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1. INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais tem sido uma preocupação nos últimos dias devido as excessivas
emissões de gases poluentes derivados de combustíveis fósseis. Neste contexto o álcool
combustível tem aparecido como alternativa para minimização dos problemas ambientais
onde se relatam casos de sucessos na sua aplicação, em particular, nas companhias
produtoras do açucar.
Associado a este problema ambiental, tem-se registado nestes últimos anos uma contínua
instabilidade nos preços dos combustíveis fósseis (para além da ameaça do esgotamento
das suas reservas no mundo), o que afecta negativamente a estrutura de custos das
companhias sobretudo na operacionalização dos meios circulantes complementares ao
processo de produção (tractores, carros administrativos, camiões de transporte de matéria
prima e mercadoria, etc).
Com o grande empenho das grandes potências industriais no mundo, hoje, vários tem sido
as reflexões e estudos baseados em alternativas energéticas, visando proteger o ambiente e
tornar cada vez mais acessível a tecnologia a todos os níveis, ou seja maior sustentabilidade
no desenvolvimento economico e integral das comunidades.
Assim o presente trabalho procura propôr uma alternativa aos problemas que no futuro
possam inviabilizar a continuidade no processo produtivo.
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2. OBJECTIVOS E MOTIVAÇÃO
A escolha do presente tema se reveste de tamanha importância para a sociedade tanto no
contexto ambiental, como no custo de vida que diáriamente sobe mercê do aumento dos
preços de combustíveis fósseis (o petróleo), tornando cada vez mais dificil o acesso a
energia, ao transporte e ao desenvolvimento sustentável das familias e do país em geral.
2.1. OBJECTIVOS
2.1.1. OBJECTIVOS GERAIS
• Popôr um modelo de conversão de motores a gasolina para álcool na Companhia de
SENA; e
•

Impacto ambiental das emissões do veículo movido a álcool.

2.1.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
• Definir de entre as várias alternativas de conversão a mais adequada para o sistema
bicombustível;
•

Propôr alternativa para a diminuição de custos de produção da Companhia de
SENA na perspectiva do uso da bioenergia;

•

Redimensionar o sistema de alimentação
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3. ESTUDO DO ESTADO DA ARTE
O Brasil é reconhecido mundialmente como um dos maiores produtores do álcool e
pioneiro desta tecnologia de uso deste como combustível.
Segundo relatam fontes brasileiras, o álcool combustível foi lançado a 23 de junho de 1927,
em Recife, na Usina Serra Grande Alagoas, como alternativo à gasolina. O
empreendimento manteve-se até os primeiros anos da década seguinte, com bastante êxito
em Pernambuco e Alagoas, estados onde sua comercialização atingiu níveis expressivos.
Semelhante sucesso também vieram a desfrutar outras marcas de combustíveis similares
como a Azulina e a Motorina, surgidas logo após o lançamento da Usga. Mas factores
como desenvolvimento tecnológico, estabelecimento de uma política mais ampla em
relação ao álcool, reequilíbrio no comércio internacional e o binário oferta/preço do
petróleo, entre outros, tiraram a competividade da solução álcool-motor da época. Ficando
entretanto o exemplo de força de organização e amostras do anseio patriótico demonstrados
na oportunidade pelo povo.

3.1. MOTIVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA
Paralelamente a algumas experiências que foram desencadeadas no Brasil, nos anos que
sucederam a Primeira Guerra Mundial, a Usina Serra Grande, localizada no Município de
São José da Laje – Alagoas, por exemplo, desde o ano de 1921 passou a pesquisar e
desenvolver um combustível a base de álcool em substituição a gasolina. A principal
motivação para tal alternativa, segundo vários autores, era a crise na indústria e agricultura
provocada pela retração do mercado internacional do pós-guerra, que culminou na grande
depressão da década 30.
Como no tempo toda gasolina era importada dos Estados Unidos, um combustível nacional
significaria economia de divisas e principalmente a independência energética. Por estes
motivos a questão ganhou grande simpatia popular e largo espaço na imprenssa, com
artigos bastante entusiastícos.

Gerónimo Mariano

3

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

Apesar do forte carácter nacionalista que tomou a questão do álcool, um substituto para a
gasolina, tal busca não estava restrita ao Brasil apenas, pois, na época das citadas
pesquisas, já havia em outros países, vários empreendimentos neste sentido.
Para além do Brasil, se destacam alguns paises como Alemanha, a França e os Estados
Unidos que também desenvolveram a tecnologia na epoca, por um lado como alterantiva a
guerra mundial e outro pelo ambiente e receio de escassez dos combustíveis fósseis em uso.

3.2. AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Houve avanços tecnológicos que viabilizaram uma melhor utilização do o álcool, como
aditivo na gasolina, melhorando suas propriedades anti-detonantes e permitindo a
fabricação de motores com maiores rendimentos.
O avanço dos motores em busca de melhores rendimentos, passavam principalmente pela
melhoria das capacidades anti-detonantes da gasolina, de modo a permitir a utilização de
maiores taxas de compressão nos novos motores. Já era sabido que o álcool quando
adicionado a gasolina, mesmo em pequenas proporções, eleva consideravelmente tais
capacidades, com a vantagem de não trazer propriedades tóxicas e nocívas atribuídas a
outros aditivos com função similar. O único inconveniente do álcool reside no facto de ser
comumente obtido, e o hidratado não prestar para tal fim, devido a formação de uma
mistura instável onde ocorre a desassociação da água, o que provoca consequentes
destúrbios no funcionamento dos motores.
Quando o álcool anidro finalmente passou a ser obtido por metódos de produção,
económica e industrialmente viáveis, desenvolvidos na França, passou a ter um uso bem
mais atraente e adequado, que era o citado papel de aditivo. No qual sua aplicação era
inteiramente satisfatória. Tal facto trouxe consequências directas na adocção de políticas
para a produção e aproveitamento do álcool. [2]
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3.3. CONVERSÃO DE MOTORES
Existem no mundo várias tecnologias de conversão de motores como é o caso do motor a
diesel para óleo vegetal, motores a gasolina para álcool, gás natural, etc. Este avanço
tecnológico na área energética tem ditado sobremaneira uma grande vantagem ao recurso
da Bioenergia, embora seja previsível um inconveniente desastroso contrário ao efeito
estúfa, ela não afecta o equilibrio eneregético global, pela sua natureza e origem, que é
basicamente de transformação natural de matéria orgânica apartir da radiação solar e
inesgotabilidade.
De entre as várias vantagens do recurso a bioenergia destacam-se as seguintes:
•

A Independência energética;

•

Recolha do carbono na atmósfera, evitando a taxa negativa;

•

O emprego;

•

O desenvolvimento sustentável;

•

Os biofertilizantes;

•

Maior conforto nas comunidades rurais e redução do movimento migratório as
cidades (êxodo rural); e

•

Maior dignidade política, exportações de bioenergias preferencialmente a preços
justos e acessíveis.

Segundo, a Elsbett, surgiu no mercado na década de 80 em plena motivação da
implementação de novas fontes energéticas dada pela crise do petróleo, com um motor
multicombustível ideal para consumo de óleos vegetais "in natura", o motor Elko.
Desenvolvido na Alemanha pelo engenheiro Ludwig Elsbett é, a grosso modo, um motor
de ciclo diesel semi-adiabático optimizado para funcionar com quase todos tipos de
combustíveis, sem alterações.
No Brasil, foram feitas várias demonstrações com instalação em veículos nacionais, tendo
apresentado bons resultados de desempenho e economia, segundo as revistas especializadas
da época, e que criaram cobertura sobre o assunto. Vários acordos foram ensaiados para
produção do motor no Brazil, facto que não se concretizou.
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Mesmo na Europa, o motor multicombustível não conseguiu o mercado esperado e tendo
no entanto as empresas se virado a produção de kits de conversão para motores diesel em
motores a óleo vegetal, gás e álcool. Esta oferta de conversão está disponível no Brasil pela
empresa Fendel Tecnologia que utiliza os kits da Elsbett. [3]
Existe outra tecnologia de conversão, de recurso aos CHIPS nos motores de injecção
eletrônica funcionando com álcool combustível, cujo principio de funcionamento é com
base em conexões com os sensores e o módulo do carro. O CHIPS adultera as informações
fornecidas pelos sensores ao módulo eletrônico, dizendo que o motor precisa de certas
regulações para funcionar melhor. Com essa estratégia consegue-se fazer o carro queimar
álcool sem mudanças radicais no motor, sendo para isso preciso, trocar as velas para
modelo a álcool correspondente, depois verificar a bomba de combustível, se for de
caractéristicas diferentes é substituída por outra que suporte álcool. Depois disto, instala-se
o CHIPS abaixo do painel do carro, faz-se as conexões segundo o manual ou catálogo e
regula-se o motor.
O CHIPS possui uma chave que liga e desliga o aparelho, em que na posição ligada, ele
funciona a álcool e na posição desligada ele funciona a gasolina como se nada tivesse sido
instalado. Além disso ele possui um botão de regulação da mistura AR/COMBUSTÍVEL
onde se pode acertar "falhas" devido a um combustível indesejável, ou até mesmo trabalhar
com uma mistura álcool/gasolina.
As suas vantagens residem no facto de redução de custos de exploração de viatura
comparando com o preços do álcool relativamente baixos que a gasolina, para além disso o
rendimento do veículo é óptimo, embora para isso seja necessário maior consumo na
quantidade de álcool.

