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RESUMO  

 

 

MILLIATI, Alexandre. Análise de sistema de injeção eletrônica de combustível em motor 

de quatro tempos. 2018. Graduação em Engenharia Elétrica – Unicesumar, Maringá-PR 

2018.  

 

A indústria automotiva nas últimas décadas tem investido no desenvolvimento 

tecnológico de motores, visando melhorar a eficiência energética e diminuir a emissão de 

poluentes, a fim de atender às legislações que determinam a quantidade máxima permitida de 

gases tóxicos. Para alcançar esses objetivos, a implantação de sistemas eletrônicos para o 

controle do motor se fez necessário, pois a eletrônica possibilita controlar diversas variáveis 

do motor aumentado exponencialmente o rendimento do motor. Este trabalho tem como 

objetivo demonstrar a dinâmica presente nos motores de combustão interna de quatro tempos, 

os sinais elétricos necessários para obter leituras do funcionamento e assim fazer o controle 

eletrônicos dos atuadores. O trabalho apresenta o processo de análise dos sinais elétricos e os 

meios de controle necessários para um sistema real. Foi desenvolvido um hardware e 

utilizado um firmware de plataforma aberta (Bowling and Grippo) para o controle eletrônico 

do motor. São mostrados os modelos matemáticos que definem as estratégias de controle, 

montado e implementado em um motor de oito cilindros. 

 

 

Palavras-chave: Controle eletrônico de motores. Mistura ar combustível. Injeção eletrônica. 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

The automotive industry in recent decades has invested in the technological 

development of engines, aiming to improve energy efficiency and reduce the emission of 

pollutants in order to comply with the legislation that determines the maximum allowed 

amount of toxic gases. In order to achieve these goals, the implementation of electronic 

systems for the control of the engine became necessary, since the electronics allows to control 

several variables of the engine exponentially increased the efficiency of the engine. This work 

aims to demonstrate the dynamics present in four-stroke internal combustion engines, the 

electrical signals necessary to obtain readings of the operation and thus control the electronic 

actuators. The work presents the process of analysis of the electrical signals and the control 

means necessary for a real system. Hardware is developed and an open platform firmware is 

used for electronic engine control. Mathematical models that define control strategies are 

shown, assembled and tested on an actual eight-cylinder engine 

 

Keywords: Electronic control of engines. Mixture of combustible air. Electronic injection. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“A injeção eletrônica de combustível substituirá o carburador e melhorará o 

desempenho.” (FERGUSON, 1956). 

Em meados da década de 50, após a segunda guerra mundial e com a volta do 

crescimento econômico provinda das jovens famílias em ascensão, a indústria automobilística 

sofreu grandes avanços tecnológicos, com inovadores designers de motores cada vez mais 

potentes. 

Em 1958 o grupo Chrysler De Soto começou a aplicar um sistema de injeção 

eletrônica de combustível – O ELECTROJECTOR, oriundo da indústria da aviação civil 

desenvolvido pela empresa Bendix. No entanto, o projeto adaptado ainda se mostrava 

prematuro, oneroso e pouco eficiente em comparação ao sistema de carburadores, utilizado 

até a década de 80 (MATTAR, 2005). 

É esperado um aumento significativo na produção de veículos automotores que são 

equipados com motores de quatro tempos em todo o mundo. Esse aumento da frota mundial 

vem impulsionando os grandes fabricantes de automóveis em dois fatores: a busca de novos 

combustíveis e melhorias nos sistemas de controle do motor. A indústria tem como objetivo 

aumentar a eficiência energética dos motores (HROVAT, 1997). 

Apesar de a indústria automobilística buscar constantemente por uma melhor 

eficiência energética, existem legislações por todo o mundo que regulam a quantidade de 

resíduos tóxicos prejudiciais ao meio ambiente que os motores dos veículos possam emitir 

nos gases de exaustão. Essas legislações pressionam os fabricantes a investirem em 

tecnologias para redução de emissão de poluentes (HROVAT, 1997). 

 Conforme Kjellqvist (2005) o conceito e as estratégias para controle dos motores de 

combustão interna podem partir de diversas teorias e modelos matemáticos. O autor ainda 

afirma que o modo mais eficiente para o controle dos motores é através de sistemas 

eletrônicos, isso porque é muito difícil ajustar um sistema mecânico as condições instantâneas 

de funcionamento de um motor. 

 Sistemas eletrônicos de injeção de combustível permitem a atuação em malha fechada, 

fazendo com que o sistema se corrija em função do erro de estado estacionário, o que já 

amplia significativamente o rendimento dinâmico do motor (ALCANTARA, 2015). 

 Atualmente, os sistemas de controle eletrônico de injeção de combustível são unidades 

microcontroladas, circuitos eletrônicos para condicionamento de sensores e circuitos para 

adequação da potencia dos atuadores. O desenvolvimento de um sistema eletrônico de 
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controle de um motor exige a descrição de firmware muito complexo. A evolução desses 

dispositivos de controle avança juntamente com a evolução dos microcontroladores, sensores 

e atuadores (CÂMARA, 2006). 

 Este trabalho apresenta uma forma de compreender toda a dinâmica de um motor de 

combustão interna de quatro tempos, traz uma análise de todos os sinais do motor, apresenta 

as estratégias de controle aplicado a um controle implementado em um motor. Ao concluir a 

elaboração de um sistema de controle eletrônico de injeção de combustível, espera-se ter uma 

ferramenta para auxiliar em pesquisas relacionadas ao aprimoramento de todo o processo de 

controle com finalidade de melhorar a mistura de ar combustível e por consequência diminuir 

a emissão de poluentes. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema de injeção eletrônica de combustível em um motor Chrysler 

V8 do ano de 1975, utilizando o método de injeção multiponto. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar as técnicas de injeção eletrônica de combustível e como aplicá-las; 

 Construir um módulo de injeção eletrônica (ECU); 

 Analisar os resultados aplicando ao motor; 

 Validar os resultados através de dados registrados por software dedicado. 

 

 



4 
 

 

2 SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL EM MOTORES 

DE QUATRO TEMPOS COM IGNIÇÃO POR CENTELHA. 

 

  Os fundamentos teóricos necessários para se entender a função de um sistema 

eletrônico de injeção de combustível em um motor de combustão interna de quatro tempos, 

iniciam-se através da compreensão e análise dos componentes mecânicos existentes no motor, 

pela teoria da termodinâmica presente neste, pelos sensores e componentes elétricos e os tipos 

de gerenciamentos dos controles eletrônicos necessários para tal funcionamento. Além das 

incidências da emissão de poluentes, bem como formas de amenizar seus efeitos. 

  Nesse capítulo será inicialmente abordado um breve histórico do funcionamento dos 

motores e sua dinâmica, em seguida os principais motivos que fizeram necessária a aplicação 

de controles eletrônicos. Logo após, serão descritos os principais componentes utilizados para 

aquisição de dados e dispositivos para atuação presentes nos sistemas que são controlados 

pelo gerenciamento eletrônico, suas vantagens e suas funções estratégicas de controle 

admissão e injeção de combustível.  

 

2.1 MOTOR A COMBUSTÃO INTERNA 

 

Segundo Malfatti (2009), motores de combustão interna são dispositivos que 

transformam a energia química presente no combustível em calor através da combustão. O 

calor resulta num aumento de pressão dentro de um volume fazendo com que esse volume se 

expanda. 

 Os motores de combustão interna podem ser classificados de acordo com seus ciclos 

de operação, duas ou quatro fases, e seu tipo de ignição, a centelha no caso de motores a 

gasolina, etanol e outros combustíveis, ou por compressão nos motores a diesel. Em motores 

com ignição por centelha, a combustão é inicializada através da faísca gerada por uma vela de 

ignição. Já nos motores de ignição por compressão, o combustível é injetado dentro da câmara 

de explosão através de injetores de alta pressão quando o ar já está comprimido e a elevadas 

temperaturas, o que dá início ao processo de combustão (MALFATTI, 2009). 
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1.1.3 Ciclos do Motor a Combustão Interna  

 

Conforme Andreoli (2012) nos motores a combustão interna de quatro tempos os 

ciclos se compreendem da seguinte forma: 

 Primeiro tempo (admissão): Aspiração da mistura ar/combustível ou apenas ar que 

ocorre devido ao deslocamento do pistão até o ponto morto inferior (PMI) no cilindro do 

motor com a válvula de admissão aberta, fazendo com que haja uma diferença de pressão do 

sistema de admissão do motor em relação à atmosfera. 

 Segundo tempo (compressão): A mistura ar/combustível é comprimida até atingir 

uma pequena fração do volume inicial, elevando a pressão e temperatura dentro do cilindro do 

motor. Isso é possível pois nesse momento as válvulas de admissão e escape estão 

completamente fechadas e o pistão está se movimentando até o ponto morto superior (PMS). 

