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RESUMO 

Demonstração de toda idealização, desenvolvimento teórico e prático de um sistema 

powertrain com motor dianteiro longitudinal e tração traseira, gerenciamento através 

de calibração e instalação da ECM (stand-alone), utilizando cálculos matemáticos e 

estratégias de interpolação de dados para criar mapas de injeção e ignição, obtendo 

a maior eficiência possível, através das técnicas aprendidas durante o curso de 

Eletrônica Automotiva da Fatec Santo André. 

Palavras-chave: gerenciamento, desenvolvimento, powertrain, calibração, injeção, 

ignição, eficiência  



 

ABSTRACT 

Demonstration of all idealization, theoretical and practical development of a powertrain 

system with longitudinal front engine and rear wheel drive, management through 

calibration and installation of ECM (stand-alone), using mathematical calculations and 

data interpolation strategies for creating injection maps and ignition, obtaining the 

highest possible efficiency, through the techniques learned during the course of 

Automotive Electronics at Fatec André. 

Keywords: development, statement, powertrain, calibration, injection, ignition, 

efficiency  
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1 OBJETIVO 

A intenção do estudo é esclarecer diversas questões que envolvem 

modificações em motores e transmissões automotivas, com o objetivo de 

enriquecer a literatura técnica envolvida. A pobreza literária dificulta o trabalho 

de quem não possui larga experiência no assunto. 

A ideia é estudar os modelos de injeção programável de combustível mais 

conhecidos no mercado, compará-los e estabelecer parâmetros de comparação e o 

perfil de aplicação de cada um, entender a diferença entre os motores ciclo Otto e 

saber definir qual configuração se enquadra em cada projeto, e por fim, entender a 

função e dimensionamento correto do sistema de transmissão. 

Realizar e demonstrar o dimensionamento, instalação e calibração de um conjunto 

powertrain, desde a escolha do motor, câmbio e diferencial de forma adequada. 

Esperamos fornecer ao leitor, conteúdo técnico suficiente para definir com 

segurança o objetivo do projeto de modificação e quais qualidades atendem as 

necessidades. A principal motivação foi conhecer o sistema de injeção de combustível, 

motores e transmissão, demonstrando através deste trabalho, as possibilidades e 

benefícios que estes sistemas oferecem. 

2 MOTIVAÇÃO 

Os motores de ciclo Otto tem o mesmo princípio de funcionamento desde seu 

primeiro modelo idealizado, porém vemos o aumento de rendimento destes motores 

com o passar do tempo. Este fato nos motivou buscarmos um sistema com rendimento 

superior (mais potência com menos consumo), e como consequência do incremento 

de potência, incluímos o redimensionamento de todo sistema de transmissão e freios 

em nossas pesquisas.   
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3 INTRODUÇÃO 

Este estudo é direcionado a motores ciclo Otto, quatro tempos alternativo, não 

abordando portanto, motores Diesel, rotativos, de impulsão e de combustão externa. 

Formando o conjunto powertrain, adicionamos um câmbio manual de cinco 

marchas, instalado com sistema eixo cardã e diferencial resultando em uma 

configuração de motor dianteiro e tração traseira. 

O veículo utilizado é um GM Chevette sedan 1989, originalmente carburado, motor 

dianteiro e tração traseira. 

Segundo Franco Brunetti, “Motores de Combustão Interna” volume 1, os motores 

ciclo Otto quatro tempos alternativos, são máquinas térmicas que transformam calor 

em trabalho. Neste caso o calor é obtido pela queima do combustível, isto é, energia 

química em trabalho mecânico. 

Nos motores alternativos, o trabalho é obtido pelo movimento linear do êmbolo, 

transformado em rotação contínua por um sistema biela-manivela. 

A transformação da mistura carburante ar/combustível em calor, através 

da centelha fornecida pela vela de ignição demonstra a necessidade de um 

sistema de ignição para que o combustível reaja com o oxigênio através de um 

processo químico exotérmico de oxidação de um combustível. 

Quanto à ignição, existem dois tipos fundamentais para motores alternativos, 

motores de ignição por centelha ou Otto e motores de ignição espontânea Diesel. 

Nos motores Otto, a mistura carburante é admitida para o interior do cilindro, 

comprimida e inflamada pela centelha gerada entre os eletrodos da vela. 

Nos motores Diesel, o ar admitido é previamente comprimido, atingindo uma 

temperatura elevada a ponto de reagir espontaneamente com o combustível no 

momento que este é injetado. 

Neste estudo, abordaremos os motores ciclo Otto, ficando os motores Diesel fora 

de nossas abordagens. 

