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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo entender o funcionamento de um motor 

de combustão interna visando aperfeiçoar o seu funcionamento para reduzir 

emissões de poluentes e consumo de combustível, onde implementaremos um 

sistema de gerenciamento eletrônico de arquitetura aberta, para a realização 

do trabalho o motor que iremos utilizar trata-se de Honda modelo GX 35 que 

será utilizado em conjunto com a equipe de Eficiência Energética da Faculdade 

utilizado no protótipo a combustão Papa-Léguas na categoria Gasolina. Onde 

na competição o foco é ter o mínimo consumo de combustível para percorrer 

doze voltas no Kartódromo Ayrton Senna com velocidade media mínima de 

vinte e quatro quilômetros por hora. 

 

Palavras-Chaves: Motor a Combustão, emissões, consumo de combustível, 
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ABSTRACT 

 

This study aims to understand the workings of an internal combustion 

engine in order to improve its operation to reduce pollutant emissions and fuel 

consumption, which implement an electronic management system open 

architecture, for the completion of the engine work that we will use it is Honda 

GX model 35 to be used in conjunction with the team of the Faculty of Energy 

Efficiency prototype used in the Road Runner combustion in gasoline category. 

Competition where the focus is to have the minimum fuel consumption to go 

twelve rounds in Karting Ayrton Senna with minimum average speed twenty-

four kilometers per hour. 

Keywords: Motor combustion, emissions, fuel consumption.  
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 – Apresentação do Trabalho 

 

Na área automotiva, a eletrônica embarcada tem se apresentado 

atualmente como um item imprescindível e em constante desenvolvimento. A 

eletrônica está presente em diferentes partes do veículo, tais como motor, 

sistema de freios, sistemas de conforto e conveniência, entre outros.  

Os novos projetos de sistemas embarcados iniciam-se, em média, de 

dois a três anos antes do lançamento do veículo no mercado, o que acaba 

permitindo a realização de diversos e intensivos testes nos protótipos 

propostos com o objetivo de verificar o seu funcionamento e identificar 

possíveis falhas operacionais (CARVALHO et al., 2010). 

A tecnologia muitas vezes, acaba sendo imposta por regulamentações e 

leis que determinam as exigências para a construção de um veículo. Outras 

vezes, acaba sendo imposta por exigências e questões mercadológicas.  

Tradicionalmente, os sistemas eletrônicos embarcados são 

primeiramente lançados em veículos comerciais para posteriormente serem 

adotados pelos veículos de passeio. Um fato recente que pode ser citado são 

os sistemas de monitoramento e rastreamento de caminhões, através das 

tecnologias GPS (Global Position System) e GSM (Global System for Mobile 

Communications), que serão adotadas também pelos veículos de passeio, com 

a mesma concepção apresentada pelos veículos comerciais (ALMEIDA, 2010).  

Esse crescente surgimento de novos sistemas automotivos gera, ao 

mesmo tempo, uma significativa demanda de novos profissionais capacitados 

para realizar manutenções e diagnósticos nesses sistemas. A grande 

dificuldade observada é que os conceitos empregados nos sistemas 

automotivos acabam sendo multidisciplinares, demandando dos profissionais, 

conhecimentos nas áreas da engenharia elétrica, da engenharia química, da 

engenharia mecânica e da engenharia de materiais (DELATORE et al., 2011).  

Uma das principais revoluções tecnológicas, observada na indústria 

automobilística brasileira, pode ser considerada a presença da eletrônica 

gerenciando o motor a combustão, substituindo o carburador, popularmente 
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conhecido como injeção eletrônica. Atualmente, a injeção eletrônica tornou-se 

imprescindível, pois é capaz de proporcionar não só um controle mais eficiente 

na emissão de poluentes, mas também, uma melhoria significativa no consumo 

de combustível e no desempenho do motor (DELATORE et al., 2011). 

Para que um sistema de gerenciamento qualquer possa ser instalado, é 

necessário o uso de uma série de atuadores e sensores, que juntamente com a 

unidade central de controle, sejam capazes de controlar o sistema onde esse 

gerenciamento é instalado. Com o avanço dos sistemas de gerenciamento 

eletrônico, a inclusão de sensores e atuadores ao sistema de gerenciamento, 

fez com que o automóvel um tornasse sistema mecatrônica e de relativa 

complexidade. 

Sabendo se das limitações que um motor de combustão interna ciclo 

Otto alimentado por um carburador apresenta, e com o aumento significativo 

dos limites de emissões de poluentes gerados pelos motores, obrigaram as 

indústrias automobilísticas a buscar novas soluções para melhorar a eficiência 

dos motores. A revolução ocorreu com a aposentadoria do carburador e o 

emprego de um sistema eletrônico de controle da mistura ar-combustível, 

popularmente conhecida como injeção eletrônica, a qual será tratada nesse 

trabalho.   

Para isso, é necessário entender porque o carburador não é mais capaz 

de atender essas necessidades impostas pelas regulamentações. O carburador 

traz limitações a certos regimes de uso do motor, tais como manter a economia 

sem perder o desempenho e o aumento da emissão de poluentes. Esse 

trabalho apresentará a complexidade em se calibrar um carburador de forma 

precisa e eficiente, visando atingir uma boa performance sem comprometer a 

economia e a emissão de poluentes. Ao final, ficará claro que, por mais que se 

calibre bem um carburador, ele não será capaz de se auto adaptar as 

mudanças das variáveis que interferem em seu funcionamento, por exemplo: 

pressão atmosférica, temperatura do ar, qualidade do combustível e desgaste 

interno do motor.  

Sendo assim, é justamente onde a injeção eletrônica começa a mostrar 

as suas vantagens frente ao carburador, pois torna a tarefa de 

ajuste/calibração mais fácil para que o motor possa funcionar sempre com os 

mesmos níveis de emissões, caracterizado no projeto do motor. Porém, esse 
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ajuste/calibração da injeção eletrônica passa a exigir do mecânico 

conhecimentos não só da mecânica do motor, mas também da eletrônica 

embarcada (em termos de sensores e atuadores), de como a mistura ar 

combustível é formada. 

 

1.2 – Justificativa 

 

A baixa eficiência e as limitações de ajustes impostas por um motor 

carburado, conforme comentado, faz com que o carburador não consiga se 

adaptar às mudanças dos parâmetros que interfiram no funcionamento do 

motor a combustão, tais como qualidade do combustível, pressão atmosférica, 

temperatura do ar, desgaste interno do motor. Por exemplo, um carro 

carburado que foi regulado a pressão atmosférica em nível do mar, quando 

esse veículo sobe para o planalto, com a pressão atmosférica mais baixa, o 

motor tende a ficar com a marcha lenta mais baixa e as emissões de poluentes 

passam a não serem mais atendidas nessa nova situação.  

Com o uso da injeção eletrônica, sensores instalados no motor realizam 

a tarefa de perceber essa alteração no valor da pressão, efetuando as 

correções necessárias na dosagem de combustível a ser fornecida ao motor, 

atendendo as emissões impostas e mantendo a marcha lenta e a dirigibilidade 

estável. 

Com a injeção eletrônica, ganha-se também uma melhor dirigibilidade do 

veículo, pois na aceleração de um motor carburado, ele passa pelo regime de 

enriquecimento da aceleração, torque e potência máxima. Só que ao 

desacelerar, por exemplo e, efetuando uma nova acelerada rápida e 

desacelerando novamente, dependo da mistura, o motor pode vir a apagar por 

excesso / falta de combustível, fato esse não ocorre em motores que possuem 

injeção. Existe um controle de desaceleração chamado de dashpot, projetado 

para não só manter uma desaceleração gradativa e suave do motor, como 

também para poder atender os níveis de emissões.  

A diferença entre um motor com injeção eletrônica e carburado, nessa 

situação descrita, é nítida, pois ao se dirigir um carro carburado, na aceleração 

e retirada do pé do acelerador, sem efetuar uma troca de marcha, percebe-se 
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um solavanco, como se uma marcha tivesse sido reduzida. Caso uma nova 

aceleração ocorra na sequência, percebe-se um novo solavanco.  

Com o uso da injeção eletrônica, o desconforto descrito torna-se quase 

que imperceptível, pois o controle de aceleração e desaceleração trabalham de 

forma a deixar a condução mais suave. 

Outro fato que pesa de forma contrária ao uso do carburador é a 

ausência de um suporte eletrônico para os ajustes da mistura ar combustível, 

sendo que esse ajuste fica dependente da sensibilidade do mecânico. No 

sistema de injeção, existem sinais emitidos pelos sensores que indicam se a 

calibração esta surtindo efeito positivo ou negativo. 

No carburador, a mistura do ar com combustível se dá pelo fenômeno 

descrito como tubo de Venturi, onde o ar ao passar pelo um orifício 

devidamente ajustado, o mesmo “arrasta” o combustível quase que pulverizado 

para o duto de admissão. Essa passagem de ar mencionada é criada dentro do 

motor a partir do movimento de descida do pistão, dentro da câmara de 

combustão em sua fase positiva de admissão. 

Uma das grandes dificuldades que é enfrentada no processo da 

formação da mistura é que o combustível e o comburente se encontram em 

fases distintas (combustível líquido e ar gasoso).  O carburador não consegue 

fazer uma pulverização a contento do combustível, porque essa pulverização 

depende da pressão atmosférica. Já a injeção se mostra mais vantajosa, pois 

como o injetor passa a operar com pressão de combustível positiva e 

constante, proporcionada por meio de uma bomba de combustível elétrica. 

Além disso, o injetor recebendo o pulso elétrico da unidade de controle, para a 

dosagem de combustível, provoca a movimentação da chamada agulha do 

injetor, pulverizando assim o combustível de forma bem mais eficiente do que o 

carburador. Além do que é possível projetar o injetor de forma que ele pulverize 

no formato e no local mais favorável para cada motor, contribuindo assim para 

evitar a carbonização no coletor de admissão por combustível condensado. 

Outro fato positivo do sistema de injeção é que o mesmo é capaz de 

dosar exatamente a quantidade de combustível necessária para cada regime 

de operação do motor, diminuindo assim o volume de combustível fornecido ao 

motor em relação ao carburador. Como a mistura fica mais homogênea, o 

desperdício é menor, traduzindo em um funcionamento mais eficiente do motor, 
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pois com menos combustível, realiza-se o mesmo trabalho. No carburador, 

esse desperdício existia, pois, sempre o combustível acabava sendo dosado 

em excesso e conseqüentemente o combustível que não era queimado pelo 

motor acabava sendo direcionado para o escapamento, na forma de gás nocivo 

como, por exemplo, HC (Hidrocarboneto). 

 

1.3 – Objetivos 

 

Conforme apresentado na introdução e na justificativa, o carburador não 

consegue atender as necessidades atuais do mercado como emissões, onde 

acabou sendo substituído pela injeção eletrônica de combustível. 

O objetivo deste trabalho é de implementar um sistema de injeção 

eletrônica no motor Honda GX35, que será utilizado pela equipe de eficiência 

energética da Fatec Santo André, onde ao implementar a injeção eletrônica 

pretende-se reduzir o consumo de combustível e também a emissão de gases 

poluentes do mesmo. 