3.5. MOTORES A DIESEL COM INJEÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO
Uma pesquisa realizada na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP testou com
sucesso a injecção de álcool hidratado em motores diesel.
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Marcelo Feitosa (2002), iniciou essa pesquisa em meados de 1999 com o seu projecto de
doutoramento, em que aborda a possibilidade de reducção de problemas de emissões de
gases poluentes, em motores diesel através da substituição parcial de diesel por etanol
injetado e vaporizado no colector de admissão de motores turbocomprimidos. As pesquisas
envolvendo a substituição parcial ou total de diesel por etanol em motores de ignição por
compressão tiveram o seu auge nas décadas de 1980 e de 1990. Porém, na maioria das
vezes, resultaram em problemas de funcionamento do motor, baixas substituições,
desgastes excessivos das partes do motor, baixo rendimento térmico, etc. Estes problemas
eram causados pela admissão de etanol líquido pelos cilindros, causando queima irregular e
resultando nos problemas acima descritos.
A grande inovação do estudo, reside no facto de que o etanol admitido pelos cilindros,
através do colector de admissão, encontra-se na forma de vapor, o que resulta em
funcionamento extremamente irregular do motor, possibilitando grandes substituições de
diesel por etanol, reducção das emissões poluentes e grande aumento no rendimento
térmico do motor. Neste caso, não há mistura de combustíveis, não necessita de aditivos ao
etanol nem do uso de sistemas de injecção de alta pressão para o mesmo combustível, pois
o mesmo é adicionado ao colector de admissão.
O sistema de injecção de etanol no colector de admissão de um motor de ignição por
compressão turbocomprimido consiste na instalação de bicos injetores normalmente
utilizados nos sistemas de injeção de motores de ignição por centelha (motores a gasolina
ou a álcool). No local da instalação dos injectores é projetado o coletor de admissão de tal
maneira que o fluxo de ar admitido pelos cilindros é capaz de vaporizar eficientemente o
etanol debitado pelos injetores.
A substituição de diesel por etanol, segundo a pesquisa, apresenta muitas vantagens
comparativamente as evoluções tecnológicas que tem sido levadas a cabo nesta área,
relacionado com o problema da presença de água no cilindro, entre outros. Só para
exemplificar eis algumas das vantagens comparativas:
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Permite substituições de até 55% da massa de diesel por etanol, sem problemas
de funcionamento do motor. Ensaios com 20, 35 e 50% de substituição foram
realizados para várias cargas e rotações resultando em vantagens para todas
condições ensaiadas;

•

Verificou-se aumentos de até 25% no rendimento térmico do motor, resultado
da combustão do diesel na presença do vapor de etanol;

•

Não houve necessidade de uso de aditivos ao etanol, haja vista que a ignição da
mistura se dava pela injeção do óleo diesel no interior do cilindro;

•

Reduções em até 81% na emissão de material particulado foram medidas,
colocando o motor em questão, que atende as Normas Européias de Emissões,
dentro dos limites permitidos;

•

Reduções em até 83% a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) e de até 18% a
emissão de dióxido de Carbono (CO2) ao ambiente;

•

Menor contaminação do óleo lubrificante por resíduos de carbono;

•

O sistema possibilita o funcionamento do motor com potências até 30%
superiores a potência a plena carga, através de alimentação adicional por etanol
(sem redução do débito de diesel), isto sem implicar em aumento da emissão de
particulas aditivas e de NOx quando comparado com o funcionamento do
mesmo motor a plena carga

A desvantagem é que para a implantação deste sistema num veículo a diesel, há
necessidade da instalação de um segundo sistema de combustível, constituído por tanque,
linhas, filtro, bomba de baixa pressão, flauta e bicos injectores comuns aos motores a
gasolina ou a álcool, para além do revestimento típico a usar.
No contexto do presente trabalho vê se importância no desenvolvimento deste processo na
Companhia de Sena, e para o país em geral, pois para além de rentabilizar as
potencialidades da cana de açucar, poderá sobre maneira ajudar a empresa a minimizar os
custos de exploração e trazer mais valia as comunidades e que no futuro esta constitua uma
prática universal das Companhias de açucar no país. Por outro lado, as melhorias que seram
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propostas para máximizar o processo de produção do álcool e seus componentes químicos a
baixo custo irão sobremaneira trazer vantagens multiplas.
4.1.CONVERSOR DE COMBUSTÍVEL
O uso de álcool não prejudica o motor, nem se quer a corrosão como o desgaste, que são
muito mais freqüentes com o uso da gasolina. Na realidade é possível verificar umcréscimo
na vida útil do motor que utiliza álcool, pois neste caso não ocorre contaminação do óleo
lubrificante. Aliado a isso, a combustão deste combustível é mais suave, o que diminui o
atrito entre as peças e conseqüentemente o desgaste.
Nos carros antigos, o carburador sofria um grande desgaste com o uso desse combustível, o
que afetava o funcionamento do motor. Atualmente, além desse sistema não ser mais
utilizado, o sistema de injeção é projetado para suportar álcool.
O conversor é um dispositivo que se monta nos veículos por meio de conectores, que
gerência o sistema de alimentação através de uma rede de processadores responsável por
identificar os parâmetros originais, no sistema de injeção eletrônica, e re-processar este
sinal, compatibilizando o motor do veículo com o combustível localizado na bomba. O
conversor capta e re-processa este sinal para o motor, que passa a trabalhar com o
combustível desejado, alternativo.
O conversor é facilmente adaptável à maioria dos veículos com injeção eletrônica
multiponto digital, incluindo modelos importados, e sua transferência só poderá ser feita
em veículos compatíveis.
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4. ADAPTAÇÃO DOS MOTORES A GASOLINA PARA O FUNCIONAMENTO A
ÁLCOOL
4.1.INTRODUÇÃO
A crescente demanda pelos transportes e expansão das metrópoles vem criando problemas
de qualidade do ar que acabarão por inviabilizar o uso de veículos no mundo. A
implantação de programas de sensibilização e monitoria do uso de combustíveis nos países
onde a industria automóvel impera, é uma evidência de que serão necessárias mudanças
conceituais muito profundas nos veículos, nos combustíveis e nos sistemas de transporte.
Inicialmente, as tendências tecnológicas se prenderam à melhoria da eficiência da
combustão e do pós-tratamento dos gases expelidos, mas a evolução do veículo como um
todo (transmissão, pneus, aerodinâmica, peso etc.) veio em seguida em socorro do controle
de emissões de gases poluentes. As tecnologias mais modernas exigem também melhor
qualidade dos combustíveis, abrindo espaço para a competitividade dos combustíveis
limpos e renováveis.
Actualmente, com a necessidade de redução ainda maiores das emissões e do consumo
energético, tecnologias completamente diferentes começam a fazer sentido e, os veículos
elétricos surgem como a solução definitiva. Entretanto, os sistemas de geração de energia
passam a se constituir nos alvos principais do desenvolvimento, requerendo combustíveis e
materiais especiais, catalisadores e sistemas eletrónicos de gestão de parâmetros, onde
ocorrem semelhanças importantes entre os diversos conceitos.
Assim, o desenvolvimento de tecnologias de aplicação imediata pode ser em grande parte
para os sistemas futuros, como por exemplo os combustíveis limpos que também poderão
ser importantes para a era do veículo a hidrogênio com reformador a bordo e muito em
particular o uso da Bioenergia para maior sustentabilidade do desenvolvimento e progresso
no mundo.

Gerónimo Mariano

10

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

4.2.CÉLULAS A HIDROGÊNIO
Segundo, Joist Kevin (2004), as células eletrolíticas a hidrogênio já substituem os motogeradores termo-elétricos, com uma eficiência de conversão energética duas vezes superior.
Conceitualmente, a célula eletrolítica a hidrogênio quebra a tradição tecnológica que busca
a produção de motores que se aproximam do rendimento termodinâmico do ciclo de
Carnot, onde a eficiência de conversão energética de 50% é tida como o limite máximo ou
meta de projecto.
No caso da célula a hidrogênio, a conversão da energia química do combustível em
mecânica na roda do veículo não passa pelo estágio da energia térmica, evitando os
processos de alta entropia e de perda de energia: a eficiência de uma célula a hidrogênio
chega a 80% na transformação de energia química-elétrica, o que nos permite dizer que o
físico Carnot nos advertiu há mais de 200 anos que os processos termodinâmicos deveriam
ser evitados. Infelizmente a humanidade entendeu que aquelas eficiências deveriam ser
tomadas como metas de projecto e, com isso, desperdiçou mais da metade do petróleo que
consumiu até hoje, gerando efeito estufa e poluição.
A tecnologia do veículo a hidrogênio encontra-se actualmente em desenvolvimento em
diversas frentes no mundo. Embora existam protótipos de veículos leves e pesados em
funcionamento em diversas partes do mundo, ainda há muitas questões a serem resolvidas
para sua utilização em larga escala pelo mercado mundial. Tais questões referem-se
principalmente ao insumo energético a ser utilizado para a geração do hidrogênio. Em
princípio, qualquer dos combustíveis utilizados hoje ou no passado pode servir de fonte
para a geração de hidrogênio, desde a biomassa (madeira, resíduos agrícolas etc.) até os
combustíveis conhecidos, metanol, etanol, gasolina, diesel ou mesmo o gás natural.
Uma vez que as células que compõem as pilhas para geração de eletricidade nesses
sistemas possuem uma camada de catalisador à base de platina, o hidrogênio necessita um
alto grau de pureza para que possa ser utilizado como “combustível”, o que resulta na
necessidade de que os combustíveis dos quais ele será extraído sejam, também, isentos de
impurezas. Desta forma, os esforços actuais no sentido de produzir combustíveis mais
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“limpos” não serão desperdiçados ao pensarmos na substituição futura dos veículos a
combustão interna por veículos elétricos. Neste caso, diversas são as alternativas para a
produção do hidrogênio, dentre as quais destacam-se novamente o álcool, principalmente o
etanol obtido a partir de fontes renováveis e o gás natural que, embora não seja renovável e
necessite de purificação para atingir a qualidade necessária, também figura como um
insumo importante. Diferentemente dos derivados de petróleo, que necessitam de grandes
instalações para seu refino, o hidrogênio pode ser produzido tanto em grandes plantas
centralizadas como por reformadores menores instalados nos postos de abastecimento, ou
mesmo, miniaturizados e embarcados nos próprios veículos.