A questão principal, é a dosagem ideal de combustível conforme cada regime de 

trabalho do motor. Deve-se observar que a massa de combustível admitida pelo motor, 

varia conforme a carga, rotação, temperatura, altitude e tipo de combustível utilizado. 

Em carburadores, o combustível é arrastado por um duto, pela passagem do ar 

sugado para o interior do cilindro pelo movimento descendente do êmbolo, dosados 
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por giclês. Note que não é possível compensar diferenças de temperatura e pressão 

atmosférica e nem refinar a estequiometria utilizando carburadores. 

Essa limitação dos carburadores, não permite avanços quanto ao consumo, 

potência e emissões. 

Com os novos padrões de emissões exigidos pela legislação, de diversos países, 

a solução foi migrar para sistemas eletrônicos, capazes de medir um maior número de 

variáveis, calcular a massa de combustível ideal para cada situação, e dosar essa 

massa. 

Além de mais eficiente, o sistema eletrônico vem substituir os carburadores devido 

problemas de manutenção, visto que a descontinuidade na produção de carburadores, 

gera falta de peças de reposição. 

Nos casos de motores sobrealimentados, torna-se ainda mais relevante o 

refinamento do sistema de injeção, devido ao maior trabalho realizado, exigindo 

menores tolerâncias quanto á precisão da dosagem de combustível e avanço de 

ignição. 

Abordaremos as possíveis condições onde se é desejável utilizar um sistema de 

injeção eletrônica de combustível programável (stand-alone). 

Considerando que o projeto de estudo prevê um motor de maior potência e torque, 

o sistema de transmissão foi redimensionado para suportar os novos valores de forças 

envolvidas. Prudentemente, o sistema de freios também foi redimensionado devido a 

re-potencialização do conjunto powertrain. 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Motor Otto 

O motor a combustão interna foi idealizado em 1860, e por Nikolaus August Otto, 

em 1866, foi posta em prática a ideia. Nikolaus August Otto teve a ideia de construir 

um mecanismo, baseado no conjunto mecânico de pedal e manivela muito utilizado 

em serviços braçais e nas bicicletas, onde uma mistura de ar e combustível pudesse 

explodir e gerar força e movimento. 
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Figura 1 - Nikolaus August Otto 

Fonte: 
(http://www.infomotor.com.br/site/2009/01/historia-do-motor-a-combustao-interna-ciclo-

%E2%80 %9Cotto%E2%80%9D/). 

O motor a combustão interna é divido em basicamente 2 partes, a de cima e a de 

baixo. 

Parte de baixo: Essa parte temos o bloco que aloja os cilindros, virabrequim, bielas, 

pistões e cárter. No virabrequim temos a conversão da força linear do pistão para uma 

força angular que irá ser transmitida para o câmbio. 

Parte de cima: Essa parte, chamada de cabeçote controla a

 abertura e fechamento das válvulas através do comando de válvulas que 

é movimentado pela parte de baixo. Assim fazendo com que ocorra os 4 tempos 

com os momentos certos e sincronizados com a parte de baixo. 

No motor otto temos 4 tempos, que são: 

 1º - Admissão: o pistão com movimento descendente admite a mistura 

ar/combustível, de PMS (ponto morto superior) para PMI(ponto morto inferior); 

2º - Compressão: o pistão com movimento ascendente, comprime a mistura 

iniciando a ignição pouco antes de chegar em PMS, de PMI para PMS; 

3º - Combustão: com a queima do combustível liberando força, o pistão é 

empurrado de PMS para PMI gerando força no virabrequim; 

4º - Exaustão: com os gases gerados da queima, o pistão empurra-os para fora 

fazendo o movimento de PMI para PMS. 
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Figura 2 - 4 Tempos do ciclo Otto 

Fonte: (https://shaikmoin.files.wordpress.com/2013/02/four-stroke-cycle.png). 

4.2 Gerenciamento Eletrônico 

Gerenciamento Eletrônico: 

O sistema de injeção eletrônica funciona basicamente para uma única função: ter 

a combustão ideal. Combustão ideal é ter a máxima atomização das moléculas de 

combustível, ter o melhor rendimento a frio e situações que o carburador não tinha 

desempenho. 

Os requisitos cada vez mais exigentes para as emissões dos gases de escape dos 

motores otto fazem com que se busquem métodos cada vez mais aperfeiçoados e 

independentes de recursos humanos, para a alimentação de combustível dos motores. 