 

1.4 – Organização do Trabalho 

 

Este trabalho está divido em 5 capítulos. Onde no capitulo 2 terá uma 

revisão bibliográfica, com trabalhos já realizados no mesmo âmbito, e sobre 

motores de combustão interna ECU, sensores aplicados ao projeto, atuadores, 

formação da mistura Ar/combustível. No capitulo 3 descreveremos sobre os 

equipamentos necessários e suas peculiaridades. No capitulo 4 o 

desenvolvimento do trabalho em si. 
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Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

  

2.1 – Revisão Bibliográfica 

 

Segundo SANTOS, B. O. (2013), onde implementou um sistema de 

ignição mapeada para um motor de baixa cilindrada um Honda GX25 e qual 

este trabalho tem a intenção de continuar parte deste trabalho e utilizando o 

motor Honda GX 35 de mesmas características do GX25 só não por sua 

cilindrada. Santos diz que com a implementação da eletrônica no motor antes 

totalmente mecânico, onde o mesmo não conseguiu mensurar o quanto se 

obteve de ganho, mas tornou o funcionamento do motor mais eficiente e suave, 

onde originalmente a marcha lenta dele se encontrava em torno dos 4000RPM, 

com o mapeamento da ignição a rotação de marcha lenta obteve uma baixa 

significativa de 37,5% com agora 1500RPM de marcha lenta, segundo santos, 

a diminuição da rotação neste regime identificou em sua pesquisa que este é o 

regime que mais consome combustível, o regime de marcha lenta original de 

4000RPM é excessivo para este regime em motores ciclo Otto. (BRAGA, 2007) 

enfatiza que através do controle de marcha lenta se controla a vazão de ar e 

com isso o fator lambda afetando também a rotação. 

Conclui Santos dizendo que as resposta do motor as alterações 

realizadas foram positivas, e que também foi possível a utilização do regime de 

rotação mais alta que a do original devido ao controle do ponto de ignição, 

permitindo adotar valores superiores ao do sistema original. O controle de qual 

se rotação se quer alcançar e como controlar a maneira que se quer chegar até 

elas utilizando a melhor estratégia para que se tenha a melhor eficiência e não 

desperdice combustível já que o momento de entrega da centelha esta sendo 

controlado. 

Segundo Santim.W.O.Moises e Medrano.A.F.Rodrigo(2013), que 

utilizaram uma ECU idêntica ao que será utilizado nesse trabalho, para o 

gerenciamento de um motor 1.0 16v turbo de um Volkswagen Parati, do qual o 

trabalho tinha como objetivo instalar um sistema de gerenciamento no motor da 

parati ao qual já possuía um de plataforma fechada, e poder calibrar o motor a 

fim de obter resultados satisfatórios de potencia, consume e emissões, 
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segundo eles a otimização do controle do motor só foi possível após se realizar 

todo o estudo e analise dos principais comportamentos do veiculo original e 

quais as estratégias e componentes utilizados pelo gerenciamento do modulo 

PW6X. 

 Concluem que o objetivo de calibração do motor foi parcialmente 

atendido, pois devido às indisponibilidades no uso dos espaços da faculdade 

assim como equipamentos que foram compartilhados e ainda a ocorrência de 

um pane no funcionamento do modulo PW6X impossibilitaram a realização dos 

testes finais, e a calibração do veiculo com carga. 

 Segundo Câmara,Júlio Cesar (2006) onde seu trabalho tinha como 

objetivo avaliar as emissões dos gases de combustão de um motor de 

combustão interna com controle eletrônico utilizando sensores de oxigênio para 

correção da mistura ar combustível parte deste trabalho que será muito 

importante. Câmara conclui que o sistema de gerenciamento que utiliza sensor 

de oxigênio da mistura ar combustível é o mais comum utilizado pela indústria 

automobilística, completa que a totalidade dos modelos de automóveis com 

motores a gasolina álcool ou flex. comercializados no Brasil possuem esse tipo 

de controle, de forma que se consiga um controle de emissão de gases 

poluentes para níveis de emissão estabelecidos pelo conama. 

 Os experimentos realizados por ele demonstraram que o uso do sensor 

de oxigênio localizado em um único ponto possui as seguintes características, 

sinal elétrico de fácil processamento, permite que o sistema opere o motor de 

maneira a conter os gases poluentes, sensor demanda tempo para 

aquecimento não entra em operação de prontidão, o sensor avalia a media dos 

cilindros sendo que se um ou mais estiverem com problemas na formação da 

mistura (tais como mistura rica ou pobre), não é possível realizar avaliação 

individual, o sensor faz a medição momentos após a queima o que promove 

um maior tempo para a correção da mistura. 

 Câmara conclui que com a necessidade de motores com emissão de 

poluentes cada vez menores uma solução mais adequada para o 

monitoramento da solução queima se torna interessante. Alternativas de 

monitoramento ou até mesmo sensores de oxigênio mais eficientes deverão 

ser buscados como forma de melhor monitorar a queima de combustível em 

um motor ciclo Otto. 
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 Segundo Braga (2007), onde o objetivo de seu trabalho foi desenvolver 

uma ECU dando continuidade a outros dois trabalhos, onde também verificaria 

se a ECU é capaz de manter o motor em marcha lenta, com a mistura 

estequiométrica independente das cargas em seu eixo. 

 Os testes realizados por Braga, mostraram que as dinâmicas de rotação 

e lambda constituem um sistema multivariavel, o que gera acoplamento entre 

malhas de controle. O controlador de marcha lenta atua sobre a vazão mássica 

de ar no coletor , o que influi diretamente no lambda que, por sua vez afeta a 

rotação. Os resultados obtidos permitiram a ele concluir que o sistema 

desenvolvido é capaz de controlar a rotação do motor em torno da referencia e 

ao mesmo tempo manter a mistura na condição estequiométrica. Ressalta 

Braga que deve ser considerado também que não foram realizadas analise de 

poluentes, o controle da mistura na região estequiométrica não garante que as 

emissões estejam dentro dos limites impostos pela legislação, como resultado 

final Braga conclui que foi obtido um sistema de controle de um MCI-ICE na 

condição de marcha lenta. 

 

2.2 – Conceitos Teóricos 

 

2.2.1 – Motor  

 

Desde a concepção do primeiro motor de combustão interna de quatro 

tempos em 1862 pelo físico Frances Alphonse Beau de Rochas, e a sua 

construção experimental em 1872 por Nikolaas Otto, diversos sistemas de 

controle da formação da mistura ar/combustível vem sendo desenvolvidos 

visando fornecer ao veiculo o torque suficiente para sua locomoção, através da 

energia química contida no combustível transformada em energia cinética no 

eixo de manivelas (Pujatti 2007). 

O motor de combustão interna é a fonte de energia usada com mais 

freqüência para veículos automotores. Os motores de combustão interna 

geram energia através da conversão de energia química contida no 

combustível em calor e o calor assim produzido, em trabalho mecânico é 
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realizada permitindo-se que a energia do calor aumente a pressão dentro de 

um meio, que então realiza o trabalho na medida em que se expande. 

Líquidos, que asseguram um aumento na pressão de serviço através de 

uma transformação de fase (vaporização) ou gases, cuja pressão de serviço 

pode ser aumentada através da compressão, são usados como meios de 

serviço. 

Os combustíveis – principalmente hidrocarbonetos- precisam de 

oxigênio para sua queima; o oxigênio necessário é fornecido normalmente 

como um constituinte do ar de admissão. Se a combustão do combustível 

ocorrer do próprio cilindro, o processo é chamado de combustão interna. Aqui o 

próprio gás de combustão é usado como meio de serviço. Se a combustão 

ocorrer fora do cilindro, o processo é chamado de combustão externa. 

O serviço mecânico continuo é possível apenas em um processo cíclico 

(motor com pistão) ou um processo continuo (turbina a gás) de absorção de 

calor, expansão (produção de serviço) e retorno do meio de serviço à sua 

condição inicial (ciclo de combustão). 

Se o meio de serviço for alterado quando absorve calor, ex.: quando 

uma parte de seus constituintes é usada como oxidante, o retorno à sua 

condição inicial só é possível através de substituição. 

Isto é chamado de ciclo aberto e é caracterizado pela troca de gás 

cíclica (eliminação de gases de combustão e indução de carga nova). Assim, 

um ciclo aberto é sempre necessário para a combustão interna. 

Na combustão externa, o meio real de trabalho permanece 

quimicamente inalterado e, assim, pode ser devolvido à sua condição inicial 

através de medidas adequadas (arrefecimento, condensação). Isto permite o 

uso de um processo fechado. 

Alem das características principais do processo (aberto/fechado) e do 

tipo de combustão (cíclica/continua), os diversos processos para motores de 

combustão interna também pode ser definidos conforme sua formação de 

mistura ar/combustível e arranjos de ignição. 

Na formação externa da mistura ar/combustível, a mistura é formada 

fora da câmera de combustão. Neste tipo de formação de mistura, uma mistura 

de ar/combustível muito homogênea esta presente quando a combustão é 

iniciada, assim, ela também é chamada de formação de mistura homogênea. 
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Na formação interna da mistura ar/combustível, o combustível é 

introduzido diretamente na câmara de combustão. Quanto mais tarde ocorrer a 

formação da mistura interna, mais a mistura ar/combustível será homogênea. O 

projeto de ignição externa se baseia em uma centelha elétrica ou vela para 

iniciar a combustão. Na auto-ignição, a mistura se inflama na medida em que 

se aquece até a sua temperatura de ignição durante a compressão, ou quando 

o combustível é injetado no ar, cujas condições-limites permitem a evaporação 

e a ignição. 

 

O ciclo de Carnot 

 

Este ciclo, descrito em 1824 por Carnot, consiste de duas mudanças 

isotérmicas e duas isentrópicas na condição, que geram a área máxima no 

gráfico T-S entre Tmax e Tmin. Como o ciclo Carnot representa a eficiência 

máxima do processo entre os limites definidos de temperatura, ele é a condição 

ótima teórica para converter calor em serviço: 

η thCarnot = (Tmax- Tmin) 

Tmax

 
Figura 2.1 Representação do ciclo de Carnot 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher. 
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Processos reais de combustão 

 

Os motores de combustão interna são operados conforme diferentes 

ciclos, entretanto, a compressão isotérmica, i.é, um aumento de pressão no 

meio de serviço sem um aumento na temperatura, e a expansão isotérmica não 

são possíveis. 

Hoje, o tratamento teórico envolve os seguintes ciclos ideais de 

combustão: 

- O ciclo de volume constante para todos os motores com pistão, com 

combustão periódica e geração de serviço e 

- O ciclo com pressão constante para todos os motores com turbina, com 

combustão continua e geração de serviço. 

 

Motores de combustão interna com pistão alternativo 

 

Todos os motores com pistão alternativo são operados com ar 

comprimido ou uma mistura de ar/combustível no cilindro de serviço, ou através 

da injeção de combustível no ar comprimido quente para iniciar a combustão. O 

conjunto de árvore de manivelas converte o serviço gerado neste processo em 

torque disponível na extremidade do eixo de manivela. 

O gráfico p-V mostra o processo de geração de potencia real no motor 

como uma função do percurso do pistão. Ele mostra as pressões efetivas 

medias pmi dentro do cilindro, durante um ciclo completo de serviço. Outros 

gráficos também podem ser feitos facilmente, tais como os gráficos de pressão 

x tempo (p-t) e pressão x ângulo do eixo de manivela (p-α). As superfícies 

definidas nestes dois gráficos não indicam diretamente o volume de serviço 

gerado, mas fornecem uma representação clara de dados essenciais, tais 

como ponto de ignição de pressão de pico de injeção. 

O produto da pressão efetiva media no deslocamento do cilindro e pistão 

gera o serviço do pistão e o numero de ciclos de serviço por unidade de tempo 

indica a potência do pistão ou potência interna (índice de potência) para o 

motor. Deve-se observar aqui que a potência gerada por um motor de 

combustão interna com pistão alternativo aumenta na medida em que a 

velocidade do motor aumenta. 
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Figura 2.2 Representação do ciclo de potencia do motor 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher. 

 

Tipos de motor 

Unidade de potência com pistão único 

A câmara de serviço é formada pelo cabeçote do cilindro, camisa do 

cilindro e pistão. 