Fig.1. Sequência do processo de obtenção das células de hidrogénio
Dependendo do insumo energético a ser utilizado para a produção de hidrogénio, existe
uma grande variedade de processos produtivos a serem explorados. Um dos processos
capazes de produzir hidrogénio de alta pureza é a eletrólise da água, o que pode conferir
também o status de combustível renovável se a fonte de energia for hidroelétrica, eólica,
solar ou da biomassa. Actualmente, o processo industrial mais utilizado é a reforma de gás
natural, porém é necessária uma purificação adicional para evitar a contaminação por CO e
enxofre, dois compostos altamente prejudiciais às células eletrolíticas a hidrogênio.
Em todos os processos produtivos, as instalações fixas são possíveis, mas a reforma de
combustíveis líquidos ou de gás natural e a eletrólise da água parecem ser as mais
plausíveis para instalações menores, dimensionadas para postos de abastecimento ou
garagens disseminados pelas cidades. Por último, se a fonte de hidrogénio for um
combustível líquido (gasolina, diesel, metanol ou etanol), a reforma pode ser feita tanto nos
postos de abastecimento como a bordo.
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4.3.VEÍCULOS HÍBRIDOS
O veículo híbrido possui tracção eléctrica alimentada por um gerador movido por um motor
de combustão, onde a geração da energia é um aspecto muito importante. Nos veículos a
hidrogénio, a célula a combustível desempenha o papel do gerador e o seu
dimensionamento pode ser beneficiado se houver um pequeno grau de hibridização visando
a recuperação de energia nas frenagens e desacelerações para aumentar a eficiência do
veículo. Além disso, um pequeno grau de hibridização ajuda a manter uma demanda
mínima de potência da célula para estabilizar o sistema e evita o encharcamento das
membranas com o veículo parado. Entretanto, o desempenho do veículo não pode depender
do sistema de armazenagem porque ele pode estar descarregado em algumas situações, ou
seja, as células de hidrogênio devem ser suficientes para propelir o veículo em subidas,
viagens longas e mesmo nas acelerações normais.
Diante disso, os veículos híbridos com motor de combustão interna, gerador de energia
elétrica, acumulador (bateria ou utracapacitores) e motor eléctrico de tracção possuem
diversos sub-sistemas semelhantes aos dos veículos a hidrogénio, representando assim,
uma interessante plataforma para o desenvolvimento de tais sistemas. Nesse sentido, podese considerar que os veículos híbridos representam uma transição importante para o
desenvolvimento dos veículos a hidrogénio, assim como os motores turbo-hélice o foram
para o desenvolvimento dos aviões a jato.
4.3.1. PARTICULARIDADES
Os veículos híbridos caracterizam-se por manterem o motor de combustão trabalhando
sempre em regimes mais constantes de velocidade, embora com carga (torque) variável,
minimizando os transitórios que dificultam a geração de potência com baixo consumo e
com menor nível emissões. Esta vantagem do regime constante por si já potencializa
reduções de consumo e emissões, embora pouco expressivas. Por isso é necessário
optimizar tanto o veículo quanto o motor para o sistema híbrido, bem como dotá-los de
tecnologias avançadas de controle de emissões associadas ao uso de combustível limpo
para que essa vantagem seja significativa. Há dois tipos básicos de sistemas híbridos:
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a) Em série, onde o motor de combustão aciona um gerador eléctrico e este alimenta a
bateria e/ou o moto-gerador eléctrico. Este último aciona as rodas ou é acionado por
elas nas desacelerações, recuperando energia; e
b) Em paralelo, onde ambos os motores podem acionar as rodas do veículo, ou estas
podem acionar o moto-gerador para a recuperação de energia.
Na configuração em paralelo, vários conceitos são possíveis, o que resulta em diversos
“graus de hibridização”, dependendo da aplicação. A tração pode ser mais mecânica, com a
participação direta do motor de combustão na tração do veículo e o auxílio de um pequeno
motor eléctrico complementar, onde o motor de combustão tem a função principal de
manter o fornecimento de energia ao movimentar um gerador que abastece o motor
elétrico, e uma bateria, para as acelerações e outras sobrecargas momentâneas.
Nos autocarros híbridos eléctricos actuais, é mais comum a tração puramente eléctrica, na
configuração em série, com motor a diesel. Suas vantagens decorrem da utilização de
motores menores, com menor potência de atrito, funcionando em regime constante. Isso
reduz os problemas de emissão de particulas nos regimes transitórios e facilita o emprego
de filtros de particulas e conversores catalíticos.
Considerando que a busca por menor consumo de combustível leva o projecto a
dimensionar o motor para trabalhar na região de torque máximo e de mínimo consumo
específico, os catalisadores, associados a uma calibração especial do motor, são geralmente
necessários para reduzir a emissão de NOx, que é máxima nestes regimes dos motores de
combustão interna.
Os ultracapacitores suportam picos muito rápidos e intensos, sendo particularmente
interessantes para as aplicações em sistemas híbridos de tracção, oferecendo melhor
resposta para a aceleração (aumenta o pico de potência disponível) e eficiência muito maior
na captura de energia recuperada do freio. Isto se prende ao facto de as transformações
químicas da bateria libertarem muito mais calor do
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que as físicas do capacitor quando a corrente é elevada, o que chega a reduzir a energia
capturada na frenagem a apenas 20% da regeneração, enquanto que os capacitores atingem
95%. Diz o artigo que os ultracapacitores libertam dez vezes mais potência (aceitam até
500 Ampéres) e duram dez vezes mais que as baterias(10 anos ou 500.000 ciclos), são mais
confiáveis em faixas mais amplas de temperatura e causam menor impacto ambiental no
sucateamento. Mesmo as baterias de níquel e hidreto metálico não competem com os
capacitores.
A aplicação de ultracapacitores vários desáfios tecnológicos foram vencidos para tornar
este autocarro híbrido de 12 metros realmente mais económico e menos poluente do que os
convencionais, condições inevitáveis para que o conceito de sistema híbrido possa
apresentar vantagens ambientais e de eficiência energética. Neste projecto, a energia
regenerada dos freios é armazenada em ultracapacitores e recuperada com perdas muito
menores do que as que ocorrem em sistemas que a armazenem em baterias, conforme
mencionado. Como resultados finais, este veículo foi certificado com emissões de 0,54
g/kW-h de NOx, 5,0 g/kW-h de CO e 0,0 g/kW-h de particulas, o que representa realmente
um avanço considerável em direcção ao autocarro limpo. Além disso, o consumo de
combustível deste autocarro é de 2,1 km/l quando equipado com ultracapacitores, e 1,5
km/l quando equipado com baterias, o que pode ser comparado aos convencionais que
consomem 1,06 km/l em tráfego urbano. Tal conquista se deve à aplicação das melhores
tecnologias em todos os subsistemas do veículo, entre os quais se pode destacar:
•

Motor de combustão: o veículo foi certificado com motor a gasolina Ford V-10

classificado como ULEV (motor limpo), com emissões altamente controladas por
dispositivos e projectos especiais para isso;
•

Conjunto de tração: Siemens ELFA, que é um sistema de corrente alternada e alta
eficiência, além de possuir baixo peso o que também reduz o consumo de energia
e de combustível;
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Sistema de comando eletrónico: capaz de integrar todos os subistemas, buscando
as melhores combinações entre a solicitação eléctrica com o mapa do motor de
combustão (isto é, suas características de emissão, consumo, torque, frequência de
rotação, etc.), modulando inclusive a curva de resposta exigida do motor térmico
nos transitórios de carga.

É digno de nota que a transmissão eléctrica também foi objecto de modernização para que
os ganhos em eficiência fossem atingidos. Mais importante ainda é que o motor de
combustão foi projectado para baixa emissão, o que foi factor fundamental para o
atendimento de limites de emissão muito baixos. Além disso, o motor tem tamanho
compatível com o peso do veículo (V-10), para não sobrecarregar o sistema de
armazenagem de energia e assegurar a sua alta eficiência na operação.
Em sistemas com células a hidrogénio, a aplicação de ultracapacitores também facilita a
regulação da carga do sistema, devido à sua linearidade entre a energia armazenada e a
voltagem, o que permite a sua ligação em paralelo com a célula a hidrogénio e simplifica o
circuito regulador. A rapidez de resposta do ultracapacitor permite retardar a resposta da
célula a combustível em transitórios, de modo a gerar potência extra por algum tempo e
estabilizar os fluxos de gases e de remoção de água das membranas. Nos automóveis
eléctricos esta tecnologia é igualmente importante.
No veículo a hidrogénio FCX, a Honda conseguiu aumentar 20% na autonomia e 33% no
pico de potência (80 para 107 HP) com o emprego de ultracapacitores, tendo atingido 45%
de eficiência geral do veículo, enquanto que nos híbridos e veículos comuns este valor se
reduz a 29% e 18% respectivamente. Como as acelerações são mais importantes nos
automóveis, os sistemas híbridos em paralelo têm sido preferidos. Num dos exemplos mais
interessantes, que é o automóvel Toyota Prius, o sistema permite que o motor de
combustão e mais dois motores elétricos, todos acoplados por uma caixa planetária,
acionem a transmissão, isoladamente ou em qualquer combinação entre eles.
Dependendo da solicitação do veículo, os motores elétricos podem funcionar como motor
ou como gerador para abastecer uma bateria de equilíbrio do sistema, tanto acionados pelo
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motor de combustão quanto pelo movimento do próprio veículo (recuperação de energia).
O segundo motor elétrico, de menor potência, actua como controlador da velocidade da
caixa planetária, cujo conjunto se comporta como uma transmissão continuamente variável.

