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RESUMO 

 

O advento do desenvolvimento da eletrônica embarcada ocasionou em um salto tecnológico 

em sistemas automotivos nas ultimas décadas, entretanto alguns sistemas atraíram pouco 

estudo e desenvolvimento no ramo automotivo que são motores monocilindros, entre eles 

motores para veículo de competição que normalmente utilizam de sistemas carburados para a 

dosagem de combustível da mistura necessária para a combustão, que consomem e emitem 

mais gases poluentes alem de serem menos eficientes do que sistema com injeção eletrônica 

de combustível. Sendo assim, neste trabalho voltamos nossa atenção a este tipo de motor e 

nos propusemos a estudá-lo e a desenvolver uma unidade de gerenciamento eletrônica para 

ele. O motor do estudo é o motor monocilíndrico Honda GX390, a escolha deste motor foi 

feita com base na disponibilidade do mesmo, e por este motor ser o motor utilizado em 

competições de karts da categoria F4. A proposta é desenvolver uma unidade de 

gerenciamento eletrônica base que possa vir a ser incrementada no futuro, para seu 

desenvolvimento iremos aplicar técnicas de otimização do sistema, como o avanço de ignição, 

mapa de injeção e gerenciamento do motor. Serão feitas adaptações no motor tendo em vista 

que o motor originalmente utilizava sistema carburado para a dosagem de combustível, 

algumas destas modificações são as instalações de atuadores eletrônicas e sensores entre eles, 

sensor de pressão do coletor (MAP), sensor de temperatura do ar admitido (ACT), sensor de 

rotação, sensor de posição da válvula borboleta (TPS), além de atuadores como, válvula 

injetora de combustível, sistema eletrônico de ignição e obturadora de ar eletrônico. 

 

Palavras-chave: Unidade de Gerenciamento Eletrônica, Avanço de Ignição, Mapa de Injeção, 

Gerenciamento do Motor, Motor Monocilíndrico. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The beginning of the development of the embedded electronic led to a technology jump in the 

area of the automotive systems in the last couple decades, although some systems attract small 

quantity of study and development in automotive area which are the monocylinder engines, 

between then are engines for racing vehicles which usually utilize carbureted systems for 

blend air and fuel required to combustion, these systems consume and emit more gases 

pollutant and are less efficient compares to an electronic fuel injection systems. Thus in this 

work we turn our attention for that type of engine and propose to study and develop an 

electronic control unit for that type of engine. The engine of the study is an monocylinder 

engine model Honda GX390, the choice for this engine was taken because of the availability 

of the same, and because that engine are utilized in racing kart events in the category F4.The 

proposal is to develop an base of one electronic control unit (ECU) that could have continuous 

evolution, for the development we will apply techniques of system optimization, like spark 

timing, injection map and engine management. Adaptations will be made in the engine 

because the engine originally utilize carbureted system, some of these adaptations are the 

installation electronic actuator and sensors like, manifold absolute pressure (MAP), air charge 

temperature (ACT), rotation sensor, throttle position sensor (TPS), besides actuators like, fuel 

injection valve, ignition electronic system and electronic air obturator. 

 

Keywords: Electronic Control Unit, Monocylinder Engine, Injection Map, Engine 

Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da evolução da eletrônica no ultimo século, os veículos que antes 

eram combinações de sistemas mecânicos, evoluíram para sistemas mecânicos controlados 

eletronicamente, melhorando o rendimento de seus sistemas mecânicos através de controles, 

mas precisos possibilitados pela eletrônica. 

Entre os sistemas esta o controle do Power train do veículo aonde os sistemas 

eletrônicos controlam a relação da mistura ar combustível, avanço de ignição, controle de 

emissões, podendo em sistemas como o de cruzeiro controlar a velocidade e torque do veículo 

autonomamente.  

Atualmente no mercado existem fabricantes de unidades de gerenciamento para 

motores programáveis tais como HIS, entretanto estas somente possibilitam a modificação de 

mapas e parâmetros de sua atuação, sendo que a lógica de controle não são modificáveis ou 

difundidas. Estas unidades são utilizadas para modificação de veículos pessoais ou para 

veículos de competição, aonde as unidades originais do veículo não possibilitam a 

modificação de seus mapas e parâmetros, como o mapeamento para um veículo comercial 

precisa atender as leis de emissões vigentes no pais, estas não possibilitam o desempenho 

requerido em competições. 

Entretanto o regulamento nacional de kart da confederação brasileira de 

automobilismo restringe a preparação e os motores que são utilizados na modalidade sendo 

que todos os motores permitidos utilizam sistemas com carburador para dosagem de 

combustível, mostrando que ainda existem áreas aonde a eletrônica automotiva ainda não foi 

aplicada. 

1.1 Objetivos e motivação 

A motivação deste trabalho e desenvolver uma eletronic control unit (ECU) unidade 

de gerenciamento eletrônico em português, para motores monocilindros com base no motor 

GX 390 da fabricante Honda, sendo este modelo o modelo permitido para categoria F4 de 

competições de kart segundo o regulamento nacional de kart da confederação brasileira de 

automobilismo art. 32.1.3. 

Porem um dos objetivos desta ECU e de que ela seja flexível para aplicações em 

outros motores monocilindros ou em sistemas com injeção monoponto de combustível. 
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Tem como objetivo também manter o software desenvolvido claro e de fácil 

interpretação, utilizando linguagem C e separação do programa em módulos.  

1.2 Conteúdo 

Este trabalho estará assim dividido; o capítulo 2 discorrerá sobre uma revisão 

bibliográfica mostrando os caminhos percorridos para que fosse possível unir todos os 

conjuntos deste trabalho; no capítulo 3 veremos o sistema completo na qual será possível 

analisar toda a arquitetura mecânica, eletrônica e de software, no capítulo 4 veremos os 

ensaios e os resultados obtidos, estratificando-os para um estudo comparativo entre o desejado 

e o realizado. Verificaremos se a meta foi atingida e quais foram às dificuldades encontradas 

neste projeto. Finalmente, no capítulo 5 discorremos sobre as conclusões obtidas dos 

resultados e a proposição de novos estudos e desafios. 

1.3  Metodologia 

Foram feitas as modificações mecânicas necessárias para o controle eletrônico, sendo 

elas a instalação de uma válvula de admissão de ar modelo utilizado na motocicleta HONDA 

CB300 que já possui acoplada em seu corpo a válvula de injeção de combustível, sensores de 

posição de borboleta (TPS), temperatura do ar admitido (ACT) e pressão (MAP), e atuador de 

marcha lenta, substituição do conjunto de ignição original para uma arquitetura Coil-on-Plug 

(COP), instalação de um sensor de rotação do tipo Hall e de uma roda dentada no conjunto de 

partida manual do motor.  

Todo o hardware e software do projeto foram desenvolvidos pelos autores do projeto, 

sendo o hardware a unidade de controle microcontrolada com um microcontrolador modelo 

PIC18F4550, drives de ignição, injeção e atuador de marcha lenta e condicionadores de sinais 

dos sensores. 
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2 TEORIA SOBRE MOTORES DE COMBUSTÃO POR CENTELHA. 

2.1 Ciclo termodinâmico. 

O ciclo Otto é um ciclo comum em veículos leves no qual processam quatro ciclos no 

motor, admissão, compressão, expansão e escape. Durante o ciclo, o fluido ativo passa por 

uma série de processos físicos e químicos, os quais são estudados através de uma ferramenta 

chamada “Indicadores de Pressões”. Este aparelho reproduz uma curva relacionada aos ciclos 

mostrando como referência a pressão e o volume. Através das curvas obtidas dos motores 

(ciclos reais), são realizados estudos para que o desempenho do motor se aproxime do ciclo 

de Carnot (ciclo ideal). 

 

Figura 1 Diagrama P-V do ciclo Otto. [EXTRAÍDO DE MORAN & SHAPIRO, 2002]. 

 Os motores ciclo Otto executam quatro ciclos no qual cada ciclo têm seu respectivo 

estado físico, químico e posicionamento dos componentes móveis. 

 No processo de admissão, a válvula de admissão se abre a válvula de escape se 

mantém fechada e o êmbolo começa a se deslocar do ponto morto superior (PMS) ao ponto 

morto superior (PMI). A pressão no interior da câmara está menor que a pressão atmosférica. 

Neste ciclo há um processo de transformação termodinâmica isovolumétrica.  

No processo de compressão, tanto a válvula de admissão quanto a de escape estão 

fechadas e o êmbolo passa a comprimir a mistura ar-combustível se deslocando do PMI ao 

PMS. A pressão no interior da câmara passa a aumentar conforme o deslocamento do êmbolo, 
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e seu volume passam a reduzir. Neste ciclo há um processo de transformação termodinâmica 

adiabática.  