Motor em linha 

Os cilindros são dispostos consecutivamente em um único plano. 

Motor em V 

Os cilindros são dispostos em dois planos, em uma configuração de V. 

Motor radial 

Os cilindros são dispostos radialmente em um ou mais planos. 

Motor com cilindro oposto (boxer) 

Os cilindros são postos horizontalmente. 

Unidade de potência com multi- pistões 

Mais de um (normalmente 2) pistão de serviço compartilham uma 

câmara de combustão comum. 

Motor em U 

Os pistões se movem no mesmo sentido. 

Motor com pistões opostos 
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Os pistões se movem em sentidos opostos. 

 
Figura 2.3 Representação dos motores com pistão alternativo 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher. 

 

 

Componentes principais do motor com pistão alternativo 

Pistão (Êmbolo) 

Os pistões nos motores atuais devem desempenhar uma grande 

variedade de funções: 

- Eles transmitem a força gerada pelo gás de combustão às bielas. 
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- Eles são usados como prolongamento para definir os percursos das 

bielas dentro do cilindro. 

- Eles apóiam a força normal aplicada contra as paredes do cilindro 

enquanto a pressão do cilindro é transportada para a barra de ligação. 

- Junto com seus elementos de vedação, eles vedam a câmara de 

combustão da arvore de manivelas. 

- Eles absorvem calor para transferência subseqüente ao sistema de 

arrefecimento. 

Por isso o pistão tem as seguintes características: baixo peso especifico 

a fim de mover-se com facilidade, alta resistência e rápida dissipação de calor. 

 

 

Figura 2.4 Formatos do pistão em varios projetos de motor. 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher. 
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Biela 

 

A biela é o elemento de junção entre o pistão e o eixo de manivelas. Ela 

é submetida à compressão de tração e esforços de flexão, alojando ao mesmo 

tempo as buchas do pino do êmbolo e rolamentos da arvore de manivela. O 

comprimento da biela é determinado pelo curso do pistão e raio do contrapeso: 

assim, a altura do motor também pode ser um fator importante (aplica-se 

normalmente em motores de veiculo). 

 
Figura 2.5 Representação da biela de um carro de passeio 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher. 

 

Arvore de manivelas 

A manivela é um dispositivo mecânico que permite fazer a rotação de 

um eixo usando o menos esforço por meio da alavanca formada. No motor há 

um componente chamado arvore de manivelas que possui tantas manivelas 

quanto numero de pistões. Essas manivelas são acionadas pelas bielas 

conectadas aos pistões. 
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Figura 2.6 Representação da arvore de manivelas fundida. 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher 

A idéia do funcionamento dinâmico dessa peça em um motor de quatro 

cilindros. Repare que sempre teremos dois pistões embaixo e dois em cima do 

bloco. Quando o pistão esta no ponto mais baixo, chamamos de PMI (Ponto 

Morto Inferior), e quando esta no ponto mais alto chamamos de PMS (Ponto 

Morto Superior). 

 

 

Figura 2.7 : Exemplo do movimento do embolo acoplado à biela e a arvore de manivelas. 
Fonte:http://www.ebah.com.br/content/ABAAAf24AAD/livroaeromodelismo-05-capitulo-v-

motor?part=2 acessado 22/10/2015 
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Bloco do motor e cárter 

 

O bloco é a maior estrutura do motor. É uma peça estática que funciona 

como a base de montagem dos demais conjuntos. Os cilindros podem ser 

instalados em câmaras diretamente usinadas dentro do bloco ou em câmaras 

externas a ele, chamadas camisas. 

O bloco fundido e a unidade da arvore da manivelas constituem a 

configuração padrão para as aplicações automotivas. Para maior resistência, o 

cárter é freqüentemente prolongado abaixo do eixo central da arvore de 

manivelas, os pistões em motores com ignição por centelha quase sempre 

operam em cilindros integrais, usinados com a fundição do motor. 

Cabeçote 

 

O cabeçote do cilindro veda a extremidade superior do bloco e cilindro 

(s). ele aloja as válvulas de troca de troca de gás, assim como as velas e /ou 

injetores de combustível. Junto com o pistão, ele também assegura o formato 

desejado da câmara de combustão. Na grande maioria dos motores de carro 

de passeio, o comando de válvulas também é montado no cabeçote do cilindro. 

Considerando-se os conceitos de troca de gás é feita uma distinção entre duas 

configurações básicas de desing: 

- Cabeçote do cilindro de contrafuxo: As passagens de admissão e 

escapamento se abrem do mesmo lado do cabeçote do cilindro. 

- Cabeçote do cilindro com fluxo cruzado: As passagens de admissão e 

escapamento são localizadas em lados opostos do motor. 
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Figura 2.8 Representação do cabeçote conforme a localização de admissao e 

escapamento. 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher 

 

Trem de acionamento de válvulas  

O conjunto válvula-engrenagem em um motor 4 tempos permite e 

controla a troca de gases no motor . A válvula de engrenagem inclui as válvulas 

de admissão e de escapamento, as molas que as fecham e os vários 

dispositivos de transmissão de força. 

 

Troca de gás 

Nos motores de combustão que utilizam processos abertos, o sistema 

de troca de gás (escapamento e reabastecimento) deve desempenhar duas 

funções decisivas: 

- A substituição é usada para fazer com que o meio de gás retorne à sua 

condição inicial (inicio do ciclo) e 

- O oxigênio necessário para queimar o combustível é fornecido na forma de ar 

fresco. 

Os parâmetros definidos na DIN 1940 podem ser usados para avaliar o 

processo de troca de gás. Para o fluxo de ar global (consumo de ar λa = mg/mth) 

a carga total transferida durante o ciclo de trabalho mg é definida em relação ao 

máximo teórico para o deslocamento especifico. Por outro lado, a eficiência 
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volumétrica λa1 = m2/mth é baseada exclusivamente na carga fresca mz 

presente ou remanescente no cilindro. A diferença entre mz  e a transferência 

total de carga mg consiste da produção de gás que flui diretamente no 

escapamento na fase de sobreposição, impedindo sua combustão  

subseqüente. 

O índice de retenção λa = m2/mg é um índice de carga residual no 

cilindro. 

O índice de limpeza λs = m2(m2+mr) indica o volume de carga fresca m2 

em relação a carga total existente, que consiste de carga fresca e gás residual 

mr. O parâmetro mr indica o volume de gás residual dos ciclos de trabalho 

anteriores que permanece no cilindro depois do processo de escapamento. 

No ciclo de 2 tempos, o gás é trocado a cada rotação da arvore de manivelas 

no final da expansão na área em torno do centro morto inferior. Em um ciclo 4 

tempos, os tempos separados de admissão e escapamento geram um ciclo 

adicional de troca de gás. 

Processo com 4 tempos 

A sincronização das válvulas – e conseqüentemente, a troca de gás – é 

regulada por um eixo de controle (eixo de comando das válvulas), que gira na 

metade da freqüência da arvore de manivelas, que o aciona. O eixo de 

comando das válvulas abre as válvulas de troca de gás apertando-as contra as 

molas das válvulas para descarregar o gás de escapamento e aspirar o gás 

fresco (válvulas de escapamento e admissão, respectivamente). Logo antes do 

centro morto da parte inferior do pistão (BDC), a válvula de escapamento se 

abre aproximadamente 50% dos gases de combustão saem da câmara de 

combustão sob um coeficiente de pressão supercrítico, durante a fase de pré-

descarga. Na medida em que ele se move para cima durante o tempo de 

escapamento, o pistão elimina quase todos os gases de combustão da câmara 

de combustão. 

Logo depois do centro morto do topo do pistão (TDC) e antes que a 

válvula de escapamento tenha se fechado, a válvula de admissão se abre. Esta 

posição do centro morto do topo da arvore de manivelas é chamada de TDC de 

troca de gás ou TDC de sobreposição (porque os processos de admissão e 

escapamento se sobrepõem neste ponto), para distingui-la do TDC de ignição. 

Logo após o TDC de troca de gás, a válvula de escapamento é fechada e, com 



 
 

33 

 

a válvula de admissão ainda aberta, o pistão aspira ar fresco em seu curso 

para baixo. Este segundo tempo no processo de troca de gás, o tempo de 

admissão, continua ate logo após BDC. Os dois tempos subseqüentes no 

processo de 4 tempos são a compressão e a combustão (expansão). 

Em motores a gasolina controlados por estrangulador, durante o período 

de sobreposição das válvulas, os gases de escapamento fluem diretamente da 

câmara de combustão para a passagem de admissão, ou a passagem de 

escapamento de volta para a câmara de combustão e de lá para a passagem 

de admissão. Esta tendência é especialmente pronunciada em aberturas 

pequenas de estrangulamento, com alto vácuo do coletor. Esta recirculação 

“interna” de gás de escapamento pode ter efeitos negativos sobre a quantidade 

da marcha lenta, mas é impossível evitar totalmente, visto que deve haver um 

compromisso entre o levantamento de alta velocidade das válvulas e uma 

marcha lenta satisfatória. 

A sincronização precoce das válvulas de escapamento permite um alto 

grau de purga garantindo, deste modo, uma baixa compressão de gás residual 

enquanto o pistão esta em seu curso para cima, ainda que ocorra uma redução 

no índice de trabalho dos gases de combustão. 

Na sincronização – válvula de admissão fechada (IC) – exerce um efeito 

decisivo sobre a relação entre o consumo de ar e a velocidade do motor. 

Quando a válvula de admissão fecha precocemente (IC), a eficiência máxima 

da carga ocorre a baixas velocidades do motor, enquanto o fechamento 

retardado muda o pico de eficiência na direção da extremidade superior do 

espectro de velocidade do motor. 

Obviamente, a sincronização fixa das válvulas representara sempre um 

compromisso entre dois objetivos diferentes de frenagem – e assim, o torque – 

nos pontos mais desejáveis da curva e o rendimento de pico mais alto possível. 

Quanto maior for a velocidade em que a potencia máxima ocorre e quanto 

maior for a faixa de velocidades operacionais do motor, menos satisfatório será 

este compromisso. Grandes variações na abertura de fluxo efetiva das válvulas 

em relação ao tempo (i.é, em projetos com mais de duas válvulas), irão 

intensificar esta tendência. 

Ao mesmo tempo, as exigências referentes a emissões mínimas de 

escapamento e economia máxima de combustível significam que baixas 
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velocidades de marcha lenta e torque alto na extremidade lenta (apesar dos 

altos rendimentos específicos em virtude do peso da unidade de potencia) 

estão se tornando cada vez mais importantes. Estes imperativos levaram à 

aplicação de sincronização variável das válvulas. 

Vantagens do processo de 4 tempos 

- Ótima eficiência volumétrica em toda faixa de velocidade do motor. 

- Baixa sensibilidade em relação a perdas de pressão no sistema de gás de 

escapamento e 

- Controle relativamente bom da curva de eficiência de alimentação através da 

seleção de sincronização apropriada das válvulas e projetos do sistema de 

admissão. 

Desvantagens do processo de 4 tempos 

- O controle das válvulas é alternamente complexo. 

- A densidade de potencia é reduzida porque apenas cada segunda rotação do 

eixo é utilizada para gerar serviço. 

 

 
Figura 2.9 Representação do processo de troca de gas com quatro tempos no grafico.  

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 ed editor edgar Blucher 
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Figura 2.10 Representação do processo de troca de gas em quatro tempos.  