Para essa finalidade, utiliza-se o sistema de injeção eletrônica. 
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Nos sistemas mais difundidos atualmente (injeção indireta), o combustível é 

injetado no sistema de admissão, no coletor de admissão sendo admitido por sucção, 

com o fluxo de ar durante a abertura da válvula de admissão. 

 

Figura 3 - Sistema de Admissão 

Fonte: (http://planetchevy.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.html). 

4.2.1 Sensores 

Rotação: 

Sendo principal sensor da unidade de gerenciamento, ele lê a posição angular do 

virabrequim através da roda fônica enviando pulsos, onde cada pulso é um dente. 

Assim calculamos o tempo de cada cilindro. Este disponível em modelos de efeito 

Hall ou Indutivo. 

TPS (throttle position sensor): 

Este sensor monitorará a posição angular da borboleta de aceleração, calculando 

a variação de acelerador para criar a bomba de aceleração. Ele é um potenciômetro 

conectado ao eixo da borboleta, onde de acordo com a posição libera uma 

determinada tensão. 

ECT (engine coolant temperature): 
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Este sensor monitorará a temperatura do motor através de um termistor tipo NTC 

(negative temperature coeficient), assim unidade de gerenciamento irá controlar 

diferentes estratégias de injeção para cada faixa de temperatura. 

ACT (air coolant temperatura): 

Este sensor monitorará a temperatura do ar admitido através de um termistor tipo 

NTC, assim unidade de gerenciamento irá controlar diferentes estratégias de injeção 

para cada faixa de temperatura. 

MAP (manifold absolute pressure): 

Este sendo um dos principais sensores monitorará a depressão/pressão(turbo) no 

coletor de admissão, essas variações são diretamente relacionadas a carga do motor, 

assim a unidade de gerenciamento saberá o tempo de injeção certo para aquele 

momento. 

Sensor de oxigênio(lambda): 

Este sensor irá ler a quantidade de oxigênio após a queima, informando a unidade 

de gerenciamento se precisa haver correções nos tempos de injeção. Desta forma 

sabemos a relação ar/combustível. 

4.2.2 Atuadores 

Eletroválvula Injetora: 

Responsável por injetar o combustível atomizando-o o máximo para termos uma 

mistura homogênea. Ela recebe pulsos elétricos da unidade de gerenciamento por 

tempo, que variam de 1 a 10 milissegundos (valores seguros), o dutycicle de uma 

eletroválvula não deve ultrapassar de 80%, ou seja, não pode ficar mais de 80% do 

tempo disponível em aberto, podendo ocasionar a queima da mesma. 

Bobina de ignição: 

Esta irá gerar a centelha nas velas de ignição para ocorrer a queima de 

combustível. A unidade de gerenciamento manda um sinal elétrico que carregará a 

bobina, ao cortar esse sinal ocorrerá um fenômeno onde a tensão se elevará muito e 

criará um arco voltaico que irá incendiar a mistura, dando a ignição. 

Bomba de combustível: 
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Para ocorrer o jato atomizado da eletroválvula o combustível precisa estar 

pressurizado, a bomba puxará o combustível do tanque pressurizando-o até chegar 

na eletroválvula. 

4.3 Injeções Programáveis 

O que são: 

Unidades de gerenciamento para motores que tem sua plataforma aberta, com 

controle total sobre os mapas, correções e uso de periféricos. Também chamadas de 

Stand-Alone. 

Nos dias atuais, o mercado vem nos disponibilizando várias marcas de injeções 

programáveis, como as mais conhecidas InjePro, FuelTech, Pandoo, Protune, AEM. 

Essas empresas disponibilizam diferentes modelos com diferentes recursos 

disponíveis. 

Dentre as principais funções que diferem os modelos, podemos citar: Injeção 

sequencial, correção por sonda banda larga(wideband), datalogger interno, 

interpolação dos mapas com mais resolução. 

Modelos mais completos atualmente das marcas InjePro, FuelTech e Protune, são 

respectivamente: 

 

Figura 4 - SFI-PRO6 

Fonte: (www.injepro.com.br/sfipro6). 
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Figura 5 - FT500 

Fonte: (http://www.fueltech.com.br/injecao-eletronica-ft500-sfi-prod-668.html). 

 

Figura 6 - PR440 

Fonte: 
(http://www.protuneelectronics.com/index.php/produtodetalhe-protune-eletronic-

systems2/7/pr4 40). 

