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RESUMO 

 

A FATEC Santo André disponibiliza aos alunos vários veículos para auxílio nas 

aulas. Dentre estes veículos, vimos um Chevrolet S10 Diesel que estava com 

problemas de funcionamento e emitindo fumaça preta. Desta observação, nos 

sentimos motivados a descobrir os problemas e consertar esse veículo fazendo-o 

funcionar novamente. Para isso, começamos a estudar o veículo, buscando 

informações sobre seu motor, sobre o que pode causar esses problemas, como 

realizar os testes que nos auxiliariam a comprovar a melhoria e como realizar as 

manutenções que se mostrassem necessárias. No decorrer do projeto, vimos que o 

problema estava na manutenção precária e, por se tratar de um veículo Diesel e ter 

ficado muito tempo sem funcionar, é comum que o veículo apresente problemas no 

funcionamento. Portanto colocamos ele para rodar em Dinamômetro, obtivemos as 

curvas de Torque e Potência, realizamos testes de Opacidade, e realizamos as 

devidas manutenções no veículo. Após as manutenções foram realizados novos 

testes que comprovaram o aumento de Torque e Potência e também uma redução 

na Opacidade da fumaça do motor. 

 

 

Palavras-chave: Melhoria; Torque; Potência; Opacidade. 

 



 

  

ABSTRACT 

 

FATEC Santo André provides students with several vehicles to aid in class. 

Among these vehicles, we saw a Chevrolet S10 Diesel that was malfunctioning and 

emitting black smoke. From this observation, we are motivated to discover the 

problems and fix this vehicle by making it work again. To do this, we started to study 

the vehicle, looking for information about its engine, what could cause these 

problems, how to perform the tests that would help us to prove the improvement and 

how to perform the necessary maintenance. In the course of the project, we saw that 

the problem was poor maintenance and, because it is a diesel vehicle and has not 

been working for a long time, it is common for the vehicle to present operating 

problems. So we put it to run in Dynamometer, we obtained the Torque and Power 

curves, we performed Opacity tests, and we performed the necessary maintenance 

on the vehicle. After the maintenance, new tests were carried out to verify the 

increase of Torque and Power and also a reduction in Opacity of the engine smoke. 

 
 
Keywords: Improvement; Torque; Power rating; Opacity. 
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INTRODUÇÃO 

Motivação 

 

No decorrer do curso, temos observado que o veículo Chevrolet S10, 

disponibilizado pela FATEC Santo André aos seus alunos, estava com problemas no 

funcionamento do motor e emitindo fumaça preta. 

 Com isso, enxergamos a necessidade de efetuarmos as manutenções 

preventivas, identificar problemas e realizar as correções necessárias para que o 

veículo voltasse a funcionar normalmente. 

 

Objetivo 

 

Fazer manutenções preventivas e corretivas necessárias, para corrigir o 

desempenho do motor  e obtermos uma redução da opacidade da fumaça emitida 

pelo veículo. E desta forma, mostrar que é possível obter ganho de potência e 

torque no veículo, e uma melhora da qualidade do ar apenas com as manutenções 

preventivas em dia. 
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Metodologia 

 

 
 

Figura 1 - Metodologia (Fonte: Autoria Própria) 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Veículo 

 

O veículo em questão é um “Chevrolet S10 – Colina” de cabine simples. É 

classificado como um veículo comercial leve e equipado com motor 2.8L movido a 

Diesel e fabricado em 2006. 

 

Está localizada na Praça Técnica da FATEC Santo André a disposição dos 

alunos para fins didáticos. 

 

 

  

Figura 2 - Chevrolet S10 da FATEC Santo André (Fonte: Foto tirada por membro do grupo) 
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Motor 

 

Este veículo é equipado com o motor Sprint 4.07 TCE, fabricado pela MWM 

Motores Diesel, empresa presente no Brasil há 63 anos. 

O motor Sprint além de equipar a picape média da Chevrolet (S10) equipa 

outros veículos movidos a diesel como o Troller T4. 

O motor era fabricado na planta da MWM localizada em Canoas, Rio Grande 

do Sul, mas parou de ser fornecido para a Chevrolet em fevereiro de 2016, devido à 

montadora encerrar o contrato com a MWM. 

 

 

  

Figura 3 - Motor MWM 4.07 TCE (Fonte: Manual de Oficina MWM Sprint 4.07 TCE) 
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Nomenclatura 

 

A nomenclatura do motor é dada com base no número de cilindros do motor, e 

a sua capacidade volumétrica unitária por cilindro. 

As letras que compõem a nomenclatura dizem que o motor é turboalimentado, 

que conta com um aftercooler e um gerenciamento eletrônico de injeção de 

combustível, como mostra na imagem abaixo.1  

 

 

 

A placa com o nome e dados do motor encontra-se na tampa de válvulas, na 

parte superior do motor. 