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 25 editora edgar Blucher 

 

2.2.2 – ECU (ELETRONIC CONTROL UNIT) 

 

Ao contrario do que muitos pensam, o conceito de gerenciamento 

eletrônico do motor não é novo. Em 1939, já era testado o primeiro sistema de 

injeção direta de gasolina em aviões pela Bosch. No Brasil , o Volkswagen Gol 

GTI, em 1989, foi o primeiro carro com injeção eletrônica. Era um sistema 

analógico, mas que mudaria para sempre o rendimento dos carros. Eis então o 

primeiro conceito importante: injeção eletrônica é diferente de gerenciamento 

eletrônico. 

É comum encontrarmos pessoas falando sobre o modulo de “injeção 

eletrônica”, quando na verdade estão se referindo ao modulo de gerenciamento 
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do carro,que controla as principais funções do motor e ate de todo o veiculo, 

sendo a injeção de combustível apenas uma dessas funções. 

O termo “injeção eletrônica” teve sua origem no passado quando, de 

fato, o sistema só controlava a injeção de combustível. Hoje a central faz muito 

mais que isso. Atualmente é comum encontrarmos em um veiculo varias 

“centrais”, cada qual gerenciando seu sistema. 

Para o motor é comum encontrarmos as designações ECU (Eletronic 

Control Unit) e ECM (Engine Control Module).   

As outras centrais são por exemplo, ACU (Airbag Control Unit), CCU 

(Convenience Control Unit) e TCU (Transmission Control Unit).Adaptado de 

Capelli Eletroeletrônica Automotiva (2010).  

A ECU é baseada em um microprocessador com entradas de sinais 

analógicos e digitais gerados pelos sensores que tem como função gerenciar o 

motor controlando seu funcionamento de forma adequada respeitando os 

limites de emissão de poluentes, atendendo a consumo e potencia e toque 

desejados. Projetado para substituir o carburador e o sistema de ignição 

transistorizado, com isso a ECU tem de ser capaz de atuar de forma adequada 

mo motor controlando todo o processo térmico do motor, como a preparação 

da mistura ar/combustível, sua queima e o resultado da queima, com o tempo a 

ECU evolui deixando de só controlar injetores de combustível e avanço de 

ignição e passou a ser uma central de gerenciamento do motor como se fosse 

o cérebro do motor agindo de forma independente no motor, às vezes se 

antecipando ao motor e não só controlando o motor, mas agindo de forma a 

identificar erros de funcionamento com uma estratégia de auto diagnostico. 

Para que o controle do motor funcione de forma adequada, o microprocessador 

tem de receber sinais provenientes dos sensores instalados no motor, tais 

como sensor de rotação do motor, sensor de pressão interna do coletor de 

admissão, sensor de posição da borboleta, sensor de temperatura do motor, 

sensor de temperatura do ar admitido, para processar esses sinais 

determinando qual a quantidade de combustível a ser injetada é adequada 

para aquela situação, e qual avanço de ignição necessário para esta função. 

(adaptado curso de calibração de motores SAE Msc. Cleber Willian Gomes) 
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2.2.3 – Sensor de rotação  

 

O sensor de rotação é o responsável é informar a rotação do motor e a 

referencia do ponto morto superior dos pistões, o sensor esta localizado sob a 

roda dentada (conhecida como roda fônica), o seu sinal é enviado segundo as 

oscilações provocadas no momento em que os dentes da roda passam por ele. 

Seu principio de funcionamento pode ser visto na figura abaixo. Sensor é 

constituído de um estojo tubular (1) dentro do qual há um ima permanente (3) e 

uma bobina (2). O fluxo magnético criado pelo ima sofre, devido à passagem 

dos dentes da roda fônica (7), as oscilações derivadas da variação do entre 

ferro. 

Essas oscilações induzem uma força eletromotriz na bobina (2), em 

cujas extremidades se manifesta uma tensão alternada (5). O valor de pico da 

tensão na saída do sensor depende, entre outros fatores, da distancia entre o 

sensor e o dente (entreferro). 

Na roda fônica (7) existem 60 dentes, dois dos quais são removidos para 

criar uma referencia (4). O passo da roda corresponde a um ângulo de seis 

graus por dente (360 graus divididos por 60 dentes). O ponto de sincronismo 

(6) é reconhecido no final do primeiro dente, logo depois do espaço dos dois 

dentes que faltam (conhecido como falha). 

Quando os cilindros 1 e 4 se encontram no PMS, o décimo quinto dente 

da roda fônica se encontra sob o sensor. A localização e a quantidade de 

dentes da roda fônica podem variar conforme o sistema de injeção e ignição. 

 

 
Figura 2.11 Representação do sensor de rotaçao indutivo.  

fonte:Eletroeletronica Automotiva, 2010. 
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2.2.3.1 - Outro modelo de sensor de rotação é o do tipo Hall. 

 

Uma camada semicondutora percorrida por corrente elétrica, imersa 

num campo magnético normal (linhas de força perpendiculares á direção da 

corrente), gera nas suas extremidades uma diferença de potencial, conhecida 

como tensão Hall. Se a intensidade da corrente permanece constante, a tensão 

gerada depende somente da intensidade do campo magnético. Assim, é 

necessário que a intensidade do campo magnético varie periodicamente para 

obter essa mudança, o sensor é passado através de um anel metálico (parte 

interna da polia) provido com uma serie de aberturas. No seu movimento, a 

parte metálica do anel cobre o sensor, bloqueando o campo magnético e 

provocando uma redução no nível de saída. Ao contrario, quando estiver junto 

da abertura e, portanto, com o campo magnético presente, o sensor gera um 

nível de sinal alto na saída. A alternância dos sinais depende da seqüência de 

aberturas. (Capelli 2010) 

 

 
Figura 2.12 Representação do sensor de rotação de efeito Hall.  

fonte: eletroeletronica Automotiva 2010. 

 

2.2.4 – Injetor 

 O injetor de combustível é na realidade uma eletroválvula que por meio 

de um campo magnético, atraem agulha liberando a passagem de combustível 

por um orifício localizado na sua base. Na ausência de sinal, uma mola de 

retorno traz a agulha de volta para a sede vedando a passagem de 

combustível. 
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2.2.5 – Sensor de pressão interna do coletor de admissão 

(MAP) 

 

O sensor de pressão está conectado ao coletor de admissão, 

disponibilizando a ECU a informação de pressão do ar admitido, esse dado é 

utilizado para determinar a densidade do ar em conjunto com os dados de 

rotação carga do motor e temperatura do ar, para calculo do tempo de injeção 

de combustível e avanço de ignição. 

A medição da pressão de ar se baseia na força produzida pelo fluxo de ar 

aspirado, que atua sobre o diafragma com referencia ao vácuo, portanto, trata-

se de pressão absoluta. A deformação do diafragma é transformada em sinal 

de tensão que é transmitido para a ECU. (adaptado Brunetti cap. 9.8) 

 

 

2.2.6 – Sensor de Posição da Borboleta (TPS) 

 

O sensor de posição da borboleta tem como função informar a ECU a 

correta posição do ângulo da borboleta, é um sensor imprescindível no 

sistema, pois a ECU utiliza seu sinal em conjunto com o do MAP e do sensor 

de rotação para calculo de percentual de carga do motor e torque e potencia 

requerida pelo condutor. Ele está acoplado ao eixo da borboleta gerando um 

sinal que varia conforme a abertura ou fechamento da borboleta trata-se de um 

potenciômetro que gera uma variação de tensão conforme ele percorre a pista 

resistiva. 

 

2.2.7 – Sensor de temperatura do motor 

 

 Esse sensor tem a função de informar a temperatura do moto a UCE, 

quando aumenta a temperatura do liquido de arrefecimento ou do óleo do 

motor, a resistência do sensor, que é constituído com material NTC (coeficiente 

de temperatura negativa), diminui. É a partir dessa variação de 

resistência/tensão que a central pode fazer a leitura de temperatura.  
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 2.2.8 – Formação da Mistura Ar/combustível 

 

 Um motor Otto precisa de uma determinada relação  de ar-combustível 
para a operação. A queima total teoricamente ideal, esta em uma relação de 
14,7: 1. Também é chamada de relação estequiométrica. Isto significa: para 
queima de 1kg de massa de combustível são necessários 14,7Kg de ar. Ou 
expresso em volume: 1L de combustível é totalmente consumido com cerca de 
9500L de ar. 

 O consumo especifico de combsutivel de um motor Otto depende 
principalmente da proporção da mistura ar-combustível. Para a queima real e 
total e, portanto para o mínimo consumo possível é necessário um excesso de 
ar que, no entanto, devido a inflamabilidade da mistura e a duração da queima 
disponível limitado. 

 Alem disso, a mistura ar-combustível exerce influencia definitiva sobre a 
eficácia dos sistemas de tratamento de gás de escape. A tecnologia atual 
oferece o catalisador de três vias que atinge sua eficiência ideal com a relação 
estequiométrica com ele é possível reduzir em mais de 98% os componentes 
tóxicos do gás de escape. Motores atualmente no mercado são, portanto, 
operados em mistura estequiométrica, desde o regime de funcionamento do 
motor assim permitir. 

 Determinados regimes de funcionamento do motor exigem uma correção 
da mistura. Alterações objetivas da composição da mistura são necessárias, 
por exemplo, com motor frio. O sistema de formação da mistura deve, portanto 
ser capaz de cumprir essas exigências variáveis. 

Coeficiente de ar λ(lambda) 

 Para determinar quanto a mistura ar combustível efetivamente disponível 
desvia da teoricamente necessária (14,7: 1) foi escolhido o coeficiente de ar ou 
relação de ar λ: 

λ= massa de ar admitida em relação a demanda de ar para a queima 
estequiométrica. 

λ = 1: a massa de ar admitida corresponde a massa de ar teoricamente 
necessária. 

λ < 1: predomina a falta de ar e, portanto, a mistura rica. A potencia máxima se 
da com λ =0,85 a 0,95. 

λ> 1: nesta faixa predomina o excesso de ar ou mistura pobre. Esse coeficiente 
de ar é característico de menor consumo de combustível e menor potencia. O 
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valor maximo possível de ser atingido, chamado “limite de funcionamento 
pobre”. Depende muito da construção do motor e do sistema de preparação da 
mistura usado. No limite de funcionamento pobre a mistura não é mais 
facilmente inflamável e ocorrem falhas de combustão. O funcionamento 
irregular do motor aumenta muito.  

Nos motores Otto com injeção no coletor de admissão atingem potencia 
do motor constante o menor consumo de combustível dependente do motor a 
20 a 50% de excesso de ar (λ = 1,2 a 1,5).  

Pode- se deduzir  que não existe um coeficiente de ar ideal, no qual 
todos os fatores assumem o valor mais propicio. Para a realização de um 
consumo “ótimo” com potencia “ideal”, os coeficientes de ar λ =0,9 a 1,1 
comprovaram a sua funcionalidade para o motor com injeção no coletor de 
admissão. 

Nos motores com injeção direta predominam outras condições de 
combustão, de modo que o limite de funcionamento pobre se situe em valores 
de lambda bem maiores. Na faixa de cargas parciais, estes motores podem, 
portanto ser operados em coeficientes de ar consideravelmente maiores. 

Para  o tratamento catalítico do gás de escape por um catalisador de 
três vias é imprescindível a manutenção exata de λ=1 com o motor aquecido. 
Para conseguir isso, é necessário determinar exatamente a massa de ar 
admitido e adicionar uma quantidade de combustível exatamente dosada. 

Nos motores atuais com injeção no coletor de admissão, é necessária, 
alem do volume exato de injeção, uma mistura homogênea para um processo 
de combustão ideal. Para tanto é necessária uma boa pulverização do 
combustível. Não cumprida essa condição, há um grande deposito de gotas de 
combustível no coletor de admissão e anãs paredes da câmara de combustão. 
Essas gotas não podem ser totalmente consumidas, o que provoca maiores 
emissões de Hc. 

