Laser: Charles Hard Townes 

Uma vez que abordaremos parte da extrema importância do laser em nossas 

vidas, fazemos justiça ao mencionarmos um pouco da história do seu inventor, o físico 

americano Charles Hard Townes. Foi ele quem realizou inúmeros estudos que 

permitiram o desenvolvimento dessa tecnologia fundamental (BAGNATO, 1998). 

Porém quem introduziu o conceito de emissão estimulada, que será o assunto a ser 

tratado a seguir não foi ninguem menos que Albert Einstein, que foi quem forneceu a 

base teórica para tal descobrimento.  

Townes viveu em Greenville, no estado da Carolina do Sul, nos Estados 

Unidos. Graduou-se em Física pela Universidade de Furman e realizou seus estudos de 

Pós-Graduação no Instituto de Tecnologia da California – Caltech, onde recebeu o título 

de PHD em Física, em 1939 (BAGNATO, 1998). 

Dr. Townes desenvolveu sistemas de radares para os laboratórios da Bell 

Telephone. Em 1950, transferiu-se para a Universidade de Columbia, onde fez sua 

descoberta mais importante. Como fazia pesquisas com radares, ele identificou a 

carência de um mecanismo que gerasse microondas de alta intensidade. Nenhum 

circuito eletrônico era capaz de criar tais ondas, mas ele sabia que o calor ou a 

eletricidade podiam fornecer às moléculas de amônia, a energia necessária para 

liberação de microondas. Townes observou que um pequeno raio de microondas 

enviado através do gás amoníaco, estimulava-se a liberar simultaneamente sua energia. 

Até mesmo um raio bem fraco conseguia iniciar o processo e amplificá-la. O resultado 



23 

 

era uma avalanche de microondas de mesmo comprimento de onda, todas emitidas 

igualmente. Em dezembro de 1953, Townes e seus alunos construíram este sistema, 

capaz de excitar as moléculas de Amônia e retirar delas, a energia. Este dispositivo 

ficou conhecido como o MASER – Microwave Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation (BAGNATO, 1998). 

Em 1958, Townes, juntamente com seu cunhado Arthur Leonard Scjawlow, 

realizou experimentos alcançando resultados promissores do processo para se produzir 

um MASER de luz visível, que se constituiria no laser (BAGNATO, 1998). 

Dois anos depois, o físico da Stanford University – Theodore Maiman - 

construiu o primeiro laser de Rubi. Neste sistema, uma séria de luzes estroboscópicas 

eram utilizadas como fonte de energia para bombear os átomos contidos no cristal do 

Rubi. A luz Laser que emergia do sistema, carregava toda energia propagando-se na 

mesma direção e com menor divergência. A evolução do MASER para o LASER estava 

consolidada, criando inúmeras possibilidades. Em 1961, Townes transferiu-se para o 

MIT – Massachusetts Institute of Technology e ganhou, em 1964, o prêmio Nobel de 

Física pelos estudos fundamentais que levaram ao MASER e ao LASER 

(BAGNATO,1998). 

Vale lembrar que existiu uma competição nos estudos que levaram à 

construção do MASER, os russos Nikolai Basov e Aleksander Prokhorov 

desenvolveram estudos importantes para a pesquisa e desenvolvimento do MASER e 

dividiram o prêmio Nobel de Física com Charles Townes em 1964. 

 

2.7 Características dos lasers 

A descoberta dos lasers no início dos anos 60 foi tão importante para a 

tecnologia que vamos expor algumas análises entre os lasers e outras fontes de luz para 

que possamos visualizar porque esta luz é tão fantástica e importante assim para a 

tecnologia, iremos compará-la com a luz emitida por um filamento de tungstênio ou um 

tubo de gás de neônio. 

 

2.7.1 A luz laser é altamente monocromática 

A luz emitida por um tubo de descarga de gás de neônio pode ter 

comprimentos de onda na região visível e é justamente por isso que conseguimos ver 
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perfeitamente as cores que refletem dos objetos facilmente. No caso do laser não 

conseguiríamos tal façanha, pois ele emite todas as ondas de luz na mesma frequência, 

ou seja com o mesmo comprimento de onda, que é justamente por isso que irá refletir 

somente sua cor no objeto. 

 

2.7.2 A luz laser pode ser facilmente focalizada 

Por ser coerente, ou seja, focada em um único ponto está luz laser pode 

alcançar distância que podem alcançar centenas de quilômetros. Diferente de outras 

fontes de luz que não têm estas características. 