Este sistema, muito sofisticado, é gerenciado por um computador a bordo que controla os
três motores. Além disso, o motor de combustão interna é completamente diferente dos
convencionais, trabalhando segundo o ciclo Atkinson, que é uma variação do ciclo Otto,
com taxa de expansão de 13,5:1 e com controle eletrónico da massa admitida de mistura
através da variação do instante de fechamento da válvula de admissão (sistema VVT-i).
Desta forma, evita-se a detonação e a perda de energia gerando vácuo no colector de
admissão, além de incluir uma série de outras inovações que simultaneamente aumentam a
eficiência e reduzem as emissões.
Tais modificações somente foram possíveis devido às facilidades criadas pela hibridização;
entretanto, são elas que respondem pela baixa emissão do veículo. Dotado de dois
catalisadores, três sondas lambda e dos recursos acima, este veículo tem níveis de emissão
cerca de trinta vezes inferior aos dos limites actuais do PROCONVE, emite 40% a menos
de CO2 e apresenta um consumo de 1 litro de combustível para 20 km percorridos.
Qualquer que seja a configuração desses sistemas híbridos, entretanto, os padrões de
emissão mais baixos, como o SULEV da Califórnia, somente podem ser atingidos se os
veículos forem dotados de equipamentos de controle das emissões. Caso não sejam
implantados tais sistemas, a redução nas emissões pode ser insignificante e, caso o motor
utilizado não seja de alta tecnologia e o sistema não esteja optimizado, as emissões de um
veículo híbrido podem ser até mesmo maiores que as dos veículos convencionais novos.
Observe-se ainda que, atingida a meta de desenvolver veículos híbridos com motor limpo,
utilizando combustíveis limpos, estes já são competitivos com veículos de concepção
tradicional (apenas com motor de combustão interna) com as mesmas tecnologias e
mesmos níveis de emissão e, além disso, exercem papel importante no desenvolvimento de
veículos de tração eléctrica alimentados por gerador electroquímico em regime
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razoavelmente constante. Nesse sentido, o papel mais importante do híbrido está no
desenvolvimento de sistemas de tração eléctrica e sistemas de gerenciamento da energia,
conceitos que se aplicam aos veículos a hidrogênio onde, grosseiramente falando, as
células a hidrogênio ocupam o lugar do grupo gerador em sistemas com diferentes graus de
hibridização.

5. TEORIA DE COMBUSTÃO
5.1.TIPOS DE COMBUSTÍVEIS
Os combustíveis utilizados nos motores de combustão são misturas de vários
hidrocarbonetos e na sua maioria às condições normais de pressão e temperatura
encontram-se no estado líquido. Os combustíveis possuem grande energia específica e o
valor do seu poder calorífico inferior varia de 19,7 à 45,4 MJ/kg.
Utilizam-se os seguintes índices para a classificação dos combustíveis:
Poder anti detonante (Índice de Octanas) é bastante importante para a classificação de
combustíveis utilizados em motores a carburador.
O número de octanas é a medida que caracteriza o poder anti detonante.
O número de octanas “OZ” indica que o poder anti detonante dum combustível num motor
de ensaio corresponde a uma mistura de a partes volumétricas de iso-octana:
CH3 C(CH3 )2 CH2 (CH3 )2

(5.1.1)

e de (100-a) partes volumétricas de heptano
CH3 (CH2 )5 CH3

(5.1.2)

Pode-se aumentar o poder anti detonante com aditivos que contenham chumbo, que é o
caso do tetra-etilato de chumbo (até 0,05% do volume)
Os números usuais de octana são 88, 92 , 96, etc.
A reacção de ignição é um parâmetro importante a ter em conta quando se trata da
classificação de combustível do tipo gasóleo. Esta reacção de ignição é medida pelo
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número de Cetano “CaZ”.
O Número de Cetano representa o processo de ignição do combustível gasóleo num
motor de ensaio, combustível este composto por a partes volumétricas de Cetano
C16 H34

(5.1.3)

Cuja reacção de ignição é 100 e (100-a) partes volumétricas de metilnaftaleno
CH3 C10 H7 cuja reacção de ignição é zero (0).
Os valores comuns do número de cetano “CaZ” variam entre 45 e 60. A relação existente
entre o número de cetano e o de octanas é dada pela relação:
CaZ = 60 − 0,5·OZ

(5.1.4)

Comportamento em ebulição – é uma característica importante dos combustíveis. Para
os combustíveis não existe um ponto de ebulição, mas sim uma linha de ebulição porque
eles são misturas de vários elementos. Uma pequena pressão de ebulição provoca perdas
de combustível e conduz ao perigo de formação de bolhas de vapor de combustível. As
grandes pressões de ebulição provocam um mau comportamento ao arranque.
Ponto de inflamação – é a temperatura a que os vapores de combustível se inflamam ao
aproximar-se de uma fonte de ignição.
Ponto de combustão – é o ponto em que os vapores combustíveis começam a arder
depois de se auto-inflamarem.
Ponto de ignição – é a temperatura a qual resulta uma auto ignição da mistura
combustível.
Ponto de solidificação – é a temperatura a qual no combustível a parte líquida e os
componentes sólidos se separam.
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As mistura de combustível e ar só se queima se as suas composições encontrarem-se dentro
do limite de ignição. Este limite para a gasolina varia entre 1 e 8 % do volume de vapor de
gasolina no ar.

5.2.COMBUSTÃO
A química da combustão é um problema de engenharia prático com muito significado
teórico. Os engenheiros têm que estar cientes das várias teorias de combustão já avançadas
de forma explicar certos fenómenos que surgem nos motores de combustão interna.
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5.2.1. EQUAÇÕES DE COMBUSTÃO
Considere-se a reacção que surge entre o carbono e o oxigénio para dar origem ao dióxido
de carbono:
C + O → CO

(5.2.1)

Esta equação implica que:
1 molécula de C + 1 molécula de O2 → 1 molécula de CO2

(5.2.2)

A massa relativa da mistura e dos produtos é dada pelo seu peso molecular:
C:12

O2:32

CO2:44

daí:
12 kg C + 32 kg O2 = 44 kg CO2

(5.2.3)

ou por outra:
1 mole C + 1 mole O2 → 1 mole CO2

(5.2.4)

Um mole de qualquer gás perfeito, sob determinadas condições de temperatura e pressão,
ocupa um volume definido e esta condição é próxima da dos gases reais a baixas
pressões. Daí a Equação (1.4) pode ser escrita como:
1 volume gasoso C + 1 volume O2 → 1 volume CO2 p,T

(5.2.5)

Comparando as Equações (5.2.1),(3.2),(5.2.4) e (5.2.5) vê-se que a Equação (5.2.1) pode
ser interpretada como molar, molecular ou com certa aproximação uma equação
volumétrica. Esta forma básica da equação química pode ser convertida numa equação
mássica multiplicando cada termo pelo peso molar apropriado.
Pelas mesmas razões, a reacção de combustão de hidrogénio e oxigénio pode ser escrita
de qualquer das formas seguintes:
(5.2.6)
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1 mole H2 + ⏐ mole O2 → 1 mole H2O
1 volume H2 + ⏐ volume O2 →1 volume H2O p,T
2 kg H2 + 16 kg O2 = 18 kg de H2O
18 kg de mistura = 18 kg dos produtos
Estas reacções mostram que a massa da mistura deve ser igual a massa dos produtos, mas
o número de moles (e volume) não tem necessariamente de ser igual.

5.2.3. PROPRIEDADES DO AR
O ar seco é uma mistura de gases que representam a seguinte composição percentual:
oxigénio, 20,99; nitrogénio 78,03; árgon, 0,94, e alguns traços dos gases raros néon, hélio,
e crípton; dióxido de carbono, 0,03; e hidrogénio, 0,01. Para muitos dos cálculos é
suficientemente preciso considerar que o ar seco é composto por 21 por cento de oxigénio
e 79 por cento de gases inertes na forma de nitrogénio. A mistura do ar húmido na
atmosfera varia entre grandes limites dependendo das condições meteorológicas. Em
muitos casos na sua presença manifesta-se a presença de material inerte.