 

 

                                            

 

 
1 Manual de Oficina MWM Sprint 4.07 TCE 

Figura 4 - Nomenclatura do Motor (Fonte: Manual de Oficina MWM Sprint 4.07 TCE) 

Figura 5 - Placa de identificação do motor (Fonte: Manual de Oficina MWM Sprint 4.07 TCE) 
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Especificações Técnicas 

 

 As especificações técnicas como: taxa de compressão do diesel, curso e 

diâmetro do êmbolo do cilindro, ordem de ignição dos cilindros, potência e torque 

máximo, marcha lenta, rotação de corte do MWM Sprint 4.07 TCE, estão 

especificados no Manual do Proprietário. 

 

 
Figura 6 - Especificações Técnicas S10 2006 (Fonte: Manual do Proprietário S10/Blazer 2006) 
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Diagrama Micro de Funcionamento 

 

 
Figura 7 - Diagrama de Funcionamento do Veículo (Fonte: Autoria Própria) 

 

Sistema de Admissão de Ar 

 

Responsável pela admissão do ar que irá compor a mistura 

estequiométrica entre combustível e ar.  

Caso um dos componentes desse sistema não esteja funcionando como 

especificado, isso refletirá no desempenho do motor e nos resíduos da combustão. 

Os componentes que compõem o sistema de admissão de ar são: filtro de 

ar, turbocompressor, intercooler e coletor de admissão. 
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Filtro de ar 

  

De acordo com Manual do Proprietário, o filtro de ar é o elemento filtrante que 

irá limpar o ar que está sendo admitido pelo motor.2 Normalmente feito de papel em 

forma de sanfona. Evita que partículas de poeira ou detritos entrem no turbo e para 

a câmara de combustão. 

Caso o filtro de ar esteja obstruído ou saturado, ele restringirá a massa de ar 

admitida pelo motor, acarretando em perca de potência. Em maior escala, o 

aumento do combustível, pois faz com que o motorista necessite aplicar mais carga 

no acelerador para obter o mesmo desempenho. 

O bom estado do filtro de ar também é um requisito para o teste com 

opacímetro. 

 

          

  

                                            

 

 
2 Manual do Proprietário S10/Blazer 2006 

Figura 9 – Filtros de Ar (Fonte: 
http://entendaseucarro.com.br/filtros-porque-troca-los/) 

Figura 8 – Localização do Filtro de Ar (Fonte: Manual do 
Proprietário S10 2006) 
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Turbocompressor3 

 

O turbocompressor é constituído de duas carcaças, uma denominada de 

carcaça quente outra de carcaça fria. 

Na carcaça quente circulam os gases de escape que saem do cilindro. Esses 

gases fazem girar um rotor que é solidário a outro rotor, o da carcaça fria. 

Na carcaça fria entra o ar que passou pelo filtro de ar, esse ar é comprimido.  

 

 

 

Com essa compressão do ar consegue-se aumentar a quantidade de massa de 

que irá para a câmara de combustão, sem aumentar o volume, melhorando a 

mistura estequiométrica, a temperatura dentro da câmara de combustão e a 

potência, devido à injeção de mais combustível.  

Por outro lado, aumenta-se a temperatura do ar de admissão e a pressão.4 

 

                                            

 

 
3 https://www.cumminsturbotechnologies.com/sites/g/files/suehlk406/f/Its_got_to_be_Holset_Brazilian%20Portuguese.pdf 

4 https://garrett.honeywell.com/br/products/how-a-turbo-works/ 

Figura 10 – Turbocompressor (Fonte: https://www.quora.com/What-is-a-turbocharger-
How-does-it-work) 
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Intercooler 

 

 
Figura 11 – Intercooler (Fonte: http://www.kadekticaret.com/whatisaturbocharger.htm) 

 

Com o aumento da temperatura do ar de admissão, é necessário resfriá-lo para 

que o ar fique mais denso, melhorando a relação ar/combustível. Esse resfriamento 

ocorre no intercooler pela passagem do ar exterior por suas canaletas.  

Ele está localizado na parte frontal do veículo, na frente do radiador. Assim ele 

recebe um bom fluxo de ar, resfriando o ar que irá para o coletor de admissão e 

posteriormente para a câmara de combustão. 

Proporciona melhora do consumo de combustível, aumento da potência e 

redução de emissões.5 

  

                                            

 

 
5 SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO INTERCOOLER EM MOTORES OTTO ORIGINAIS DE FÁBRICA - Anderson Moreira da Silva 
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Coletor de Admissão 

 

O coletor é o último ponto que o ar passará antes de ir para a câmara de 

combustão. Nos motores convencionais ele tem uma função relativamente simples, 

distribuir o fluxo de ar igualmente para os pórticos de admissão dos cilindros.6 

 

 

 

 
Figura 13 – Coletor de Admissão 2 (Fonte: https://jlsindustrialsurplus.com/mopar-rl141353ac-left-cylinder-head-valves-

2011-2013-3-6l-no-core-

new.html?SID=mo7ka38hm3hmvt27n6o0m6pq32&___store=default&___from_store=amazon_orders) 

                                            

 

 
6  http://www.infomotor.com.br/site/2009/02/coletores-do-motor/ 

 

Figura 12 – Coletor de Admissão (Fonte: http://www.autozone.com/emission-control-and-
exhaust/exhaust-manifold) 
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Sistema de Injeção de Combustível 

 

Os pontos abordados a seguir no Sistema de Injeção de Combustível teve 

como base o arquivo “Funcionamento do sistema common rail de injeção eletrônica 

diesel – Bosch”. Que descreve o funcionamento do sistema e a função de cada 

componente envolvido.7 

O sistema de injeção de combustível integra componentes mecânicos e 

eletrônicos. Juntos eles controlam e executam a injeção de combustível na câmara 

de combustão. 