Esta propriedade é relacionada com o paralelismo do feixe de luz laser. Pode-

se simplificar dizendo que ao focar muitas ondas de luz em um único ponto estas sendo 

limitadas apenas pela difração e não pelo tamanho da fonte. Estudos realizados mostram 

que a densidade do fluxo de luz laser pode ser maior 1 milhão de vezes maior do que 

uma chama de oxiaceatileno facilmente.  

Para que possamos ter um bom entendimento de sua capacidade existem 

diversos tipos de laser, desde lasers utilizados para comunicação telefônica que têm a 

finalidade de realizar o acionamento de fibras ópticas e por isso são muito pequenos até 

lasers que ocupam um grande edifício que é utilizado na pesquisa de fusão termonuclear 

que são capazes de gerar cerca de 100 vezes a capacidade total de potência de todas as 

usinas elétricas da terra. 

Logo podemos concluir que são inimagináveis as áreas para utilização dos 

Lasers, pois suas características oferecem desde energia, quanto precisão. Sendo assim 

proporciona o poder de fazer furos muito pequenos e em materiais extremamente duros. 

Para enxergarmos sua precisão temos um exemplo de um equipamento que utiliza 

tecnologia laser para medir coordenadas x,y e z de um ponto, por meio de técnicas de 

interferência, com uma precisão de mais ou menos 20nm (nanômetros) Também são 

muito utilizados na área de medicina como em cirurgias e até exames específicos. 

 

2.7.3 Funcionamento e características dos Lasers 

Assim como no final da década de 40 a mecânica quântica nos trouxe uma das 

suas grandes contribuições com a invenção do transistor, novamente ela se encarregou 

de outro avanço no início dos anos 60 com a invenção do laser, que é um acrônimo de 
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light amplification by the stimulated emission of radiation. Para verificarmos a 

importância dos lasers, façamos uma breve comparação de algumas das suas 

características com aquelas de uma lâmpada simples de filamento de tungstênio, que 

possuem espectro contínuo; ou mesmo por um tubo de descarga de gás neônio, que 

possui um espectro de linhas.  

Comecemos em saber o que significa dizer que a luz laser é monocromática. 

Isto nada mais significa que tal luz possui apenas uma frequência. Embora uma luz 

emitida por uma lâmpada incandescente de filamento de tungstênio não nos forneça 

uma base para comparação, ainda assim é interessante fazermos tal paralelo com a luz 

emitida por um tubo de gás neônio. A luz de linhas selecionadas num tubo de descargas 

pode ter comprimentos de onda na região do visível que são bem definidas até cerca de 

uma parte em 10
6
 A precisão na definição da luz a laser pode ser facilmente mil vezes 

maior, ou uma parte em 10
9
.  

É sabido ainda que a luz laser é altamente coerente. Por isto entendemos que os 

trens de onda de luz laser podem ter diversas centenas de quilômetros em comprimento. 

Franjas de interferência podem ser obtidas combinando dois feixes que seguiram 

caminhos separados cujas diferenças de comprimento diferem por esta ordem de 

grandeza. O comprimento de coerência correspondente para a luz proveniente do 

filamento de uma lâmpada de tungstênio ou de um tubo de descarga a gás é tipicamente 

bem menor que 1m.  

Sabemos ainda que a luz laser afasta-se do seu paralelismo estrito somente por 

causa dos efeitos de difração, determinados pelo comprimento de onda e pelo diâmetro 

da abertura de saída do feixe. A luz proveniente de outras fontes pode formar um feixe 

aproximadamente paralelo se utilizarmos uma lente ou um espelho côncavo, mas a 

divergência do feixe é muito maior que aquela de um feixe de luz laser. Por exemplo, a 

luz focalizada proveniente de uma fonte constituída por um filamento de tungstênio 

forma um feixe cuja divergência angular é determinada pela extensão espacial do 

filamento.  