4.4 Diferencial 

O que é: 

O diferencial, é um dispositivo mecânico cujo objetivo é de distribuir a força que 

vem do sistema de transmissão para as rodas do veículo. O torque é produzido pelo 

motor e chega ao diferencial através do eixo cardã, e assim é dividido entre as rodas 

de tração. 
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Quando um automóvel está trafegando em uma via, seguindo em linha reta, o 

número de giros de suas rodas, em ambos os lados, é igual. Mas quando o condutor 

gira o volante, acionando o sistema de direção para fazer com que o carro atravesse 

uma curva, as rodas que estão no lado externo passam a ser tracionadas de modo 

mais rápido em comparação com as rodas internas, porque aquelas realizam um 

percurso maior. 

Quando o carro entrasse em uma curva, a força faria com que uma delas deslizasse 

sobre o piso, prejudicando a performance do veículo e colocando os passageiros em 

perigo. 

O diferencial não é uma peça apenas obrigatória para direcionar a força mecânica 

do motor para os semieixos das rodas do carro, permitindo que elas desenvolvam 

velocidades diferentes, mas também atua como um mecanismo final de redução da 

aceleração do veículo, porque auxilia diretamente na diminuição da velocidade 

rotacional da transmissão. 

Essa invenção que foi chamada diferencial, foi criada e atribuída pelo francês 

Onesiforo Pecqueur (Chefe de Oficina no Conservatório de Artes e Ofícios de Paris) 

em 1827. 

 

Figura 7 - Diferencial 

Fonte: (https://namecanica.wordpress.com/2012/09/24/diferencial-automotivo/). 

Funcionamento: 

O torque gerado pelo motor, passa pelo sistema de transmissão onde ele é 

multiplicado e então chega na entrada do diferencial através pelo eixo cardã, fazendo 

girar o pinhão, que por sua vez gira a coroa do diferencial. 
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Quando o carro está em linha reta, a coroa do diferencial faz girar a engrenagem 

solar que por sua vez gira o suporte das engrenagens planetárias fazendo com que 

as duas rodas girem de fato na mesma velocidade, até porque o carro está em linha 

reta. O diferencial ainda possui um conjunto de engrenagens planetárias que no 

momento em que o carro está em linha reta permanecem estáticas. 

Quando o automóvel entra em uma curva, os satélites são acionados, e passam a 

girar, assim as rodas internas e externas começam a girar em velocidades diferentes 

para compensar a diferença entre o raio que a roda interna percorre em relação a 

externa. Se somente uma das rodas estiver em contato com o solo, está não se 

movimentará e a outra estará em movimento. 

Quando uma das rodas perde contato com o solo, a aceleração brusca da roda que 

perdeu o contato com o solo, coloca o sistema blocante do diferencial em 

funcionamento, assim transferindo a tração para a roda oposta. 

O autoblocante é um limitador da atividade do diferencial. Quando uma roda gira 

em falso, ainda que momentaneamente, haja uma transmissão integral de força para 

a roda oposta, dobrando sua rotação e absorvendo todo o torque enquanto a oposta 

está destracionada, gera uma situação inconveniente em uma curva, por exemplo. 

A incorporação do autoblocante ao diferencial convencional evita a perda da tração. 

 

Figura 8 - Sistema Auto-Blocante 

Fonte: (http://www.affinia.com.br/teste/spicer/produtos/cx_trak_lok.jpg). 
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4.5 Câmbio 

O que é: 

A finalidade da transmissão em um veículo, é transferir a energia fornecida pelo 

motor para as rodas, por meio de um eixo de acionamento. A transmissão ou cambio, 

possui diferentes tipos de engrenagens que proporcionam também, diferentes níveis 

de torque a serem aplicados para as rodas, dependendo da velocidade que o veículo 

se desloca. Para alterar o nível de torque das engrenagens na transmissão, é 

necessário efetuar um deslocamento manual ou automático. No início da indústria 

automobilística todas as transmissões eram manuais. 

 

Figura 9 - Câmbio 

Fonte: 
(http://wonderfulengineering.com/this-animation-shows-how-a-manual-transmission-works/). 

Funcionamento: 

A transmissão de torque e velocidade, produzidos pelo motor, até as rodas é 

realizada por todos os componentes e conjunto de componentes ao mesmo tempo. O 

funcionamento das engrenagens, trabalham em alta precisão conjuntas, para que 

chegue a força gerada até as rodas. 
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A embreagem contém seu principal componente, chamado disco de embreagem. 

O disco de embreagem é pressionado pela força do platô que o empurra contra o 

volante, dessa forma, todo o movimento do volante passa para o disco de embreagem. 

Na figura, podemos ver o eixo primário da caixa de câmbio que está ligado ao disco 

de embreagem. No eixo primário estão às engrenagens que são fixas a esse eixo. 