Os componentes que estão nesse sistema são: Tanque, Bomba Vácuo 

Tandem (acoplada a bomba hidráulica), Filtro de Combustível, Bomba de Alta 

Pressão CP3.3, Common Rail, Válvula Injetora, Módulo ECM, Chicote Elétrico. Tudo 

isso baseado no Manual de Oficina MWM Sprint 4.07 TCE e no Manual de 

Funcionamento do Sistema Common Rail de Injeção Eletrônica do Diesel da BOSH. 

 

Tanque 

 

O tanque é o local onde ficará “armazenado” o combustível, normalmente fica 

posicionado inferior do veículo, no chassi, abaixo da caçamba. É importante que ele 

não contamine o diesel que será utilizado na injeção.  

  

                                            

 

 
7 

http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM256/Sistemas%20Diesel%20com%20Gerenciamento%20Eletronico/FUNCIONAMENTO%

20DO%20SISTEMA%20COMMON%20RAIL%20DE%20INJE%C7%C3O%20ELETR%D4NICA%20DIESEL.pdf 
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Bomba Hidráulica e Bomba de Vácuo 

 

Para bombear o diesel do tanque para o filtro de combustível, é utilizado uma 

Bomba de Vácuo acoplada à Bomba da Direção Hidráulica. Ela faz a parte da linha 

de baixa pressurização. 

 

 
Figura 14 -Bomba Hidráulica e Bomba de Vácuo (Fonte: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMMON RAIL DE INJEÇÃO 

ELETRÔNICA DIESEL - Bosch) 

  

Filtro de Combustível 

 

O filtro de combustível tem por função filtrar o diesel, limpando de impurezas 

que possam estar contidas nele, e também remover a água que possa estar no 

diesel. Caso essa água ou impurezas passem para o sistema de injeção, poderão 

causar danos aos bicos injetores, piora na combustão dentro do cilindro. 

Quando existe o acúmulo de água no filtro, acende-se uma luz no painel, 

orientando fazer a drenagem do filtro, na figura abaixo é mostrado o local para se 

fazer a drenagem. Isso de acordo com o Manual do Proprietário. 
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Figura 15 - Filtro de Combustível (Fonte: Manual do Proprietário S10 2006) 

 

Bomba Alta Pressão CP3.3 

 

Ela é uma bomba radial de três pistões que recebe o diesel do circuito de baixa 

pressão (bomba vácuo) e o comprime a pressões de até 1350bar, assim garantindo 

que o sistema esteja devidamente alimentado, não deixando faltar combustível nos 

regimes de cargas impostos pelo motorista. O fluxo de diesel é definido pela válvula 

reguladora de fluxo (ZME) ou M-Prop, que é comandada pela caixa de comando. 

Este modelo de bomba é lubrificado com o próprio óleo diesel do sistema. 

 
Figura 16 - M-Prop (Fonte: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMMON RAIL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL - Bosch) 
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Common Rail 

 

É um tubo forjado que possui conexões roscadas. Por uma dessas conexões 

vem o óleo diesel pressurizado da Bomba CP3.3, nas outras conexões roscadas irão 

os tubos que são ligados as Válvulas Injetoras. 

Ele também possui um sensor para monitorar a pressão interna do óleo diesel 

e uma válvula de segurança que limita a pressão caso a pressão aumente muito. 

Nesse caso ela libera parte do óleo diesel para equilibrar a pressão. 

Ele tem também por função distribuir igualmente a quantidade e pressão de 

óleo diesel para os injetores durante o funcionamento, garantindo uma boa 

pulverização do combustível na câmara de combustão. 

 

 
Figura 17 - Common Rail (Fonte: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMMON RAIL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL - Bosch) 

 

Válvulas Injetoras 

 

Os injetores recebem o óleo diesel pressurizado do rail e o injetam na câmara 

de combustão do motor. 

A injeção é comandada pela ECM que aciona eletricamente o solenoide de 

cada injetor. Como a pressão está sempre disponível no rail, a injeção pode ser feita 

de maneira bastante flexível, podendo-se realizar até duas pré-injeções, uma injeção 

principal e duas pós injeções. Isto é importante para a diminuição do ruído do motor, 

otimização da combustão e redução de emissões. 
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Figura 18 - Injetores (Fonte: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMMON RAIL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL - Bosch) 

 

 

Módulo ECM 

 

 
Figura 19 - Módulo ECM (Fonte: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMMON RAIL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL - Bosch) 

 

O módulo de controle ECM recebe vários sinais dos sensores, essa ligação é 

feita pelo chicote elétrico. 