A partir daí a vela de ignição gera a centelha que fornece energia para iniciar a combustão. 

 Terceiro tempo (expansão): Devido à combustão da mistura ar/combustível a pressão 

dentro do cilindro aumenta rapidamente em um curto período de tempo, fazendo com que o 

pistão seja empurrado no sentido contrário ao da compressão, iniciando-se assim, o trabalho 

do motor, fazendo-o girar. Após a expansão, a pressão e temperatura diminuem. 

 Quarto tempo (exaustão): Aqui os gases resultantes da queima são liberados do 

cilindro a partir do movimento do pistão até o PMS, juntamente com a abertura da válvula de 

escape. Então, após a exaustão o ciclo inicia-se novamente com o tempo de admissão. 

  

Figura 1 - Ciclos do motor. 

 
Fonte: Encyclopédia Britânica (2010). 
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1.1.4 Principais Componentes de um Motor de Combustão Interna 

 

Os componentes principais de um motor a combustão podem ser apresentados como: 

Bloco do motor, cárter, eixo de manivelas, pistão, biela, comando de válvulas e válvulas. 

(BOSCH, 2005) 

 

Figura 2 - Vista explodida dos componentes do motor. 

 
Fonte: FlatOut (2016). 

 

 

1.1.4.1 Bloco e cárter do motor 

 

O bloco do motor, de acordo com Bosch (2005), é o componente que suporta a 

transferência de força entre o eixo de manivelas e o cabeçote dos cilindros. É o elemento que 

recebe a fixação da maioria das peças que compõem o motor.  

O bloco do motor e o eixo de manivelas constituem a configuração básica e padrão no 

seguimento automotivo. Os parafusos de fixação dos cabeçotes do bloco quanto os parafusos 

que fixam os mancais do eixo das manivelas têm a função indispensável de oposição das 

forças contidas nos movimentos dos cilindros. O cárter é responsável por armazenar o óleo de 

lubrificação dos componentes móveis do motor (BOSCH, 2005). 
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Figura 3 - Bloco do motor. 

 

Fonte: Chevrolet (2016). 

 

1.1.4.2 Eixo de manivelas 

 

Segundo Bosch (2005), o eixo de manivelas, também conhecido como árvore de 

manivelas ou virabrequim é responsável por transmitir o movimento alternado dos pistões que 

estão conectados às bielas em força girante para disponibilizar o torque oferecido do motor a 

extremidade do eixo das manivelas. Sua fixação no bloco do motor é feita por mancais que 

tem a função me minimizar as forças de flexão do eixo de manivelas. 

 

Figura 4 - Eixo de manivelas. 

 

Fonte: KenRoockwell (2018). 
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2.1.2.3 Pistão 

 

Conforme Heywood (1988) os pistões são fabricados em alumínio e tem o papel de 

transmitir a força gerada pela pressão na combustão para as bielas. Os pistões participam 

ativamente nos quatros ciclos do motor, definem o percurso das bielas e são inteiramente 

responsáveis pela força normal nas paredes dos cilindros, no mesmo momento em que a 

pressão é transportada até o eixo de manivelas. Junto aos pistões estão alocados os anéis, que 

fazem o isolamento da câmara de combustão do eixo de manivelas.  

Os pistões também têm a função de absorver o calor resultante pela combustão e 

depois transferi-lo ao sistema refrigerante do motor (BOSCH, 2005). 

 

Figura 5 – Pistão. 

 

Fonte: WISECO (2018). 
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2.1.2.4 Biela 

 

 A biela é o elemento que proporciona a junção entre o pistão e o eixo de manivelas, da 

qual sofre esforços de flexão, tração e compressão. Nela são acoplados rolamentos para o 

deslizamento no eixo de manivelas e o pino para fixação no pistão (BOSCH, 2005). 

 

Figura 6 – Biela. 

 

Fonte: SCAT (2018). 

 

 

2.1.2.5 Eixo de comando de válvulas 

 

 O comando de válvulas trata-se de um componente muito complexo, porém dele é 

obtido o resultado dinâmico do motor. Segundo Bosch (2005), pode estar disposto no bloco 

do motor ou no cabeçote e é responsável pela abertura das válvulas de admissão e escape no 

tempo e duração corretos. A ligação do comando de válvulas pode ser feita diretamente nas 

válvulas ou com a utilização de tuchos, hastes e/ou balancins.  

 

Figura 7 - Eixo de comando de válvulas. 

 

Fonte: Summit (2018). 
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2.1.2.6 Válvulas de admissão e escape 

 

As válvulas são hastes que tem suas bordas em formato circular e são responsáveis 

pela vedação da câmara de combustão tanto para a passagem de ar/combustível quanto para 

saída de gases de escape, são conhecidas como válvulas de admissão e escape 

respectivamente. São localizadas geralmente nos cabeçotes do motor, sua abertura é feita pelo 

comando de válvulas e seu retorno a posição de vedação é feito por mola (BOSCH, 2005). 

 

Figura 8 - Válvulas de admissão e escape. 

 

Fonte: Summit (2018). 

 

 

1.2 CARBURADOR 

 

O carburador é o dispositivo mais conhecido para a formação da mistura 

ar/combustível utilizado em motores de ignição por centelha. 

 Segundo Bosch (2006), o primeiro carburador que utilizava gasolina como 

combustível foi desenvolvido por William Barnett (1785-1827), e posteriormente patenteado 

em 1838. Houve, então, a criação de dois tipos de carburadores: o carburador de pavio e o 

carburador de superfície. 

 No carburador de pavio a mistura de ar/combustível que circula pelo coletor de 

admissão é gerada pelo arrasto de gotículas de combustível contida no pavio em função do 

fluxo de ar que passa pelo duto do carburador.  
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 Já no carburador de superfície a mistura ar/combustível provém da introdução de uma 

corrente de ar dentro da câmara que contém vapor gerado através do aquecimento do 

combustível pelos gases do escapamento do motor.  

 Em 1882, houve o desenvolvimento de outro tipo de carburador por Siegfried Marcus 

(1831-1898), o carburador de escovas, que utilizava a interação entre uma escova cilíndrica 

em alta rotação direcionada por uma polia e um pequeno jato de combustível, resultando na 

mistura ar/combustível dentro da câmara. (BOSCH, 2006) 

 A primeira aplicação do carburador em veículos ocorreu em 1885, por Nikolaus 

August Otto (1832-1891), utilizando um carburador de superfície e um sistema de ignição 

elétrica. No mesmo ano, Carl Friedrich Benz (1844-1929) aplicou o mesmo sistema em seu 

primeiro veículo chamado “Benz Motorwagen”. (BOSCH, 2006) 

 

Figura 9 – Carburador tipo pavio. 

 

Fonte: Edelbrock, (2018). 

 

1.2.1 Funcionamento do Carburador 

 

O funcionamento de um carburador se dá por meio do ar aspirado pelo pistão, que 

passa em alta velocidade pelo difusor e aspira combustível que vem da cuba. A borboleta de 

aceleração que está ligada ao pedal do acelerador é o componente que dosa a quantidade da 

mistura ar/combustível que o motor precisa (SILVA, 2015). 

 Segundo Silva (2015), essa mistura deve conter uma proporção adequada para todas as 

faixas de operação do motor, para isso, conta com pelo menos cinco sistemas internos que faz 

os ajustes necessários a mistura, sendo eles: 
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Sistema de alimentação: controla a entrada e saída de combustível na cuba utilizando 

uma boia e uma válvula. 

Sistema de marcha lenta: o qual mantém o funcionamento do motor em baixas 

rotações, quando o fluxo de ar admitido é relativamente baixo se comparado a outras faixas de 

operações. 

Sistema de aceleração rápida: quando exigido o aumento brusco da rotação, esse 

sistema entra em operação proporcionando a mistura ar/combustível ideal para essa situação. 

Sistema de partida a frio: sistema que atua na partida do motor quando a temperatura 

ambiente esta abaixo dos 18°C, aumentando a proporção de combustível em relação a 

quantidade de ar. 

Sistema principal: é utilizado desde baixas a altas rotações, responsável por equalizar 

o funcionamento dos demais sistemas internos do carburador.  

 

Figura 10 – Carburador em detalhe 

 
Fonte: Weber (1990) 
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1.3 MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE QUATRO TEMPOS 

  Segundo Basshuysen (2004), o motor a combustão interna de quatro tempos é um 

conjunto de peças fixas e móveis que fornece energia mecânica de forma girante em seu eixo 

principal. É visto como um motor térmico, pois transforma a energia do calor presente nos 

combustíveis químicos em energia mecânica, gerando trabalho no eixo de manivelas do 

motor. 