Travada, a engrenagem transmite toda força e velocidade à engrenagem do eixo 

secundário, das engrenagens movidas. O eixo secundário transmite a rotação final. 

A cada marcha selecionada pelo motorista, ocorre o processo de liberação da força 

do motor para caixa, por que o motorista pisa na embreagem, podendo assim, travar 

outras marchas de saída no eixo primário que irá se relacionar com as engrenagens 

movidas do eixo secundário gerando mais velocidade ao veículo. A proporção em que 

a rotação do veículo sobe, o condutor do veículo, sobe a marcha, cada marcha 

selecionada tem um limite de rotação, assim liberando o torque proporcionalmente 

pela velocidade que o veículo se encontra. 

 

Figura 10 - Disposição das engrenagens 

Fonte: 
(https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/47218/mod_resource/content/0/CD-

rom/Estudo/Mecanica/ D_-_Transmiss_o_de_Movimento/frame_10.htm). 
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4.6 Eixo Cardã 

Eixo Cardã: 

O Eixo Cardã é o componente automotivo responsável pela transmissão da força 

do motor às rodas, nos veículos que possuem tração traseira, conecta a caixa de 

câmbio ao eixo diferencial. 

O cardã é um sistema de transmissão de torque cuja função é fornecer 

independência às forças motrizes. Numa visão geral o cardã é composto, de eixo e 

bucha, um primário, centrado a fonte motriz e outro secundário centrado ao eixo de 

tração. 

As suas extremidades contam com articulações denominadas juntas universais ou 

cruzetas. 

Além de transmitir força ao ângulo, o cardã também precisa ter a capacidade de se 

encolher e expandir, conforme a oscilação vertical do eixo diferencial. 

 

Figura 11 - Vista explodida de um eixo cardã 

Fonte: (http://cimg8.ibsrv.net/cimg/www.ford-trucks.com/470x326_85/738/driveshaft-

20738.jpg). 

5 METODOLOGIA 
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5.1 Escolha Dos Componentes 

5.1.1 Carro 

Oportunamente escolhemos um veículo da marca Chevrolet modelo Chevette ano 

1989, dotado de um powertrain com padrões antigos, menos tecnologia, onde 

tínhamos um motor de 1600 cc que desenvolvia 72cv@5200RPM e 

12,6Kgfm@3200RPM, ou seja, uma eficiência volumétrica muito ruim devido ao seu 

cabeçote de ferro fundido, sistema de alimentação por carburador, e seu sistema de 

transmissão muito curto fazendo com que o BSFC (brake specific fuel consumption) 

tendesse a um rendimento indesejado para os padrões atuais. 

5.1.2 Motor 

Para nosso projeto, buscamos um motor com dimensões compatíveis ao tamanho 

do cofre do carro, que encaixasse a transmissão sem uso de flanges. 

O motor GM N20XF foi escolhido por ser quadrado, preservando um bom torque e 

uma boa potência em faixas ideais de funcionamento. Além disso o cabeçote dispõe 

de balanceiros roletados, gerando uma menor carga no cabeçote, melhorando 

emissões, e a eficiência do conjunto. 

Foram confeccionados 2 suportes para o motor mantendo os coxins originais ,e o 

cárter em alumínio, para não encostar no agregado da suspensão. 

Ficha técnica do motor: 

• Modelo: General Motors X20NF 

• Alimentação: aspirado 

• Potência: 140cv@5200rpm 

• Torque: 19,4kgf@2600rpm 
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• Curso x Diâmetro: 86mm x 86mm 

 

Figura 12 - Motor N20XF 

Fonte: Autoria própria. 

5.1.3 Câmbio 

O câmbio escolhido vem do Chevrolet Omega que compartilha o mesmo bloco 

deste projeto , de modo que o câmbio se encaixa ao motor sem uso de flanges. Este 

câmbio, desenvolvido na Alemanha, é todo em alumínio diminuindo o peso no carro, 

e tem seu escalonamento de marchas bem dimensionado para nosso motor. Este 

modelo foi o primeiro no Brasil a dispor de ré sincronizada (até 5Km/h). 
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Para a adaptação do câmbio foi preciso desenvolver um suporte com coxim que 

respeitasse o padrão original de fixação no carro. Também foi feito um pequeno 

corte no túnel (cerca de 20mm) para a passagem do trambulador. 

Ficha técnica do câmbio: 

• Modelo: Opel ZF R25 

• Marcha Ré sincronizada 

• Todo em Alumínio 

Tabela 1 - Relação R25 

Marcha 
 Relação 3,95:1 2,19:1 1,39:1 1,00:1 0,85:1 3,53:1 

Fonte: Autoria própria. 