Sistema de formação da mistura  

Sistemas de injeção ou carburadores tem a função de disponibilizar a 
mistura ar-combustível melhor adaptada a um determinado regime de 
funcionamento do motor. Sistemas de injeção, particularmente sistemas 
eletrônicos, servem melhor para a manutenção de limites predeterminados 
apertados para a composição da mistura. Disso resultam vantagens com 
respeito a consumo de combustível, dirigibilidade e potencia. As exigências das 
leis de emissões cada vez mais rígidas levaram o setor automotivo a substituir 
hoje o carburador totalmente pela injeção eletrônica de gasolina. 

Ate agora foram usados exclusivamente sistemas, nos quais a formação 
da mistura ocorre fora da câmara de combustão. Sistemas com formação 
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interna de mistura, ou seja, com injeção direta do combustível na câmara de 
combustão, servem para a redução continuada de consumo de combustível e 
ganham com isso um significado cada vez maior. 

 

 

Figura 2.13 Representação esquematica do Sistema de injeção. 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 2005. 

 

2.2.9 – Sensor de Oxigênio 

 

         O sistema medidor de combustível emprega o conteúdo residual de 

oxigênio no escapamento, conforme medido pelo sensor lambda de oxigênio 

para regular bem precisamente a mistura Ar/combustível é chamada de ideal 

ou estequiométrica para combustão, ao valor λ (lambda) = 1. 

                   λ =        Ar/Combustível (Real)_______ 

                          Ar/Combustível Estequiométrico  
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           O sensor é eletrólito em estado sólido, feito de material cerâmico ZrO. 

Sob altas temperaturas, esse eletrólito torna-se condutor e gera uma carga 

galvânica característica nas conexões do sensor. Essa tensão é um índice do 

conteúdo de oxigênio no gás. A variação máxima ocorre em λ = 1. 

          Sensores eletricamente aquecidos são especialmente adequados para 

medições em faixa pobre, e já começam a funcionar na fase de aquecimento. 

                        

         Figura 2.14 Representaçãodo sensor de oxigenio no escapamento. 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 2005. 

  

Para a larga faixa pobre, “sensores de pastilha” planos e menores do 

projeto cerâmico multicamadas (sensores lambda de oxigênio de banda larga) 

são usados. Esses sensores também podem ser usados para motores Diesel. 

Um sensor desse gênero é basicamente a combinação de um sensor 

convencional de concentração, que atua como uma célula galvânica (sensor 

Nemst) e célula “bomba” ou de corrente-limite. Uma tensão é aplicada a partir 

de uma fonte externa na célula-bomba, a qual compartilha o projeto com a 

célula convencional de concentração. Se a tensão dor suficientemente alta, 

uma “corrente-limite” se estabelece, sendo proporcional à diferença na 

concentração de oxigênio em ambos extremos do sensor. Os átomos de 

oxigênio são transportados com a corrente, dependendo da polaridade. Uma 

malha de controle eletrônica faz com que a célula-bomba supra 

permanentemente o sensor de concentração, por meio de um estreito vão de 

difusão, precisamente com o oxigênio suficiente do escapamento de gás, para 
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manter o valor de λ = 1 no sensor. Em outras palavras, o oxigênio é bombeado 

para fora, no caso de ar excessivo no escapamento de gás (faixa pobre). No 

caso de um conteúdo residual baixo de oxigênio no escapamento de gasolina 

(faixa rica), o oxigênio é bombeado para dentro, revertendo a tensão da 

bomba. A corrente relevante da bomba forma o sinal de saída. 

 

2.2.10 – Combustível 

 

Valor calorífico da mistura ar/combustível 

O valor calorífico da mistura ar/combustível determina o rendimento do motor. 

Assumindo-se uma razão estequiométrica constante, este numero permanece 

basicamente o mesmo para todos os combustíveis líquidos e gases liquefeitos 

(aprox. 3,5... 3,7 MJ/m3). 

Quantidade antidetonante (teor de octana) 

O teor de octana define a qualidade anti-detonante da gasolina 

(resistência à pré-ignição). Quanto maior for o teor de octana, maior será a 

resistência à detonação do motor. Dois procedimentos são usados 

internacionalmente para determinar o teor de octana: o Método de Pesquisa e 

o Método de Motor. 

RON, MON 

O numero determinado no teste com o uso do método de Pesquisa, é o 

Numero de Octana da Pesquisa, é o Numero de Octana da Pesquisa ou RON. 

É usado como o índice essencial da detonação de aceleração. 

O Numero de Octana do Motor, ou MON, é derivado do teste conforme o 

Método de Motor. O MON fornece, basicamente, uma indicação da tendência à 

detonação em velocidades altas. 

O Método de Motor difere do Método de Pesquisa pelo uso de misturas 

pré-aquecidas, velocidades maiores do motor e tempo variável de ignição, 

estabelecendo, deste modo, mais exigências térmicas rigorosas para o 

combustível testado. Os números MON são mais baixos que os de RON. 

Os números de octana indicam o teor volumétrico em porcentagem de 

isooctana (trimetilo pentano) C8H18, contido em uma mistura com C7H16 n-

heptano, no ponto em que a resistência à detonação da mistura, em um motor 
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de teste, é idêntica àquela do combustível em teste. A isooctana que é 

extremamente resistente à detonação, recebe o numero de octana 100 (100 

RON e MON), enquanto que o n-heptano, que apresenta baixa resistência à 

pré-ignição, recebe o numero 0. 

 

Aumento da quantidade antidetonante 

 

A gasolina normal (sem tratamento), para percurso reto, apresenta uma 

baixa quantidade antidetonante. Vários componentes de refinaria resistentes à 

detonação devem ser adicionados para se obter combustíveis de alta octana, 

que são adequados para os motores modernos. O nível mais alto de octana 

possível também deve ser mantido através de toda a faixa de ebulição. Os 

hidrocarbonetos cíclicos (aromáticos) e cadeias derivadas (isoparafinas) 

asseguram maior resistência a detonação que moléculas de cadeia reta (n-

parafinas). 

Aditivos baseados em componentes oxigenados (metanol, etanol, éter 

de metilo ter-butilo) tem um efeito positivo sobre o numero de octana, mas 

podem provocar dificuldades em outras áreas (alcoóis aumentam o nível de 

volatilidade e podem afetar os matérias usados no equipamento de injeção de 

combustível, tais como corrosão). 

 

 

Volatilidade 

 

As gasolinas devem satisfazer exigências rigorosas de volatilidade, para 

assegurar uma operação satisfatória. O combustível deve conter uma 

proporção suficiente de componentes altamente voláteis, para assegurar uma 

boa partida a frio, mas a volatilidade não deve ser tão alta que prejudique a 

operação e a partida quando o motor estiver quente (bloqueio de vapor). Alem 

disso, as condições ambientais exigem que as perdas evaporativas 

permaneçam baixas. A volatilidade é definida de vários modos. EM 228 

Define 10 classes diferentes de volatilidade (A. F. C1... F1) que se distinguem 

por vários níveis pressão de vapor, curva de ebulição e VLI (Índice de Bloqueio 

de Vapor). Para atender requisitos especiais relacionados a variações das 
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condições climáticas, os países podem incorporar classes individuais 

especificas em seu próprio apêndice nacional. 

 

2.2.11 – Gases resultantes da combustão 

 

 Os gases de escapamento são produzidos em motores a gasolina, 

álcool e a diesel após a queima do combustível. Estes gases tem diferentes 

produtos de combustão e alguns deles são categorizados como poluentes. 

 Combustão completa: 

 Quando a combustão de combustível puro é completa e ideal, a 

combustão completa de combustível com oxigênio e sem quaisquer reações 

secundarias indesejáveis seriam produzidos apenas; Água (H2O em vapor) e 

Dióxido de carbono (Co2). 

 Combustão incompleta:  

 

 Alem dos produtos principais da combustão, água e dióxido de carbono, 

alguns componentes menores indesejados são produzidos, porque a 

combustão não é ideal (ex. gotículas de combustível não vaporizadas ou um 

filme de combustível liquido sobre a parede da câmara de combustão). Isto 

também é causado pela composição do combustível. 

 

 Subprodutos da combustão 

 

 Uma pequena quantidade nitrogênio (N2), contida no ar de admissão, 

reage com oxigênio (O2) em altas temperaturas de combustão, formando o 

monóxido de nitrogênio (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2), que também são 

chamados de nitrogênio (NOx). Outros subprodutos são produzidos na forma 

de óxidos de enxofre, em função do teor de enxofre no combustível. 

  

 Propriedades dos componentes do gás de escapamento 

O gás de escapamento compreende primariamente os componentes 

importantes não tóxicos: 

-Nitrogênio (componente do ar de admissão) 
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-Dióxido de carbono 

 O Dióxido de carbono esta presente no ar como um componente natural 

e não categorizado como poluente em relação à emissão de gás de 

escapamento de veículos automotores. Entretanto ele é considerado como 

uma das causas do efeito estufa e esta associado à mudança climática global. 

Desde 1920, o teor de CO2 na atmosfera aumentou aproximadamente 20%, 

com mais de 360ppm em 1995. 

O montante de dióxido de carbono liberado é diretamente proporcional 

ao consumo de combustível. As medidas adotadas para reduzir o consumo de 

combustível estão se tornando cada vez mais significativas. 

Monóxido de carbono (CO) 

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido. Ele reduz a 

capacidade do ser humano de absorver oxigênio no sangue, provocando 

envenenamento. Inalar ar com uma concentração volumétrica de 0,3% de 

monóxido de carbono pode provocar a morte em 30 minutos. 

Hidrocarbonetos (HC) 

Os hidrocarbonetos estão presentes nos gases de escapamento sob 

varias formas. Os hidrocarbonetos alifáticos (alcanos, alcenos e alcinos, assim 

como seus derivados cíclicos) são praticamente inodoros. Os hidrocarbonetos 

aromáticos cíclicos apresentam um odor (ex. benzeno, tolueno, 

hidrocarbonetos policíclicos). 

Alguns hidrocarbonetos são considerados como cancerígenos sob 

exposição constante. Os hidrocarbonetos parcialmente oxidados tem um odor 

desagradável (ex. aldeídos, cetonas) e formam derivados na luz solar, que 

também são considerados cancerígenos sob exposição constante, em certas 

concentrações. 

Oxidos de nitrogênio (NOx) 

O monóxido de nitrogênio (NO) é um gás incolor, inodoro e insípido que 

muda lentamente para dióxido de nitrogênio (NO2) na atmosfera. O NO2 puro é 

um gás venenoso marrom avermelhado com odor penetrante. Quando 

altamente concentrado, o NO2 pode irritar as membranas mucosas os óxidos 

de nitrogênio são responsáveis por danos a florestas (chuva acida) e formam 

smog (combinação de nevoeiro e fumaça), quando combinados com 

hidrocarbonetos. 
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Oxidantes  

Quando expostos a luz solar, os hidrocarbonetos e os óxidos de 

nitrogênio emitidos produzem oxidantes de: 

- peróxidos orgânicos 

- ozônio 

- Peroxi-acetilnitratos 

O ozônio, que não deve ser confundido com oxigênio, é um gás tóxico e 

oxidante. Ele tem um odor penetrante e, em altas concentrações provoca 

irritações na garganta e no trato respiratório, assim como queimaduras nos 

olhos. Ele contribui para a formação de smog.  

 

 

2.2.12 – Tratamento dos gases resultantes da combustão 

 

 No motor de combustão interna o tratamento posterior do gás de escape 

é de suma importância. Falaremos de dois tipos neste tópico o Catalisador e o 

sistema EGR( Exaust Gas Rerciculation). Catalisadores convertem os 

poluentes produzidos durante a combustão em componentes não nocivos. 