Gerónimo Mariano

22

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

No processo de combustão o constituinte activo é o oxigénio o nitrogénio aparente
considera-se inerte. Daí para cada mole de oxigénio fornecido , 3,764 moles de nitrogénio
aparente acompanham o oxigénio na reacção:

5.2.3. ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS NOS COMBUSTÍVEIS
Os elementos combustíveis nos combustíveis são predominantemente o carbono e o
hidrogénio, pequenas quantidades de enxofre compõe a outra parte dos elementos. Os
combustíveis líquidos são misturas complexas de hidrocarbonetos, contudo para os
cálculos de combustão a gasolina e o gasóleo são designados pela formula molecular
(C8H17)
5.2.3.1. COMBUSTÃO COM O AR
Em muitos casos a combustão dá-se com o ar atmosférico e não com oxigénio puro. O
nitrogénio e outros gases presentes no ar meramente diluem a concentração do oxigénio e
geralmente aparecem nos produtos de combustão sem sofrerem alterações na sua forma
inicial. Por exemplo na combustão do carbono e oxigénio puro:
C + O → CO

(5.2.7)

No caso da combustão dar-se com o ar:
C + O2 + 3,76 N2 → CO2 + 3.76 N2

(5.2.8)

multiplicando cada termo pelo seu peso molecular, obtém-se:
12kgC + 32kgO +106kgN = 44kgCO +106kgN

(5.2.9)

Os passos para balancear as equações químicas podem ser ilustrados pela combustão
completa de C8H8 com ar seco.
Primeiro faz-se o balanço do carbono do seguinte modo: (Cmistura = Cprodutos)
C8 → 8CO2
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(5.2.10)
23

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

depois o balanço do hidrogénio (Hmistura = Hprodutos)
H18

(5.2.11)

9 H2 O

seguido pelo balanço de oxigénio (Oprodutos = Omistura)
12 ½ O2

(5.2.12)

8 CO2 + 9 H2 O

e finalmente o balanço do hidrogénio (N2 = 3,76 O2)
12 ½ (3.76)N2

47N2

(5.2.13)

A equação da combustão completa é:
C8 H18 +12 ½ O2 + 47N2

8CO2 + 9H2 O + 47N2

(5.2.14)

O RAC, relação ar combustível, é a relação entre a massa do ar e a de combustível que
participam na combustão:

15 kg ar por 1 kg de combustível é a relação estequiométrica para o combustível C8H18
O RAC pode ser:
• RACs – relação ar combustível estequiométrica
• RACa – relação ou combustível actual
O coeficiente de excesso de ar λ, é a razão entre a relação ar combustível actual sobre a
estequiométrica, como segue na expressão:

(5.2.15)
o coeficiente λ pode ser:
λ = 1 – mistura estequiométrica
λ < 1 – mistura rica
λ > 1 – mistura pobre
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Usualmente uma combustão envolve ar insuficiente ou excessivo em relação à
quantidade teórica. Assumido que foi fornecido mais 25 por cento de ar em relação ao
valor teórico a reacção toma o seguinte aspecto:
C8 H18 + 5/4(12 ½ O2 + 47N2)

8CO2 + 9H2O + 3.12O2 + 58.75N2

(5.2.16)

Quando o combustível contém oxigénio o procedimento é o mesmo que o anterior, excepto
que o oxigénio do combustível deve ser diminuído do oxigénio a ser fornecido
com o ar.
A combustão completa do álcool etílico é dada por:
C2 H3 OH3 + 3O2 + 3(3,76)N2

2CO2 + 3H2 O +11,28N2

(5.2.17)

E a relação ar – combustível passa a ser:

No presente trabalho a análise centrar-se-á na relação entre os RACs dos diferentes
combustíveis, nomeadamente gasolina e álcool para efeitos de conversão devendo para o
efeito redimensinar o diâmetro do gicleur e o tempo de injecção para os dois sistemas
diferentes de alimentação de combustível no motor.
5.3.MOTORES A CARBURADOR
A queima do combustível ocorre sempre com a presença do oxigénio contido no ar. A função
do carburador é de controlar a quantidade e as proporções de combustível e ar que entram nos
cilindros do motor de forma a controlar a potência e a velocidade deste. O carburador é também
requerido para atomizar o combustível em partículas finas de forma a criar uma mistura
adequada.
As proporções de combustível e ar são consideradas em termos de massa, a razão para esta
medição deriva do facto da massa ser constante enquanto o volume e o peso variarem em
função da temperatura e altitude respectivamente.
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Os motores modernos, principalmente os providos de catalizadores funcionam com misturas
que podem ser desde ligeiramente pobres ou um pouco ricas dependendo das circunstâncias.
Em geral, contudo, é certo que as misturas pobres fazem com que o motor aqueça enquanto as
ricas fazem o motor funcionar frio mas aumentam o consumo de combustível, ambos os
extremos causam perdas de potência.
O RAC da mistura que entra no motor afecta o processo de combustão e logicamente a
composição dos gases de escape. As legislações vigentes referentes as emissões dos gases
de escape complicam a construção dos carburadores tendo em vista a aprovação nos
testes a que estes são submetidos.
Tabela 5. relação ar-combustível em função dos regimes da combustão[in MCI, 2003]

O carburador primitivo é composto de duas secções básicas: cuba que serve para fornecer o

combustível e venturi, onde o combustível se mistura com o ar. O nível do combustível a
cuba é controlado pela bóia. Quando a bomba de combustível funciona este entra na cuba
elo orifício que é aberto e fechado pela bóia. Quando o nível do combustível atinge o seu
máximo levanta a bóia que por sua vez empurra a agulha contra a sua sede fechando este
modo a entrada de combustível.
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Fig. 2. Carburador[in MCI, 2003]
Quando o motor é posto em movimento, os êmbolos no curso de admissão provocam uma
depressão no colector de admissão. O fluxo de ar dirige-se aos cilindros através do colector e
do carburador. Ao passar pelo tubo principal do carburador encontra lá uma restrição chamada
venturi. No venturi a velocidade do ar aumenta causando uma depressão. O pulverizador
principal que é um tubo que liga o venturi a cuba é colocado no meio desta depressão, o que faz
com que a pressão atmosférica force o combustível a dirigir-se da cuba para o venturi. Mal que
o combustível toca no fluxo de ar a alta velocidade, este atomiza-se. Atomizar é o nome que se
dá ao processo em que o combustível se pulveriza em pequenas partícula e forma com o ar uma
corrente gasosa. O carburador primitivo só fornece uma mistura correcta para uma única
velocidade do ar que passa pelo tubo de venturi.
Devido as diferentes características dos fluxos de combustível e ar, ele ministra uma mistura
rica à altas velocidades, quando uma grande quantidade de ar está a passar pelo venturi, e uma
mistura pobre a baixas velocidades quando uma pequena quantidade de ar passa por lá. De
forma a corrigir este problema e a dar uma eficiente carburação mesmo com a variação da
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velocidade do motor algumas formas de compensação são usadas. Quando o motor é posto em
movimento, os êmbolos no curso de admissão provocam uma depressão no colector de
admissão. O fluxo de ar dirige-se aos cilindros através do colector e do carburador. Ao passar
pelo tubo principal do carburador encontra lá uma restrição chamada venturi. No venturi a
velocidade do ar aumenta causando uma depressão.
O pulverizador principal que é um tubo que liga o venturi a cuba é colocado no meio desta
depressão, o que faz com que a pressão atmosférica force o combustível a dirigir-se da cuba
para o venturi. Mal que o combustível toca no fluxo de ar a alta velocidade, este atomiza-se.
Atomizar é o nome que se dá ao processo em que o combustível se pulveriza em pequenas
partículas e forma com o ar uma corrente gasosa.
O carburador primitivo só fornece uma mistura correcta para uma única velocidade do ar que
passa pelo tubo de venturi. Devido as diferentes características dos fluxos de combustível e ar,
ele ministra um mistura rica à altas velocidades, quando uma grande quantidade de ar está a
passar pelo venturi, e uma mistura pobre a baixas velocidades quando uma pequena quantidade
de ar passa por lá. De forma a corrigir este problema e a dar uma eficiente carburação mesmo
com a variação da velocidade do motor algumas formas de compensação são usadas.

Fig. 3. Curva de aceleração [in MCI, 2003]
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5.3.1 CARBURADOR COM GICLEUR DE AR
Nos referidos carburadores, segundo Prof. Doutor Engº Jorge Nhambiu (2003), incorporase um gicleur de ar ao mesmo nível a que se encontra o combustível na cuba e as aberturas
no topo do tubo pulverizador estão sujeitas a depressão surgida durante o tempo de
admissão do motor. No interior do tubo pulverizador existe um tubo de emulsão que tem
uma série de aberturas e um gicleur de correcção no topo.
Geralmente o aumento da velocidade do motor aumenta a depressão e o poço esvazia-se de
combustível, misturando-se com o ar que flúi do gicleur de correcção e passa pelas
aberturas no tubo de emulsão. As aberturas vão se descobrindo a medida que o combustível
vai sendo usado permitindo um aumento do ar na mistura e consequentemente
empobrecendo-a. Mais tarde o fluxo de combustível é restringido pelo
gicleur principal e a relação ar - combustível é empobrecida a medida que a velocidade do
motor aumenta.

Figura 4. Carburador com gicleur de ar[in MCI, 2003]
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No processo de conversão importa o dimencionamento do diâmetro do gicleur do carborador
pelas equações de projecto do carborador.

q – w = (h2 – h1) +

V22 − V12
2g

(5.3.1)

Onde:
v – volume específico
V – velocidade
U – energia interna
h– entalpia
w– trabalho
q–calor
p- pressão

P1V1k = P2V2k = C
T2 ⎛ P2 ⎞
=⎜ ⎟
T1 ⎜⎝ P1 ⎟⎠

(5.3.2)

k −1
k

(5.3.3)

Δh = CPΔT

(5.3.4)

q – w = (U2 – U1) + (P2V2 – P1V1) +

V22 − V12
2g

(5.3.5)

Escoamento do combustível:
•

o fluído é incompreensível q = 0

•

desprezando as forças de fricção w = 0

•

trata-se de um escoamento adiabático (U2 – U1) = 0

Assumindo estas particularidades tem-se
(P2 – P1)V +
V2 =

V22
=0
2g

2 g × V (P1 − P2 )
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A equação da continuidade é dada por:
V1A1 = V2A2 = Q

m1

A1 =

ρ

m2

ρ

(5.3.8)

A2

Substituindo a Fórmula 5.3.7 na 5.3.8, vem:
m = A2

2 gv( P1 − P2 )
= A2 2 gρ ( P1 − P2 )
V2

(5.3.9)

o produto gρ designa-se por G que é gravidade específica, dai vem:
•

m = A2 2G ( P1 − P2 )
•

m=

πd 2
4

2G ( P1 − P2 )

•

m = C f × d 2f × 1.11 2G ( P1 − P2 )

(5.3.10)

Onde: Cf – coeficiente de descarga para o combustível
d = diâmetro do difusor

Escoamento do ar

q – w = (h2 – h1) +

V22 − V12
2g

•

escoamento adiabático q = 0

•

ausência de força de atrito w = 0

•

V1 ≈ 0 porque comparecida com V2 dentro do carburador é quase nula.