A luz laser é facilmente focalizada. Esta propriedade está relacionada com o 

paralelismo do feixe de laser. Assim como para a luz estelar, o tamanho do ponto em 

um anteparo originado pela focalização de um feixe de laser é limitado apenas pelos 

efeitos de difração e não pelo tamanho da fonte. Densidades de fluxo de 10
15

 W/cm
2
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para a luz laser focalizada são atingidas facilmente. Em contraste, uma chama de 

oxiacetileno tem uma densidade de fluxo de apenas 10
3
 W/cm

2
. 
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3 SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMOTIVA CICLO 

OTTO 

 

3.1 Introdução 

Neste capítulo mostra-se o funcionamento de um sistema de ignição 

automotiva em motores de ciclo Otto, bem como seus componentes e grandezas 

envolvidas no processo de ignição. O sistema mais comumente utilizado é o sistema de 

ignição por bobina de indução e vela de ignição. Existem outros tipos, mas este foi 

utilizado neste estudo e será explicado no decorrer deste capítulo. 

 

3.2 Sistema de ignição automotiva no ciclo Otto 

O sistema de ignição tem como objetivo gerar o calor necessário, no momento 

exato para inflamar a mistura ar/combustível, depois que essa foi comprimida no 

interior do cilindro do motor. Isto ocorre por conta de uma faísca elétrica entre os 

eletrodos da vela de ignição (o seu funcionamento será explicado mais à frente). O 

sistema de ignição deve ter um alto grau de confiabilidade, pois o mesmo atua em 

condições dinâmicas, altas temperaturas e alta pressão. Os principais componentes do 

sistema de ignição indutivo são: bobinas de ignição e velas de ignição, a figura 10 

mostra um exemplo de ignição indutiva (Bosch, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Sistema de ignição indutivo 

Fonte: BOSCH, Robert. Manual de Tecnologia Automotiva, 2005. 
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Para que seja gerado um arco-voltaíco (faísca) entre os eletrodos de uma vela 

de ignição (0,6 mm) em uma condição atmosférica normal (1 bar) é necessário uma 

tensão entre 2-3kV. Para que seja gerada a mesma faísca dentro de um cilindro com 

uma taxa de compressão de 8:1 a tensão deve ser de aproximadamente 8kV e para que 

essa faísca seja criada em regimes de maior pressão ou mistura pobre a tensão gerada 

pode chegar a até 20kV. O sistema de ignição deve transformar a tensão nominal da 

bateria, que é de 12V, em uma tensão entre 8-20kV e ainda ser capaz de direcionar essa 

faísca ao cilindro certo e na hora certa. (Denton, 2004) 

 

3.3 Bobina de ignição 

As bobinas de ignição são responsáveis por fornecer a energia para que as 

velas produzam a faísca, representando uma fonte de energia de alta tensão com o 

funcionamento similar a um transformador (Bosch, 2005). 

A bobina de ignição tem um funcionamento similar a um transformador. 

Dentro das bobinas existem dois conjuntos de espiras de fios de cobre que são 

responsáveis por transformar a tensão que sai da bateria. Essas espiras são ligadas a um 

núcleo ferroso para que melhore o fluxo magnético e são chamadas de enrolamento 

primário e secundário. Como elas estão ligadas no mesmo núcleo, qualquer variação no 

fluxo do primário induz uma tensão no secundário. Se o número de espiras do 

enrolamento secundário é maior que o do primário, uma tensão maior pode ser criada. 

Esse é o princípio da transformação de tensão (Denton, 2004). 

O estágio de saída da bobina de ignição chaveia a corrente primária, essa 

corrente cresce com um retardo de acordo com a indutância, cria-se um campo que 

armazena a energia no primário, essa energia é de algumas centenas de Volts, mas com 

a tranformação a tensão no secundário pode chegar a 30000V por conta da alta relação 

de transformação entre primário e secundário (Bosch, 2005). 

Na figura 11 podemos ver a construção de uma bobina de ignição: 
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3.4 Vela de ignição 

A vela de ignição é responsável por gerar a faísca elétrica que inflama a 

mistura ar/combustível. Essa faísca só ocorre se a tensão de ignição que o sistema 

necessita, for ultrapassada. Essa tensão é dependente da distância entre os eletrodos da 

vela e a densidade da mistura no interior do cilindro. A figura 12 mostra uma vela de 

ignição: 

 

 

Figura 11 - Bobina de ignição 

Fonte: BOSCH, Robert. Manual de Tecnologia Automotiva, 2005. 
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A vela de ignição deve manter o seu funcionamento mesmo em condições 

extremas, altas pressões e temperaturas. 