No processo de expansão, ambas as válvulas estão fechadas e inicialmente o êmbolo 

está no PMS. Logo, a vela de ignição libera a descarga fazendo com que a mistura entre em 

combustão. Com a elevação da pressão, o êmbolo se desloca do PMS ao PMI aumentando o 

volume da câmara e reduzindo a pressão da câmara conforme o êmbolo se desloca. Neste 

ciclo há um processo de transformação termodinâmica isovolumétrica no instante da centelha 

e um processo de transformação termodinâmica adiabática no instante que o êmbolo se 

desloca do PMS ao PMI. 

 No processo de escape, a válvula de escape se abre e a válvula de admissão se mantém 

fechada, logo, o êmbolo se desloca do PMI ao PMS expelindo o gás para a válvula de escape. 

A pressão no interior da câmara passa a aumentar até atingir a pressão atmosférica e o volume 

da câmara passa a diminuir conforme o êmbolo se desloca. Neste ciclo há um processo de 

transformação termodinâmica isobárica. 

 

Figura 2 Ciclos de um motor de quatro tempos. 

2.1.1 Termodinâmica. 

 A termodinâmica é a ciência que estuda as leis que relacionam calor, trabalho, e outras 

formas de energia. A temperatura é uma das grandezas fundamentais do sistema internacional 

de unidades (SI), a qual pode ser definida como o nível de agitação médias das moléculas de 

um corpo ou sistema. O grau de agitação das moléculas ao aumentar a temperatura, a 
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tendência é estar aumentando o grau de agitação ao infinito. Porém, quando se trata de 

diminuir a temperatura, as moléculas tendem a parar. O calor é a quantidade de energia 

transferida de um ou mais corpos ou sistemas para outros quando há diferença de temperatura 

entre os corpos ou sistemas. Quando os corpos ou sistemas param de transferir calor significa 

que o sistema entrou em equilíbrio, ou seja, quando a temperatura de todos os corpos do 

sistema é equivalente, o sistema está em equilíbrio encerrando a troca de calor, este fenômeno 

é definida pela “lei zero da termodinâmica”. 

 Quando citamos de uma transferência de calor em um sistema, o calor transferido e o 

trabalho realizado para a troca, não depende da natureza, ou seja, os valores das variáveis 

calor e trabalho são as mesmas para todos os processos, dependendo apenas do estado inicial 

e final do sistema, este fenômeno é definido como “primeira lei da termodinâmica”. A 

primeira lei da termodinâmica explica que em uma transferência de calor de um sistema, a 

energia pode entrar ou sair do sistema em forma de trabalho ou calor. A energia interna de um 

sistema tende a aumentar a transferência de energia desde que o sistema recebe energia de 

outra fonte. Porém, se retirarmos energia interna ou trabalho para outra fonte a energia interna 

irá diminuir do outro sistema. 

 Existem três mecanismos de transferência de calor, condução, convecção e irradiação. 

A condução é a forma de troca de calor através de colisões entre moléculas de diferentes 

corpos, ou seja, a troca é feita através do atrito, um exemplo para definir o fenômeno é o 

simples fato de esfregar as mãos podemos perceber que conforme há atrito, aumenta a 

temperatura das mãos. A convecção é a forma de troca de calor através de um fluido que 

obedece a um ciclo, ou seja, seja um ar condicionado localizado na parte superior de uma sala, 

o calor tende a ficar na região alta da sala no qual gerado pelo ambiente e pelas pessoas, e o 

frio logo a baixo, conforme o ar condicionado gera ar com temperatura baixa, o ar quente 

passa a trocar calor com o ar gerado pelo mesmo e com o corpo das pessoas, logo esta troca 

realiza o ciclo entre a fonte quente (pessoas) e fonte fria (saída do ar condicionado) através de 

um fluido (ar). 

 A irradiação ou radiação é a forma de troca de calor através do campo magnético entre 

os corpos, ou seja, é uma forma de calor que troca calor através da distância, um exemplo que 

podemos abordar é as mãos novamente se aproximarmos a mãos de uma fonte quente como 

fogo, sentiremos seu calor nas mãos e conforme nos aproximamos à intensidade do campo 

aumenta, logo irá transferir mais energia. 
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2.2 Volume do Cilindro do motor. 

A cilindrada do motor (representado em cm³) é a somatória do volume do curso de 

trabalho do êmbolo de todos os cilindros do motor. O volume unitário é dado: 

                    
   

 
                 

 No qual “D” é o diâmetro da câmara de combustão e “Curso do êmbolo” é a distância 

percorrida em milímetros entre PMS e PMI (ponto morto superior e inferior). Logo, para 

determinar a cilindrada do motor basta multiplicar o volume unitário pelo número de cilindros 

compostos pelo motor no qual “N” na fórmula abaixo representa o numero de cilindros. 

 

                        
   

 
                                       

2.3 Taxa de Compressão. 

 A taxa de compressão é a relação entre a soma da cilindrada unitária com o volume da 

câmara de combustão (região no qual a mistura ar-combustível será comprimida até o êmbolo 

atingir o PMS) sobre o volume da câmara de combustão. 

 

Figura 3 Taxa de compressão do cilindro 

                   
                                                   

                             
 

 A taxa de compressão representa a proporção em volume no momento da compressão 

entre a cilindrada unitária e o volume da câmara de combustão, ou seja, para uma taxa de 
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compressão de 10:1 o volume comprimido na câmara de combustão é dez vezes menor do que 

o cilindrada unitária. 

2.4 Motor Honda GX 390. 

O motor utilizado é um Honda GX390 estacionário de 390 cilindradas, com 13 CV, 

carburado gasolina, possui taxa de compressão de 8:1 e sua ignição funciona por magneto 

transistorizado. O arrefecimento do motor é feito a ar e seu tanque comporta até 6,1 litros de 

combustível. 

 

Figura 4 Motor Honda GX 390 (Fonte: Autor). 

Este motor possui 88 mm de diâmetro e 64 mm de curso assim podemos calcular o 

volume do cilindro de acordo com a fórmula já vista antes: 

  
      

 
  

        

 
 

 Resultando em 389,255 cm³ ou aproximadamente 390 cilindradas. 
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Figura 5 Cálculo do volume do cilindro 

Este motor é configurado para aplicações como geradores, mas também é utilizado em 

competições de Kart. Para este fim, o motor deve ser condicionado antes de ser aplicado ao 

Kart. Inicialmente deve-se reduzir o comprimento da árvore de manivelas para possibilitar o 

acoplamento da embreagem: 

 

Figura 6 Acoplamento no eixo do motor. 

 

2.5 Estequiometria. 

Para gerar uma queima de combustível é necessário o combustível, o oxigênio e uma 

faísca. Porém os fatores a ser estudados para a estequiometria é a admissão de ar e injeção de 

combustível. Segundo (Albaladejo, 2013) é necessária que a proporção de combustível esteja 

proporcional a admissão de ar para que a mistura se torne homogênea no qual o resultado da 
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queima deve-se gerar dióxido de carbono e água. Cada combustível contém sua proporção 

entre ar e combustível para atingir a estequiometria. 

 

 

Figura 7 Relação estequiométrica de vários combustíveis (Fonte Pujatti, 2007). 

Identificando a relação do combustível desejado na tabela a cima é possível determinar 

a estequiometria dada pela equação seguinte: 

 

   
 

        

 
       

 

No qual, a estequiometria é determinada pela relação entre a mistura ar-combustível 

adquirida em relação à mistura ar-combustível ideal. Se a resultante for igual a um, significa 

que a mistura está estequiométrica. Se a resultante for maior que um, significa que a mistura 

está pobre, ou seja, há mais oxigênio do que combustível na mistura. Se a resultante for menor 

que um, significa que a mistura está rica, ou seja, há mais combustível do que oxigênio na 

mistura (Albaladejo, 2013). 
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2.6 Sensor de Efeito Hall 

O efeito hall descoberto por Edwin H. Hall em 1879 provou que como que como um 

feixe de elétrons no vácuo, elétrons percorrendo um fio de cobre podem ser desviados por um 

campo magnético (Halliday, 4ª Edição, pag. 163). 

Nos seus estudos Edwin provou que quando um campo magnético externo B atua sobre o 

elemento Hall uma força FB atuara sobre todos os portadores da corrente elétrica, deslocando 

os perpendicularmente para um dos lados do material, este deslocamento dos portadores para 

um dos lados do material resultara em um campo elétrico E, o sentido do campo elétrico E 

indica o tipo de carga elétrons ou lacunas que atravessa o material (Halliday, 4ª Edição, pag. 