Ao receber os sinais dos sensores, ele os avalia e define, com base em 

programas pré-definidos em sua memória, qual será o mapa de injeção utilizado, a 

pressão de combustível aplicada, a quantidade de débito e avanço de ignição 

utilizado. 

Se for necessário também enviará um comando para que algum atuador atue 

no sistema. 
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Chicote Elétrico e Sensores 

 

O chicote é o meio de comunicação e transmissão de dados entre o Módulo de 

controle ECM e sensores, e também do Módulo com o motor.8 

Mesmo sendo um componente integrante do Sistema de Injeção, ele também é 

um componente presente no Sistema Eletrônico do Motor, juntamente com os 

sensores e o Módulo de controle ECM. 

 

 
Figura 20 - Sensores de controle eletrônico do motor (Fonte: Manual de Oficina Sprint TCE) 

 

Os sensores que compõem o Sistema de Controle Eletrônico do motor e 

também auxiliam no Sistema de Injeção estão na figura acima. São eles: 

 

1 - Sensor de Pressão e Temperatura do Ar de Admissão; 

3 - Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento; 

4 - Sensor de Posição do Motor (Comando de Válvulas); 

7 - Sensor de Rotação do Motor (Árvore de Manivelas); 

8 - Sensor de Pressão do Rail; 
                                            

 

 
8  Manual de Oficina Sprint TCE 
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10 - Modulador do Turbocompressor. 

 

Sistema de Escape 

 

Os componentes presentes nesse sistema são bem simples. Nesse veículo os 

componentes são o coletor de escape e um abafador de ruído.9  

Segundo o Manual do Proprietário, por se tratar de um veículo fabricado em 

2006, não existe um catalizador e nem uma segunda sonda lambda no sistema de 

escape. 

Coletor de Escape 

 

Ele tem como função levar os gases que saem do cilindro após a combustão 

para fora do motor. 

O coletor de escape é ligado à turbina na carcaça quente, por onde os gases 

provenientes da combustão vão passar, fazendo com que o rotor da turbina gire. 

 

Abafador 

 

O abafador tem como função diminuir os ruídos provindos do motor para que o 

veículo atenda as normas de ruídos vigentes na época de sua produção. Ele fica 

localizado na parte traseira do veículo, próximo à saída do escapamento. 

  

                                            

 

 
9 Manual do Proprietário S10 
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Emissões 

 

Durante a combustão são gerados diversos produtos resultantes da 

combinação das substâncias reagentes presentes na reação. No caso dos 

combustíveis (hidrocarbonetos) são formados compostos que agravam o efeito 

estufa, provocam chuva ácida, danos à saúde e ao meio ambiente.10 

 

Alguns desses compósitos são: 

 

Monóxido de Carbono (CO) – Resultado da combustão incompleta do 

carbono no combustível; 

Hidrocarbonetos Não Metano (NMHC) - Produto da queima incompleta do 

combustível; 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) – Gases altamente reativos formados em 

condições de alta temperatura e elevada pressão; 

Material Particulado (MP) – Partículas de material sólido ou líquido; 

Dióxido de Carbono (CO2) – Resultado da oxidação completa do carbono 

presente no combustível; 

Metano (CH4) e Aldeídos (RCHO). 

 

Impactos Ambientais e Saúde 

 

A OMS – Organização Mundial da Saúde estima que milhões de pessoas 

morram prematuramente, a cada ano, devido a problemas de saúde relacionados à 

poluição do ar11. 

                                            

 

 
10 1º Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por veículos Automotores Rodoviários (2011) p.19 

11 Emissões Veiculares no Estado de São Paulo (2015) p.07 
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CO2 – Apesar de ser um dos compostos essenciais para a realização da 

fotossíntese, o excesso desta substância tem relação íntima com o aquecimento 

global; 

 
Figura 21 - Gráfico que demonstra as emissões de CO2 por tipo de combustível (Fonte: 1º Inventário Nacional de Emissões 
Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários (2011) p.67) 

 

CO – Gás tóxico que pode causar até morte. O CO depois de inalado se 

combina com as hemoglobinas do sangue tomando lugar do oxigênio; 

 

Figura 22 - Gráfico que demonstra as emissões de CO por tipo de combustível (Fonte: 1º Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários (2011) p.55) 



34 

 

  

 

NOx - Impede as trocas gasosas das folhas e prejudica a realização da 

fotossíntese;  

Gráfico que demonstra as emissões de NOx por tipo de combustível, elaborado 

pela ANP: 

 
Figura 23 – Gráfico que demonstra as emissões de NOx por tipo de combustível (Fonte: 1º Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários (2011) p.58) 

 

SOx – Grande responsável pelas chuvas ácidas; 

CH4 – Agrava o efeito estufa; 

NMHC – Precursores da formação do ozônio; 

 

Controle de Emissões 

 

Controle de Emissões no Exterior 

 

Devido a todos os impactos ambientais e danos à saúde causados pela 

poluição do nosso ar, reduzir os níveis de emissões dos principais poluentes 

veiculares mostrou-se algo imprescindível. 
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Visando o controle de emissões de gases estufa (GEE) foi aberto para 

assinaturas em 11 de dezembro de 1997, em Kyoto no Japão, o Protocolo de Kyoto, 

que não tem foco apenas para emissões veiculares, mas contribui no 

comprometimento dos países a reduzir emissões de quaisquer fontes. Entrou em 

vigor em 16 de fevereiro de 2005. 