Embreagem: 

Para usar o câmbio Opel R25 precisamos da embreagem do Chevrolet Omega, 

porém o motor X20NF dispõe de um volante de motor com dimensões diferentes. O 

volante do motor foi substituído pelo volante do Chevrolet Omega, que possui 108cv 

de potência contra 140cv do X20NF, necessitando usar uma embreagem com maior 

coeficiente de atrito para coibir o efeito indesejado da patinação. 

Foi escolhido um disco de embreagem com 6 pastilhas de cerâmica, dotado de 

molas para suavizar o momento de acoplamento, o platô foi mantido original de fábrica. 

Para o acionamento da embreagem foi utilizado o garfo original do Chevrolet 

Chevette para evitar adaptações no cabo de acionamento. 

 

º 1 º 2 º 3 º 4 5 º Ré 
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Figura 13 - Câmbio R25 

Fonte: Autoria própria. 

5.1.4 Diferencial 

O diferencial original, da Braseixos, não foi dimensionado para esta potência e 

torque causando a quebra do mesmo. Em busca de um modelo mais resistente 

incluímos o fator da relação de transmissão dele (que era de 3,90:1), para o projeto 

procuramos um com relação mais longa que ajudaria o BSFC. 

Após pesquisas, oportunamente compramos um modelo Dana 44HD (Heavy Duty) 

que suporta com folga a potência e torque do motor. Este diferencial dispõe de um 

sistema de escorregamento limitado (auto-blocante), que ajuda em terrenos 

irregulares e situações que as rodas motoras precisam trabalhar juntas. 

Este modelo, vindo de um veículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee 5.9, teve 

que ser totalmente retrabalhado para encaixar no veículo, que foram os seguintes: 

Semi-eixos: 

Foram refeitas as estrias para encurtar o tamanho, sem usar solda que fragilizaria 

os mesmos, refeita a furação de roda para 4x100 e modificado o cubo para 57mm de 

diâmetro. 

Carcaça: 

Teve suas tubeiras encurtadas para os novos semi-eixos, soldado os suportes da 

suspensão, e incluído o sistema 4link, já que esse diferencial não dispõe da capa do 
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cardã igual o modelo braseixos (esta capa fixa o ângulo de ataque do pinhão no eixo 

traseiro). 

Ficha técnica do diferencial: 

• Modelo: Dana 44HD 

• Carcaça em alumínio 

• Relação de Transmissão: 3,73:1 

• Sistema Trac Lok (escorregamento limitado) • Sensor para ABS e controle de 

Tração 

 

Figura 14 - Eixo Diferencial Dana 

Fonte: Autoria própria. 

5.1.5 Cardã 
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Foi adaptado um cardã bipartido para aliviar o peso sobre os rolamentos do câmbio 

e diferencial. O mesmo dispõe de junta deslizante para aliviar a tensão nele. 

Na parte de acoplamento foi confeccionado uma flange para o câmbio Opel R25 e 

outra flange para a cruzeta do diferencial Dana 44HD que utiliza uma cruzeta maior, 

de 27mm. 

 

Figura 15 - Garfo de 27mm para o 

diferencial 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 16 - Flange para o câmbio 

Fonte: Autoria própria. 

Durante a adaptação do eixo Cardã, teve de ser levado um fator em consideração 

muito importante, o ângulo de disposição. Em um sistema de eixo Cardã, devemos ter 

as somas dos ângulos igual a zero, isso porquê o eixo Cardã trabalha com forças 
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rotacionais que geram vibrações harmônicas, com a soma dos ângulos sendo igual a 

zero teremos a vibração em cada cruzeta oposta a outra, assim anulando a vibração. 

5.1.6 ECM 

A InjePro, possui o modelo EFI-light (modelo de entrada) e dentre as marcas 

existentes, esta possui mais funções para o projeto e foi decidido usa-la. 

Dentre as funções, podemos citar: 

• Leitura de rotação por roda fônica 

• Correção por malha fechada (narrow-band) 

• Datalogger 

• Software para calibração via PC 

 

Figura 17 - Injepro Efi-light 

Fonte: (www.injepro.com.br/efilight). 

Foi confeccionado um chicote para o motor na posição longitudinal, tomando os 

devidos cuidados com fios de sinais de sensores para não ficarem perto de fontes 

geradoras de ruídos, como o circuito de ignição e bicos injetores. Nas emendas foram 

utilizados espaguetes termo-retrátil, além de ter os fios estanhados para não criarem 

resistência por oxidação com o passar do tempo. 