 Catalisador 

A evolução tecnológica de motores que funcionam com uma mistura 

ar/combustível estequiométrica é o catalisador. Ele tem a função de converter 

os componentes poluentes HC (hidróxido de carbono), CO(monóxido de 

carbono) e Nox (óxidos de nitrogênio) em componentes não nocivos. Os 

produtos finais são H2O(vapor de água), CO2(dióxido de carbono) e N2 

(nitrogênio). 

Concepção e principio de funcionamento, o catalisador é composto de 

uma carcaça de chapa, o substrato e a camada catalítica ativa de metal nobre. 

Como substrato utilizam-se normalmente monólitos cerâmicos, mas em caso 

especiais também se usam monólitos metálicos. Nos monólitos esta fixada uma 

camada de substrato que amplia a área efetiva do catalisador por um fator de 

7000. A camada catalítica aplicada sobre esse substrato contem os metais 

nobres platina e/ou paládio aceleram a oxidação de HC e CO. Ródio acelera a 

redução de NOx. O oxigênio necessário para o processo de oxidação esta 
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disponível no gás de escape como oxigênio residual por combustão 

incompleta, ou retirado do NOx que ao mesmo tempo é reduzido. 

 A concentração de poluentes no gás de escape não tratado (antes do 

catalisador) depende do coeficiente de ar λ ajustado. Para que a conversão do 

catalisador de três vias seja a mais alta possível para os três componentes 

poluentes, os poluentes devem estar presentes em equilíbrio químico. Isso 

requer uma composição da mistura na relação estequiométrica  

Sistema de rerciculação de gás de escapamento λ = 1. A “janela” (faixa 

de regulagem lambda), na qual deve estar o valor λ médio, é muito estreita. Por 

isso a formação da mistura deve ser corrigida em um circuito de regulagem 

lambda (que atua diretamente sobre o tempo de injeção de combustível). 

Os catalisadores só atingem uma conversão significante a partir de uma 

determinada temperatura de funcionamento (temperatura de inicio de 

conversão). No catalisador de três vias ela é de 300°C. Condições ideais para 

uma alta taxa de conversão se encontra a 400 a 800°C.  

Temperaturas de funcionamento de 800 a 1000°C levam ao 

envelhecimento térmico do catalisador. Causa disso é a sinterização dos 

metais nobres e da camada substrata, que leva a redução da superfície ativa. 

Acima de 1000°C, o envelhecimento térmico aumenta muito ate a perda total 

do efeito catalisador. 
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 Figura 2.15 Representação esquematica do catalisador. 

fonte: Umicore. 

 

A recirculação externa de gás de escapamento pode ser utilizada para 

controlar a carga do cilindro e, conseqüentemente o processo de combustão. O 

gás de escapamento rerciculado para o coletor de admissão aumenta a 

proporção de gás inerte no abastecimento de gás fresco. Isto permite a 

redução da temperatura de pico de combustão, assim como a redução de 

emissão de NOx não tratada, que depende da temperatura interna da câmara 

de combustão. 

 Existe uma conexão entre a tubulação de escapamento e o coletor de 

admissão. Devido ao diferencial de pressão, o coletor de admissão pode 

aspirar o gás de escapamento através dessa conexão. Junto com a válvula de 

recirculação de gás de escapamento operada eletricamente, a unidade de 

controle do motor ajusta a seção transversal de abertura controlando, deste 

modo, o fluxo parcial derivado do fluxo principal de gás de escapamento. 

 A rerciculação de gás de escapamento desempenha um papel 

importante para redução de emissões de poluentes em motores. Como parte 

dos esforços para reduzir ainda mais as emissões de NOx, sistemas projetados 
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para arrefecer o gás de escapamento recirculado, com a ajuda de um radiador 

de arrefecimento, EGR tem sido cada vez mais valorizado. 

 Figura 2.16 Representação esquematica do Sistema de rerciculação dos gases. 

fonte: Manual de Tecnologia  Bosch 2005. 

 

 

 

2.2.13 – Sistema de ignição  

 

A função do sistema de ignição, que integra o sistema de gerenciamento 

de um motor com injeção eletrônica de combustível, é promover a centelha no 

cilindro para iniciar o processo de combustão da mistura ar/combustível 

(comburente) no instante adequado para se obter o melhor rendimento do 

motor (adaptado apostila de atuadores A.A.M. Laganá). 

Entre os diversos componentes que integram o sistema de ignição 

automotiva, merece destaque as velas de ignição que são os elementos 

responsáveis por iniciarem a queima da mistura ar/combustível admitida pelo 

motor. Em geral elas são instaladas no cabeçote do motor, na parte superior da 
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câmara de combustão próximo as válvulas de admissão e escape (variando 

essa posição dependendo do projeto do motor) (adaptado Brunetti). 

 

Composição do sistema de ignição básico 

 Figura 2.17 Representação esquematica do Sistema de ignição. 

fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAo4MAH/sistemas-ignicao acessado 22/10/2015 

 

O sistema de ignição básico é composto por: 

 Bateria responsável por gerar a energia. 

 Chave de Ignição responsável por ligar e desligar o sistema 

 Bobina de ignição responsável por elevar a tensão da bateria para poder ter 

energia suficiente para iniciar a combustão. 

 Distribuidor de ignição responsável por gerar o pulso da bobina através do 

platinado, e distribuir a corrente elétrica de forma sincronizada e seqüencial ao 

motor levando a corrente ao cilindro determinado pela ordem de queima. 

 Cabos de ignição responsáveis por conduzir a corrente elétrica da bobina ao 

distribuidor e do distribuidor as velas de ignição. 

 Velas de ignição responsáveis por gerar a centelha entre seus eletrodos para 

se iniciar a combustão.  

Exemplo de uma centelha entre os eletrodos da vela de ignição. 
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Figura 2.18 Representação da centelha da vela de ignição. 

fonte:http://www.rotasdaliberdade.com.br/dicas.asp%3Fid%3D137acessado 22/10/2015. 

 

 

Capítulo 3 – Metodologia do Trabalho 

 

3.1 – Equipamentos Necessários 

Neste tópico do trabalho iremos descrever quais os componentes 

necessários para a implementação do trabalho. 

3.1.2 – Motor  

 

O motor que será utilizado neste trabalho trata-se de um motor 

estacionário fabricado para ser utilizado como roçadeira, onde faremos 

mudanças de fixação e na ponta do seu eixo para utilizarmos no veiculo papa 

léguas. 

 

Figura 3.1Motor GX35 

fonte:http://honda-motoren.snelbesteld.nl/cgi-bin/shop/shop.cgi?sessionID=2015-10-

23,5572063,524&lang=en&action=show_prod&product=GX35-ST3 acessado 22/10/2015 
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3.1.3 – ECU  

A ECU que utilizaremos será a PW6X da HIS, uma ECU projetada para 

veículos de competição com plataforma aberta onde podemos configurar 

parâmetros como numero de cilindros, tempo de injeção básico em função da 

rotação e sensor de carga onde pode se optar por tps ou map, correção do 

tempo de injeção de combustível por temperatura do moto, correção do avanço 

de ignição por map, por temperatura, onde essa unidade de controle nos 

permite trabalha de forma bastante flexível permitindo não ficarmos com uma 

calibração limitada como a de um carburador. 

 Modelo da ECU utilizada 

 
Figura 3.2 ECU PW6X HIS. 

fonte: http://www.his-power.com.br/ecus.html acessado 22/10/2015 
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3.1.4 – Sensor de Rotação e roda fônica 

 

O sensor utilizado para este trabalho será de efeito hall, onde ele será o 

responsável a informa a ECU a posição do motor. 

A roda fônica que utilizaremos é fabricada para os motores EA111 da 

Volkswagen onde a adaptamos com um centro de alumínio para fixa la ao 

motor de forma a não comprometer a originalidade do motor. 

 

Sensor de Rotação utilizado (VR M10 SPEED SENSOR TEXENSE) 

 

Figura 3.3 Sensor de rotação 

fonte: http://www.texense.com/en/produits/racing-series_2/rs-m10ws-wheel-speed-

sensor-hall-effect-motorsport-wheel-speed_49.html acessado 22/10/2015 

Roda Fônica utilizada 

 

Figura 3.4 Roda Fonica. 
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fonte: do autor. 

3.1.5 – Injetor de Combustível 

 

O injetor utilizado é o da moto Honda lead 110cc, pois é o único injetor 

com vazão menor encontrado no mercado, chegamos a importar um injetor de 

uma moto da Honda americana de 50cc, mas não obtivemos um 

funcionamento satisfatório. Uma empresa americana Ecotrons fornece um kit 

de injeção pronto para o motor que estamos utilizando, mas devido ao custo 

optamos por usar a HIS com o injetor da lead. 

 

3.1.6 – Sensor de pressão interna do coletor de admissão. 

 

O Sensor de pressão utilizado (MAP) é da linha Gm utilizado na linha 

corsa mpfi e efi, ele informará a ECU a pressão ou depressão interna do coletor 

de admissão. 

3.1.7 – Sensor de Posição da borboleta 

 

O sensor de posição da borboleta (TPS), utilizado é um potenciômetro 

acoplado ao um corpo de borboleta da moto Honda lead, pois não 

conseguimos encontrar nenhum corpo com o diâmetro próximo ao do 

carburador, e também não conseguimos uma oficina de usinagem disposta a 

fazer um novo corpo de borboleta. 

3.1.8 – Sensor de Oxigênio com Data looger 

 

O sensor de oxigênio utilizado é uma sonda lambda de banda larga onde 

o tempo de resposta é praticamente em tempo real utilizaremos uma sonda da 

Bosch modelo LSU 4.2 com um data looger de sonda da Fueltech, pois a HIS 

não tem leitura e condicionamento de sonda. 

3.1.9 – Sistema de pressurização do combustível 

l 

Como o injetor de combustível necessita de pressão positiva para 

funcionar adequadamente e o regulamento da competição da maratona de 
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eficiência energética não permite retorno de combustível para o tanque, 

optamos por pressurizar o tanque de combustível, onde instalamos no veiculo 

um reservatório de pressão como se fosse um acumulador de pressão para 

que pudéssemos ter a linha de combustível pressurizada. 

Como pressurizamos a linha também precisamos regular essa pressão 

de forma eficiente, para obtermos um bom resultado instalamos um regulador 

de pressão para podermos regular a pressão. 

3.1.10 – Bateria 

 

A bateria tem como função nesse projeto particularmente como 

acumulador de energia dimensionado para a corrida da competição somente já 

que o motor utilizado não possui um gerador de energia próprio. 

 

3.1.11 – Transformador de ignição 

 

O transformador de ignição mais conhecido como bobina de ignição 

utilizado neste trabalho é de aplicação original em veículos Volkwasgen da 

família gol com motores 1.0l 8 e 16valvulas e na Kombi 1.6, tendo a função de 

gerar energia para a queima do combustível onde essa energia gerada, no 

transformador será conduzida pelo cabo de vela e pela vela de ignição gerando 

a centelha entre o eletrodo da vela de ignição para se iniciar a combustão.  

3.1.12 – Sensor de temperatura do motor   

O sensor de temperatura utilizado é do tipo NTC (negative temperature 

coeficient), comumente utilizado em veículos de passeio com a função de 

informar a temperatura do liquido de arrefecimento, no nosso caso ele ira 

informar a temperatura do óleo do motor já que utilizamos um motor refrigerado 

por ar forçado. 
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Capítulo 4 – Desenvolvimento do Trabalho  

 

Nesse capítulo, apresentaremos o desenvolvimento do trabalho, após 

toda a fundamentação teórica e os conceitos apresentados e os componentes 

necessários para a realização do mesmo apresentado no capitulo três. 