O Protocolo de Kyoto propõe uma obrigação aos países membros de reduzir 

gases de efeito estufa. Os países da União Europeia deveriam diminuir suas 

emissões em 8% em comparação ao ano-base de 1990; os Estados Unidos, em 7% 

e o Japão, em 6% até 2012. 

Em 2012 o protocolo teve sua validade prorrogada até 2020 após a 

Conferência das Partes (COP18)12. 

 

Controle de Emissões no Brasil 

 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme a Lei Nº 9.503, de 23 de 

Setembro de 1997, determina atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados 

ao trânsito do Brasil, fornece diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece 

normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários de veículos 

automotores e, nele, confere a atribuição do CONAMA a estes fins.13  

 

1.1.1.1.1 PROCONVE14 

 

No Brasil, em 06 de maio de 1986 a Resolução nº 18 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do 

                                            

 

 
12 http://www.cemtn.com.br/ciencianavida/?p=617 

13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm 

14 http://veicular.cetesb.sp.gov.br/ 
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Ar por Veículos Automotores), coordenado pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 

Este programa estabelece diretrizes, prazos e padrões de emissão veiculares e 

de ruídos admissíveis, baseadas em experiências internacionais e na realidade 

brasileira visando reduzir os impactos ambientais causados pela poluição, a melhora 

da qualidade de vida da população, e o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes 

automotivos na adequação de combustíveis mais limpos. 

O PROCONVE segue cronogramas bem elaborados em sintonia com a 

realidade do país e estabelece padrões cada vez mais restritivos de acordo com os 

tipos de veículos em razão de seu Peso Bruto Total – PBT (Leves de passageiros; 

Leve comercial; Pesados; Veículos de duas rodas; e Máquinas agrícolas). Para que 

os fabricantes sigam os padrões estabelecidos pelo programa, o PROCONVE cria 

uma estratégia por fases que determinam as datas limites para implantação dos 

novos parâmetros de controle de emissão e ruídos. Estas fases são caracterizadas 

por "L” para veículos leves e "P” para veículos pesados. 

No caso do veículo utilizado para este projeto, por se tratar de um comercial 

leve, ele se encaixa na fase L-4 e L-5. 

 

»» Fases L-4 e L-5: (2005) 

Prioridade à redução das emissões de HC e NOx 

Otimização da geometria da câmara de combustão e dos bicos, o aumento da 

pressão da bomba injetora e a injeção eletrônica. 

Devido à indisponibilidade do diesel adequado, não foi possível iniciar a 

comercialização dos veículos a diesel em 2009. A fase L-5 foi, então, substituída 

pela fase L-6; 
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Medições 

 

A única medição solicitada pela legislação para veículos a diesel é a medição 

de opacidade da fumaça emitida pelo veículo sob condições de acelerações pré-

determinadas.15 E por se tratar do objetivo deste projeto, levamos em consideração 

o que está descrito pelo CTB, ABNT e CONAMA para realizar nossas medições. 

Pelo CTB, atribui-se à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) a 

implantação dos padrões a serem seguidos para a medição de material particulado 

(fumaça visível) e como deve ser o procedimento para este tipo de medição.16 

Os equipamentos utilizados para fazer os testes de aprovação segundo a 

ABNT é a escala Ringelmann e o Opacímetro.17 

 

Escala Ringelmann 

 

Surgimento da escala 

 

Na década de 1890, o engenheiro francês Maximilian Ringelmann, teve a 

necessidade de regular o consumo de combustível nas caldeiras, e notou que cada 

vez que mudava a quantidade de combustível para a queima, também fazia com que 

a cor da fumaça alterasse a coloração ficando mais clara ou escura. Então em uma 

lâmina de papel fez uma escala de cinzas que começou a medir por comparação a 

fumaça emitida no topo da chaminé e o volume de combustível utilizado na queima, 

dosando assim da maneira certa e necessária a quantidade de combustível. 

                                            

 

 
15 Resolução CONAMA Nº 16, de 13 de Dezembro de 1995 

16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm 

17 Resoluções CONAMA Nº 251 e Nº 256 de 1999 // ABNT NBR  13037:2003 e NBR 12897/1993 
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Figura 24 – Escala Ringelmann (Fonte: http://www.engquimicasantossp.com.br/2013/08/escala-ringelmann.html) 

 

Essa escala era dividida em 5 tons de cinza, variando do branco ao preto, onde: 

Branco correspondia a 0% de nevoa; 

Cinza padrão 1 correspondia a 20% de nevoa; 

Cinza padrão 2 correspondia a 40% de nevoa; 

Cinza padrão 3 correspondia a 60% de nevoa; 

Cinza padrão 4 correspondia a 80% de nevoa; 

Preto correspondia a 100% de nevoa. 