 A proposta desse tipo de motor foi apresentada pelo físico francês Alphonse Beau de 

Rochas em 1862 a fim de funcionar com máxima eficiência e economia. Rochas determinou 

uma sequência de acionamentos no qual se diferenciava dos motores existentes naquela época 

e que trazia de forma muito significativa um rendimento superior aos outros motores. Porém, 

Rochas apenas determinou a sequência dos quatro eventos presentes no seu tipo de motor, 

mas não o construiu fisicamente (BASSHUYSEN, 2004). 

 Ainda conforme Basshuysen (2004) mais tarde em 1872, Nikolaus Otto utilizou dos 

estudos e condições de Rochas e construiu o primeiro motor a utilizar a sequência de quatro 

acionamentos com êmbolos móveis conectados a um eixo de manivelas, o qual deu o nome de 

ciclo Otto. 

Nas máquinas de ciclo Otto, ou ainda chamadas de motores de quatro tempos, 

acontecem ciclos termodinâmicos de etapas diferentes, acarretando em um movimento 

repetitivo do êmbolo (pistão) dentro do cilindro. Tais etapas são conhecidas como: admissão, 

compressão, combustão e exaustão, nessa mesma ordem, conforme descrito no item 2.1.1. 

 Basshuysen (2004) conforme proposto por Rochas em 1862 expõe que o ciclo 

completo de um motor de quatro tempos tem uma revolução de 720° do eixo de manivelas. 

Em um único cilindro desse sistema, a primeira etapa é a admissão, onde a válvula de 

exaustão se encontra fechada, isolando a câmara de combustão dos dutos de saída de gases, a 

válvula de admissão se abre através da força provinda do eixo de comando de válvulas para 

permitir a entrada de ar e combustível dentro do cilindro, os quais são aspirados para dentro 

através do deslocamento do pistão do ponto morto superior (PMS) até o ponto morto inferior 

(PMI) do cilindro. 

 No ciclo de compressão a válvula de admissão retorna a seu ponto de origem pela 

força das molas de válvulas, deixando a câmara de combustão totalmente fechada, então, o 

pistão se desloca do PMI até o PMS comprimindo a mistura ar/combustível e aumentado 

exponencialmente a pressão dentro do cilindro. É neste ciclo que Rochas conseguiu maiores 

eficiências e aumentou o rendimento para a próxima etapa.  
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 A terceira etapa é a combustão, onde um componente chamado vela de ignição gera 

uma centelha através de arco elétrico provindo de uma alta tensão gerada por uma bobina. 

Com a mistura já devidamente comprimida, a pressão dentro do cilindro sofre aumento 

brusco, a centelha gerada pela vela de ignição dá inicio a combustão e resulta em uma força 

de deslocamento do pistão da posição de PMS para o PMI.  

 Finalmente, na quarta e última etapa do ciclo que é chamada de exaustão, a válvula de 

exaustão sai de seu ponto de origem através da força nela aplicada pelo eixo de comando de 

válvulas, deixando assim uma abertura entre a câmara de combustão e os dutos de 

escapamento. O movimento do pistão do PMI até o PMS expulsa os gases que foram gerados 

pela combustão para fora do cilindro (BASSHUYSEN, 2004). 

 

1.3.1 Mistura de Ar/Combustível em Motores de Quatro Tempos 

Em grande parte dos motores de quatro tempos a mistura de ar/combustível é formada 

dentro do coletor de admissão entre a válvula borboleta (TBI) e a válvula de admissão, salvo 

os motores mais modernos de injeção direta, onde a mistura é feita dentro da própria câmara 

de combustão. A mistura ar/combustível, também conhecida como mistura carburante é a 

relação entre ar atmosférico e combustível admitido para dentro da câmara de combustão, e 

tem-se por objetivo ser a mais homogênea possível. No entanto, existem outros elementos no 

ar atmosférico, principalmente o nitrogênio, que intrinca a reação química da gasolina no ato 

da combustão (MILHOR, 2002). 

A mistura carburante que o motor admite depende de diversos fatores e não é 

constante. Circunstâncias diversas podem fazer com que motores iguais, com um regime de 

carga e rotação idênticas tenham misturas de ar/combustível diferentes entre si 

(BASSHUYSEN, 2004). 

Segundo Milhor (2002) quando a mistura ar/combustível admitida para dentro da 

câmara de combustão tem por resultado a conversão de hidrogênio e carbono do combustível 

em dióxido de carbono e água, é dada como relação perfeita e chamada de mistura 

estequiométrica. 

Uma mistura de ar/combustível estequiométrica apenas aconteceria em uma situação 

conjectural, ou seja, no caso de existir um motor ideal, pois em motores reais existem vários 

aspectos que acarretam em uma queima imperfeita, tais como outros elementos junto ao 

oxigênio e sujeiras presentes nos combustíveis (PASSARINI, 1993). 
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Pujatti (2007) diz que a relação estequiométrica do ar atmosférico com o combustível 

que é admitida pelo motor em seu cilindro varia de acordo com o combustível em utilização e 

sempre tem em referência a concentração de oxigênio presente no ar atmosférico, conforme 

mostrado na tabela 1: 

Tabela 1 – Relação estequiométrica dos combustíveis  

 

Fonte: ProTune (2018) 

 

1.3.2 Parâmetros dos Motores de Quatro Tempos 

Independentemente dos motores ter um dispositivo de controle mecânico, eletromecânico ou 

eletrônico, todos devem ser capazes de gerenciar três parâmetros básicos, que são: massa de 

ar, massa de combustível e centelha de ignição. Existem vários modelos matemáticos e 

tipos de controles que são definidos a partir das características construtivas de cada motor. Os 

controles podem ser em malha aberta ou malha fechada. Aqui vamos ver de forma geral esses 

três parâmetros, também ilustrados na Figura 11. 
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Figura 11 – Digrama dos sistemas do motor. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

1.3.2.1 Massa de ar 

A eficiência na admissão de ar para dentro do cilindro é dada a partir da velocidade 

com que o ar se desloca e no enchimento do volume total do cilindro. A turbulência e o fluxo 

são consequências do projeto de geometria dos dutos no sistema de admissão.  

Segundo Milhor (2002) os principais parâmetros do sistema de admissão são a pressão 

no coletor de admissão, a temperatura e vazão do ar admitido. A vazão é totalmente 

dependente da posição da válvula borboleta, que conforme seu ângulo de abertura determina a 

quantidade de ar que irá passar. 

O sistema de admissão é basicamente construído a partir dos seguintes elementos: 

filtro de ar, tubo de admissão, válvula borboleta (TBI), coletor de admissão e válvula de 

admissão. O filtro de ar tem por objetivo bloquear possíveis partículas impuras para dentro do 

motor, em seguida o ar filtrado é guiado até a TBI através do tubo de admissão, então a 

geometria da TBI irá determinar a quantidade de ar que passará para dentro do coletor de 

admissão do motor (YOON, 2000). 

Em motores aspirados, o ar em pressão atmosférica é deslocado para dentro do 

cilindro pelo movimento do pistão do PMS até o PMI, que induz a sucção. Em motores 

sobrealimentados, seja por compressores ou turbo compressores, o ar é forçado para dentro do 

cilindro. No caso de motores sobrealimentados é possível colocar uma quantidade muito 

maior de ar atmosférico dentro do cilindro do motor se comparado a motores naturalmente 

aspirados (YOON, 2000). Na Figura 12, é ilustrado como o ar se desloca pela válvula 

borboleta. 
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Figura 12 - Passagem do ar através da válvula borboleta. 

 

Fonte: Chevalier (2000). 
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1.3.2.2 Massa de combustível 

Para que a massa de combustível tenha uma proximidade maior à relação 

estequiométrica, o sistema de controle do motor utiliza-se de vários componentes para atingir 

tal objetivo. Para funcionar perfeitamente deve se basear no primeiro parâmetro, que é a 

massa de ar, no entanto, este sistema também é responsável pelo aquecimento do motor até 

chegar em sua temperatura de trabalho e limitar a rotação máxima (MILHOR, 2002). 

Primeiramente, os sistemas de controle eram totalmente mecânicos e baseados na 

sucção de combustível, operavam por diferença de pressão entre o coletor de admissão e a 

cuba de combustível. Atualmente, grande parte dos sistemas é eletrônico, baseados na injeção 

de combustível, onde o combustível é dosado através de válvulas injetoras (ALCANTARA, 

2015). 

Basicamente o sistema de combustível é composto pelo tanque de combustível, bomba 

de combustível, mangueiras e dutos de transporte do combustível até as válvulas injetoras, 

também conhecidas como bicos injetores. Para o funcionamento do sistema de combustível, 

independente do sistema de controle utilizado, é necessária a informação precisa da massa de 

ar contida no coletor de admissão e a rotação do motor (VOLKSWAGEN, 2009). Na Figura 

13, é ilustrado os principais componentesdo sistema de combustível. 
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Figura 13 – Sistema de combustível. 