163) A separação de cargas no material gera uma diferença de potencial que é utilizada no 

sensor de efeito hall. 

 

Figura 8 Efeito Hall (Fonte: Halliday 4ª Edição, pag. 163). 

 O sensor de efeito hall é utilizado para obtenção de sinal de posição relativos ao 

motor, normalmente aplicados como sensores de rotação ou sensores de fase. No sensor de 

efeito hall a corrente do elemento hall é fornecida através da alimentação do sensor, a 

diferença de potencial gerada pelo fenômeno é sinal lido pela unidade de controle, e o campo 

magnético B e fornecido de duas maneiras ou por um ima permanente fixo, que possui um 
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invólucro com aberturas que bloqueia o campo magnético ou o libera conforme a sua posição, 

ou por uma roda dentada ferromagnética, aonde no período do dente o campo magnético esta 

suficientemente próximo para provocar o efeito hall, já no espaço entre os dentes não a campo 

para gerar o efeito Hall.Neste projeto foi utilizado um sensor de efeito hall em conjunto com 

uma roda dentada para aquisição do sinal de rotação e sincronismo do motor. 

 

Figura 9 Sensor utilizado (Fonte: Autor). 

2.6.1 Roda dentada 

A roda dentada esta acoplada ao eixo do motor de forma sincronizada, a roda e 

composta de 58 dentes e uma falha, a qual e utilizada para sincronismo, ou seja, o sinal 

gerado durante a falha possui um período maior do que o sinal gerado pelo resto dela. 

 

Figura 10 Roda dentada utilizada no projeto já acoplada ao eixo do motor (Fonte: Felipe Fagundes) 
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2.7 Sensor de posição da válvula de admissão. 

O sensor de posição da válvula de admissão conhecido com TPS é utilizado para 

informar a unidade de controle à posição angular da válvula de admissão, o sensor utiliza um 

potenciômetro acoplado ao eixo da válvula para adquirir a sua posição. Na figura 11 a 

resposta do sensor utilizado no projeto. 

 

Figura 11 Resposta de um sensor TPS (Fonte: Autor). 

A figura 12 mostra um esquemático do funcionamento do sensor sendo que a o 

terminal dois é a alimentação positiva e o terminal um o terra, enquanto o terminal três a saída 

do sinal do sensor, e que a haste do potenciômetro esta acoplada ao eixo da válvula, podemos 

perceber que quando o eixo da válvula se deslocar a haste do potenciômetro se deslocara 

solidariamente, percorrendo a resistência a R3, logo a saída será a resultante de um divisor de 

tensão assumindo R1 e R2 como Re, VCC como a alimentação no terminal um, zero volts no 

terminal dois, e Rs como infinito, temos. 
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Figura 12 Esquemático do funcionamento de um sensor TPS (Adaptado de: THROTTLE POSITION SENSORS, 

Bosch extraído de http://www.bosch.com.au/car_parts/en/html/4572.htm em 14/14/2014 as 18:44). 

2.8 Sistemas de Ignição. 

O sistema de ignição é responsável por fornecer centelha nos cilindros do motor no tempo 

adequado, gerando a combustão da mistura ar-combustível comprimida (Albaladejo, 2013). 

Em sistemas não eletrônicos esta função e realizada por um conjunto transformador com 

distribuidor, que tem como função transformar sinais de baixa tensão em alta tensão, distribuir 

de forma síncrona a centelha para os cilindros e controlar o avanço e atraso do momento da 

ocorrência da centelha, segundo (Albaladejo, 2013) apesar deste ter predominado antes da 

chegada dos sistemas eletrônicos, o mesmo entrou em desuso com a chegada dos sistemas 

eletrônicos devidos as desvantagens tais como tempo de vida útil, tempo de permanência 

insuficiente em altas rotações e avanço de ignição que só era controlado em relação à rotação 

do motor. 

A obtenção de altas tensões em fontes com baixas tensões é dada pelo driver de 

ignição que e composto por um estagio de conversão de baixa para media tensão através de 

transistores e do primário do transformador para conversão de media para alta tensão. 

Em sistemas eletrônicos mais modernos temos duas metodologias de arquitetura de 

drives de ignição sendo eles: Coil-on-Plug (COP) e Switch-on-Coil (SOC). 
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Na arquitetura Coil-on-Plug a fase conversão de baixa para media tensão e realizada 

dentro da unidade de controle através do chaveamento de transistores, e a conversão de media 

para alta tensão é realizada pelo transformador acoplado no corpo da própria vela. 

Na arquitetura Switch-on-Coil ambas as fases estão acopladas na vela de ignição, 

cabendo a ECU somente enviar o sinal de baixa tensão para vela no momento adequado. 

 

Figura 13 Arquitetura Coil-on-Plug (Adaptado de http://fairchildsemi.co.kr/applications/automotive/ignition/ em 

07/12/2014 as 13:00). 

 

Figura 14 Arquitetura Switch-on-Plug. (Adaptado de http://fairchildsemi.co.kr/applications/automotive/ignition/ 

em 07/12/2014 as 13:00). 
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2.9 Sistema de Alimentação de combustível. 

Segundo o sistema alimentação de combustível tem como função dosar a quantidade de 

combustível que será admitida pelo motor, em função da massa de ar admitida para conseguir 

a relação estequiométrica desejada para o melhor funcionamento do motor.  

Para realizar esta dosagem de combustíveis dois sistemas são mais conhecidos o sistema 

carburado e o sistema de injeção eletrônica, entretanto o sistema carburado entrou em desuso 

por causa da evolução da legislação referente a emissões de veículos automotores e das 

vantagens obtidas através da utilização de um sistema de injeção eletrônica de combustível 

(Albaladejo, 2013). 

2.9.1 Carburador. 

O carburador é um componente responsável pelo controle da mistura ar-combustível 

do motor no qual têm sido utilizados há muito tempo até chegar à injeção eletrônica. O 

carburador é constituído por um reservatório com uma boia que limita o nível de combustível, 

uma agulha reguladora de passagem de combustível para a câmara no qual opera com uma 

bomba, uma válvula borboleta responsável por controlar o fluxo de ar para a câmara de 

combustão e um difusor no qual permite a sucção do combustível do reservatório. A vazão do 

combustível é determinada pela carga necessitada pelo motor (depressão). O componente 

responsável pelo dimensionamento pelo gicleur utilizado no qual tem a função de controlar o 

fluxo de combustível originado do reservatório. Com o aumento da vazão do difusor (válvula 

borboleta se abrindo aumentando a rotação do motor) a fluxo e a depressão no sistema 

aumentará possibilitando a sucção de mais combustível do reservatório. Porém a mistura ar-

combustível não responde uma estequiometria eficaz, pois o difusor é dimensionado em 

função do volume de ar admitido e a mistura em si é em função da densidade, ou seja, 

conforme a vazão do ar aumenta, a densidade do ar diminui produzindo uma relação no qual 

reduz a vazão de ar referente à densidade. Com este controle, a tendência da injeção de 

combustível é aumentar em função do aumento da vazão. 

2.9.2 Sistema eletrônico de Injeção de combustível. 

O sistema eletrônico de injeção de combustível realiza a dosagem de combustível que 

será admitida pelo motor através do tempo de acionamento de uma válvula eletromagnética, 
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este tempo é calculado em função dos parâmetros adquiridos pela unidade de controle através 

de sensores, e regime de funcionamento do motor. 

Sistemas mais antigos e motores monocilíndricos utilizam apenas uma válvula injetora de 

combustível localizada junto ao corpo da válvula de admissão no coletor de admissão, este 

metodologia e conhecida como injeção monoponto de combustível, que para motores 

monocilíndricos realiza a injeção de combustível a cada duas voltas do eixo do virabrequim, 

em motores de quatro cilindros o sistema realiza quatro injeções de combustível a cada duas 

voltas. 

11  

Figura 15 Posicionamento da válvula injetora em sistema monoponto (Adler, 1993). 

Outra metodologia de injeção de combustível é a conhecida como multiponto, nesta 

metodologia é utilizado uma válvula injetora para cada cilindro, sendo que estas são 

posicionadas próximas à válvula de admissão de cada cilindro (Milhor, 2007). Nesta 

metodologia a sincronia de injeção segundo (BOSCH 1998, pag. 40) pode ser: 

 Injeção simultânea (full group): Todas as válvulas injetoras injetam ao meso tempo. 