Tensões de até 30000V podem passar por seu interior e temperaturas de 

1000°C, devido a grande tranformação de energia da bobina e as combustões dentro dos 

cilindros, sua construção deve ser feita com muita segurança e qualidade, de forma a 

garantir o seu desempenho. 

O eletrodo central e o pino de conexão são unidos por vidro fundido condutor 

de eletricidade, a conexão entre o isolador e a carcaça de aço deve ser estanque ao gás. 

Figura 12 - Vela de ignição 

Fonte: BOSCH, Robert. Manual de Tecnologia Automotiva, 2005. 
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Os eletrodos são construídos de níquel por conta das altas demandas de temperatura 

desse dispositivo (Bosch, 2005). 

3.4.1 Índice térmico 

A vela de ignição aquece durante a combustão dentro do cilindro, uma pequena 

parte desse calor é tranferida à mistura ar/combustível. A maior parte é transferida ao 

cabeçote do motor, via eletrodo central e isolador. Para que haja um equilibrio na 

transferência de calor a vela deve balancear a absorção do calor que vem do motor e 

dissipação do calor para o cabeçote, a vela deve atingir uma temperatura de trabalho 

mesmo com baixa temperatura da partida do motor, caso contrário restos de fuligem e 

de combustível não queimado se depositam no corpo da vela criando um ambiente 

condutor, o que pode gerar um curto circuito e danificar a vela ou componentes ao seu 

redor. Com a vela atingindo uma temperatura acima de 500 °C a vela se autolimpa. 

 



32 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Introdução 

Este capítulo tem como objetivo detalhar o esquema elétrico utilizado neste 

trabalho. O sistema eletrônico desenvolvido neste projeto tem como objetivo ser uma 

ferramenta para estudo e experimentação. Este sistema foi desenvolvido pelo professor 

Edson Caoru Kitani, da FATEC de Santo André, e tem o intuito de realizar o 

acionamento das velas de ignição de um MCI. 

Para tanto, escolhemos o microcontrolador PIC18F877a, que é o coração do 

nosso hardware. Esta escolha segue a lógica de estarmos habituados com o seu 

funcionamento além de ser um processador extensamente utilizado nas aulas práticas do 

curso e por suprir facilmente os nossos requisitos. 

Descreveremos nesse capítulo todos os módulos do nosso hardware, detalhando 

suas características básicas de funcionamento e no final faremos uma descrição do 

software desenvolvido. 

 

4.2 Descrição do Hardware 

O hardware é composto por um kit didático com roda fônica e sensor de 

relutância variável, que atua segundo o efeito hall, cujo objetivo é gerar um sinal de 

rotação semelhante ao do carro. Há também um circuito regulador de tensão LM7805 

utilizado para reduzir a tensão da bateria (que é de 12V), para 5V, além de um driver de 

potência LM1949 que serve como chave para o acionamento das bobinas e um 

microcontrolador, que recebe o sinal do sensor de relutância variável e sincroniza o 

acionamento das velas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama de Blocos 

Fonte: Desenho elaborado pelos autores do trabalho, 2011. 



33 

 

 

O circuito utilizado nos testes é o que se apresenta na figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o circuito que foi montado de acordo com o esquema acima (figura 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Esquema do circuito 

Fonte: Desenho elaborado pelo Professor Edson Kitani, fatec Santo André, 2011. 
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4.3 Kit Didático  

O kit didático, pertencente à Fatec Santo André (Figura 16), é composto por 

uma roda fônica, um motor elétrico controlado por um inversor de frequência, que é 

ligado a uma correia que move a roda fônica e esta é acoplada a um sensor de relutância 

variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Roda Fônica 

A roda fônica é uma roda dentada de metal com 58 dentes e um espaço 

equivalente a 2 dentes, chamado de falha.  A figura 16 mostra a roda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Roda Fônica 

Fonte: Auto Entusiastas, em http://autoentusiastas.blogspot.com.br, 2011. 

Figura 15 – Foto do Circuito 

Fonte: Foto tirada pelos autores do trabalho, 2011. 

Figura 16 - Kit Didático 

Fonte: CARVALHO. A. M. Didactic Sets for the Study of Automotive Electronics, 2011. 

http://autoentusiastas.blogspot.com.br/
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A largura do dente é igual ao espaço entre os mesmos e, como o espaço da 

falha equivale a dois dentes, é possível identificar a falha e com isso saber a rotação e 

sincronizar os pulsos das válvulas de ignição. Com o distúrbio do fluxo eletromagnético 

gerado pela rotação da roda, o sensor de relutância variável, que fica acoplado à mesma, 

gera uma onda senoidal. Esta, após passar por um circuito condicionador de sinal, é 

transformada numa onda quadrada. 