 

Fonte: Adaptado de Volkswagen (2009). 

 

1.3.2.3 Sistema de ignição 

A função básica do sistema de ignição é gerar uma centelha dentro da câmara de 

combustão, essa centelha é produzida por um arco elétrico e promove a combustão da mistura 

ar/combustível já admitida e comprimida no interior do cilindro. 

Segundo Pujatti (2007) a energia necessária para iniciar a combustão em uma mistura 

estequiométrica de ar/combustível é por cerca de 200µJ e para misturas com mais ou menos 

combustível fora da mistura estequiométrica podem chegar a 3000µJ. 

Esse sistema é formado pela bateria no momento de partida do motor. Após o 

funcionamento do motor o alternador ou gerador assume a função da bateria, pelo 

transformador de ignição, também conhecido como bobina de ignição, pelos cabos de vela e 

pelas velas de ignição. 

O sistema de ignição é compreendido pelo princípio da elevação da tensão através do 

transformador de ignição, que eleva a tensão a nível capaz de gerar um arco elétrico no 

centelhador da vela de ignição (PUJATTI, 2007). 

A fim de conseguir um melhor rendimento, o sistema de ignição atua no estado de 

máxima pressão dentro da câmara de combustão, que é quando a mistura carburante está 
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totalmente comprimida e o pistão esta no seu PMS, porém, para obter máximo torque a 

centelha deve ocorrer em frações de graus adiantados ao PMS (PUJATTI, 2007). 

O adiantamento da centelha em relação ao PMS é conhecido como avanço de ignição, 

e medido pela escala em graus do eixo de manivelas durante a fase de compressão do motor. 

Basicamente esse controle tem por objetivo aproveitar a maior parte da pressão gerada pela 

combustão e converter em trabalho. O avanço da ignição não tem valor constante, está 

diretamente relacionado à rotação e carga do motor (ALCANTARA, 2015). 

 

Figura 14 – Sistema de ignição. 

 

 

Fonte: Bosch (2005). 
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1.4 INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: FUNCIONAMENTO BÁSICO 

 

A injeção eletrônica de combustível criada na década de 90 pela Bosch, assemelha-se 

com os tipos de injeção mecânica dos carburadores, porém, com mais recursos. Entre eles, 

destacam-se a integração do sistema de autodiagnóstico, isso pelo fato de ter um 

microcontrolador no qual possui memória para armazenamento de dados, e também a 

existência de controles para correção de mistura baseado na análise de informações colhidas 

por sensores e interpretadas eletronicamente (OVERCAR, 2008). 

  Aqui vale destacar que existem vários tipos de injeção eletrônica de combustível. 

Segundo Altese (2008), a injeção do tipo monoponto possui apenas um bico injetor de 

combustível para todos os cilindros do motor, diferentemente de sua sucessora, a injeção 

multiponto, a qual possui uma unidade injetora de combustível para cada cilindro, o que 

permite um ganho de até 15% em torque e potência, isso porque a mistura ocorre já na entrada 

das válvulas de admissão, onde existe um caminho bem menor a percorrer, evitando assim, 

sua condensação antes de chegar ao cilindro.  

A injeção do tipo multiponto, também de acordo com Altese (2008), pode ser de forma 

sequencial, permitindo que os bicos injetores de combustível sejam acionados cada um 

individualmente, no seu tempo determinado. Nesse modo também podemos destacar a injeção 

sequencial direta, na qual os injetores ficam alojados diretamente na câmara de combustão e o 

combustível é injetado diretamente no cilindro, sem a necessidade de percorrer pelo duto de 

admissão e passar pela válvula. 

   Também temos a injeção semi-sequencial ou por bancada, a qual será mais estudada e 

desenvolvida nesse trabalho. 

 Conforme Altese (2008) a injeção eletrônica de combustível do tipo semi-sequêncial 

se dá pela forma de acionamentos dos bicos injetores, onde pode ser por pares ou grupos de 

unidades injetoras recebendo o comando de acionamento no mesmo instante. 

 Para melhor entendimento, na Figura 15 destaca-se como cada forma de injeção de 

combustível funciona, onde os números correspondem: (1) bico injetor, (2) Válvula borboleta 

e (3) Coletor de admissão. 
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Figura 15 – Tipo de injeção. 

 

Fonte: Adaptado de Bosch (2017). 

 

1.5 CONTROLE ELETRÔNICO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE 

QUATRO TEMPOS 

 

A história nos conta que apenas dois modos de controle de combustível em motores de 

quatro tempos obtiveram resultados satisfatórios, são eles: os carburadores, que operavam 

através da sucção do combustível, e os sistemas eletrônicos de injeção de combustível, que 

entregam um torque maior e utilizam-se de menos combustível, garantindo uma redução 

muito significativa de poluentes. 

Veremos nesse capítulo as funções detalhadas e os componentes utilizados em um 

dispositivo eletrônico de controle de injeção de combustível. 

 

2.5.1 A Evolução dos Dispositivos de Controle de Motores Quatro Tempos 

Anteriormente vimos três parâmetros básicos que devem ser controlados em um motor 

de quatro tempos. O carburador controla a massa de combustível em relação a massa de ar 

que é determinada pelo condutor quando acionado o pedal do acelerador. Controlando-se a 

vazão de ar, o ponto de ignição é controlado pelo distribuidor que recebe a informação da 

pressão de ar no coletor de admissão através de um duto que aciona um atuador a vácuo 

ligado diretamente no eixo de avanço do distribuidor de ignição. 

Conforme Ribbens (2003) uma das características que mais limitam o carburador é a 

dosagem que é feita a partir da abertura do giclê, onde após sua calibração já não é mais 

possível ajustar em tempo real. Como o motor opera em vários regimes de carga, o carburador 

não fornece a desenvoltura necessária para atender as legislações de emissão de poluentes 
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mais recentes e também não atende as necessidades do motor com consumo menor de 

combustível. 

Segundo Câmara (2006) a busca por controles eletrônicos de motores a combustão 

interna deu-se devido a dois fatores: emissão de poluentes e prover uma diminuição no 

consumo de combustível. O controle de emissão de poluentes teve inicio nos Estados Unidos 

em 1966 onde o governo federal foi progressivamente restringindo os níveis de emissão de 

poluentes. 

Ano após ano, o desenvolvimento desses sistemas foi evoluindo, sendo que o primeiro 

sistema foi desenvolvido pela Bendix, que era totalmente analógico e comandava válvulas 

injetoras que jogavam combustível nas válvulas de admissão de cada cilindro (MATTAR, 

2005). Somente em 1967 que a Bosch apresentou um sistema também analógico de 

combustível, porém, que utilizava a pressão de ar do coletor de admissão para determinar a 

quantidade de tempo que a válvula de combustível ficaria aberta.  

Em 1979 a Bosch lançou o primeiro sistema digital de controle de injeção de 

combustível e deu o nome de Motronic, o qual controlava a injeção de combustível e a 

ignição do motor. Essa integração ficou conhecida como UCM (Unidade de Controle do 

Motor), ou ECU (Eletronic Control Unit) (MILHOR, 2002). 

 

Figura 16 - Na sequência, dispositivos Bosch Motronic 1979 – 1986 – 1987 

 

Fonte: Bosch (2018) 
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2.5.2 Funções de um Módulo de Injeção Eletrônica de Combustível 

Segundo Bosch (2014) o módulo de injeção eletrônica de combustível é um 

dispositivo que monitora e controla o funcionamento do motor a partir de entradas e saída de 

dados, com o objetivo de equalizar uma mistura ar/combustível ideal independente do regime 

de carga durante o funcionamento do motor. 

Todos os importantes dados são colhidos por sensores eletrônicos e enviados a uma 

unidade de controle (ECU) que são comparados com dados já pré-determinados. A partir 

dessa comparação a ECU realiza os cálculos para enviar os comandos aos atuadores, que irão 

corrigir os parâmetros de injeção caso haja necessidade (BOSCH, 2005). 

O perfeito funcionamento dos sensores e atuadores resulta no funcionamento correto 

da ECU, bem como o funcionamento do motor, chegando aos resultados de rendimento 

desejados, levando em consideração os níveis de poluentes e o consumo de combustível 

(BOSCH, 2005). 

Segundo Pujatti (2007) o controle do motor por ECU’s pode ser possível graças ao 

desenvolvimento da eletrônica, que viabilizou a utilização de sistemas microprocessados para 

realizar o controle digital do motor. Com a introdução do controle digital e discretização dos 

sinais, o monitoramento das condições dos motores chegaram a altos níveis de precisão. O 

gerenciamento eletrônico é o principal responsável pela redução do impacto ambiental 

causado pela utilização de motores a combustão interna para propulsão de automóveis e 

também garante a máxima economia de combustível para a realização do trabalho do motor. 