 Injeção banco a banco: Segundo (Pujatii, 2007) esta configuração assuma que em 

motores com numero pares de cilindros, sempre a dois cilindros na mesma posição, 
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mas em ciclos diferentes, por exemplo, em um motor de quatro cilindros o cilindro um 

e o cilindro quatro se encontrão ambos no PMS, mas enquanto um dos cilindros ira 

começar o ciclo de admissão e o outro ira realizar o ciclo de expansão. Assim a 

injeção de um cilindro e dividida em duas partes uma durante o ciclo de admissão do 

cilindro e outra durante o ciclo inverso segundo, isto permite a redução da frequência 

de operação das válvulas injetoras (Pujatti, 2007). 

 Injeção sequencial: Cada válvula injetora injeta somente no ciclo de admissão de seu 

cilindro, sendo que o ponto de acionamento pode ser variado livremente para melhor 

rendimento do motor em função do regime de operação. 

A escolha do método de injeção pela unidade de controle corresponde ao regime de 

operação do motor, por exemplo, durante a partida é realizada injeção simultânea para 

garantir a partida do motor. 

 

Figura 16 Posição das válvulas injetoras de combustível em um motor de quatro cilindros (Bauer, 1999). 

2.9.2.1 Válvula injetora de combustível. 

A válvula injetora de combustível é o elemento responsável por fornecer o combustível 

para a o processo de combustão conforme for solicitado pela unidade de controle. 
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Quando não esta acionada a mola de retorno exerce uma força sobre a agulha da válvula 

mantendo esta fechada, quando a válvula injetora e acionada, uma corrente I atravessa a 

bobina indutora da mesma, esta corrente gera um campo magnético, este campo cresce 

exponencialmente em função do tempo, quando o campo magnético gerado pela corrente I 

exercer uma força sobre a agulha maior do que a exercida pela mola de retorno, a agulha ira 

ser atraída pela bobina abrindo a válvula. 

 O tempo necessário para que a corrente I gere um campo suficiente para abertura da 

válvula é conhecido como Dwell time ou tempo de carga. 

Outra consideração importante sobre uma válvula injetora é a geometria do jato de saída 

da válvula 

 

Figura 17 Vista em corte de um modelo de válvula injetora (BOSCH 1988, pag. 236). 
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3 DESENVOLVIMENTO. 

Neste capitulo será descrito o hardware, software, testes em bancada e testes práticos 

realizados durante o projeto. 

3.1 Hardware. 

 Para o gerenciamento e controle, utilizamos uma placa de desenvolvimento composta 

por um microcontrolador PIC18F4550, display de LCD, memória EEPRON, fonte de 

alimentação e interfaces de saída. 

 Para a leitura e condicionamento dos sensores, foi desenvolvida outra placa que 

contem os circuitos condicionadores dos sinais dos sensores e driver de atuadores. 

 Além das placas de controle e condicionamento, foi necessário estudar cada sensor e 

atuador e descobrir a função de cada um de seus terminais para a montagem do chicote de 

fios, uma vez que há muito pouca informação sobre eles disponível, por se tratarem de 

sensores em sua maioria dedicados e pouco usados para fins acadêmicos. 

 Este capítulo será dividido em duas partes principais os circuitos da placa de 

desenvolvimento e depois nos circuitos da placa de condicionamento de sinal 

3.1.1 Placa de Desenvolvimento XF 2.0. 

 O gerenciamento da Unidade de Controle do Kart foi feito utilizando a Placa de 

Desenvolvimento XF 2.0, uma placa genérica que desenvolvemos no quarto semestre para 

realizar os projetos ao longo curso e que nos atendeu muito bem no projeto de conclusão do 

curso. Esta placa contém interface USB, entrada para programação In-Circuit, memória 

EEPROM externa, display LCD, entradas analógicas e entradas e saídas digitais.  
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Figura 18 Placa XF 2.0 (Fonte: Autor). 

3.1.1.1 Regulador de tensão. 

 A tensão máxima suportada pela XF 2.0 é de 35 Volts DC, porém estabelecemos o 

padrão de 5,0 Volts (quando usada em bancadas) ou 12 Volts (bateria do veículo) de tensão 

contínua (VDC). No caso de ser alimentada com 5,0 Volts, à placa é energizada 

automaticamente, pois a tensão de trabalho da placa (microcontrolador, display LCD, 

memória EEPROM, e USC) é de 5,0 Volts. Porém, se for utilizado uma alimentação de 12 

Volts, essa passará por um botão e em seguida por um regulador de tensão (LM7805) que 

estabiliza a tensão em 5,0 Volts. 

 

Figura 19 Circuito do Regulador de Tensão LM7805 (Fonte: Autor). 
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 O regulador de tensão possui limitação de corrente, além de proteção térmica interna, 

que desativa o componente quando a temperatura limite é ultrapassada. De acordo com as 

informações do fabricante, estas e as demais características tornam o componente 

“indestrutível”. 

3.1.1.2 Diagrama de pinos da placa de desenvolvimento. 

Acima temos a figura do microcontrolador, dos “labels” de conexão com os PORTS 

de entradas e saídas e de dois circuitos primários. Um deles é o circuito oscilador, que possui 

um cristal oscilador que trabalha na frequência de 20 MHz, primordial para o funcionamento 

e sincronismo do microcontrolador, na figura 20 esta o diagrama elétrico da montagem do 

microcontrolador. 

 

Figura 20 Diagrama de pinos do microcontrolador da placa de desenvolvimento (Fonte: Autor). 

Além deste, há um pequeno circuito de Reset no canto inferior direito da imagem, com 

o resistor de Pull-up R1 e o botão pulsador SW2. Este resistor serve para manter o pino 

MCLR sempre com 5,0 volts, nesse caso a queda de tensão em cima do resistor é irrisória. 

Quando se aperta o botão de reset SW2, fecha o circuito com zero volt. Dessa forma a tensão 
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em cima do resistor é de 5,0 volts e em MCLR é  de zero volts, suficiente para reiniciar o 

microcontrolador. 

A placa também possui um conector USB tipo B para interface com computadores e 

até mesmo com o software LabView, da National Instruments, mas que não será utilizado 

neste projeto. 

 

Figura 21 Conector USB (Fonte: Autor) 

 Ao PORT B é ligada uma memória EEPROM, que funciona como uma extensão de 

memória para o microcontrolador, enviando e recebendo dados através da comunicação I²C, 

na figura 22 esta o diagrama da memória EEPROM. 

 

Figura 22 Circuito da memória EEPRON (Fonte: Autor). 

 Para as entradas e saídas, dispõe de uma interface em bornes dos pinos de entradas e 

saídas do microcontrolador, de modo a não ser necessário fixarmos um dispositivo a ela, 

podendo assumir diversas outras funcionalidades e ser bastante flexível. Abaixo estão anexas 

imagens do PORT A ao PORT E do microcontrolador: 
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Ao PORT A se conectam basicamente as entradas analógicas, mas podem ser 

configuradas para entradas digitais também. Neste PORT ligaremos todos os sensores do 

Motor, na figura 23 esta o diagrama relativo ao PORT A. 

 

Figura 23 PORT A (Fonte: Autor) 

Ao PORT B se conectam entradas e saídas digitais, além dos pinos In-Circuit, que será 

explicado no capítulo 3.2.1.4 e a memória EEPROM. O pino B0 será configurado como 

interrupção externa e será ligado o sinal do sensor de rotação, na figura 24 esta o diagrama 

relativo ao PORT B. 

 

Figura 24 PORT B (Fonte: Autor). 

Ao PORT C se conectam entradas e saídas digitais, todavia há dois jumpers nos pinos 

C4 e C5, para selecionar se a saída do microcontrolador é ligada aos bornes ou ao conector 

USB, na figura 25 esta o diagrama relativo ao PORT C. 
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Figura 25 PORT C (Fonte: Autor). 

 O PORT D possui jumpers em todos os pinos para selecionar se a comunicação com o 

display LCD será feita com quatro ou oito vias. Utilizaremos a configuração de quatro vias, 

enquanto as outras quatro são direcionadas para os bornes e será conectado o motor de passo 

(atuador de marcha lenta). Na figura 26 esta o diagrama relativos ao PORT D. 

 

Figura 26 PORT D (Fonte: Autor). 

Ao PORT E se conectam entradas e saídas digitais e também possuem jumpers em 

todos os terminais, para seleção de interligar com os bornes ou com os terminais de comando 

do display. O PORT E é ligado ao display e seu diagrama pode ser visto na figura 27. 



38 

 

 

Figura 27 PORT E (Fonte: Autor). 

3.1.1.3 Display de LCD. 

A placa conta também com um Display de LCD que se comunica com as saídas do 

PORT D do PIC, conectada à placa por uma barra de pinos, o que facilita a manutenção e 

também sua retirada quando necessária. Esse display será a interface entre nós e a Unidade de 

Injeção Eletrônica, pois exibirá as principais informações do sistema, atuando 

semelhantemente ao Cluster do veículo (painel de instrumentos). Serão informadas a rotação, 

a abertura da válvula borboleta e o regime do motor. 