 

4.5 Sensor de Relutância Variável 

O sensor de relutância variável, ou sensor de efeito hall, é construído a partir 

do efeito descoberto pelo Dr. Edwin Hall em 1897. Ele descobriu que quando um 

condutor atravessado por uma corrente elétrica é colocado na presença de um campo 

magnético perpendicular a esta, uma tensão é gerada entre as bordas do condutor. 

Quando não há campo, a tensão VH é nula. Ilustramos esse efeito na figura 18, na qual I 

é a corrente elétrica, VH é a tensão gerada e B é o módulo do campo magnético, que é 

perpendicular à corrente e a tensão (BOSCH, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Efeito Hall 

Fonte: Desenho elaborado pelos autores do trabalho, 2011. 
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Por gerar uma tensão muito baixa, da ordem de microvolts, é necessário um 

amplificador para poder utilizar esse sinal. O sinal de saída do sensor é analógico de 

intensidade 5V. Ele é tratado e transformado em um sinal digital de pulsos, que facilita 

o uso em microcontroladores. 

 

4.6 Microcontrolador 

O microcontrolador que iremos utilizar no projeto é o PIC16F877a de 40 pinos, 

fabricado pela Microchip com as seguintes características: 

 Frequência: 20 MHz; 

 Memória Flash: 8kbits; 

 Memória de Dados: 368 bytes; 

 Memória EEPROM: 256 bytes; 

 15 Interruptores; 

 8 Conversores analógicos de 10 bits; 

 Entradas e saídas A, B, C, D, E; 

 Temporizadores; 

No projeto utilizamos apenas um microcontrolador, que é responsável por 

receber o sinal da roda fônica. O sinal, proveniente da roda fônica é uma onda próxima 

a uma senóide e esta é transformada em onda quadrada com 5V de amplitude por um 

condicionador de sinal que é o PIC que faz este trabalho. A velocidade depende do 

motor elétrico acoplado ao kit. Com esse sinal, o microcontrolador utiliza o software 

instalado para sincronizar o sinal do sensor de relutância variável com os dentes da roda 

fônica para que possa ser determinado o ângulo de ignição de acordo com a rotação do 

sistema. 

 

4.7 Circuito Regulador de Tensão 

O objetivo deste circuito (Figura 19) é condicionar o sinal de 12V da bateria e 

reduzir para 5V, para que ele possa alimentar o sistema. Sua composição é dada por 1 

Circuito Integrado (CI) LM7805, por 2 capacitores de 1000µF, 1 resistor (R1) de 220 Ω 

e um diodo emissor de luz. 
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Os capacitores dispostos nessa configuração atuam como filtro para evitar o 

efeito da tensão de Riplle e interferências de outros componentes. Já o resistor serve 

como limitador de tensão e corrente para evitar que o diodo emissor de luz (D3) se 

danifique. 

 

4.8 Circuito de Potência 

O circuito de potência (Figura 20) é o responsável por fornecer energia às 

bobinas para que elas possam acionar as velas de ignição e gerar a centelha que inicia o 

processo de combustão dentro do cilindro. O circuito é composto basicamente por um 

drive de potência, o LM1949, e um transistor que serve como chave para aterrar a 

bobina e disparar a vela. Abaixo a figura do circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Circuito Regulador de Tensão 

Fonte: Desenho elaborado pelos autores do trabalho, 2011. 

Figura 20 - Circuito de Potência 

Fonte: Desenho elaborado pelos autores do trabalho, 2011. 
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Este circuito recebe o sinal que vem do microcontrolador a partir da entrada 

número 1, e gera um sinal no pino 2, que excita a base do transistor, fazendo com que 

ele conduza a tensão que vem da bateria e vai para a bobina através do aterramento do 

circuito, funcionando como uma chave.  

Como podemos observar no último circuito, há uma referência na saída do 

transistor (TIP 122) e no pino cinco do LM1949, o qual está identificado como GNDP 

(power). Este é um terra diferenciado para circuitos de potência, o qual deve ser 

instalado no local de menor impedância do circuito direto no negativo da fonte. 

Isto ocorre porque estes conjuntos de potência interferem no restante do circuito. 