 

2.5.2.1 Sensores 

Sensores são componentes eletrônicos responsáveis por transformar parâmetros físicos 

do funcionamento do motor em sinais elétricos que podem ser processados pela ECU. Para 

motores de combustão interna existe uma gama imensa de tipos de sensores, que podem 

rastrear cada detalhe em tempo real do funcionamento do motor (BOSCH, 2014). 

Dentre vários tipos e modelos, destaca-se: sensor de rotação, sensor de temperatura, 

sensor de posição da válvula borboleta, sensor de pressão, sensor de massa de ar, sensor de 

oxigênio, sensor de fase, entre outros que serão apresentados detalhadamente. 
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2.5.2.1.1 Sensor de rotação 

O sensor de rotação mede a velocidade de rotação do motor RPM através de pulsos 

elétricos captados pelo sensor em proximidade a uma roda dentada magnética que fica 

conectada no eixo de manivelas. O sensor envia os dados à ECU para que seja calculada a 

posição do eixo de manivelas e o número de rotações por minuto (RPM) (BOSCH, 2014). 

 

Figura 17 – Sensor de rotação 
 

 

Fonte: Volkswagen (2009) 

 

 

2.5.2.1.2 Sensor de fase 

 

O sensor de fase registra a posição do eixo de comando de válvulas. Também de forma 

magnética, ou seja, sem contato físico com o eixo de comando. Este sensor envia sinais 

elétricos a ECU a fim de informar a posição angular do eixo de comando, bem como a 

posição do primeiro cilindro na fase de compressão (BOSCH, 2014). 
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2.5.2.1.3 Sensor de posição da válvula borboleta 

O sensor de posição da válvula borboleta (TPS – Throttle Position Sensor) tem função 

de informar a posição da abertura da válvula, que é comandada pelo condutor através do pedal 

de acelerador. Este sensor é composto por um resistor variável linear, que envia o sinal 

elétrico a ECU que irá calcular a quantidade de combustível necessária em qualquer situação 

de aceleração requerida pelo condutor (BOSCH, 2014). 

Figura 18 - Sensor de posição da válvula borboleta (TBI) 

 

Fonte: Thomson (2012) 

2.5.2.1.4 Sensor de temperatura 

 

A medição de temperatura do motor para o líquido de arrefecimento (CLT - Cooland 

Temperature) quanto para temperatura do ar no coletor de admissão (MAT - Manifold Air 

Temperature), são feitas através de sensores que variam sua resistência elétrica em função da 

temperatura. O sensor é do tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) do qual envia um 

sinal inversamente proporcional sobre a temperatura medida (BOSCH, 2014). 

O sensor de temperatura do ar (MAT) na admissão tem importância fundamental para 

a ECU calcular a massa de ar. Este sensor fica localizado no coletor de admissão e esta 

submetido a variações de temperatura do ar (ALCANTARA, 2015). 

Já o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (CLT) do motor, permite que a 

ECU trace as estratégias de correção no tempo de ignição, sabendo que com o motor frio o 

ângulo de adiantamento de ignição deve ser maior. A ECU através da informação desse 
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sensor pode realizar o acionamento do eletro-ventilador do sistema de arrefecimento, 

utilizando de relés convencionais (ALCANTARA, 2015). 

 

Figura 19 – Sensor de temperatura de água. 

 

 

Fonte: General Motors (2010). 

 

2.5.2.1.5 Sensor de oxigênio dos gases de exaustão 

Sensor de oxigênio, também denominado de sonda Lambda, tem a função de medir a 

concentração de oxigênio nos gases de exaustão. O sensor mais comum é o EGO (Exhaust 

Gas Oxygen). Com este sensor é possível precisar o valor de lambda, que trata-se de um 

coeficiente da mistura carburante empregada, sobre a mistura carburante estequiométrica. 

Com essa relação é possível saber se a mistura ar/combustível esta rica (falta de ar) ou pobre 

(excesso de ar) (BRAGA, 2007). 

Para o funcionamento o sensor precisa estar em uma temperatura cerca de 400°C, e 

devido essa condição, esses sensores possuem um sistema de pré-aquecimento através de 

eletricidade. Este sensor fica localizado no sistema de escapamento do motor (BRAGA, 

2007). 

Figura 20 – Sensor sonda lambda 
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Fonte: Bosch (2014) 

 

Figura 21 – Sonda lambda em detalhe 

 

Fonte: Volkswagen (2009) 

 

2.5.2.1.6 Sensor de pressão 

Existem duas formas de medir a pressão no coletor de admissão, uma de forma direta 

onde a ECU recebe a informação do sensor de fluxo de ar MAF (Manifold air Flow) ou 

quando a ECU realiza cálculos através da leitura de um sensor MAP (Manifold Absolute 

Pressure) que informa a variação de pressão absoluta (YOON, 2000). 

Esta medida é essencial para estabelecer a massa de ar admitida. O sensor pode estar 

localizado no próprio coletor de admissão ou pode estar na ECU, onde está conectado a um 

duto de ar diretamente com o coletor de admissão. Seu funcionamento é dado por um 

elemento semicondutor, integrado a um diafragma de silício, onde a pressão exerce uma força 

sobre o diafragma e causa uma deformação no material semicondutor, que por sua vez varia 

seu valor de resistência (BOSCH, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Figura 22 – Sensor de pressão 0-250 KPa 

 

 

Fonte: Freescale (2012) 

 

2.5.2.2 Atuadores 

Os atuadores são os dispositivos controlados através de sinais elétricos provenientes 

da ECU, os quais garantem o funcionamento do motor, bem como obtêm as melhores 

condições possíveis de performance BOSCH (2014).  

Entre os atuadores do motor podemos destacar: atuador de marcha lenta, válvula de 

purga do canister e a válvula de injeção, conhecida também como bico injetor ou unidade 

injetora. Esses também serão detalhados. 

 

2.5.2.2.1 Válvula de injeção 

A válvula de injeção, também conhecida como bico injetor é o componente de atuação 

que controla a quantidade de combustível a ser inserido na mistura carburante. Para seu 

funcionamento é necessário que esteja conectado a uma linha de combustível pressurizada, e 

então pulsos elétricos modulados ira abrir a válvula. 

O pulso elétrico modulado, também conhecido como PWM (Pulse Width Modulation) 

é aplicado sobre uma bobina de indução, então o campo magnético gerado desloca a agulha, 

permitindo a passagem de combustível. No momento que a bobina é desenergizada, a forma 

de uma mola retorna a agulha a seu ponto de origem (ALCANTARA, 2015). 

O tempo de injeção de combustível é definido pela largura de pulso, do qual a válvula 

permanece aberta e fornecendo combustível para o sistema. O que limita o tempo máximo de 
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injeção de combustível é a vazão por milésimos de segundos e a rotação do motor (PUJATTI, 

2007).  

 

Figura 23 – Valvula injetora de combustível 

 

 

Fonte: Volkswagen (2009) 

 

2.5.2.2.2 Bobina de ignição 

O componente primordial do sistema de ignição é o transformador de ignição, 

conhecido também como bobina de ignição. Através dele é possível transformar uma baixa 

tensão de cerca de 12 volts provenientes da bateria em um nível alto de potencial elétrico, 

capaz de gerar um centelhamento. Isso acontece, pois existem dois enrolamentos, um 

primário de baixa tensão e o outro secundário onde os níveis de tensão podem chagar a 

60.000 volts (TERRINI, 1986). 

O enrolamento primário desse transformador é controlado pela ECU, um núcleo ferro 

magnético induz corrente elétrica no enrolamento secundário que possui um numero de 

espiras centenas de vezes maior que o primário, então os cabos de vela conduz esse potencial 

elétrico gerado pelo enrolamento secundário até as velas de ignição (TERRINI, 1986). 
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Figura 24 – Bobina de ignição 

 

Fonte: Bosch (2017) 

 

2.5.2.2.3 Atuador de marcha lenta 

O atuador de marcha lenta tem como objetivo garantir um funcionamento estável do 

motor em regime de baixa rotação e baixa carga. Este sistema possui internamente duas 

bobinas e induz um campo elétrico em uma palheta giratória que controla um “by-pass” de ar. 

A variação do fluxo de ar na condição de baixas rotações depende das condições 

momentâneas do funcionamento do motor, através dos dados enviados pelos sensores a ECU 

acontece o controle do atuador de marcha lenta (BOSCH, 2014). 
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2.6 ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

As unidades de controle eletrônico gerenciam todas as funções de um motor, captando os 

sinais e enviando comandos para os atuadores presentes neste, tendo como finalidade ajustar a 

dinâmica do motor em função da exigência do condutor, além de melhorar o rendimento 

aumentar as condições de conforto e segurança e ainda diminuir as emissões de poluentes. 