Para o circuito de injeção foi distribuído o chicote elétrico para funcionamento banco a 

banco (semi-sequencial), e para a ignição eletrônica foi confeccionada a conexão para 

uma bobina tipo dupla, onde se usa a ignição por centelha-perdida. 
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5.2 Calibração da ECM 

Com nosso modulo Injepro instalado temos que criar os mapas de injeção e ignição 

para o correto funcionamento do motor e retirar o melhor proveito do rendimento. 

Nessa parte devemos ter extremo cuidado, pois qualquer erro pode ser fatal ao motor. 

5.2.1 Cálculos 

5.2.1.1 Injeção 

Nosso sistema é do tipo Speed-density (rotação x densidade), onde o tempo de 

injeção depende da massa de ar admitido, que por estequiometria determinará a 

quantidade de combustível a ser injetado. 

Speed-density: medição indireta pela temperatura e pressão do ar no coletor de 

admissão. Neste método, o tempo básico de injeção é calculado, indiretamente, em 

função do fluxo da massa de ar admitido. 

O fluxo de ar é determinado pela rotação do motor, pelo volume dos cilindros 

(cilindrada) e pela densidade do ar (que é calculado em função da pressão absoluta 

do coletor de admissão e a temperatura do ar admitido). 

Para sabermos a massa do ar admitido usamos a equação dos gases perfeitos: 

m=(PV/RT)×M 

Onde: m: Massa (Kg) = massa de ar 

admitido; 

P: Pressão (atm) = Depressão no coletor de admissão; 

V: Volume (m³) = Volume de enchimento de um cilindro, depende da eficiência 

volumétrica ; 
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R: Constante dos gases ideais (Pa.m³/mol.K); 

T: Temperatura (K) = Temperatura do ar admitido. M: 

Massa molar (Kg) = Massa molar média do ar 

Para determinarmos o tempo de injeção devemos

 escolher qual será o combustível utilizado, no caso o etanol. Para o 

etanol a taxa ar/combustível é de 9:1(estequiometria) (nove partes de ar para 

uma de combustível). Em seguida devemos incluir o fator lambda que será 

utilizado no mapa para os diferentes níveis de carga do motor, assim tendo nossa 

taxa de mistura real. 

O fator lambda é dado pela massa de ar real divido pela massa de ar teórica. 

Multiplicando o fator lambda pela taxa ideal (estequiométrica) teremos a proporção de 

ar/combustível desejada no momento de admissão do motor. 

Para sabermos a massa de combustível devemos dividir a massa de ar admitida 

pela taxa de mistura real. 

A vazão da eletroválvula em mg/ms (miligramas por milissegundos) será 

fundamental para calcular o tempo de injeção. 

O tempo de injeção, em milissegundos, será dado pela massa de combustível 

dividida pela vazão da eletroválvula. 

5.2.1.2 Ignição 

Segundo a High Performance Math, o ângulo de avanço é dado por: 

 Ângulo = (0.01737)(curso/25,4)(rotação) 

 ----------------------------------------- +3 

compressão 

Com isto, criamos uma calculadora em excel para gerarmos o nosso mapa base 

de ignição. 
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5.2.2 Estratégias 

Dentro de um sistema de gerenciamento de motor temos diversas estratégias para 

determinadas situações, como a partida a frio. Veremos as estratégias usadas e 

disponíveis em nossa ECM. 

5.2.2.1 Injeção 

Temperatura do Motor: 

Durante a fase de aquecimento do motor temos o problema do poder calorifico do 

etanol, que irá diminuir com a temperatura baixa, para o funcionamento do motor sem 

problemas adotamos a estratégia de enriquecer a mistura até atingir a temperatura 

ideal do motor. 

Temperatura do ar: 

Como visto nos cálculos, a temperatura do ar influência na massa de ar admitida 

para o interior do cilindro. Com o aumento da temperatura a massa de ar diminui, 

porém o volume se mantém, para isso empobrecemos a mistura com o aumento da 

temperatura do ar admitido. 

Tensão da bateria: 

As eletroválvulas levam um tempo para abrir o embolo, esse tempo chamado de 

dead-time (tempo morto), se a tensão no sistema cair o dead-time aumentará, assim 

precisando de uma correção para não empobrecer a mistura. 

Injeção após partida: 

Para facilitar e manter a lenta após a partida, enriquecemos a mistura por um 

determinado tempo. 