(5.3.11)

Assumindo estas condições iniciais, vem:
V2 = 2 g (h2 − h1 )

(5.3.12)

Combinando a fórmula 5 e 11, vem:
V2 = 2 gC P (T1 − T2 )

(5.3.13)

Pondo em evidência T1, tem-se:
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⎡
⎛P
V2 = 2 gC P T1 ⎢1 − ⎜⎜ 2
⎢ ⎝ P1
⎢⎣

⎞
⎟⎟
⎠

k −1
k

⎤
⎥
⎥
⎥⎦
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(5.3.14)

Recorrendo a equação de continuidade obtém-se
m = ( A2 × V2 ) / V2

Sendo V2 ≠ V, da fórmula 2, vem:
⎛P
P V = P2V ⇒ V2 = ⎜⎜ 1
⎝ P2
k
1 1

m=

m=

k
2

A2
⎛ P1
⎜⎜
⎝ P2

A2
V1

⎞
⎟⎟
⎠

1/ k

V1

1

⎞k
⎟⎟ V1
⎠

⎡
⎛P
2 gC P T1 ⎢1 − ⎜⎜ 2
⎢ ⎝ P1
⎢⎣

⎞
⎟⎟
⎠

k −1
k

⎤
⎥
⎥
⎥⎦

(2 gC P T1 )
⎛ P1 ⎞
⎜⎜
⎟⎟
P
⎝ 2⎠

2/k

2/k

k −1
⎡
⎤
k
⎛
⎞
P
⎢1 − ⎜ 2 ⎟ ⎥
⎢ ⎜⎝ P1 ⎟⎠ ⎥
⎢⎣
⎥⎦

A
m= 2
V1

⎛P ⎞
2 gC P ⎜⎜ 2 ⎟⎟
⎝ P1 ⎠

A
m= 2
V1

k −1
2/k
⎡
⎤
k
⎛
⎞
⎛
⎞
P
P
⎢
2
2
− ⎜⎜ ⎟⎟ ⎥
2 gC P T1 ⎜⎜ ⎟⎟
⎢ ⎝ P1 ⎠
⎝ P1 ⎠ ⎥⎥
⎢⎣
⎦

Se Pv = mRT ⇒

v RT
RT
=
⇒V =
m
P
P

Então:
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⎡
2 gC P T1 ⎢ ⎛ P2
⎜
R 2 T1 ⎢ ⎜⎝ P1
⎢⎣

m = A2

m = A2 P1

⎛P
− ⎜⎜ 2
⎝ P1

⎞
⎟⎟
⎠

k −1
k

⎤
⎥
⎥
⎥⎦

CP = 1.005 kJ/kgK R = 287.15

Se k = 1.4

m = A2

⎞
⎟⎟
⎠

2/k

2 gC P T1
R 2 T1

⎡
⎢ ⎛⎜ P2
⎢ ⎜⎝ P1
⎣⎢

⎞
⎟⎟
⎠

2/k

⎛P
− ⎜⎜ 2
⎝ P1

⎞
⎟⎟
⎠

k −1
k

⎤
⎥
⎥
⎦⎥

2 gC P
R 2 T1

⎡
⎢ ⎛⎜ P2
⎢ ⎜⎝ P1
⎣⎢

⎞
⎟⎟
⎠

2/k

⎛P
− ⎜⎜ 2
⎝ P1

⎞
⎟⎟
⎠

k −1
k

⎤
⎥
⎥
⎦⎥

⎛P
− ⎜⎜ 2
⎝ P1

⎞
⎟⎟
⎠

Dai vem:

m = 0 .12 d P1C a
2
2

2g
T1

⎡⎛ P
⎢⎜⎜ 2
⎢⎣⎝ P1

⎞
⎟⎟
⎠

1 .43

1 .71

⎤
⎥
⎥⎦

(5.3.15)

Onde: Ca – é o coeficiente de descarga para o ar
O RAC, será dado por:

RAC =

mar
=
mcomb

⎡⎛ P ⎞1.43 ⎛ P ⎞1.71 ⎤
⎢⎜⎜ 2 ⎟⎟ − ⎜⎜ 2 ⎟⎟ ⎥
⎢⎣⎝ P1 ⎠
⎝ P1 ⎠ ⎥⎦
C f × d 2f × 1.11 GΔP

2g
C a × d × P1 × 0.12
T1
2
2

(5.3.16)

o diâmetro do gicleur será:

df =

mar
C f × RAC × 1.11 GΔP
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d f = d2

1.43
⎛P
2 g ⎡⎛ P2 ⎞
⎢⎜⎜ ⎟⎟ − ⎜⎜ 2
C a × P1 × 0.12
T1 ⎢⎝ P1 ⎠
⎝ P1
⎣
C f × RAC × 1.11 GΔP

⎞
⎟⎟
⎠

1.71

⎤
⎥
⎥⎦

(5.3.17)

Onde:
P1 – é a pressão atmosférica
P2 – é a pressão no ponto de preparação da mistura
df – diâmetro do gicleur
d2 – diâmetro do difusor

5.4. MOTORES A INJECÇÃO
a) SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA
O sistema de injecção resulta da evolução tecnologica desenvolvida em motores de

combustão interna, que consiste no controle electrónico dos sistemas de gerenciamento do
veículo, principalmente no sistema de alimentação do motor que costitui a parte
fundamental da eficiência. Na presente abordagem, mostra-se a evolução do controle
electrónico segundo as recomendações mundiais da industria automóvel que tem em vista a
redução dos níveis de poluição do meio ambiente e economia de combustível. Por outro
lado, se mostra o funcionamento do sistema de controle, com as principais grandezas
controladas e faz referência aos modos de funcionamento e novas estratégias de controle,
bem como a essencia de que consiste a conversão dos motores de injecção..
b) SISTEMA DE PREPARAÇÃO DA MISTURA

Os sistemas de preparação da mistura tanto sejam a carburador ou a injecção tem como
missão produzir uma mistura óptima de ar e combustível. O carburador era até agora o
meio mais usual de preparação da mistura. actualmente se vê uma clara tendência de
preparar a mistura mediante a injecção de combustível no colector de admissão. Isto se
deve as vantagens que oferece a injecção de combustível em relação as exigências relativas
a economia e ao rendimento resultando também que os gases de escape se tornam assim
menos nocivos. A eliminação do carburador permite optimizar o colector de admissão,
conseguindo assim uma melhor lavagem do cilindro.
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c) SISTEMAS MECÂNICOS

Entre os sistemas mecânicos de injecção, segundo Prof. Doutor Jorge Nhambiu (2003),
distinguem-se os accionados pelo motor de combustão e os que carecem de dispositivo de
accionamento. Os sistemas accionados pelo motor constam de uma bomba de injecção com
o seu correspondente regulador incorporado e a sua actuação é similar aos sistemas de
injecção dos motores Diesel. A outra variante destas instalações mecânicas de injecção é o
sistema actualmente mais difundido o K J trónic que funciona sem accionamentos
electrónicos e injecta de forma contínua.

Figura 5. Sistema mecânico de injecção de gasolina [in MCI, 2003]
d) SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Um dos sistemas de injecção controlado electronicamente é o L-Jelectrónico.
O L - Jelectronico é um sistema de injecção sem accionamento mecânico controlado
electronicamente, com ele injecta-se o combustível de forma interrompida no colector de
admissão por meio dos injectores. A missão da injecção de gasolina é fazer chegar a cada
cilindro, o combustível exactamente necessário para o estado do motor em cada momento.
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Isto implica a necessidade de registar maior número possível de dados do motor,
importantes para a dosificação do combustível. Como o estado do serviço do motor varia
rapidamente, resulta decisiva uma rápida adaptação do caudal do combustível à nova
situação de marcha do motor.
A injecção de gasolina controlada electronicamente é particularmente adequada a este caso.
Com ela pode registar-se uma grande quantidade de dados de funcionamento do motor para
a sua posterior conversão em sinais electrónicos, mediante os sensores. Estes sinais se
fazem chegar a unidade de controle do sistema de injecção, na qual se processam e calculase imediatamente, o caudal de combustível a injectar. O valor deste caudal depende da
duração da injecção.

Figura 6. Sistema electrónico de injecção [in MCI, 2003]
5.4.1. VANTAGENS
A eliminação do carburador permite um desenho óptimo do colector de admissão e uma

elevada potência do motor, graças as reduzidas perdas que se verificam nos cilindros. O
combustível é injectado directamente durante a abertura das válvulas de admissão. Através
do colector de admissão só se abastece ar ao motor. Pelo facto dos colectores só
fornecerem ar ao motor, eles podem ser projectados de maneira a permitirem uma melhor
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lavagem dos cilindros e pequenas perdas de fluxo. Como atrás referido consegue-se uma
potência elevada e uma evolução da potência efectiva adequada às necessidades.

5.4.2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Com uma bomba eléctrico, impulsiona-se o combustível para o motor e gera-se a pressão

necessária para injecção. Os injectores injectam o combustível nos diferentes tubos de
admissão e uma unidade electrónica controla as válvulas de injecção (injector) de forma a
poder-se dosear a quantidade de combustível necessária em função do regime do motor.
O sistema compõe-se essencialmente dos seguinte blocos funcionais:

5.4.2.1.SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

O sistema de aspiração faz chegar ao motor, o caudal de ar necessário. O sistema é
composto de filtro de ar, colector de admissão, borboleta e dos diferentes tubos de
admissão.