Essas unidades de controle eletrônico operam a partir da combinação entre o hardware e 

firmware, que possuem. São capazes de processar e controlar com precisão a formação da 

mistura estequiométrica, atuando diretamente sobre a massa de combustível em relação ao 

fluxo da massa de ar (BOWLING and GRIPPO, 2007). 

Para o gerenciamento de uma unidade de controle eletrônico, o firmware deve ser capaz 

de determinar com total precisão o estado atual do motor e calcular todos os parâmetros de 

atuação do sistema. O firmware é baseado em cálculos matemáticos que possam ser capaz de 

modelar os sistemas e subsistemas do motor. 

O hardware de uma unidade de controle eletrônico precisa condicionar os sinais elétricos 

dos sensores aplicados ao motor, adequando aos limites de trabalho do microcontrolador e 

ainda atenuar os ruídos existentes nesses sinais. O hardware deve também amplificar a 

corrente elétrica dos sinais aplicados aos atuadores, para que assim seja possível aciona-los 

devidamente em função da atual condição do motor (ALCANTARA, 2015). 

 

Figura 25 – Sensores e atuadores 

 

Fonte: Volkswagen (2009) 
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2.7 CONCEITO DE CONTROLE EM MALHA FECHADA 

 

Sistema de Controle em Malha Fechada é aquele em que os sensores verifica o estado 

atual do dispositivo a ser controlado e esta medida é comparada com um valor predefinido. 

Desta comparação resultará  um erro, ao qual o sistema de controle fará os ajustes necessários 

para que seja reduzido à zero. Uma das vantagens desse sistema é o fato de que o uso da 

realimentação possibilita  que a resposta do sistema seja relativamente insensível a distúrbios 

e variações internas nos parâmetros do sistema (MARUYAMA,2017).
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3. METODOLOGIA 

 

A literatura apresenta o conceito básico, os componentes de um motor de combustão 

interna de quatro tempos e também alguns métodos de controle. A ideia é elaborar uma 

unidade de controle (ECU) onde possam ser testadas estratégias de controle para os motores 

de quatro tempos.  

A partir dessa ideia, inicia-se o estudo teórico e a aplicação pratica dos conhecimentos 

adquiridos para a elaboração de um hardware que seja flexível a testes e capaz de cumprir o 

gerenciamento completo de um motor de combustão interna. A seguir será descrita a 

metodologia utilizada para a criação do hardware proposto e o respectivo firmware de 

controle utilizado nesse projeto, além de toda adaptação mecânica necessária para 

implementação do sistema. 

 

3.1 DESCRIÇÃO GERAL 

 

O projeto foi elaborado, testado em simulações e aplicado a um motor de combustão 

interna de quatro tempos. O motor escolhido como plataforma de desenvolvimento foi um 

Chrysler de oito cilindros (V8) e capacidade cubica de 318 polegadas do ano de 1975. Este 

motor originalmente utilizava um carburador, com isso torna-se os resultados da comparação 

dos sistemas mecânicos e eletrônicos de injeção de combustíveis mais sólidos. Entretanto os 

conceitos fundamentais de toda metodologia são gerais e extensíveis a qualquer outro motor 

de combustão interna de quatro tempos. 

Foi adotado um processo evolutivo para a construção da ECU, passando por varias 

versões e testes individuais de cada parte do circuito e seus subsistemas. Primeiramente foi 

desenvolvido um hardware para testar os condicionamentos dos sinais dos sensores e a 

atenuação dos ruídos presentes nesses sinais. Posteriormente foi a vez de testar a amplificação 

dos sinais para os atuadores utilizados nesse projeto. Somente após a conclusão dos testes de 

cada parte do sistema foi elaborado um único hardware contendo todos os circuitos 

integrados. 
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3.2 MOTOR CHRYSLER V8 318LA 

 

O motor V8 318LA começou a ser fabricado pela Chrysler em 1968, utilizava um 

carburador e gerava cerca de 212HP @4400 RPM e um torque de 40 Kgfm com uma taxa de 

compressão de 7.9 para 1 (CHRYSLER, 1968). 

 

Figura 26 – Motor Chrysler V8 318. 

 

Fonte: Weetman (1980). 

 

Por tratar-se de um motor em que sua construção original não previa um 

gerenciamento eletrônico de combustível, muitas peças e componentes mecânicos tiveram 

que ser fabricados exclusivamente para esse projeto. Um desses componentes foi o coletor de 

admissão, que é de extrema importância para instalação de sensores e atuadores do sistema 

eletrônico. Em seguida serão abordados os motivos e a forma da construção do coletor de 

admissão. 

 

3.2.1 Coletor de Admissão 

 

Para esse projeto optou-se por utilizar uma válvula injetora por cilindro do motor, com 

isso inevitavelmente a construção de um coletor de admissão se fez de extrema importância. 

O coletor original do motor acoplava um único carburador em seu centro e pulverizava o 



36 
 

combustível em um duto central que depois se dividia em oito sessões e com a passagem do 

ar formava a mistura que então era sugada para dentro dos cilindros. 

 

Foto 1 – Coletor de admissão original do motor. 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

Para começar a entender o motivo pelo qual se fez necessária a construção de um novo 

coletor, imagine colocar fogo em uma colher de sopa de gasolina, sim, ela queimará 

rapidamente, mas considere um motor que produz 225cv e que consome esta quantidade a 

cada segundo. Uma vez que cada ciclo de potência ocupa metade de uma revolução do eixo 

de manivelas, e que demora duas revoluções completas para um ciclo completo do motor, o 

evento de combustão no motor obviamente ocupa no máximo um quarto do tempo. Não é 

possível queimar uma colher de sopa de gasolina em um quarto de segundo (AIRD, 2001). 

Como visto, o combustível em estado líquido e aglomerado não queima em tempo 

suficiente, acarretando em um desperdício de combustível. Portanto, sabe-se que é preciso 

que o combustível esteja vaporizado, misturado com o ar e na forma mais gasosa possível 

para que seja queimado rapidamente, caso contrário, têm-se uma mistura ruim, onde o 

combustível entra na forma praticamente líquida e sem se misturar com o ar dentro da câmara 

de explosão, consequentemente causando uma má combustão, um baixo rendimento e uma 

grande emissão de poluentes. 

Outro ponto que também prejudica a mistura de ar e combustível em coletores de 

admissão com distribuição central é o próprio fluxo de ar nos dutos. Considerando o motor 

em uso nesse projeto que tem uma capacidade cubica de 318 polegadas, ou 5,2 litros girando 
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a cerca de 6000 RPM. Cada cilindro individual desloca 0,65 litros a cada duas revoluções do 

eixo de manivelas do motor, isso tem um total de aproximadamente 1.950 litros de ar por 

minuto. Este ar flui através dos dutos do coletor até o cilindro, onde cada duto tem 

aproximadamente 19 cm² de área de seção. A taxa média de escoamento sobre esse duto é 

basicamente o volume dividido pela área do duto por onde o ar circula então a velocidade da 

mistura ar/combustível que passa pelo duto é: 1950/0,0019 metros por segundo, que resulta 

em aproximadamente 60km/h. Porem a mistura ar/combustível no duto a caminho do cilindro 

faz curvas bem fechadas, com raios a cerca de 70 mm. O que irá ocorrer nesse caso é que 

nessa velocidade e essas curvas fechadas, qualquer gota de combustível será centrifugada para 

a parte externa do duto e formarão poças liquidas. Obviamente esse combustível 

posteriormente também será queimado, pois o ar o levará ao cilindro, a questão é que como 

esse combustível se perdeu no trajeto por entre o duto, a mistura ar/combustível também foi 

comprometida. 

Frente às questões apresentadas acima, se deu o motivo de construir um coletor de 

admissão onde apenas o ar se desloca nos dutos, já o combustível é pulverizado através de 

válvulas elétricas posicionadas bem próximas a entrada do cilindro. 

O desenvolvimento do coletor de admissão começou através do software AutoCad®. 

 

Figura 27 – Desenho do projeto do coletor de admissão 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Logo depois inicia-se processo de construção através de cortes em chapa a laser, 

montagem e por fim o processo de solda das peças. 
 

Foto 2 – Processo de fabricação do coletor de admissão. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 

 

Foto 3 - Coletor de Admissão finalizado. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE PARA ECU 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho a construção de um hardware flexível torna 

mais fácil os testes e possíveis modificações para a busca de melhorias e compreensões dos 

circuitos aplicados. 

Primeiramente montou-se o circuito de fornecimento de energia para os componentes 

eletrônicos com os níveis de tensão e potência que cada um deles necessita e analisado se esse 

circuito causava alguma interferência com outros componentes e circuitos. Utilizou-se um 

regulador LM7815 para a tensão de 5Vcc. 