 

Aplicação da escala em veículos 

 

A simples invenção de Ringelmann começou a ser usada em 1920 para 

verificar o funcionamento dos primeiros práticos movidos a diesel, com o tempo, 

começou-se a não apenas obter uma base para o funcionamento dos veículos, mas 

também o padrão para medição de fumaça visível. 
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Opacímetro 

 

O opacímetro foi o equipamento utilizado neste projeto para obtenção do nível 

de opacidade da fumaça emitida pelo veículo por se tratar de um método mais 

preciso e mais viável para o nosso objetivo. 

Surgiu a partir da ideia da escala Ringelmann, mas por ser visual, a escala 

Ringelmann não tem exatidão nos dados, e por isso viu-se a necessidade da 

elaboração de um equipamento próprio para medição.  

 
Figura 25 – Desenho em corte de um Opacímetro (Fonte: ABNT ISO NBR 12897) 

 

O equipamento funciona com uma sonda alocada na saída do escapamento do 

veículo. Esta sonda capta os gases e mede sua visibilidade por meio de luz. 

Em uma das pontas do equipamento existe uma lâmpada de 

tungstênio/halogênio transmitindo a luz. No meio do equipamento existe uma 

abertura para passagem do fluxo de fumaça e na outra ponta do equipamento há um 

conjunto de sensores que fazem uma leitura da intensidade da luz que consegue 

ultrapassar a fumaça densa no fluxo. 

A intensidade pode variar de 0% (sem fumaça) a 99,9% (fumaça pesada). 
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O operador do equipamento é responsável por colocar os parâmetros do 

veículo como: a legislação que ele atende; ano de fabricação; altitude em relação ao 

mar; etc.18 

 
Figura 26 – Teste de Opacidade realizado pela CETESB (Fonte:  

http://www.cetesb.sp.gov.br/noticentro/2010/04/09_opacimetro.htm) 

 

Especificações do Nível de Opacidade 

 

De acordo com o Manual do Proprietário S10/Blazer 2006, este veículo está em 

conformidade com as Resoluções CONAMA No. 16/95 vigentes na data de sua 

produção. 

Os índices de fumaça em aceleração livre estão expressos em M-1 (coeficiente 

de absorção de luz) conforme ensaios realizados com combustível de referência, 

especificado nas Resoluções vigentes do CONAMA. 

Um adesivo de cor amarela mostrando o valor de índice de fumaça em 

aceleração livre está fixado na coluna “B” da porta do lado direito do veículo. 19 

Os valores apresentados só serão válidos para motores e/ou veículos conforme 

o programa de manutenção do fabricante e podem ser influenciados por fatores tais 

como: 

                                            

 

 
18 ABNT ISO NBR 12897 
19 Manual do Proprietário S10/Blazer 2006 
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• Restrição na admissão do ar causada por filtro de ar sujo ou obstrução 

no captador; 

• Contrapressão de escape causado por obstrução na tubulação do 

escapamento; 

• Ponto de injeção incorreto causado por erro no sincronismo da bomba 

injetora; 

• Pressão de abertura dos bicos irregulares, causado por regulagem 

incorreta dos mesmos; 

• Obstrução dos furos de injeção, engripamento de agulha do injetor e a 

qualidade da pulverização causada pelo mau estado dos bicos injetores; 

• Queima incompleta de combustível, causada pela sua contaminação ou 

má qualidade. 

 

 

Na figura abaixo estão os valores especificados de emissão de fumaça visível 

da S10 2006. 

 
Figura 27 - Nível de Opacidade S10 2006 (Fonte: Manual do Proprietário S10/Blazer 2006) 

 

O Manual do Proprietário também descreve que o motor está em conformidade 

com as legislações de emissões do CONAMA Fase IV (EURO III), que eram 

aplicadas na data de sua produção. 
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Melhorias 

 

Para alcançarmos nosso objetivo usamos de algumas ferramentas como o 

Root Cause Analysis: 

 

 
Figura 28 – Root Cause Analysis (Fonte: Autoria Própria) 

 

A partir dele identificamos alguns pontos de melhoria no sistema de admissão 

do ar e sistema de injeção de combustível. Com isso efetuamos a troca de alguns 

componentes de manutenção básica do veículo nos dois sistemas. 

No sistema de admissão do ar, identificamos que o filtro de ar estava muito 

saturado, com indícios de óleo no filtro. O que comprometia o desempenho do 

veículo e emissão de fumaça visível. 

Então efetuamos a troca do componente por outro filtro de ar novo.  
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Figura 29 - Filtro de Ar antigo à esquerda e filtro de ar novo à direita (Fonte: Foto tirada por membro do grupo) 

 

Constatamos que um dos motivos de se encontrar óleo no filtro de ar, era 

devido a haver presença de óleo na mangueira de admissão. O que também 

comprometia a emissão de fumaça visível, e poderia gerar problemas no 

turbocompressor. 