No nosso caso, ao fechar o circuito e descarregar os quatro ampéres no GND (terra), 

interfere nos outros conjuntos, como por exemplo o conjunto do microprocessador onde 

é consumido miliampéres. E, ao realizar esta descarga, vai interferir no seu 

funcionamento, pois durante esse intervalo este conjunto perde a referência 

momentaneamente, dificultando seu funcionamento. Por este motivo é desenvolvida 

esta estratégia. 

 

4.9 Software Utilizado 

O software utilizado foi desenvolvido para que pudéssemos disparar os lasers 

em paralelo ao conjunto de bobinas e velas de ignição. Tem o objetivo de setar em 5V a 

saída que vai para os lasers e bobinas, o controle é feito a partir de um delay,  o 

programa roda em looping. Abaixo segue software: 

#include <16f877a.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#use delay(clock=20000000) 

#fuses HS, NOWDT, PUT, BROWNOUT, LVP, DEBUG 

#zero_RAM 

 

void main() 

{ 

 

   setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_4); 

   setup_psp(PSP_DISABLED); 

   setup_spi(spi_master|spi_l_to_h|spi_clk_div_16); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 

   setup_timer_2(t2_div_by_4,250,1); 
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   setup_ccp1(ccp_pwm); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

   setup_vref(FALSE); 

   set_tris_a(0xFF); 

   set_tris_b(0x00); 

   set_tris_c(0xd7); 

   set_tris_d(0x00); 

   set_tris_e(0x00); 

   disable_interrupts(global); 

   delay_ms(20); 

 

   while (true) 

   { 

   output_high(pin_d0); // BOBINA 1 E LASER 1 E 4 

   delay_us(200); // DETERMINA O TEMPO EM NÍVEL 5 VOLTS DO SISTEMA E 

ROTAÇÃO DO MOTOR 

   output_high(pin_d1);// BOBINA 2 E LASER 2 E 3 

   output_low(pin_d0); 

   delay_us(200);// DETERMINA O TEMPO EM NÍVEL 5 VOLTS DO SISTEMA E ROTAÇÃO 

DO MOTOR 

   output_low(pin_d1); 

 

   } 

} 
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5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

5.1 Introdução 

Neste capítulo será mostrado o resultado do teste realizado para confirmar o 

funcionamento do sistema desenvolvido. O objetivo do teste não é desenvolver um novo 

sistema de ignição e sim comprovar a eficiência dos lasers no lugar das velas se tratando 

de velocidade de resposta. 

Utilizando o programa mostrado no item 3.3, fizemos diversos testes para 

comprovar a eficiência de um sistema de lasers substituindo o conjunto de velas e 

bobinas num sistema de ignição convencional. Estes resultados mostram porque as velas 

não conseguem operar em condições de alta rotação nos motores utilizados no mercado. 

 

5.2 Resultados Alcançados 

5.2.1 Teste do sistema de acionamento das velas de ignição. 

Os testes foram realizados no kit de ignição fornecido pelo CENTRO PAULA 

SOUZA (Figura 21), composto de quatro velas de ignição, dois transformadores 

(bobinas de ignição) e uma fonte de alimentação 110V/12V. Como mostra a figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Kit de Estudos 

Fonte: Foto tirada pelos autores do trabalho, 2011. 
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Este sistema foi acionado pelo kit didático mostrado no ítem 4.3. Com a ajuda 

de um osciloscópio observamos os pontos de operação de um sistema de velas de 

ignição convencional e, com estudos realizados, suas disfunções e problemas de 

operação em altas rotações. 

Foram realizados testes em diversas rotações e verificada a resposta das velas 

de ignição em cada um deles. Utilizamos o osciloscópio para capturar os sinais de 

resposta no primário da bobina de ignição. O sinal medido corresponde ao sinal de 

acionamento do circuito de potência, como mostra o esquema elétrico do circuito no 

item 4.8 e a sua representação física (Figura 20) a seguir (Figura 22): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Com a estratégia desenvolvida no software do ítem 4.9, o kit didático aciona as 

velas de acordo com os sinais enviados pela roda fônica para simular um motor real em 

funcionamento. A Figura 23 mostra o sinal gerado e o funcionamento do conjunto de 

bobinas de ignição. 