 

Figura 28 – Circuito da fonte de alimentação. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Seguindo o processo evolutivo desse trabalho, posteriormente foi desenvolvida a parte 

de condicionamento dos sensores, analisando precisamente se os sinais estavam sendo 

captados sem a presença de ruídos. Cada tipo de sensor utiliza de um circuito diferente para 

seu condicionamento e cada um tem sua particularidade. Abaixo podemos ver os circuitos que 

cada sensor desse projeto utiliza. 

Na Figura 29, observa-se que o condicionamento do sensor de pressão é feito através 

de um filtro passa baixa com o resistor R1 e o capacitor C1. 
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Figura 29 - Circuito para o sensor de pressão (MAP). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Para os sensores de temperatura do tipo NTC, utilizou-se uma tensão de referência de 

5Vcc através do resistor R4 e um filtro passa baixa com o resistor R5 e o capacitor C8. A 

Figura 30 ilustra o circuito. 

Figura 30 - Circuito para os sensores de temperatura (CLT) e (MAT). 

 

Fonte: Autor (2018). 



41 
 

O sensor de posição da válvula borboleta funciona como um potenciomentro, onde o 

valor resistivo é alterado conforme a posição do eixo girante. Para esse circuito é necessario 

uma tensão de referência de 5Vcc no próprio sensor. A variação da tensão acarretada pela 

variação da resistência é condicionada através de um filtro passa baixa com o resistor R2 e o 

capacitor C4. O circuito é ilustrado na Figura 31. 

Figura 31 - Circuito para condicionamento do sinal do sensor de posição da válvula borboleta (TPS). 

 

Fonte: Autor (2018). 

O sensor de oxigênio (sonda Lamba) fornece uma variação de tensão na casa de 1 Vcc. 

O condicionamento do sinal é feito através de um circuito de alta impedância seguido de um 

filtro passa baixa. A Figura 32 ilustra o circuito. 

 

Figura 32 - Circuito para o sensor de oxigênio (Sonda Lambda). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Para aquisição do sinal de rotação do motor através do sensor de efeito Hall, optou-se 

por utilizar um optoacoplador 4n25, ilustrado na Figura 33. 
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Figura 33 - Condicionamento do sinal de rotação do motor pelo sensor Hall. 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

Com os circuitos acima destacados, após as simulações em software foram 

confeccionados placas eletrônicas dedicadas a cada parte do circuito. Essas placas 

possibilitaram a analise pratica do circuito em funcionamento com os sensores.  

Abaixo podemos ver a placa eletrônica que foi desenvolvida para fornecer energia ao sistema 

e condicionamento dos sensores para a leitura do microcontrolador. 

 

Foto 4 – Placa eletrônica para fonte e sensores 

Fonte:Fotos do autor (2018) 
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Para capturar as rotações do motor, duas tentativas foram propostas, uma utilizando 

um sensor VR (Relutância variável) fazendo leitura de uma roda fônica projetada 

especificamente para o motor em aplicação nesse projeto, já que não existe nada comercial à 

disposição para esse fim. A roda fônica foi feita no padrão 60-2, onde tem 60 dentes 

espaçados uniformemente porem com a falta dos dois últimos para indicar a referencia de 

posição. 

Foto 5 – roda fônica 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

 Para a utilização do sensor VR um circuito dedicado foi testado e construído em uma 

placa eletrônica com a finalidade de obter um sinal elétrico sem interferências e imune de 

ruídos. 

Figura 34 – Circuito para sensor VR 

 

Fonte: Autor (2018) 
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 Outra forma de capturar as rotações do motor é através do distribuidor do motor, onde 

podemos fazer a leitura por um sensor Hall, ilustrado na Figura 33. 

 Os dois modos de captar as rotações do motor foram construídos em uma placa 

eletrônica podendo viabilizar a máxima experiência em obter o sinal elétrico sem ruídos. 

 

Foto 6 - Placa eletrônica do circuito de leitura de RPM 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Após os testes e aplicações dos sensores e circuitos condicionadores que 

implementarão os sinais elétricos ao microcontrolador, iniciou-se a parte de testes o 

acionamentos dos atuadores desse projeto, que são as válvulas injetoras de combustível. Para 

o acionamento dessas válvulas utiliza-se uma amplificação do sinal elétrico por PWM (Pulse 

Width Modulation) que é a modulação por largura de pulso de uma onda quadrada, capaz de 

controlar a potência de saída de um sinal.  

O circuito de saída para as válvulas injetoras, acionadas por PWM pode ser visto na 

Figura 35. 

 

Figura 35 – Circuito para acionamentos das válvulas injetoras 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

O sinal do microcontrolador para acionento da válvula injetora é amplificado por um 

driver dedicado J1 sendo ele o MC32151 e pelos Mosfets Q7 e Q2 ambos do modelo 

IRFZ34N. 
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Este circuito foi construído fisicamente em uma placa elétrica para testes reais em 

válvulas injetoras de combustível.  

 

Foto 7 – Placa eletrônica para acionamento das válvulas injetoras 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

 Também foi confeccionada uma placa para acomodação do microcontrolador com 

terminais que possibilitavam testes individuais de cada parte do circuito, isso ajudou muito no 

início pois possibilitava testes parte por parte do circuito.  

 

Foto 8 – placa eletrônica para acomodação do microcontrolador 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Somente após inúmeros testes visando por em prova condições reais as quais os 

circuitos e sensores estaria aplicados, que aconteceram de forma satisfatória, então foi 

projetado uma placa eletrônica que pudesse comportar todos os circuitos funcionando ao 

mesmo tempo sem que um interferisse ao outro. Seguindo a proposta desse trabalho o layout 

da placa de circuito impresso foi elaborado utilizando o software CAD AccelCad®. 

 A Figura 36 e Figura 37 a baixo ilustram o layout das trilhas e o posicionamento dos 

componentes. Como foi desenvolvida em duas faces de roteamento de trilhas, a placa teve que 

ser construída por uma empresa especializada nesse processo. 

 

Figura 36 - Vista superior e disposições dos componentes 
 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 37 - Vista inferior contendo apenas o roteamento das trilhas.  

 

Fonte: Autor (2018) 



49 
 

Foto 9 - Placa de circuito impresso finalizada. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

 

 

Foto 10 - Vista inferior da placa finalizada 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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3.4 ALGORITMOS PARA CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 

 

Entre vários métodos e estratégias para o cálculo da quantidade de combustível a ser 

injetado no motor, para esse trabalho foi escolhido o método de Bowling & Grippo. 

 

3.4.1 Cálculo Para Quantidade de Combustível  

Para obtermos a quantidade de combustível a ser injetada no motor, calculamos o 

tempo que o injetor ficara aberto (em Milissegundos). Para isso são necessários alguns valores 

que são constantes do motor em aplicação. 

AFR = (air fuel ratio) Relação entre ar e combustível para uma mistura estequiométrica. 

N = Número de cilindros do motor. 

C = Deslocamento do cilindro (in³). 

F = Fluxo da válvula injetora (lb/h). 

G = Graus por ciclo completo do motor. 

I = Número de injeções por ciclo do motor. 

D = Densidade do ar (lb/in³). 

Então tem-se a quantidade de combustível conforme (1): 

                                                                                    (1)                                 

3.4.2 Cálculo Para Correção Em Malha Fechada 

Dentro do parâmetro “E” tem-se as correções aplicadas sobre o algoritmo, sendo elas:  

Wp =  (enriquecimento de combustível)  Caso o motor esteja frio, esse parâmetro força um 

aumento de injeção de combustível para que o motor chegue a sua temperatura de operação 

ideal. 

O2 = (Sonda Lambda) O fator Lambda define como está o resultado da queima de 

combustível, fazendo a leitura de oxigênio presente nos gases de exaustão. Esse fator define 

se há excesso ou falta de combustível.  

D = Densidade do ar 

Patm = Pressão atmosférica (KPa) 
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Então tem-se que (2): 

                                                                                           (2) 

3.4.3 Cálculo Para Largura De Pulso PWM Da Válvula Injetora. 

Com o valor em milissegundos de abertura da válvula injetora, calcula-se a largura do 

pulso PWM para acionamento da válvula.  

Porém aqui leva vários outros fatores em consideração. Na equação (1) acima é 

possível determinar a quantidade de combustível para um momento ideal e de mistura 

estequiométrica, mas nos casos adversos de funcionamento do motor temos acelerações e 

desacelerações bruscas e variação de carga no motor. Nesse ponto é necessário aplicar ao 

algoritmo mais informações para que o resultado do cálculo atenda a necessidade de cada 

instante do motor. 

  

EV = (Eficiencia volumétrica) Trata-se de uma matriz com valores configurados que 

multiplicará um valor percentual a quantidade de combustível estequiométrica. Esse valor é 

determinado a partir de uma combinação entre a rotação do motor e pressão no coletor de 

admissão. 

To = Tempo de abertura do injetor (ms). 