 

Figura 28 Pinagem do Display de LCD (Fonte: Autor). 

A comunicação entre o microcontrolador e o display pode ser feita através de quatro 

ou oito vias, dependendo de como os jumpers da placa estiverem ligados. Neste projeto 
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usamos a configuração de quatro vias, pois além de disponibilizar mais I/Os para usos futuros, 

usaremos a biblioteca “LCD.C” do compilador, que funciona apenas com esta configuração. 

3.1.1.4 Gravador de microcontrolador modelo K150. 

Na programação do microcontrolador PIC 18F4550 foi utilizado o Programador de PIC 

K150, uma solução barata e eficiente para os diversos projetos que nos foram apresentados, e 

que possui uma grande versatilidade, uma vez que pode ser programada uma grande 

variedade de microcontroladores modelos PIC de até 40 pinos, sendo esta programação por 

inserção do microcontrolador no ZIF (Zero insertion force) ou no próprio circuito, desde que 

tenha os pinos de programação de acordo com a pinagem mostrada no próximo tema. 

 

Figura 29 Gravador de PIC K150 (Fonte: Autor). 

3.1.1.5 Programador In-circuit. 

Uma das peculiaridades deste dispositivo é a gravação In-Circuit, tecnologia utilizada 

para que não seja necessária a remoção do microcontrolador da placa para realizar uma 

gravação, como o nome já diz, a gravação é feita com a placa no próprio circuito. A pinagem 

foi implementada de acordo com a configuração do programador K150 e está disposta em 

uma barra de pinos macho de 6 vias, na figura 30 esta o diagrama de gravação. 
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Figura 30 In-Circuit Programmer (Fonte: Autor). 

3.1.2 Placa de Condicionamento de sinais. 

 Para obter melhor desempenho, agilidade e funcionamento de nossos periféricos, 

optamos por desenvolver uma placa de condicionamento de sinais ao invés de montá-los na 

protoboard, embora esta etapa tenha se cumprido na fase de testes. Dessa forma, ao invés de 

termos que nos preocupar com maus contatos ou até mesmo com a integridade e a conexão 

dos componentes, além dos infinitos fios e cabos que fazem comunicação entre os periféricos 

e a placa de controle, apenas conectamos os sensores ou atuadores na placa, que por sua vez 

se conecta com a placa de controle. Nela estão presentes: condicionador dos sensores TPS e 

de rotação, botão indicador de partida, driver da válvula injetora e do motor de passo (atuador 

de marcha lenta). 
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Figura 31 Placa de Condicionamento de sinais (Fonte: Autor). 

3.1.2.1 Condicionador do Sensor TPS. 

 O condicionamento do sensor TPS foi feito a partir de um amplificador operacional 

LM358 na configuração de seguidor de tensão, no qual o ganho é unitário, a tensão de entrada 

é igual à tensão de saída. Tendo em vista que o sinal fornecido pelo sensor é de zero a 5,0 

volts, não foi preciso amplificar e tampouco atenuar o sinal, por isso escolhemos a 

configuração de ganho um. 

 

Figura 32 Condicionamento do sensor TPS (Fonte: Autor). 

3.1.2.2 Condicionador do Sensor de rotação. 

 Pelo fato de nosso sensor de rotação ser Hall, não precisamos de um circuito integrado 

para realizar o enquadramento do sinal, pois seus princípios de funcionamento o dirigem a 

gerar um sinal de onda quadrada que pode ser lido pelo microcontrolador. 
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 Foi necessário se realizar uma amplificação do sinal uma vez que o sinal gerado é de 

0,5 volts, o circuito amplificador possui ganho de dez vezes em malha fechada.   

Todavia a tensão de saturação do LM358 é de 90% da tensão de alimentação, assim 

como da maioria dos amplificadores operacionais. Como estamos alimentando o circuito com 

5,0 volts, a tensão de saturação será: 

                                                                        

Portanto teremos a tensão de saída teórica de zero a 4,5 volts. 

 

Figura 33 Condicionamento do sensor Hall (Fonte: Autor). 

3.1.2.3  Driver para circuito de injeção. 

A válvula de injeção e um componente elétrico que consome uma alta corrente de 

acionamento devido as suas propriedades eletromagnéticas, por isso e impossível acionado 

diretamente com um microcontrolador, por isso utilizamos um driver para o acionamento, o 

componente principal do driver utilizado foi o circuito LM1949. 

3.1.2.3.1 LM1949. 

O circuito integrado LM1949 serve como principal componente do driver de injeção, 

sua função e controlar o transistor que ira ativar a válvula injetora. Os seus principais 

benefícios em relação a um driver direto é o controle da corrente de acionamento e de 

funcionamento e a temporização do sinal para em condições como a de partida aonde a bateria 

possui um tensão nominal mais baixa. 
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3.1.2.3.2 Controle da corrente de acionamento. 

 

Figura 34 Circuito Teórico (adaptado de: Datasheet Texas Instrument LM1949). 

Como a válvula injetora e um componente eletromagnético e mecânico, ela possui um 

resposta de corrente exponencial, esta corrente precisa alcançar certo valor para que a 

densidade de campo magnético gerado seja o suficiente para gerar uma força eletromotriz 

maior do que a força exercida pela que mantém a válvula fechada. Entretanto este valor de 

corrente não e necessário após o seu acionamento, por isso o CI utiliza uma lógica interna que 

pode ser representada como um comparador de tensão e um resistor de shunt externo para 

medir esta corrente. 

Analisando a malha externa podemos concluir de forma simplificada que quando o 

transistor Q1 é saturado o circuito equivalente pode ser descrito como um simples circuito 

RL. Onde a corrente que passa pelo enrolamento da válvula injetora é a mesma que passa pelo 

resistor de shunt. Assumindo o resistor de shunt como 0.4 Ω e a corrente de acionamento um 

pouco mais do que 1A, nesta condição a queda de tensão no resistor de shunt será 

ligeiramente maior do que 0,4V, agora observe o comparador de pico da figura (33) uma de 

suas entradas tem como referencia 0,4V, então quando a corrente de acionamento passar pelo 

resistor de shunt esta comparador manda nível lógica um para a porta OU, que pela lógica OU 

terá na saída nível lógico um que entra no controlador lógico, que ira controlar o transistor Q1 

para região ativa do mesmo controlando a corrente para um quarto da corrente de 

acionamento através de uma de um circuito de malha fechado, recebendo a resposta da 

corrente através do resistor de shunt e do comparador de erro. 
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Figura 35 Gráfico do Circuito (adaptado de: Datasheet Texas Instrument LM1949). 

3.1.2.3.3 Função temporizadora.  

Em algumas condições de funcionamento, a tensão de alimentação suprida pela bateria 

pode estar abaixo do nível nominal, como a corrente na válvula injetora e função de Imax que 

é função de VCC, tem que a corrente que circula na válvula injetora possa não alcançar o 

valor necessário para produzir a tensão necessária no resistor de shunt, este tipo de problema 

pode vir a danificar os componentes do circuito devido à alta dissipação de potencia. Para 

solucionar este problema é utilizada a função temporizadora que é definida pelo circuito RC 

composto de RT e CT. 

 

Figura 36 Circuito Teórico com destaque para a malha do temporizador (adaptado de: Datasheet Texas 

Instrument LM1949). 

Esta malha RC servira como temporizador para o circuito sendo que após uma 

constante de tempo RC a tensão em RT será lida pelo peck timer que ira atura na porta OU do 

controlador lógico que por sua vez ira controlar Q1 para reduzir a corrente da válvula injetora. 
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Esta função e reiniciada a final de cada sinal positivo de entrada, para que possa ser utilizada 

no próximo sinal. 

 

Figura 37 Gráfico do Circuito com atuação do temporizador (adaptado de: Datasheet Texas Instrument 

LM1949). 

3.1.2.3.4 Modo de operação chaveado. 

Caso a dissipação de potencia seja um problema para os componentes do circuito, o CI 

pode funcionar em modo de chaveamento para o transistor Q1, neste modo de operação o 

circuito teórico muda com a adição de RA e RB e a reconexão do diodo Zener para RB como 

mostrado na figura 31, RA e RB são determinados através das características da válvula 

injetora através das seguintes equações. 
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Figura 38 Circuito Teórico com destaque para a malha do chaveamento (adaptado de: Datasheet Texas 

Instrument LM1949). 