Injeção rápida: 

Conhecida como bomba de aceleração, durante uma variação mais rápida de 

aceleração teremos uma queda brusca de força, pois a leitura do MAP tem um certo 

tempo de resposta. Para compensarmos esse "buraco" da aceleração lemos a 
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variação do sensor TPS que tem resposta instantânea, aumentando o tempo de 

injeção no momento do "buraco", assim retirando este efeito. 

Cut-off: 

Para garantir uma economia grande de combustível, na desaceleração cortamos a 

injeção de combustível, pois o veículo esta em inércia. A ECM verifica se o TPS esta 

em 0%, aguarda 2 segundos e então usa a estratégia de cut-off. 

5.2.2.2 Ignição 

Correção por MAP: 

No motor ciclo Otto temos maior torque em depressões menores no coletor de 

admissão. Para compensar o torque mais baixo em depressões

 maiores, avançamos o ângulo de ignição. 

Correção por temperatura do motor: 

Como visto, em temperaturas mais baixas o motor perde rendimento, fazendo com 

que o mesmo tenha potência e torque reduzidos. Até o motor atingir sua temperatura 

de trabalho, avançamos o ângulo de ignição para amenizar as percas. 

Limitador de rotação: 

Para a segurança do motor a ECM corta a ignição do motor em determinada 

rotação, após a queda da rotação liga-se a ignição. 

5.3 Custos 

Uma das principais barreiras na concepção do projeto foram os custos, tanto dos 

componentes quanto dos serviços para as adaptações. Durante o projeto foi 
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pesquisado os gastos para obter o melhor custo benefício de acordo com nossas 

necessidades. Nessas pesquisas, também coletamos muitas informações de ensino. 

Tabela 2 - Custos 

 Componente Custo Observação 
 Motor R$ 3280,00 
 Câmbio R$ 870,00 

Embreagem R$ 500,00  

Diferencial R$ 2670,00 Com 

Adaptações 
Cardã R$ 650,00 Com 

Adaptações 
Sistema de Injeção R$ 2550,00  

Total R$ 10500,00  

 

Fonte: Autoria própria.  
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6 MAPASCALIBRADOS 

 

Figura 18 - Mapa De Injeção Calibrado 

Fonte: Autoria própria. 

Na construção do mapa de injeção, a região de maior grau de dificuldade, 

destacada em vermelho na figura acima exigiu mais alterações até alcançarmos o 

resultado esperado (valor de lambda), devido a nesta faixa de rotação o motor 

começar a progredir o valor de torque. 

Em rotações mais elevadas, de potencia, o mapa calculado em relação ao mapa 

obtido em dinamômetro ficaram condizentes, não exigindo correções. Isso devido a 

construção do sistema de admissão favorecer as rotações mais elevadas. 
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Figura 19 - Mapa de Ignição Calibrado 

Fonte: Autoria própria. 

A curva de ignição foi trabalhada para que a curva de torque comece o mais cedo 

possível e mantivesse a linearidade pela maior faixa de rotação. 

Como destacado em vermelho, as rotações mais altas, onde o motor começa a 

perder torque, tiveram um aumento no avanço de ignição para manter o torque até 

rotações mais altas, com isso gerando mais potência.  
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7 CONCLUSÃO 

Concluímos que através do uso da tecnologia, podemos otimizar a eficiência de um 

motor e adequá-lo ao uso alterando os parâmetros de injeção e ignição. As alterações 

no Powertrain foram idealizadas para adequar à nova realidade de torque e potência 

de forma segura. O incremento na performance e eficiência foram notadas claramente 

durante os testes. As vantagens da eletrônica no gerenciamento do motor são 

enormes quando comparado ao sistema mecânico do carburador. As vantagens 

observadas no dinamômetro, foram confirmadas na dirigibilidade do veículo, que ficou 

muito mais linear com o gerenciamento eletrônico. Foi notado também a melhora no 

consumo de combustível, comprovados através de teste de campo com um recipiente 

de volume conhecido acoplado no lugar do tanque original. O ganho foi de 7% de 

economia de consumo de combustível.  
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8 PROPOSTASFUTURAS 

Controle de mistura por malha fechada utilizando uma sonda lambda do tipo banda 

larga (wideband closed loop); 

Injeção em modo sequencial, instalando um sensor de fase no cabeçote; 

Uso do sistema drive-by-wire para melhor economia e conforto; 

Controle de tração e ABS a partir dos sensores disponíveis atualmente nas rodas. 

Adicionar um catalisador ao sistema de escapamento para reduzir emissões; 

Adicionar turbocompressor afim de otimizar a eficiência volumétrica.  
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