MAP = Pressão no coletor de admissão (KPa). 

E = Resultado das correções. 

 

Com todos esses fatores agora calcula-se o tempo PWM para a válvula injetora a partir 

de (3): 

                                                    (3) 

3.4.4 Cálculo Para Rotação do Motor 

 

 Podemos calcular a rotação através da leitura da frequência de entrada feita através do 

sensor Hall com a seguinte expressão: 

 

 

                                                  (4) 
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Onde: 

RPM = rotação por minuto 

N = Número de cilindros do motor 

F = Frequência de entrada 

 

 

3.4.5 Cálculo da Densidade do Ar. 

 A densidade do ar pode ser calculada sabendo os valores de temperatura e pressão. 

Como os valores para o cálculo de combustível estão em função de libras/hora (lb/h) e o 

deslocamento do motor esta em polegadas cubicas (in³) o valor da densidade deve ser ajustado 

para libras por polegadas cubicas (lb/in³). Então usamos uma constante de 1,2979 e 

temperatura em Kelvin (273,13) na seguinte expressão: 

                                                    (5) 

Onde: 

D = Densidade do ar (lb/in³) 

T = Temperatura do ar (°C) 

MAP = Pressão do Ar (Kpa) 

Patm = Pressão atmosférica ao nível do mar (Kpa) 

 

 

3.5 DESCRIÇÃO DO FIRMWARE PARA CONTROLE DO MOTOR. 

  

O desenvolvimento de um firmware para controle eletrônico de um motor a combustão 

interna é extenso, então optou-se em utilizar plataformas abertas e arquiteturas de firmware 

automotivo padronizado como a AUTOSAR ( Automotive Open System Architecture) e a 

plataforma aberta de Bruce Blowling and Al Grippo. 

O firmware proposto é capaz de gerenciar um grande número de tarefas e interrupções 

que acontecem ao mesmo tempo. O firmware segue uma lógica de prioridades onde atende 

prioritariamente as tarefas de sincronismo e depois as tarefas de comunicação externa. 

Devido ao curto tempo para execução de cada tarefa, o microcontrolador recebe um 

clock de 32.768Hz, e executa o código de injeção de combustível em uma frequência de 

1500Hz, que resulta em um tempo de 40ns para cada atualização de valor. 



53 
 

4  RESULTADOS 

 

Aqui serão apresentados os resultados obtidos a partir das simulações e testes reais 

com um motor em funcionamento. 

Foi possível observar a relevante atuação da correção pelo sistema de malha fechada, 

que proporciona uma melhor queima de combustível, tendo assim um melhor rendimento e 

menor índice de emissão de poluentes. 

 

4.1 FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para melhor visualização foram utilizados leituras através de um osciloscópio digital 

Tektronix® e por leitura de dados do software TunerStudio®. 

 

Figura 38 – Leituras pelo TunerStudio® 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Na Figura 38, tem-se o tempo de abertura da válvula injetora através da leitura pelo 

osciloscópio. 
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Figura 39 – Leituras pelo Osciloscópio 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

4.2 MAPA DE COMBUSTÍVEL 

 

 Observa-se os valores utilizados na tabela 2 de eficiência volumétrica EV descrita no 

item 3.4.3. 

 A mesma foi construída com o motor em funcionamento e seus valores foram 

aplicados ponto a ponto conforme a necessidade em cada momento observando a leitura do 

sensor Lambda. 

 
Figura 40 – Mapa de eficiência volumétrica 

 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 41 – Mapa de eficiência volumétrica 3D. 

 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

4.3 RESULTADO DA CORREÇÃO POR MALHA FECHADA  

 

Aqui podemos verificar o funcionamento da correção de injeção de combustível por 

malha fechada, onde visualizamos com clareza a atuação da sonda Lambda sobre a 

quantidade de combustível para um mesmo momento de funcionamento do motor. 

 No canal 1 temos a leitura do sinal de acionamento, onde V > 12v simboliza válvula 

aberta injetando combustível e V = 0 válvula fechada. 

 No canal 2 temos a frequência de entrada feita através do sensor Hall, onde indica a 

velocidade do motor, podendo ser calculada por (4). 

Na Figura 42, abaixo podemos ver que o tempo de abertura da válvula injetora é de 

9.435ms com o motor funcionando em malha aberta, ou seja, sem a correção por leitura do 

sensor Lambda. 
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Figura 42 - Leitura da rotação de entrada e saída da válvula injetora em malha aberta 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

Com o motor exatamente na mesma faixa de rotação, temperatura e carga apenas 

ativando o sensor Lambda podemos verificar que o tempo de abertura da válvula injetora 

passou a ser 7.345ms. 

 

Figura 43 -  Leitura da rotação de entrada e saída da válvula injetora em malha fechada 

 

Fonte: Autor (2018) 

A leitura através da sonda lamba informa ao sistema como esta o resultado da queima 

de combustível nos gases de exaustão, indicando se há falta ou sobra de combustível para a 

formação da mistura estequiométrica. 
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4.4 TEMPO DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL  

 

 Podemos observar nesta seção o acionamento das válvulas injetoras utilizando modos 

diferentes de injeção.  

 Para o acionamento das oito unidades injetoras pode-se optar em serem acionadas 

simultaneamente ou de modo alternado, sendo que são acionadas em grupos de quatro 

unidades por canal de saída do modulo de injeção eletrônica.  

 No canal 1 temos o acionamento de uma bancada de quatro unidades injetoras e no 

canal 2 a abertura das outras quatro unidades injetoras. 

 

 

Figura 44 – Tempo de abertura da válvula injetora em modo alternado. 

 

Fonte: Autor (2018) 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O trabalho apresentado incorpora uma metodologia elaborada para fornecer uma 

ferramenta completa para estudar, analisar, controlar, modificar e discutir de forma ampla 

qualquer motor de combustão interna de quatro tempos. Conforme proposto o conceito de 

elaboração evolutiva de cada parte do sistema, a metodologia apresentada executou de forma 

satisfatória sua asserção. O resultado deste trabalho permitiu compreender de forma clara a 

dinâmica dos motores de quatro tempos e os motivos que levaram a indústria automotiva 

implantar os sistemas eletrônicos para controlar os motores. 

 Para o sistema de admissão foi elaborado um coletor que acopla das unidades injetoras 

próximas às entradas dos cilindros, permitindo que apenas o ar circule sobre os dutos. Esse 

coletor apresentou grande influência no funcionamento do motor. Em testes realizados foi 

possível observar que a escolha de uma válvula corpo de borboleta de 75mm de diâmetro para 

a entrada de ar proporcionou uma aspiração muito rápida pelos cilindros, causando uma 

alteração de rotação muito rápida. 

O sistema de injeção de combustível apresentado nesse trabalho é calculado para que a 

massa de combustível injetada para dentro do cilindro seja a mais próxima possível relação 

estequiométrica. No decorrer dos testes praticados concluiu-se que mínimas variações no 

tempo de injeção não causam grandes efeitos na rotação do motor, mas resultaram em um 

aumento do índice de emissão de resíduos tóxicos nos gases de exaustão, produzidos pela 

queima do combustível em excesso. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o sistema proposto é capaz de controlar a 

rotação do motor a partir de valores tomados como referência e ao mesmo tempo manter 

ótimos resultados na analise sobre consumo, eficiência e emissão de poluentes. 

Algumas questões devem ser levadas em consideração sobre os resultados adquiridos. 

Primeiramente por não ter sido testado em dinamômetro para teste em carga, não foi possível 

mensurar a potência e torque obtidos com a aplicação desse sistema. O controle em malha 

fechada para regular a relação ar/combustível se mostrou eficaz, mas não garantem que as 

emissões estejam dentro dos parâmetros impostos pela legislação atual. 

O módulo de injeção eletrônica confeccionado nesse trabalho mostrou ser uma 

ferramenta completa e eficaz para controle do motor. Os parâmetros e configurações podem 

ser alterados para que funcionem em qualquer motor de combustão interna de quatro tempos, 

com isso pode-se afirmar que o objetivo inicial foi alcançado. 
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5.1 PROPOSTAS FUTURAS 

 

 Os resultados obtidos com esse trabalho traz inúmeras novos possibilidades de 

pesquisa e desenvolvimento, sendo apresentadas algumas sugestões como: 

 Desenvolver o controle de ignição. 

 Aprimorar o controle de injeção de combustível, aplicando outras teorias. 

 Desenvolver sistemas de injeção sequencial. 

 Desenvolver uma integração completa com o protocolo CAN automotivo 

utilizando a arquitetura de software padronizada AUTOSAR. 

 Desenvolver um controle bi-combustível. 

 Aplicar em motores de diferentes capacidades e números de cilindros. 

 Aprimorar e reduzir os índices de poluentes. 

 Testar o sistema em variação de carga. 
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