O que poderia ser responsável pela presença do óleo na mangueira seria o 

filtro separador de óleo (Blowby) saturado ou um desequilíbrio de pressão entre o 

turbo e sistema de admissão, ocasionando a passagem de óleo pelo turbo. 
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Figura 30 - Mangueira de Admissão com Óleo (Fonte: Foto tirada por membro do grupo) 

  

 
Figura 31 - Separador de Óleo (Fonte: Foto tirada por membro do grupo) 

 

No sistema de injeção de diesel, começamos as melhorias efetuando a troca 

do filtro de combustível antigo por um genuíno MWM. 
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Figura 32 - Filtro de Combustível antigo à esquerda e filtro de combustível novo à direita (Fonte: Foto tirada por membro do 
grupo) 

 

Outro ponto observado durante a realização das melhorias seria de fazermos 

uma limpeza geral em todo o sistema de injeção de diesel, isto envolveria limpeza de 

bicos injetores e válvula reguladora de pressão (M-prop). 

Devido à limitação de recursos utilizamos um produto da STP, o “Diesel fuel  

treatment and injector cleaner” (Tratamento de combustível diesel e limpador de 

injetor). 
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Figura 33 - Produto da STP utilizado para a limpeza do sistema (Fonte: Foto Tirada por membro do grupo) 

 

Efetuamos também a desmontagem da válvula reguladora de pressão da 

bomba de alta para verificarmos seu estado de funcionamento. 

Nos testes elétricos ela demonstrou-se dentro dos padrões especificados de 

resistência entre os terminais de 2.6 ohms a 3.1 ohms à 20º C.20 

Visualmente ela não apresentava contaminação por diesel parado ou de má 

qualidade, mas após verificar a mola presente no êmbolo, a válvula aparenta estar 

em  início de travamento. 

 

                                            

 

 
20 http://chiptronic.com.br/blog/conheca-os-procedimentos-de-testes-e-limpeza-da-valvula-mprop 
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Figura 34 - Válvula reguladora de pressão - M-Prop (Fonte: Foto tirada por membro do grupo) 

 

Testes Práticos 

 

   A parte prática foi de extrema importância para verificarmos o estado inicial 

do veículo, identificarmos as possíveis melhorias, e quais seriam as próximas etapas 

a serem feitas para alcançar o objetivo proposto. 

Os testes práticos que nos auxiliaram para obtermos números, assim podendo 

comparar os ganhos com as mudanças efetuadas, os testes utilizados foram: Teste 

com dinamômetro inercial e Teste de Opacidade. 

 

Teste em Dinamômetro Inercial 

 

Começamos com o teste de desempenho do veículo, realizado no 

dinamômetro disponível para os alunos da FATEC Santo André, que nos auxiliou na 

identificação dos problemas. 

Em nossa primeira medição no dinamômetro, obtivemos a curva de torque e 

potência do motor, que nos mostrou uma potência máxima de 141 cv e torque 

máximo de 38,7 kgf.m aplicando o fator de correção. 
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Tabela 1 - Valores obtidos na 1ª Medição com Dinamômetro (Fonte: Software do Dinamômetro) 

Potência  131.53 cv a 3275 rpm 

Torque 36.94 kgf.m a 2125 rpm 

Fator de correção 1.0772 

Temperatura ambiente 31.6 °C 

 

Ao analisarmos os dados de torque e potência juntamente com professores 

especialistas da área, constatou-se uma falha entre 3100 rpm e 3300 rpm, indicando 

uma possível falha no sistema de injeção de diesel, provavelmente causada por 

problemas nos bicos injetores ou na bomba de alta. 

Em nossa segunda medição no dinamômetro, após efetuarmos as trocas dos 

componentes como filtro de ar, filtro de combustível, troca óleo e filtro de óleo, 

obtivemos uma melhora no valor de potência máxima (de 141 cv para 147 cv) e de 

torque máximo (de 38,7 Kgf.m para 40,4 Kgf.m) aplicando o fator de correção. 
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Tabela 2 - Valores obtidos na 2ª Medição com Dinamômetro (Fonte: Software do Dinamômetro) 

Potência  139.45 cv a 2950 rpm 

Torque 38.17 kgf.m a 2325 rpm 

Fator de correção 1.0594 

Temperatura ambiente 26.6 °C 

 

 

Comparando os dois testes, obtivemos uma melhora de aproximadamente 4% 

no Torque e na Potência efetuando apenas trocas de componentes como em uma 

manutenção  preventiva básica. 

 

Teste de Opacidade 

 

O segundo teste realizado foi o teste de opacidade que apontou o estado inicial 

da S10 em relação à emissão de opacidade. 

O teste foi feito no CETRAN-SP em Santo André, em um local regulamentado 

pela CETESB para emitir laudos de inspeção em veículos Diesel e ciclo Otto. 

Foi usado um Opacímetro da Tecnomotor, juntamente com seu software no 

computador da linha de inspeção. 