3.1.2.4  Driver para circuito de ignição. 

O sistema de ignição de um motor precisa fornecer uma diferença de potencial nos 

eletrodos da vela de ignição, suficientes para que aja a centelha que ira iniciar o processo de 

combustão da mistura no interior do cilindro. 

Para alcançar os valores de tensão necessários o sistema de ignição utiliza um 

transformador para elevar a tensão, entretanto o ganho do transformador não é o suficiente 

para alcançar os valores necessários, por isso é utilizado um driver de ignição que utiliza a 

tensão gerada durante o colapso do campo magnético do primário do transformador para 

alcançar uma tensão induzida que somada ao ganho do transformador resultara na tensão 

necessária para que aja a centelha. 

3.1.2.4.1 Circuito eletrônico. 

O circuito utilizado e composto por um transistor de efeito de campo de tecnologia 

MOS tipo canal N, e um resistor de shunt de 0,1Ω. 

O transistor opera como uma chave eletrônica, recebendo o sinal do microcontrolador 

em seu terminal de gate, quando o sinal é positivo em +5 Volts o transistor conduz por que a 

formação de canal, desconsiderando a queda de tensão no resistor de shunt e no primário do 

transformador temos que VDS = VCC que é igual a 12 Volts, então VDS e maior do que VGS 

– VT, então o transistor opera na região de saturação, e a sua corrente e dada por: 
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Quando o sinal no gate do transistor é igual a zero volt o transistor corta por que não a 

formação de canal interno. Neste momento a o colapso do campo magnético no primário do 

transformador gera uma tensão induzida contraria a tensão de alimentação, este mesmo 

colapso induz no secundário do transformador uma tensão suficiente para que aja a centelha. 

 

Figura 39 Driver do sistema de ignição (Fonte: Autor). 

3.2 Software. 

Com toda a parte de Hardware montada, testada e funcionando corretamente, partimos 

para a parte mais importante do projeto: o software. É dada maior importância para este 

assunto porque com o mesmo hardware, podem-se obter diferentes resultados que dependem 

unicamente do software e de seu gerenciamento. 

 Utilizamos o método de estrutura modular para escrever nosso código, método este 

lecionado em uma das disciplinas do curso. A escolha foi pautada na melhor organização e 

maior facilidade de encontrar os eventuais defeitos no software. As características desse 

sistema nos permitem separar em módulos, partes dedicadas à configuração de hardware, 

interrupções externas, entradas analógicas, em vez de estarem todos juntos em um só arquivo 

poluindo a vista do programador. 
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 Além disso, o programa foi escrito de forma para fácil entendimento e fácil alteração, 

tendo em vista que um de nossos objetivos é proporcionar um código base para trabalhos 

futuros, com o qual os alunos poderão realizar implementações e alterações sem investir 

muito tempo no entendimento dele, pois é intuitivo. Dessa forma poderão investir mais tempo 

na melhoria do sistema de injeção no qual estarão trabalhando.  

 Nos próximos capítulos cada um dos módulos será detalhado e a função de cada 

comando será explicada da forma em que foi utilizada no projeto. 

3.2.1 Project.h 

 Neste módulo serão inclusas as definições do microcontrolador utilizado, a precisão do 

conversor ADC, a frequência do cristal, entre outros: 

 #include "18F4550.h" – É uma diretiva do compilador que anexa a biblioteca do 

microcontrolador 18F4550 pertencente à família PIC da Microchip. 

 #device ADC = 8 – Configura 8 bits de precisão no conversor analógico para digital. 

Poderíamos utilizar até 10 bits, porém não foi necessária uma precisão tão alta, em 

vista do aumento de tempo que seria necessário para a conversão. 

 #use delay (crystal = 20Mhz) – Indica que o cristal usado é de 20 MHz, todavia esta 

frequência é dividida por quatro porque para que ocorra cada scan (leitura do código 

feita pelo microcontrolador) são necessários quatro ciclos de máquina, no caso dos 

PICs. Dessa forma a frequência de operação do PIC é de quatro MHz. 

 #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT, NOBROWNOUT, NOLVP – São 

diretivas para configurar os “fusíveis”, HS é usado para definir que o cristal é High 

Speed e os demais foram configurados para não oferecer proteção de desligamento em 

caso de sobretensão, não utilizar watchdog timer, etc. 

 #priority ext, timer0, timer1, timer2, timer3, ad – Define a prioridade de execução de 

cada interrupção, a maior prioridade foi dada à interrupção externa, já que é por ela 

que são obtidos os pulsos de rotação. 

 #define – São definições de palavras que desejamos utilizar no programa no lugar de 

comandos, terminais físicos, etc. Serve para facilitar o entendimento e a escrita do 

código. 
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 #include "lcd.c" – Anexa a biblioteca de controle do display LCD presente em nosso 

hardware, utilizado para mostrar informações como rotação, temperatura do ar de 

admissão, estratégia, etc. 

 #ZERO_RAM – Zera todos os registros internos que poderiam ter sido usados para 

guardar valores em variáveis anteriormente. 

 #use fast_io – Em vez de programar o pino de entrada e saída a cada operação do pino, 

configura apenas uma vez, se o pino foi definido como entrada no início, será sempre 

entrada enquanto o software não for alterado. 

3.2.2 Hardware.c 

Esta função é composta por seis funções, listadas e detalhadas a seguir. 

3.2.2.1 Funcão InicializaHardware. 

 É a função principal deste módulo, realiza a configuração de todos os pinos e 

periféricos a serem utilizados na aplicação, bem como os timers e interrupções. 

 setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32) – Configura a frequência do conversor AD para 

ser dividida 32 vezes da frequência de operação. 

 setup_adc_ports(AN0_TO_AN4) – Configura os pinos A0 até o A4 como entradas 

analógicas. 

 setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_32|T0_8_BIT) – Configura o Timer 0 com a 

frequência de operação dividida por 32, também define o Timer para 8 bits (pode 

incrementar valores de 0 a 255). Sendo assim, temos que a frequência de trabalho é de 

5 MHz, divide por 32 resulta em 156250 Hz. Sendo assim o Timer 0 estoura a cada 

6,4 us. 

 set_timer0(99) – Joga um valor inicial no Timer 0 para que estoure em 1 ms, pois 

subtraindo 99 de 255 temos 156. Multiplicando este valor por 6,4 us temos 998,4 us, 

um valor muito próximo ao desejado. 

 setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1) – Configura o Timer 1 com a 

frequência de operação dividida por 1, ou seja, com a mesma frequência e período de 

200 ns. 

 setup_timer_3(T3_INTERNAL|T3_DIV_BY_8) - Configura o Timer 3 com a 

frequência de operação dividida por 8. Sendo assim, temos que a frequência de 
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trabalho é de 5 MHz, divide por 8 resulta em 625000 Hz. Sendo assim o Timer 3 

estoura a cada 1,6 us. 

 PORTX = 0x00 – Limpa o PORT A, B, C, D e E para evitar que valores antigos 

afetem o programa atual. 

 set_tris_a(0b11111111) – Configura de maneira binária o port A para todos os pinos 

serem entradas. No port A usamos AN1 como sensor TPS, AN2 como sensor MAP e 

AN3 como sensor de temperatura do ar de admissão (IAT). Apesar de estarem 

configurados, não utilizamos os sensores MAP nem IAT. 

 set_tris_b(0b11111111) – Configura de maneira binária o port B para todos os pinos 

serem entradas. No port B usamos B0 como sensor de rotação, B1 como um botão a 

ser implementado e B3 como Linha 15 (chave de ignição virada). 

 set_tris_c(0b00111111) - Configura de maneira binária o port C para os pinos de C0 a 

C5 serem entradas e C6 e C7 serem saídas. No port C usamos C6 como Válvula 

Injetora e C7 como Vela de Ignição. 

 set_tris_d(0b00000000) - Configura de maneira binária o port D para todos os pinos 

serem saídas. No port D usamos do pino D0 ao D3 como bobinas do Atuador de 

Marcha Lenta (Stepper) e do D4 ao D7 para transferência de dados para o Display 

LCD. 

 set_tris_e(0b11111000) - Configura de maneira binária o port E para os pinos E0, E1 e 

E2 serem saídas e do E4 ao E7 serem entradas. No port E usamos do pino E0 ao E2 

como controladores do Display LCD. 

 enable_interrupts(x) – Habilita as interrupções Externa, Timer0, Timer3 e AD. O 

Timer1 será habilitado pela função Main. 

 As linhas seguintes somente chamam funções presentes em outros módulos para 

inicializar os periféricos como LCD e Stepper. 

3.2.2.2  Demais funções 

 Função Trata_Timer – Joga o valor 99 no Timer0 para que a função estoure a cada 1 

ms. Esta função serve para termos uma base de tempo de 1ms. 