 

4.1- Verificando o estado do motor 

Como este trabalho trata da continuação do trabalho realizado pelo 

Santos. Bruno Oliveira, cujo utilizava um motor Honda gx 25. 

Iniciamos a parte de desenvolvimento do trabalho, pela verificação de 

funcionamento do motor e suas características presentes após as alterações 

feitas pelo mesmo. 

Pode se constatar que quando o motor passava de certa rotação 

(aproximadamente 6500rpm) a roda fônica começava a bater no sensor de 

rotação e na condição de marcha lenta o indicador de rotação no painel da his 

oscilava muito mesmo sem o motor oscilar a rotação.  

Verificamos a distancia da roda fônica do sensor e constatamos que ela 

estava fora de centro. Então iniciamos a instalação de uma nova roda fônica e 

menor para que não encontrássemos dificuldades na hora de instalar o motor 

no protótipo, pois o desenho do mesmo ainda não se encontrava pronto. 

Além de verificarmos que a roda fônica batia no sensor, observamos que 

havia momentos em que o motor funcionava perfeitamente e logo após não 

pegava ou não funcionava de modo adequado quando retiramos a vela para 

iniciar o diagnostico, identificamos que sua coloração estava escura, indicando 

mistura demasiadamente rica ou ponto de ignição atrasado, onde fomos 

conferir se a roda fônica estava instalada adequadamente, descobrimos que o 

decimo quinto dente não estava coincidindo com o sensor com o embolo em 

PMS, então retiramos a roda fônica a polia motriz do motor. 

 Efetuamos então a troca da roda fônica, e a troca da polia motriz 

também, pois sua chaveta estava quebrada deixando que a polia girasse em 

falso deixando que o motor perdesse o sincronismo da roda fônica com o 

sensor, e descarbonizamos o motor para dai em diante acompanhar as 

condições que o cilindro apresentaria após o funcionamento. 
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Foto roda fônica antiga. 

 
Figura 4.1 Roda Fonica GX25. 

fonte: Redução de poluentes e consume em motores a combustao atraves da implementação 

de Sistema de igninçao mapeada em um motor de baixa cilindrada. 

Abaixo a foto da roda fônica nova e volante novo do motor instalada no GX25. 

 
Figura 4.2 Roda Fonica GX25. 

fonte: do autor. 
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Após a troca da roda fônica e descarbonização do motor funcionamos o 

mesmo de forma a verificar se todas as falhas tinham sido solucionadas. 

 Devido a problemas internos ao motor como assentamento de válvulas, 

aumento do diâmetro do duto de admissão, e ao trocarmos a polia motriz 

desbalanceamos o motor gerando instabilidade ao funcionar e no regime de 

marcha lenta. 

 Devido ao mau assentamento das válvulas a pressão do map oscilava 

muito e o motor era totalmente instável tendo momentos que funcionava ate 

que bem e momentos que não funcionava, apresentando a mesma 

instabilidade tanto com a injeção eletrônica tanto com o carburador. 

Como já tínhamos trocado o volante do motor por causa da chaveta 

quebrada, aumentado o diâmetro do duto de admissão, perdido o 

assentamento das válvulas e a ignição original não era possível instalar pois no 

trabalho anterior ela quebrou, e o volante que gerava o pulso da ignição original 

também estava quebrado o custo de concertar o motor GX25 era muito alto 

inviabilizando seu concerto. 

E isso ocorreu com quinze dias para a competição, então optamos pela 

compra de um novo motor já que além de muito caro o tempo não era hábil, 

agora com dez cilindradas maior e mais robusto que o GX25, compramos um 

motor Honda GX35 em parceria com a empresa Ferfatec da qual disponibilizou 

o motor pela metade do preço de custo a eles, e instalamos no protótipo para 

que não deixássemos de participar da competição, fomos com o motor 

totalmente original e apenas instalamos outra vela de ignição do tipo iridium 

que será tratada adiante. 

Agora com o motor novo e funcionando efetuamos os mesmos testes de 

emissão de poluentes e de consumo na competição. 

 

4.2 – Levantamento de dados de consumo na competição  

 

 Com o motor novo instalado e o veiculo pronto, na competição há três 

tentativas de realizar o menor consumo, então levantamos dados de consumo 

do motor, apresentaremos duas já que no segundo dia de tentativa devido à 
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quebra de um parafuso da polia da transmissão acoplada a roda traseira soltou 

e travou o veiculo na largada, impedindo a tentativa no segundo dia. 

  Montamos uma planilha no Excel e anotamos o tempo de cada volta do 

carro para que pudéssemos andar na velocidade mínima de 24km/h exigida 

pelo regulamento. 

 

Planilha do primeiro dia de tentativa (26/11/14) 

Vamos separar em pequenas planilhas para ter o melhor entendimento de cada 

uma delas. 

Abaixo a planilha indicando o tempo de cada volta onde cronometramos cada 

volta e marcamos para podermos calcular a velocidade media de cada volta. 

Volta Tempo 

1 1m46s 

2 1m42s 

3 1m39s 

4 1m39s 

5 1m38s 

6 1m38s 

7 1m39s 

8 1m32s 

9 1m36s 

10 1m41s 

11 1m49s 

12 1m38s 

Tabela 4.1 Tempo de cada Volta na competição primeira tentativa 

fonte: do autor. 
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A planilha abaixo indica a velocidade media de cada volta na mesma ordem da 

planilha apresentada anteriormente. 

Velocidade Média 

(km/h) 

27,31 

28,38 

29,24 

29,24 

29,53 

29,53 

29,24 

31,46 

30,15 

28,66 

26,55 

29,53 

Tabela 4.2 Velocidade media de cada volta primeira tentativa. 

fonte: do autor. 
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A seguir apresentamos o resultado do calculo da velocidade media da 

prova e o tempo de prova, a distancia total da pista, distancia total percorrida. E 

o consumo de combustível em volume e consumo médio em km/l. 

 Resultados da Tentativa 

Volume 

Consumido 
70,2ml 

 Distância 

Percorrida 
9648m 

Velocidade Média  29,07 km/h 

Consumo Médio 137km/l  

Tabela 4.3 Resultados da  primeira tentativa 

fonte: do autor. 

 

Como podemos observar o consumo em volume para percorrer os 9,648km a 

uma velocidade media de 29,07 km/h foi de 70,2ml e um consumo médio de 

137km/l.  

 Com esses cálculos podemos observar que o veiculo andou acima da 

velocidade media em 5km/h podendo baixar a velocidade diminuindo a força de 

arrasto e diminuindo o consumo também. 
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Tentativa do terceiro dia de competição (28/11/14) 

A planilha abaixo indica os tempos de volta do terceiro dia  

Volta Tempo 

1 2m06s 

2 1m59s 

3 1m58s 

4 2m00s 

5 2m06s 

6 2m04s 

7 1m58s 

8 2m02s 

9 2m01s 

10 2m08s 

11 2m01s 

12 1m49s 

Tabela 4.4 Tempo de cada Volta na competição segunda tentativa 

fonte: do autor. 

 

Podemos observar que já há uma diferença no tempo de volta em relação ao 

primeiro dia onde o tempo de volta era de um minuto e quarenta segundos em 

media, aumentando esse tempo para dois minutos em media. 
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A planilha a seguir apresenta a velocidade media de cada volta 

Velocidade Média 

(km/h) 

22,97 

24,32 

24,53 

24,12 

22,97 

23,34 

24,53 

23,72 

23,92 

22,61 

23,92 

26,55 

Tabela 4.5 Velocidade media de cada volta segunda tentativa. 

fonte: do autor. 

 

Podemos observar que a velocidade media de cada volta ficou próximo da 

mínima exigida pelo regulamento, observamos que em algumas voltas a media 

ficou um pouco abaixo, assim compensamos na ultima para que a velocidade 

media das doze voltas cumprisse o regulamento. 
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Na planilha abaixo os dados de volume consumido,  com o calculo da 

velocidade media da prova, distancia percorrida, e o consumo médio. 

 Resultados da Tentativa 

Volume 

Consumido 
57,425ml 

 Distância 

Percorrida 
9648m 

Velocidade Média  23,96 km/h 

Consumo Médio 168,01km/l  

Tabela 4.6 Resultados da segunda tentativa. 

fonte: do autor. 

 

 

Podemos concluir que no calculo da velocidade media das doze voltas exigidas 

pelo regulamento, obtemos o resultado de 23,96km/h, ou seja, praticamente 

24km/h sendo que o regulamento aceita 23,9 km/h como velocidade media 

mínima. 

Com a redução de velocidade tivemos uma redução no consumo de 

combustível. No segundo dia após a redução da velocidade media obtivemos 

um consumo de 57,425ml contra 70,2ml do primeiro dia, e um consumo médio 

de 168kml/l contra 137km/l do primeiro dia. 

 

 

  

4.3 - Escolha da vela de ignição 

 

No trabalho anterior o transformador de ignição teve de ser cortado para 

que se encaixasse na vela de ignição original do motor, pois a mesma é curta 

demais.  
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Devido essa transformação no transformador de ignição iniciamos uma 

pesquisa em catálogos de fabricantes de vela de ignição, pois a vela de ignição 

original é muito especifica sendo de grau térmico 5 e diâmetro da rosca do 

cartucho de 8 mm. 

  Após a pesquisa encontramos um modelo de vela de ignição CR6HIX da 

NGK, de uma moto de 125cc de grau térmico de 6 e de iridium, como iremos 

mapear a ignição conseguimos compensar o grau térmico maior com o avanço. 

Foto da vela de ignição. 

  
Figura 4.3 Vela de Ignição 

fonte: do autor 

 

 

 

4.4 - Instalação da sonda lambda e leitura do fator lambda. 

 Após a competição iniciamos o projeto no motor novo, e iniciamos pela 

instalação da sonda lambda para adquirir o fator lambda com o motor original e 

a vela de ignição substituída.  
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 O fator lambda com o motor original carburado e com ignição mapeada é 

de 0,8 indicando mistura rica (com excesso de combustível), como o GX 25 foi 

realizado o mesmo teste só que somente com a ignição mapeada e motor 

carburado indicando o mesmo fator lambda. 

 

   

 

4.5 – Instalação da roda fônica 

 

 Devido ao acontecimento com o GX 25, tomamos o cuidado de que se 
algo desse errado poderia retirar as alterações e funcionar o motor 
originalmente, então iniciamos o estudo para a instalação da roda fônica no GX 
35, foram muitas as roda fônicas que pesquisamos para o motor para que não 
alterássemos sua originalidade definitivamente, entre elas procuramos por roda 
fônica de 36-1 de Honda e Toyota, as de Fiat, algumas de Ford, mas a que se 
encaixava melhor na proposta é a utilizada pela Volkswagen nos seus motores 
EA-111, após a pesquisa adquirimos a roda fônica em uma oficina mecânica, e 
iniciamos o trabalho de instalação, como a roda fônica é praticamente do 
diâmetro do volante do motor tivemos de fazer calços para o acoplamento do 
volante da embreagem para que a roda fônica não batesse no acoplamento da 
do volante da embreagem, como a roda fônica adquirida é encaixada 
diretamente na arvore de manivelas tivemos de usinar uma polia de alumínio 
para que ela se encaixasse no diâmetro interno da roda fônica e realizar dois 
furos para a sua fixação no volante do motor, como o volante do motor já tem 
dois furos com rosca para a fixação da embreagem e a mesma teria de ser 
deslocada para fora para alcançar o suporte do volante da embreagem ficou 
mais fácil utilizar esse parafusos em conjunto para embreagem e para a roda 
fônica. 
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Foto da roda fônica 

  

Figura 4.4 Roda fonica. 

fonte: do autor 

 

Foto da polia usinada para a adaptação. 