 

Figura 22 - Circuito Montado 

Fonte: Foto tirada pelos autores do trabalho, 2011. 
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Como podemos observar o gráfico acima, este pode ser dividido em 3 partes: 

- (1) Momento do disparo da ignição, onde o transistor conduz e faz o chaveamento 

do circuito para acionamento das velas de ignição, este mostra o início do disparo e 

representa a tensão induzida no primário da bobina durante o centelhamento da vela de 

ignição. 

-(2) Seção intermediária, apresenta uma série de oscilações devido à descarga de 

corrente na vela, essa descarga elevada cria um arco-voltaíco entre os eletrodos, que é 

chamado de centelha, essa centelha é responsável pela ignição da mistura de 

ar/combustível. A figura 24 a seguir mostra nitidamente este fenômeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Sinal Gerado Pelas Bobinas 

Fonte: Osciloscópio Fatec, teste efetuado pelos autores do trabalho, 2011 

Figura 24 - Sinal gerado pelo centelhamento 

Fonte: Osciloscópio Fatec, teste efetuado pelos autores do trabalho, 2011. 
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-(3) Seção de permanência- Ela começa quando o transistor entra em corte e a tensão 

da bateria volta a carregar a bobina para o próximo disparo. 

Através dos testes realizados verificamos que, para obter um centelhamento 

utilizável é necessário que se atinja um pico de corrente de 7A (Ampéres), o que 

representa para a maioria das bobinas um tempo de carga de 3ms (milisegundos), pois o 

módulo será construído para fornecer uma corrente capaz de gerar a tensão necessária, 

para que haja centelhamento nos eletrodos da vela de ignição, porém este evento 

depende do tempo que esta bobina ficará ativa. 

A resistência dos enrolamentos da bobina de ignição será um fator 

determinante para disfunções no sistema, onde dependendo da rotação teremos 

aquecimento na bobina primária e com isso perda de potência na bobina, pois parte 

desta energia será dissipada em calor e não em centelha como seria o objetivo. Este 

evento pode ser observado nos seguintes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como podemos observar, conforme a rotação aumenta a tensão de pico 

também se eleva o que por sua vez aumenta a corrente a ser dissipada pelo transistor de 

chaveamento que gera mais calor. 

A análise a seguir poderá nos ajudar a entender o motivo do aquecimento de 

uma bobina primária de ignição. 

Fonte: Osciloscópio Fatec, teste efetuado pelos autores do trabalho, 2011. 

 

Figura 25 - Menor Rotação Figura 26 - Maior Rotação 
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A bobina que utilizamos têm 0,6 Ohms de resistência em seu enrolamento 

primário, se esta fosse ligada permanentemente sob uma tensão de 12V, uma corrente 

de 20A percorreria  seu enrolamento causando a queima instantânea do componente. 

Segundo a lei de Ohm, podemos calcular a corrente e a potência a se dissipar 

da seguinte forma: 
 

 

I = U/R = 12/0,6 = 20 A  

 

P = R x I² = 0,6 x 20² = 240 W 

 

Sabemos que, em média, a corrente das bobinas são limitadas a 7 Ampéres. 

Façamos então a análise com este valor. Digamos que 7A sejam suficientes para gerar a 

alta tensão e a energia na faísca, e é justamente isso que nosso módulo de ignição teria 

de limitar, um valor de corrente plausível para proteção do circuito e seus componentes. 

Vejamos a potência dissipada em forma de calor no primário da bobina de ignição: 

 

P = R x I² = 0,6 x 7² = 0,6 x 49 = 29,4 W  

 

Embora isso represente 12,3 % do valor inicial, a potência é suficiente para 

gerar calor no enrolamento da bobina e caso o calor não se dissipe, a temperatura pode 

atingir níveis que causariam a queima da bobina, isto seria apenas questão de tempo, 

pois quanto maior a temperatura, menor será a resistência no componente, neste caso o 

enrolamento da bobina de ignição.  

 

Em funcionamento normal a bobina trabalha com pulsos que medimos com a 

grandeza que chamamos de ângulo de permanência ou duty cycle. Em outras palavras, 

se o ângulo de permanência é de 5 ms, então podemos afirmar que somente neste 

intervalo de tempo haverá conversão de energia em calor.  

 

Para determinar esta quantidade de energia, tomamos como exemplo um motor 

de 4 cilindros com distribuidor de ignição. 