 Função Trata_Timer3 – Serve apenas para desligar a válvula injetora de combustível, 

uma vez que foi ligada em outra função. 

 Função GetTimerStatus – Recebe o valor do tempo decorrido desde o último estouro 

da função Trata_Timer. 
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 SetTimerStatus – Atribui um valor ao contador da base de tempo. 

 Função InitTimerArray - Inicializa a base de tempo de 1 ms. 

3.2.3 Tools.h 

 Neste módulo serão inclusas as ferramentas de trabalho que serão usadas no 

desenvolvimento do software. 

 Typedef – Foi utilizado para reduzir o tamanho dos tipos das variáveis a fim de 

facilitar e agilizar o trabalho, por exemplo: o tipo unsigned long int agora pode ser 

escrito como u_lint. 

 typedef enum – Usado para definir uma palavra como sendo um número 

3.2.4 Matrix.h 

 Neste módulo são definidas diversas matrizes ou vetores que serão chamadas em 

funções em outros módulos que, a partir de um ou dois indexadores, encontram um número. 

Apesar de possuir várias matrizes, utilizamos apenas a matriz de posição do TPS. 

3.2.5 MemoryMap.h 

 Em MemoryMap.h utilizamos Structs (estruturas) para criar tipos de variáveis, e assim 

utilizá-las de forma mais organizada. 

3.2.6 Main.c 

 O módulo Main.c possui apenas uma função chamada main. Suas três primeiras linhas 

são chamadas de configuração de hardware. Após estas linhas, entra em um loop sem fim, no 

qual tem duas funções: habilitar e desabilitar a interrupção externa, para evitar que o 

combustível seja injetado mesmo com a linha 15 desligada, e chamar a função 

Maquina_Estados. 

3.2.7 DisplayLcd.c 

 Possui apenas uma função Atualiza_Display, que serve apenas para atualizar o display 

em um intervalo de 300ms, mostrando informações como: o estado do sistema (chave de 

ignição desligada, aguardando partida), estratégias do motor (marcha lenta, carga parcial, 
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aceleração, plena carga, desaceleração) e informações como rotação e posição da válvula 

borboleta. 

3.2.8 Strategy.c 

 Possui apenas uma função: Maquina_Estados, chamada por Main.c. Esta é uma das 

funções mais importantes do programa, pois sincroniza as informações e distribui ordens ás 

demais funções. 

 Seleciona_Canal – Chama função que está dentro do módulo Analog.c, lê as entradas 

analógicas. 

 Calcula_Rotacao – Chama a função que está dentro do módulo Rpm.c, recebe o valor 

já convertido de rotação. 

 Atualiza_Display - Chama função que está dentro do módulo DisplayLcd.c, muda a 

tela a ser mostrada para a tela que informa rpm e posição da válvula borboleta. 

 Switch(EstadoMotor) – Realiza diferentes funções dependendo da estratégia na qual o 

motor se encontra: se estiver em  partida, só muda de estratégia se a rotação for maior 

que a rotação de marcha lenta. Se estiver em marcha-lenta, só muda de estratégia se a 

rotação sair do offset predefinido de 1400rpm (margem de oscilação). O tempo de 

injeção em todas as estratégias é de 4ms, pois em teste foi o tempo que respondeu 

melhor e que conseguiu manter a rotação em marcha lenta mais próxima da ideal. 

3.2.9 Rpm.c 

 Este módulo possui o tratamento da interrupção externa (sensor de rotação) e as 

estratégias de injeção e ignição, além do condicionamento do valor de rotação. 

3.2.9.1 Função Trata_Rotacao 

 SetTimerStatus(Timer_PortB4, TempoZeroRPM) - Carrega temporizador com 12ms, 

para zerar o valor de rpm se estiver abaixo de 80RPM. 

 Dente++ - Incrementa o valor da variável dente, uma vez que a interrupção ocorre na 

borda de subida do sinal do sensor de rotação. 

 Nas três próximas linhas multiplica o tempo entre dentes antigo e depois compara com 

o novo valor para detectar a falha da roda fônica. 
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 if(TempoDente > TempoDenteComparacao) – Se detectou falha, zera a variável dente, 

pois a próxima vez que entrar na função, terá detectado o primeiro dente. 

 if(Dente == DenteReferenciaInjecao) – Se o dente for igual ao dente configurado para 

iniciar o processo de injeção, liga a válvula injetora e simula a função do sensor de 

fase, jogando 0 na variável “volta”. Após isso, joga o tempo de injeção no Timer3. 

 if(Dente == DenteReferenciaIgnicao) - Se o dente for igual ao dente configurado para 

iniciar o processo de ignição, carrega a bobina da vela de ignição, se o dente for igual 

ao dente configurado para finalizar o processo, desliga o carregamento. 

3.2.9.2 Função Calcula_Rotacao 

 if(TempoDente > 17000) – Se a rotação for menor que 300RPM, zera o dente por 

segurança, para não injetar sem sincronismo. 

 MemoryMap.RpmMatriz = 5000000 / TempoDente - Joga o valor de rpm na variável 

MemoryMap.RpmMatriz, valor este que na verdade não vem de uma matriz, pois não 

conseguimos indexá-la. 

 if(!GetTimerStatus(Timer_PortB4)) - Se a rotação estiver abaixo de 80 rpm, zera 

mostrador e dente, pois o tempo entre dentes é maior que o tempo que o timer está 

configurado a poder medir. 

3.2.10 Analog.c 

 Este módulo utiliza uma função switch-case para mudar o canal analógico que lerá, 

todavia só lê algum canal se o conversor analógico digital (AD) tiver finalizado a última 

leitura e estiver pronto para realizar uma nova. Apesar de ter todos os sensores configurados e 

prontos para serem lidos, utilizamos apenas a leitura do TPS. 

3.2.11  Stepper.c 

 Neste módulo será executado o controle do motor de passo (atuador de marcha lenta). 

Possui duas funções: uma de inicialização e outra de controle. 

 Para o atuador percorrer o curso todo, precisa de 300 pulsos. Porém esses pulsos não 

são iguais e como já foi mostrado, o motor de passo funciona com um ciclo de quatro pulsos, 

sendo assim, a variável “passo” é incrementada a cada ciclo do motor (quatro pulsos), 

resultando em 75 passos. 
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3.2.11.1 Função InicializaStepper 

 Começa abrindo o atuador ao máximo para obter uma referência, pois não possui um 

encoder como o servo motor, não sabendo assim, onde foi que parou da última vez. Com o 

atuador todo aberto, já temos uma referência. 

 Para chegar até o furo de by-pass, são necessários 25 passos, sendo que apenas os 

outros 50 atuam realmente no by-pass. Dessa forma, enviamos mais 50 pulsos a partir do 

obturador todo aberto para realizarmos nossos testes com o atuador 50% aberto. 

3.2.11.2 Função AtuadorMarchaLenta 

 Esta função recebe um valor em porcentagem de abertura e retorna o valor atual, pois 

o scan executa um passo no motor e sai da função, sendo necessária uma comparação entre o 

valor inserido e o valor obtido dela. Essa comparação é feita para o programa não ficar preso 

nesta função, que é mais lenta que as rotinas de injeção e ignição. 

 Os pulsos são realizados com um intervalo de tempo configurado em Tools.h. Este 

intervalo é quem define a velocidade do atuador de marcha lenta. 

3.2.12  Keyboard.c 

 Este módulo realiza um debounce por software como tratamento do sinal de um botão, 

para evitar que eventuais ruídos sejam admitidos como sinal do botão. Não utilizamos 

nenhum botão no projeto, porém já deixamos o módulo configurado para propostas futuras. 

3.2.13  Build.bat 

 É um arquivo de extensão .bat (arquivo de comandos do Windows) que serve para, 

sem ser necessário abrir a interface do compilador, compilar um módulo por vez e no fim 

realizar um link entre todos os arquivos compilados em um só arquivo .hex, extensão lida 

pelos programadores de PIC. 

 Ao início da execução deste arquivo, apaga o arquivo .hex anterior, para evitar que 

seja confundido, uma vez que ocorrer um erro na compilação e não gerar um novo arquivo 

.hex. No final, exclui alguns arquivos (diagnóstico, etc.) que não são úteis para nós. 
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3.3 Testes em bancada. 

Durante os trabalhos do projeto foram realizados testes em bancada antes de serem 

realizados os testes no motor, neste capitulo será abordado estes testes e seus resultados. 

3.3.1 Teste do sensor de temperatura do ar admitido.  

O teste do sensor do ar admitido foi feito com o intuito de se realizar o mapeamento da 

resposta do sensor, já que não foi possível se conseguir com o fabricante a curva de resposta 

do sensor. 