 

Figura 4.5 Polia Usinda para a adpataçao da roda fonica 

fonte: do autor 



 
 

70 

 

 

A seguir a foto ilustra a roda fônica instalada no motor com o sensor de rotação 

apontando para o decimo quinto dente com o embolo em PMS. 

 
Figura 4.6 Roda Fonica e sensor de rotaçao instalados. 

fonte: do autor 
 

4.6 – instalação do bico injetor e corpo de borboleta 

 

 Realizamos uma pesquisa para encontrar um injetor adequado ao motor 

efetuamos cálculos da vazão do injetor adequado tendo como consumo 

especifico empiricamente próximo de 0,5 pelo que foi abordado no capitulo 

dois, devido o motor ser de cilindrada muito baixa comercialmente só 

encontramos um fabricante nos Estados Unidos que fornece o injetor já para 
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este motor inclusive, devido ao alto valor do injetor com as taxas de 

importação, continuamos a busca por aqui, chegamos a encontrar um injetor 

com características semelhantes as que necessitamos para o projeto, também 

nos Estados Unidos e com o custo relativamente baixo, o injetor em dólar saia 

por 57,00 dólares, com as taxas pagamos cerca de 300,00R$. 

Depois de realizarmos alguns testes na maquina de teste de injetores o 

instalamos no motor primeiramente utilizando o próprio carburador como corpo 

de borboleta adaptamos um eixo similar ao que foi utilizado pelo Santos em 

seu trabalho, onde o TPS não era confiável por ter certa folga entre o encaixe 

do TPS e o eixo adaptado no carburador, mas infelizmente o injetor veio a 

perder a estanqueidade, afogando o motor, então optamos em utilizar um 

injetor que equipa as motos da Honda do modelo Lead, onde a faculdade já 

dispunha do equipamento, onde o mesmo foi comprado para o trabalho do 

Santos, e o corpo de borboleta da lead também. 

Então fizemos um adaptador para instalar o corpo de borboleta no 

motor. Solucionando o problema do TPS e do injetor para continuarmos o 

trabalho. 

Foto do adaptador para instalação do corpo de borboleta. 

 
Figura 4.7 Adaptador do corpo de borboleta 

fonte: do autor 
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Foto do corpo de borboleta instalado no motor. 

 
Figura 4.8 Corpo de borboleta instalado. 

fonte: do autor 
 

 

4.7 – Instalação do sensor de temperatura de ar, de óleo e 

sensor de pressão. 

 

 Para o correto funcionamento do motor com injeção eletrônica também 

se faz necessário à instalação dos sensores de temperatura de ar e de óleo já 

que o motor é refrigerado a ar, e o sensor de pressão absoluta do coletor de 

admissão. 

 A instalação do sensor de temperatura se deu bem simples, apenas 

furamos uma chapa, fixando a chapa no corpo de borboleta e fixando o sensor 

na chapa situada na entrada de ar do corpo de borboleta. 
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Foto do sensor de temperatura do ar instalado. 

 

 
 Figura 4.9 Sensor de temperature do ar 

fonte: do autor 
A instalação do sensor de temperatura do óleo não se deu tão simples 

assim, o problema foi encontrar um lugar que não afetasse o funcionamento do 

motor e que pudéssemos medir a temperatura de forma adequada. Depois de 

analisarmos bem o motor optamos por instala-lo no lugar da vareta de óleo, 

assim caso necessário à troca de motor e só tirar de um motor e instalar em 

outro, e não alteramos seu funcionamento. 

Foto do sensor instalado.  

 

 

 

Figura 4.10 Sensor de temperature do oleo instalado. 

fonte: do autor 
 

Instalação do sensor de pressão absoluta do coletor (MAP). 
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O sensor de pressão foi fixado no veiculo, e realizamos um furo no corpo de 

borboleta, após a borboleta para rosquearmos um tubo onde esta conectada a 

mangueira que também esta conectada ao sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Sensor Map Instalado  Figura 4.12 Conexão do sensor Map no coletor.

 fonte: do autor      fonte: do autor 

 

 

4.8 – Linha de combustível 

 Devido ao regulamento onde o mesmo não permite que o combustível 

retorne ao tanque, não podemos utilizar o sistema mais comum utilizado 

atualmente em veículos de passeio com bomba de combustível e regulador de 

pressão, pois nesse sistema tem de haver retorno para que o sistema não 

entre em colapso, outra alternativa seria uma bomba de combustível mecânica 

como os dos motores de injeção direta, mas a sua instalação não é possível, 

pois são bombas de altas pressões, e para projetarmos uma bomba tornaria o 

projeto inviável e sairíamos do escopo do trabalho. 

 Sendo assim optamos por pressurizar a linha de combustível, de forma 

que regulamos a pressão por um regulador pneumático.  

 Pressurizamos o reservatório de combustível a pressão constante como 

se tivéssemos uma bomba de combustível, no regulamento da competição 

especificasse que o reservatório pode ser pressurizado a no máximo a três bar 

de pressão, pressão de uma linha de combustível de um veiculo a gasolina. 
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 Então projetamos um sistema capaz de armazenar pressão em um 

reservatório que vai ate um regulador de pressão, não deixando que a pressão 

não exceda e estoure o reservatório de combustível. Utilizamos uma garrafa 

pet para armazenar pressão, onde a mesma suporta mais que sete bar de 

pressão, o que é suficiente para as 12 voltas da competição sem que o sistema 

fique sem pressão para funcionar, o regulador de pressão utilizado é um 

regulador de duas vias simples para regulagem de pressão em linhas 

pneumáticas, a pressão que utilizamos para pressurizar o reservatório é em 

torno de 1,5 a 2,0 bar. 

 

Exemplo da linha de pressurização em blocos. 

 
Figura 4.13 Linha de pressurização e de combustível. 

fonte: do autor 

 

 

 

4.9 – Instalação da HIS 
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 Após todo o trabalho de instalação dos componentes necessários no 

motor para o funcionamento da injeção eletrônica, vamos instalar a HIS PW6X 

e configura-la para enfim funcionar o motor com a injeção eletrônica. 

4.9.1 – Ligações elétricas 

 

 Para o melhor uso da HIS lemos o seu manual antes de realizar as 

conexões elétricas necessárias. 

  

 

Abaixo mostra as conexões da his. 

Figura 4.14 Esquema de ligaçoes da HIS. 

fonte: Manual de instalação e operação versao1. 5 maio 2010. 

 No diagrama acima, a imagem mostra de forma simples como identificar 

a função de cada fio, no manual da HIS mostra de forma bem explicativa como 

deve ser ligado cada fio, sendo que a HIS já fornece o chicote pronto só tendo 

de fazer as conexões devidas do que será utilizado. 

 Trataremos do que será necessário para o nosso projeto as informações 

mais precisas sobre a HIS encontra-se no seu manual disponível no site: 

http://www.his-power.com.br/ecus.html. 
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 No nosso projeto utilizamos, as ligações básicas para que a ECU  

funcionasse como: positivo da bateria, pós-chave com uma chave instalada no 

volante do veiculo para ligar e desligar a ECU, interface serial RS232 (pronta 

no chicote), terra do motor, negativa da bateria. Sensor de temperatura do ar, 

sensor de temperatura do óleo, sinal do sensor TPS, sinal do sensor de 

pressão MAP, onde esses sensores são alimentados pelos cinco volts 

fornecidos pela ECU. 

 O Comando do injetor foi ligado o pulso (fio amarelo da ECU) e o pós-

chave (fio laranja da ECU), o comando da bobina foi realizado via driver 

externo (driver acoplado a bobina), onde o pulso da bobina é de baixa corrente, 

e alimentada pelo pós-chave, e com um terra, devido ao nosso motor ser 

monocilindro tivemos de curto circuitar o comando da bobina um com o 

comando da bobina dois devido à configuração interna de hardware e software 

da HIS.  

 O sensor de rotação que utilizamos é do tipo efeito Hall, onde 

alimentamos ele com doze volts e o sinal é ligado a apenas um fio da ECU, 

com um resistor de Pull-UP(para elevar a origem do sinal), com o outro fio no 

terra. 

 O comando de ventoinha, comando três da bobina, comando injetores 

dois, twoStep e Burnout-PowerShift, não será utilizadas em nosso projeto. 

4.9.2 – Configurações da HIS 

 

 Para o correto funcionamento do motor temos que configurar a ECU de 

forma adequada para o motor a ser utilizado e para os sensores utilizados. 

 Ao abri o software da HIS o HISwinxv 2.04 ele nos abre a tela abaixo. 
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Figura 4.15 Tela inicial da HIS. 

Fonte: do autor. 

 Onde temos os paletes para as configurações e mapas de combustível e 

avanço de ignição. 

A imagem a seguir mostra o painel de configurações principais onde, 

configuramos: o sensor de carga como sendo o TPS, o sensor de pressão 

como o map de 1 bar, numero de cilindros como 1 cilindro, rotação máxima dos 

mapas, de 10500RPMs, modelo de roda fônica de 60-2, ajuste fino de 0, e 

tempo de carga do transformador de 3,0 milisegundos, limitador de rotação a 

10000RPMs.  
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Figura 4.16  Tela de configuração da HIS. 

Fonte: do autor. 

A figura abaixo ilustra a calibração do TPS na his, onde ele referencia a 

tensão do TPS com a borboleta fechada e depois aberta. 

 
Figura 4.17 Tela de configuração do TPS na HIS. 

Fonte: do autor. 
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Após as configurações básicas preenchemos o mapa de combustível 

para podermos dar a partida no motor. Para mais configurações da HIS 

consulte o manual da HIS PW6X que se encontra no site: http://www.his-

power.com.br/ecus.html 

 

Figura 4.18 Tela do mapa de combustível na HIS. 

Fonte: do autor. 

 

Capítulo 5 – Resultados Obtidos, Conclusões e Propostas 

Futuras. 

 

5.1 – Resultados Obtidos 

 

 Alteração do fator lambda de 0,8(carburado) para 1,00 com o sistema de 

gerenciamento. 

Diminuição da rotação de marcha lenta de 4000RPM’s (carburado) para 

2500RPM’s com o sistema de gerenciamento. 

Nota-se um funcionamento do motor mais suave, uniforme com o 

gerenciamento eletrônico. 

Obtivemos uma partida a frio mais fácil no motor com o sistema de 

gerenciamento instalado. 
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5.2 – Conclusões 

 

Após o funcionamento do motor com o sistema de gerenciamento instalado 

e a análise dos resultados obtidos, concluímos que o sistema de 

gerenciamento se mostrou de forma eficiente no controle de funcionamento do 

motor para o objetivo traçado no início do trabalho; 

Infelizmente pela não realização da etapa 2015, adiada por duas vezes, 

não foi possível a obtenção dos dados práticos em pista, com o gerenciamento 

instalado, para as mesmas condições obtidas com o motor original. 

 

5.3 – Propostas Futuras 

 

Levantar os dados de consumo e emissões durante a competição. 

Analisar e apontar melhorias no protótipo que interferem no consumo, como 

por exemplo, relação da transmissão, alinhamento de direção e peso do 

chassis. 

Projetar e desenvolver uma ECU dedicada ao motor. 

Elevar a taxa de compressão para a permitir o uso de Etanol. 

Realizar ensaios em dinamômetro de bancada, com o motor original e 

também com o sistema de gerenciamento. 

  Desenvolver um sistema capaz de carregar a bateria por meio da carga 

gerada pelo sistema de ignição original. 

 Instalar um injetor com vazão menor. 

 Desenvolver um corpo de borboleta para o motor. 

 Desenvolver um sistema de telemetria onde indique ao piloto o consumo 
de combustível instantâneo e médio assim tendo mais um paramentro para em 
que condições o consumo é elevado e baixo. 
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