5.4.2.2.SENSORES

Os sensores (medidores) registam as magnitudes características do motor para cada estado
de funcionamento. A magnitude de medição mais importante é o caudal do ar aspirado pelo
motor que é registado pela correspondente unidade chamada também medidor volumétrico
do ar. Outros medidores registam a posição da borboleta, o regime de rotação do motor e as
temperaturas do ar e do motor.

5.4.2.3.UNIDADE DE CONTROLE

Esta unidade compõe-se de duas partes, de um conversor analógico-digital e de um
processador de sinais. O conversor A/D serve para converter as magnitudes medidas que
vêm na forma de sinais analógicos com vista a poderem ser interpretadas pelo rocessador.
Nesta unidade electrónica analisam-se os sinais fornecidos pelos medidores e a partir dela
geram-se os impulsos de comandos de abertura dos injectores.
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Figura 7. Unidade de controle electrónico (ECU) [in MCI, 2003]
5.4.2.4.SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
O sistema de alimentação impulsiona o combustível necessário ao motor em cada estado do
funcionamento do mesmo. Uma bomba de roletes accionada electricamente impulsiona o
combustível desde o depósito à uma pressão de aproximadamente 2,5 bar, através de um filtro
até ao tubo distribuidor do qual partem outros tubos até aos injectores. No final do tubo
distribuidor encontra-se um regulador de pressão que mantém constante a pressão de injecção.
Como o sistema de alimentação bombeia mais combustível do que ele consome sob condições
extremas, o regulador de pressão devolve o combustível restante, sem pressão ao depósito de
combustível. O sistema de alimentação é abastecido continuamente com o combustível frio o
que impede a formação de bolhas de vapor e permite conseguir em bom
comportamento de arranque a quente.

5.4.2.5.BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Como bomba de combustível, utiliza-se uma bomba da roletes accionada electricamente.
A bomba e o motor accionador estão alojados conjuntamente numa carcaça, e são banhados por
combustível. No arranque do motor, a bomba funcionam logo que se accione o interruptor de
arranque. Uma vez o motor em marcha, a bomba funciona continuamente. Um circuito de
segurança evita o bombeamento de combustível quando ligada a ignição e com o motor parado.
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5.4.3.6. FILTRO DE COMBUSTÍVEL
O filtro de combustível retém as impurezas existentes no combustível. Depois da bomba de

combustível é instalado um filtro. Este contém um elemento de papel com o tamanho
médio dos poros 10μ, o filtro pode-se trocar ou substituir como unidade completa, a vida
do filtro depende do grau de sujidade do combustível e do volume de combustível a filtrar,
normalmente a sua duração está entre 30 000 – 80 000 km.

5.4.2.6.REGULADOR DA PRESSÃO

Também conhecido como válvula de regulação, tem por missão regular a pressão no
sistema de alimentação do combustível, é geralmente montado no final do tubo distribuidor
ou régua de injecção/distribuição. Trata-se de um regulador controlado por membrana ou
selonóide, que dependendo das características da instalação regula a pressão de
combustível entre 2-3 bar, no caso do álcool váriar de 3-5 bar. Consta de um corpo dividido
em duas partes por uma membrana. Nele é alojada uma mola helicoidal que pressiona a
membrana para a câmara que contém o combustível. Quando se supera a pressão ajustada,
uma válvula accionada pela membrana deixa livre o orifício para o tubo de retorno, pelo
qual o combustível restante pode voltar ao depósito sem pressão. A câmara da mola do
regular de pressão está ligada através de um tubo ao colector de admissão por trás da
borboleta. Isto faz com que a pressão do sistema de alimentação dependa da pressão
absoluta do colector de admissão e portanto a queda da pressão nos injectores seja idêntica
em cada posição da borboleta.

Figura 8. Regulador de pressão de um sistema de injecção
Gerónimo Mariano

39

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

5.4.2.7.TUBO DISTRIBUIDOR

Tem a função de acumulador de combustível a alta-pressão, ela pode acumular um volume
de cerca de aprox. 35 cm3, é suficientemente grande em comparação com a quantidade de
combustível injectada em cada ciclo de trabalho do motor, para não permitir flutuações de

pressão notáveis que possam ocorrer, garantindo uma pressão igual do combustível em todos
os injectores, durante o funcionamento.

Figura 9. régua de distribuição do combustível [in MCI, 2003]

5.4.2.8.

INJECTOR (VÁLVULA DE INJECÇÃO)

Os injectores injectam o combustível nos diferentes tubos de admissão do cilindro durante
a abertura das válvulas de admissão do motor. A cada cilindro do motor corresponde uma
válvula injectora (injector). Eles são accionados electromagneticamente
abrindo-se e fechando-se em resposta aos sinais eléctricos da unidade de controle (ECU).
Gerónimo Mariano

40

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

O injector consta de um corpo e de uma agulha de injector, com um induzido magnético
sobreposto. Quando o enrolamento magnético está sem corrente, a agulha é apertada por
uma mola helicoidal contra a sua sede à saída do injector.
Quando se excita o electroíman a agulha se levanta da sua base aproximadamente 1/10 mm
e assim o combustível pode sair de uma ranhura angular calibrada. No extremo dianteiro da
agulha do injector existe uma espiga pulverizadora. Os tempos de excitação e repouso da
válvula estão entre 1 e 1,5 ms. para se conseguir uma boa distribuição do combustível com
poucas perdas na condensação.

Figura 10. Representação de uma válvula eletromagnética injetora de combustível.
[BOSCH (1988), p. 236, fig. 8]

5.4.3. FORMAÇÃO DA MISTURA

A formação da mistura tem lugar no colector de admissão e no cilindro.
O injector injecta uma determinada quantidade de combustível durante a abertura da
válvula de admissão. Ao abrir-se a válvula de admissão o caudal de ar aspirado arrasta uma
nuvem de combustível e durante o tempo de admissão forma-se por turbulência uma
mistura inflamável.

Gerónimo Mariano

41

Motores Bicombustíveis com recurso ao álcool

Projecto do Curso

5.4.4. SISTEMA DE CONTROLE

O estado do funcionamento do motor é registado por medidores que fazem chegar os
correspondentes sinais eléctricos à unidade de controle.

5.4.4.1.MAGNITUDES DE MEDIÇÃO PRINCIPAL

Estas magnitudes são o regime de rotação do motor e o caudal do ar aspirado pelo motor.
A partir destas se determina o caudal do ar por curso que se aceita como medida directa
de estado de carga do motor.

5.4.4.2.MAGNITUDES DE MEDIÇÃO PARA ADAPTAÇÃO NORMAL

Nos estados de serviço que diferem do normal, a mistura tem que adaptar-se às condições
modificadas. Trata-se dos seguintes estados, arranque a frio, fase de aquecimento do motor
e adaptação ao regime de carga. O registo de arranque a frio e da fase de aquecimento se
realiza mediante medida da temperatura do motor feita pelos sensores e fornecida à unidade
de controle. Para a adaptação aos diferentes estados de carga se indica o tipo de carga
(ralenti, carga parcial e plena carga) à unidade de controle através do interruptor da
borboleta.

5.4.4.3.MAGNITUDES DE MEDIÇÃO PARA ADAPTAÇÃO PRECISA

Com fim de optimizar o comportamento da marcha, na hora de dosificar-se o combustível,
podem ter-se em conta outros regimes de funcionamento e factores de influência. O
comportamento de transição ao acelerar-se, a limitação do regime máximo e
o funcionamento com o motor preso são registados pelos medidores já mencionados. Neste
regimes de funcionamento os sinais dos medidores têm uma determinada relação mútua.
Estas relações são reconhecidas pela unidade de controle e influem correspondente sobre os
sinais de comando dos injectores.

5.4.4.4.ACTUAÇÃO CONJUNTA DAS MAGNITUDES DE MEDIÇÃO

Todas as magnitudes, de medição são analisadas em conjunto pela unidade de controle de
forma que o motor seja alimentado sempre com a quantidade de combustível necessário
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em cada momento com isto, consegue-se um comportamento óptimo.

5.4.4.5.REGISTO DO NÚMERO DE ROTAÇÃO

A informação relativa ao número de rotação e ao momento de injecção é proporcionada à
unidade de controle pelo rotor do distribuidor de ignição nos sistemas de ignição por
platinado e pelo borne da bobina de ignição nos sistemas de ignição electrónica ou então
por meio de um sensor colocado no volante do motor.

Figura 11. Volante do motor e sensor de medição [in MCI, 2003]

5.4.6. CONVERÇÃO NOS MOTORES A INJECÇÃO

Nos motores a injecção o parâmetro principal é o tempo de injecção pelos injectores, do
combustível nos respectivos cilindros. Este processo basea-se na equação de bernoul e de
continuidade, segundo a fórmula a baixo:
V12
P2 V22
+
= Z2 +
+
Z1 +
γ 2g
γ 2g
P1

(5.4.1)

O caugal massico é determinado pela relação:
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*

m=

π ×d2
4

2G (P1 − P2 )

(5.4.2)

Onde:
d – diâmetro do cilindro
P1 – Pressão na régua de distribuição
P2 – Pressão a entrada da câmara de combustão (a saída do injector)
*

m=

m
t

(5.4.3)

Onde: t – é o tempo
m – massa do combustível
Da relação ar combustível, vem:
mcomb =

mar
RAC

(5.4.4)

A massa de ar (mar), determina-se pela fórmula:
mar = ρ ×

S ×π × d 2
[m3]
4

(5.4.5)

Introduzindo o 2º membro da Fórmula 5.4.3 em 5.4.2, o tempo de injecção será
determinado pela fórmula:

t=

m

π ×d
4

2

(5.4.6)

2G ( P1 − P2 )

Combinando as equações 5.4.4, 5.4.5 e 5.4.6 será:
2
S × π × d cil
ρ×
ρ × S × d cil2
4 × RAC
=
t=
π × d i2
d i2 2G (P1 − P2 ) × RAC
2G ( P1 − P2 )
4

t=

ρ × S × d cil2

d i2 2G (P1 − P2 ) × RAC
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Onde:
dcil - diâmetro do cilindro
di - diâmetro do injector

S – é o curso do êmbolo

ρ - densidade do ar
P1 – Pressão na régua de distribuição
P2 – Pressão a entrada da câmara de combustão (a saída do injector)

6.