Com o auxilio de um medidor de temperatura e de um multímetro digital foi feito o 

mapeamento do sensor, o teste consistiu de primeiro mapear a resposta resistiva do sensor e 

depois a resposta em tensão. 

Para se realizar o teste primeiro o corpo de borboleta foi submetido a baixas 

temperaturas por um período ate que a temperatura medida junto ao sensor alcança se -4ºC, 

após isto o corpo foi deixado em condições ambiente assim a temperatura do sensor aumento 

progressivamente o que possibilitou o mapeamento.  

Para alcançar altas temperaturas foi utilizado um secador de cabelo para aquecer o 

sensor, entretanto não foi possível adquirir todos os pontos uma vez que o resfriamento do 

corpo ocorreu de maneira muito rápida.  

 

 Figura 40Teste de mapeamento do sensor ACT (Fonte: Autor). 
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A figura 41 mostra o teste realizado. Com a resposta de 2,4 Volts para uma 

temperatura de 10ºC. A figura 32 mostra o corpo parcialmente congelado durante o inicio do 

teste. 

 

Figura 41 Teste de mapeamento do sensor ACT (Fonte: Autor) 

Na figura 42 esta o gráfico da resposta de resistência do sensor em relação à 

temperatura, já a figura 43 mostra a resposta em tensão. 

 

Figura 42 Gráfico da resposta de resistencia (Ω) em relação a temperatura (ºC) (Fonte: Autor). 
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Para o teste de tensão de saída foi utilizado um resistor de saída com valor de 4k7Ω 

para se realizar as medições. 

 

Figura 43 Gráfico da resposta de tensão (V) de saida  em relação a temperatura (ºC) (Fonte: Autor). 

3.3.2 Teste de vazão da válvula de injeção. 

Foi realizado o teste para se determinar a vazão de combustível da válvula injetora de 

combustível, para isto foi utilizamos o equipamento KXtron e determinamos a vazão como 

sendo de 4 mL de combustível em 99mS ou 0,04mL por milissegundo, como a densidade da 

gasolina e de aproximadamente 0,742Kg/L a vazão em massa e de aproximadamente 0,0299g 

por milissegundo este resultado considera o tempo de carga para abertura do válvula, que 

realizando testes em bancada determinamos que o tempo de carga da válvula era de 1mS e sua 

resistência e de 12 Ω. 
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Figura 44 Teste para determinar a vazão da válvula injetora (Fonte: Autor). 

 

Figura 45 Teste para determinar a vazão da válvula injetora (Fonte: Autor). 

3.3.3 Teste de sincronismo do sinal de rotação com sinal de injeção de combustível. 

O teste de sincronismo do sinal de rotação com o sinal de injeção foi realizado 

utilizando o Kit da FATEC Santo André, que possui um motor acoplado a uma correia que 

gira um sistema solidário a uma roda dentada, o sensor de rotação foi instalado para que 

detectasse o sinal da roda dentada. 

 Este sinal era interpretado pela unidade de controle que acionava a válvula injetora que 

estava acoplada ao corpo de borboleta. 
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Neste teste também foi realizado o teste comparando o sinal de rotação antes e depois 

do circuito condicionador. Como visto na figura 46 e 47 o sinal 2 é o sinal sem tratamento 

com uma amplitude de aproximadamente 500mV, já o sinal após o condicionamento 

apresenta uma amplitude de aproximadamente 5V. 

 

Figura 46 Comparação entre o sinal de rotação antes e após o circuito condicionador (Fonte: Autor) 

 

Figura 47 Comparação entre o sinal de rotação antes e após o circuito condicionador (Fonte: Autor) 

Os testes de sincronismo resultaram nos seguintes resultados nas figuras 48, 49 e 50 o 

sinal um é o sinal do sensor de rotação e o sinal dois é o sinal no coletor do transistor do 

driver de injeção, na figura 48 o tempo de injeção estava definido para ser de um dente, na 

figura 49 o tempo de injeção estava definido para 1mS e o momento de injeção no décimo 

quinto dente, na figura 50 o tempo de injeção era de 3mS e o momento de injeção no décimo 

quinto dente. 



60 

 

O sinal de injeção da figura 49 e 50 mostra a atuação do diodo Zener de proteção do 

circuito de injeção, limitando o valor da tensão induzida. 

 

Figura 48 Injeção com período de um dente. (Fonte: Autor) 

 

Figura 49 Injeção com período de um 1mS. (Fonte: Autor). 

 

Figura 50 Injeção com período de um 3,5mS. (Fonte: Autor). 
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4 RESULTADOS. 

Durante os testes no motor foram feitos a calibração e ajuste do mesmo, a calibração 

foi feita de tal maneira que a marcha lenta do motor ficou em aproximadamente em 1500 

rotações por minuto, na figura 51 mostra o sinal de injeção e ignição de combustível sendo o 

sinal um o sinal de injeção de combustível e o sinal dois o sinal de ignição, vale lembrar que 

como o motor e monocilíndrico a injeção e ignição de combustível acontecem com 

aproximadamente 360 graus de diferença ou uma volta do eixo do motor. 

 

Figura 51 Sinal de Injeção e ignição (Fonte: Autor) 

A figura 52 mostra o sinal um que representa o sinal no dreno do transistor do circuito 

de ignição e o sinal de rotação. 

 

Figura 52 Sinal de Ignição e rotação ( Fonte: Autor). 
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Na figura 53 a placa da unidade de controle durante os testes práticos com o motor, já 

figura 54 a placa de drivers e condicionadores de sinais. Nas figuras 55 e 56 imagens dos 

testes práticos. 

 

Figura 53 Unidade de controle. (Fonte: Autor). 

 

Figura 54 Placa de Drivers e condicionadores de sinais (Fonte: Autor). 
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Figura 55 Teste no motor (Fonte: Autor). 

 

Figura 56 Teste no motor (Fonte: Autor). 
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5 DIFICULDADES 

Durante a elaboração deste trabalho algumas dificuldades foram encontradas que serão 

descritas nesta secção. 

 Uma das dificuldades foi à questão dos trabalhos práticos no veículo, como dois 

grupos estavam a trabalhar no mesmo veículo no mesmo período, houve atrasos 

devido a questão de agendamento de horários para se realizar o trabalho pratico no 

veículo. 

 Outra dificuldade devido a dois grupos trabalharem no mesmo veículo foi, que alguns 

sensores como o sensor de rotação eram diferentes entre os grupos o que ocasionava 

na necessidade de troca a cada teste pratico. 

 Durante os testes em bancada com a unidade de sensores foi constatado que o sensor 

MAP não estava funcionando, por isso este não foi utilizado nas estratégias de 

gerenciamento. 
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6 CONCLUSÃO. 

Nosso projeto conseguiu alcançar o objetivo de gerenciar as funções de tempo de injeção 

e avanço de ignição para o motor proposto. Comparando ao sistema carburado original o 

motor com nossa unidade de gerenciamento obteve uma melhora na resposta da partida, sendo 

necessário entre uma ou duas tentativas de arranque para que o motor entrasse em 

funcionamento, já em funcionamento o motor mantinha uma rotação em marcha lenta em 

torno de 1500RPM respondendo a variação da válvula borboleta quando esta era atuada. 

Entretanto não conseguimos aplicar as estratégias e controle de malha fechada utilizando os 

sensores MAP e ACT por motivos já explicados na secção 5, apesar disto acreditamos que 

nosso projeto alcançou o objetivo de ser uma base para uma unidade de gerenciamento 

eletrônico para motores monocilíndricos, que pode ter novas funções adicionadas,como as 

sugeridas por nos na secção de trabalhos futuros. 

Além disto, este trabalho nos possibilitou adquirir conhecimentos técnicos específicos 

sobre os temas estudados e utilizar os conhecimentos adquiridos durante a nossa graduação.  

6.1 Trabalhos futuros. 

Em relação a trabalhos futuros sugerimos algumas propostas, que possam tornar o 

projeto mais comercial, alem de implementações que não foram possíveis durante este 

projeto, elas são:  

 Adição da leitura do sensor MAP e ACT, para melhor, controle de mistura em função 

da carga do motor. 

 Implementação de comunicação RS232, com interface através de programa 

desenvolvido em plataforma LabView, que possa alterar os mapas da unidade de 

controle. 

 Diminuir o tamanho da placa de circuito impresso através de componentes SMD. 

 Desenvolver invólucro para proteção da placa de circuito impresso. 

 Fazer uma aquisição de dados relativos a emissões de poluentes e comparar elas aos 

dados de emissões do mesmo motor com sistema carburado. 
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