O valor de opacidade especificado para a S10 na realização do teste foi obtido 

no Manual do Proprietário S10/Blazer 2006. Os testes estão no anexo para consulta. 

Os valores da primeira e segunda medição estão abaixo, respectivamente 

. 
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Tabela 3 - Valores obtidos na 1ª Medição com Opacímetro (Fonte: Relatório de Teste de Opacidade) 

Amostra RPM lenta RPM corte Tempo Acele. Valor 

1 758 4160 1437ms 0.49 

2 848 4163 1234ms 0.55 

3 848 4165 1469ms 0.65 

4 808 4165 1469ms 0.67 

Média 815 4163 1402ms 0.59 

. 

 

 

Tabela 4 - Valores obtidos na 2ª Medição com Opacímetro (Fonte: Relatório de Teste de Opacidade) 

Amostra RPM lenta RPM corte Tempo Acele. Valor 

1 755 4173 1430ms 0.50 

2 845 4180 1334ms 0.53 

3 848 4190 1460ms 0.62 

4 805 4190 1469ms 0.65 

Média 814 4184 1423ms 0.57 

 

Comparando-se os valores, a melhora, apesar de pouco expressiva, foi de 

3,4% na média final do nível de opacidade.   

 

 

Comparativo entre manutenções preventivas e corretivas 

 

Os valores gastos com componentes de uma manutenção preventiva 

representam cerca de 10% do que seria gasto com possíveis manutenções 
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corretivas, que seriam aplicadas caso esses componentes venham a falhar por falta 

de uma manutenção prévia adequada. 

 

Os valores usados nos componentes de manutenção preventiva estão 

conforme os gastos realizados na execução deste trabalho. 

Para os itens de manutenção corretiva, os valores são baseados em uma 

média dos valores encontrados em lojas revendedoras de peças genuínas MWM. E 

no caso da limpeza do sistema de injeção de diesel, o valor é baseado nos preços 

praticados na rede autorizada Bosch Service Diesel. 

Os valores são apresentados nas tabelas abaixo de manutenção preventiva e 

manutenção corretiva e não incluem a mão de obra para troca das peças. 

 

Tabela 5 - Manutenção Preventiva (Fonte: Valores referentes ao que foi gasto neste trabalho) 

Manutenção Preventiva 
Componentes Valor (R$) 

Filtro de Ar 50,00 
Filtro de Combustível 60,00 
Óleo SAE 15W40 (8L) 155,00 
Filtro de Óleo 80,00 
STP Diesel 28,00 

TOTAL 373,00 
 

 

Tabela 6 - Manutenção Corretiva (Fonte: Valores referentes à média de valores encontrados no mercado) 

Manutenção Corretiva 
Componentes Valor (R$) 

Limpeza de Bicos 640,00 

Válvula M-Prop 300,00 

Retífica do Motor 8000,00 

Turbocompressor 3000,00 

TOTAL 11.940,00 
 

 

Benefícios 
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Executando as manutenções preventivas básicas adequadamente, têm-se 

alguns pontos positivos: 

Maior desempenho do Veículo (Potência e Torque); 

Redução Fumaça visível; 

Menor consumo de combustível; 

Veículo em pleno funcionamento; 

Menor gasto com manutenções corretivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclusões 

 

Concluímos, comparando os testes realizados antes e depois das 

manutenções preventivas e corretivas que, além de garantir o bom funcionamento 

do motor, é possível haver uma redução dos níveis de fumaça visível de um veículo. 

Com um baixo custo, trocamos componentes básicos, mas vitais. Havendo 

uma conscientização dos proprietários quanto a manutenção preventiva e preditiva, 

aplicando-as em larga escala, teríamos uma redução significativa na emissão de 

partículas maléficas à saúde do ser humano e seu meio ambiente. 

 

Propostas Futuras 

  

 Como continuidade desse trabalho acadêmico, propomos alguns pontos. 
Fazer as alterações dos componentes no veículo e a cada troca de componente 

realizar medições com o opacímetro, a fim de mostrar qual a melhora do nível de 

opacidade por componente trocado, assim, verificando quais componentes 

provocam maior impacto; 

Executar a medição de consumo de combustível com um recipiente conhecido 

com massa de combustível conhecida. Com o objetivo de validar o quanto cada 

componente influência no consumo de combustível. 

Uma atualização e manutenção no Sistema de Injeção de Diesel com troca de 

componentes danificados, limpeza dos bicos injetores, aumento pressão injeção de 

diesel. E medir a influência desses componentes no desempenho do veículo 

Uma proposta mais complexa será fazer o RETROFIT do motor EURO III para 

um EURO 5. 

Construir um opacímetro usando os conhecimentos adquiridos nos cursos de 

Eletrônica, Mecânica e Mecatrônica da Fatec Santo André. 
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Apêndice A – Verificação do Desempenho do Veículo 
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Apêndice B – 1ª Medição com Dinamômetro 
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Apêndice C – Troca do Filtro de Ar 
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Apêndice D – Troca do Óleo e Filtro de Óleo 
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Apêndice F – 2ª Medição com Dinamômetro 
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