A 1000 rpm cada ciclo da bobina dura 30 ms. Com a permanência ou tempo 

que a bobina fica ligada de 5 ms, teremos: 

Permanência % = t / T x 100  

Permanência = 5 / 30 x 100 = 17 % 
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t = permanência em milissegundos 

T = período 

 

O ciclo ativo da bobina é de aproximadamente 17% do ciclo total. 

 

Se a corrente fosse de 7A durante todo este intervalo de tempo, a potência seria 

17 % do valor total. Segue o cálculo para calcularmos a potência: 

P = R x I² x 17/100  

P = 0,6 x 49 x 17/100 = 5W.  

Com o aumento da rotação, ao manter os 5 ms de permanência, o calor 

dissipado aumentaria consideravelmente.  

A 4000 rpm, por exemplo, a duração de cada ciclo da bobina será de 7,5 ms, 

portanto a bobina ficará ligada 67 % do tempo, vejam o cálculo abaixo:  

Permanência % = t / T x 100  

Permanência = 5 / 7,5 x 100 = 67 % 

Isto nos dá uma potência térmica de: 

P = R x I² x 67/100  

P = 0,6 x 49 x 67/100 = 19.7W. 

Como observamos anteriormente, quanto maior for a rotação, maior será a tensão de 

pico para o disparo da centelha. 

Vejamos nestes gráficos (Figura 27 e Figura 28) e observemos a tensão no 

instante em que a bobina primária não consegue formar o campo eletromagnético 

necessário para formação da centelha: 
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Notem que a tensão de pico na figura 27, está na ordem de 150V e na figura 28, 

está em 160 V, isto se deve porque a bobina não teve tempo suficiente para formar o 

campo eletromagnético necessário para formação da centelha. 

 

5.3 Funcionamento com Lasers 

De acordo com a figura 28, concluímos que os lasers não teriam nenhum 

problema em acompanhar a rotação do veículo, pois este componente têm o 

acionamento idêntico a um LED (diodo emissor de luz), onde precisamos de uma 

alimentação baixa que seja capaz de fornecer 4.0mA para que se possa haver a emissão 

de luz.  

Figura 27 - Campo não formado 1 

Fonte: Osciloscópio Fatec, teste efetuado pelos autores do trabalho, 2011. 

 

Figura 28 - Campo não formado 2 

Fonte: Osciloscópio Fatec, teste efetuado pelos autores do trabalho, 2011. 
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Logo concluímos que a utilização da mesma alimentação da bateria e de um 

limitador de corrente já seriam suficientes para alimentar os lasers com tranquilidade 

sem problemas de temperatura por conta de controles de alta corrente/tensão.  

Assim, utilizamos a mesma tensão do circuito de controle das bobinas de ignição 

para que se disparasse os dois comandos simultaneamente, no caso 5V. Neste caso seria 

possível comparar todos os parâmetros necessários para a eficiência dos lasers frente o 

conjunto de bobinas e velas de ignição, pois conseguimos verificar os pontos de todos 

componentes e suas respostas referente a rotação, ou seja a velocidade. 

De acordo com (BAGNATO, 1998) a energia que o laser poderá fornecer dentro 

do cilindro dependerá exclusivamente do material de sua construção, o qual será fator 

determinante por suas camadas atômicas, onde serão estimuladas e amplificadas para 

que se possa fornecer a energia necessária para fazer a mistura ar/combustível entrar em 

combustão. 
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6 CONCLUSÃO 

Concluímos que esta pesquisa é muito promissora. Verificamos que o laser 

poderá resolver alguns problemas das velas de ignição, pois estudamos algumas 

características que seriam capazes de realizar um rendimento melhor no processo de 

combustão. A principal delas foi à capacidade de resposta em altas rotações. Esta 

melhoria iria aumentar a potência nos motores. 

Outra melhoria foi o baixo consumo de energia, evitando assim problemas com 

sobrecargas elétricas, por conta de controles de alta tensão e corrente. 

Problemas encontrados nos estudos foram principalmente os ruídos que o 

circuito sofreria no interior do cofre do veículo, onde está localizado o motor e seus 

componentes.  

Outro problema é que o material de vedação do bloco do motor não poderia ter 

nenhum contato com resíduos da combustão, pois isto afetaria a passagem do foco de 

luz dos lasers impedindo a absorção do foco pela mistura ar/combustível.   

Deixamos assim propostas para pesquisas sobre um material ideal para vedação 

do bloco do motor num sistema utilizando lasers.  
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