EVOLUÇÃO DO CONTROLE ELECTRÓNICO DOS MOTORES CICLO
OTTO

Em meados da década de 1950, começaram a ser desenvolvidos os primeiros sistemas
mecânicos de injecção de combustível para motores de ciclo Otto de veículos automotivos.
De acordo com GIVENS (1976), em 1954, a Mercedes-Benz lançou seu modelo
desportivo, o 300SL, com um sistema de injecção directa da Bosh, o qual injectava
combustível em alta pressão, directamente na câmara de combustão, de maneira similar aos
motores Diesel. Em 1957 a injecção directa foi convertida para a indirecta, sendo que,
ainda estava em produção na data do referido trabalho.
No ano de 1957, a General Motors e a Bendix apresentaram seus respectivos sistemas de
injecção de combustível para os motores a combustão interna ciclo Otto, no encontro anual
da SAE em Detroit, USA; enquanto isso, a Bosh apresentava o seu projecto no encontro da
SAE Cleveland Section, Cleveland, USA.
Em Detroit, DOLZA et al. (1957) apresentaram o sistema de injecção de combustível da
General Motors, um sistema com injecção de fluxo contínuo, e as válvulas injectoras
direcionando o jacto de combustível nas válvulas de admissão de cada cilindro. O sistema
era puramente mecânico e dosava o combustível na quantidade adequada nas diferentes
condições de funcionamento. Os ensaios em dinamômentro mostraram que, em condições
de regime, o sistema de injecção era pouco superior ao carborador convencional, as curvas
de potência levantadas para um motor de 4 cilindros, equipado com os dois sistemas, eram
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muito próximas. Mas, os ensaios realizados em veículos mostraram que, durante as
acelerações o sistema da GM obtinha significativamente vantagem sobre o carborador, com
uma resposta mais rápida e sem falhas.
No mesmo encontro, WINKLER & SUTTON (1957) apresentaram o sistema Bendix de
injecção de combustível, o Electrojector, um sistema com injecção sequencial4 que
consistia de um modulador electrónico e um comutador como seus principais componentes.
De acordo com a condição de operação do motor, o modulador gerava um pulso eléctrico
com uma determinada largura, fazendo com que a válvula injectora permanecesse aberta o
tempo necessário para fornecer a quantidade de combustível adequada para aquela
condição. Ensaios realizados num motor de 4 cilindros mostraram que o sistema apresentou
melhores resultados para o torque, potência e bem como para o consumo específico de
combustível quando comparado com o mesmo motor equipado com carborador.
NYSTROM (1958), em Cleveland, apresentou o sistema Bosh de injecção de combustível.
Este sistema era composto por componentes mecânicos, igual ao da GM. Mas ao nível de
ser um sistema de fluxo contínuo, a Bosh optou por um sistema temporizado. A quantidade
de combustível que a bomba injectora forneceria para as válvulas injectoras era
determinada por um controlador de acordo com a condição de operação do motor. Como
nos sistemas anteriores, o combustível era injectado próximo à válvula de admissão, sendo
que um controlador da bomba injectora direcionava o combustível para a válvula injectora
correta. Ensaios de pista mostraram que houve uma melhoria de 5 a 15% no consumo de
combustível, melhoria esta que foi atribuida ao facto de haver uma distribuição mais
homogênea e com corte de combustível durante as desacelerações.
De acordo com GIVENS (1976), a Cadillac, em 1973, iniciou um programa para a
implementação de sistemas de injecção eletrónica em seus veículos. O sistema que passou
a ser instalado, como equipamento de série nos modelos Seville, e como opcional em
outros modelos, era um sistema da Bendix desenvolvido em parceria com a Bosh, era o
mais sufisticado que o apresentado em 1957. nesta versão, o sinal para activar as válvulas
injectoras, era enviado directamente pela UCE (diferentemente do sistema anterior, onde o
sinal era enviado ao comutador, instalado junto ao distribuidor, e então enviado à válvula
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injectora correcta). A UCE, que era um computador analógico pré programado, recebia os
sinais dos sensores gerando um pulso com duração adequada para activar os bicos
injectores e controlava também a recirculação dos gases de escape (discutido mais adiante)
e outras operações.
Inicialmente a quando da implementação do controle electrónico, utilizavam circuitos
analógicos. Mas tarde, a tecnologia dos circuitos integrados passou a ser viável e o uso da
electrónica digital tornou o controle electrónico mais fiável, com maior facilidade para o
desenvolvimento e mais barato. A partir deste momento, os sistemas de controle tiveram
um grande avanço e a ignição também passou a ser controlada electronicamente. Sengundo
SIMANAITIS (1977), um sistema de ignição microprocessado desenvolvido pela DelcoRemy passou a ser usado em veículos como item de série. Denominado MISAR, esse
sistema controlava o monto exato da ignição e a duração do tempo de energização da
bobina, a partir da medida da rotação da árvore de mavivelas, pressão na admissão e a
temperatura do líquido de arefecimento. No final da decada 1970 surgem os conversores
catalíticos de três estágios (TWC), foi objecto de estudo da Volvo em conjunto com a Bosh
para se reduzir a quantidade de HC, CO, Nox lançados na atmosfera.
O avanço no emprego da injecção electrónica no Brasil, ocorreu num momento de
crescimento da produção de modelos a gasolina que, até então, os fabricantes se queixavam
de que os motores a etanol exigiam sistemas especiais de injecção, não disponíveis no
mercado internacional. Pelo que, a partir deste momento, a aplicação da tecnologia de
gerenciamento de motores a combustão interna teve um grande crescimento e me 1997
todos os carros produzidos no Brasil já possuiam injecção electrónica, resultado da
legislação de emissões gasosas, como pela melhor relação custo/benefício. Actualmente, a
maior parte dos veículos automóveis produzidos no Mundo tem em vista a implementação
da nova tecnologia de injecção, que se mostra bastante economica e de menor poluição
atmosférica.

6.1. CONTROLE ELECTRÓNICO DOS MOTORES
O sistema de controle dos motores a combustão interna compreende um conjunto de

subsistemas, onde o sistema de injecção de combustível é o principal e, responsável por
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controlar a quantidade ideal de combustível para cada condição de operação do motor. Os
sistemas de controle da ignição, recirculação de gases e outros que variam de acordo com o
fabricante complementam o sistema de controle do motor que actuando de maneira
integrada, gerenciam seu funcionamento, de modo que, opere de forma optimizada, ou seja,
minimizando a performance, dirigibilidade e vida útil. O gerenciamento do motor a partir
dos subsistemas descritos, passou a ser possível com o desenvolvimento da electrónica, o
que viabilizou a utilização de sistemas microprocessados, realizando o controle digital do
motor.
Para que o sistema de controle possa gerenciar o funcionamento do motor, é necessário que
a UCE receba sinais de sensores indicando a condição de funcionamento em um dado
momento. Esses sinais são processados, pela UCE, e então, sinais de comando são enviados
para os atuadores de forma que o motor opere de acordo com o mapeamento.
Uma exigência básica para qualquer sistema de controle, é que se conheça a “planta”, ou
seja, o sistema a ser controlado. No caso dos motores a combustão interna, o conhecimento
do sistema a ser controlado vem de um processo experimental denominado de
mapeamento10. Este processo é realizado em uma bancada dinamométrica, e a partir das
curvas de torque do motor, potência, consumo específico e nível de emissão desejado,
monta-se tabelas de carga x rotação x ponto de ignição, carga x rotação x tempo de
injecção, entre outras como temperatura do motor x tempo de injecção (utilizada na partida
do motor), responsáveis pela compensação no tempo de injecção, ponto de ignição e etc.
Estas curvas são armazenadas na memória da UCE em forma de tabelas (lookup tables) que
serão recuperadas, ponto a ponto, de acordo com a condição de operação do motor.
A figura a baixo, ilustra um mapa do avanço da ignição em função da carga e rotação do
motor. A segur, serão descritos os principais subsistemas de controle/gerenciamento
electrónico de motores, indicando as grandezas medidas e os modos de controle. Para cada
condição de operação do motor, define-se um modo de controle. Cada modo de controle
corresponde a uma determinada rotina realizada pelo programa de controle e que é activado
a partir dos sinais recebidos pelos sensores. Deve-se destacar que o sistema de
gerenciamento actua de maneira integrada tanto no sistema de injecção como no sistema de
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ignição e recirculação de gases de escape. Mas para fins didáticos, os modos de controle
serão descritos separadamente para cada subsistema.

Fig. 12 Mapa para o avanço da ignição.[BOSCH (1988), p.291, fig.46]

6.1.1. INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL
O sistema de controle electrónico da injecção de combustível tem a função de dosear

corretamente a quantidade de combustível em função das condições de operação do motor.
O combustível é doseado através do controle do tempo de accionamento da válvula
electromagnética injectora de combustível (VEIC).
Através dos sinais dos vários sensores instalados no motor, a UCE identifica a condição de
operação que o motor está submetido, passando assim, a executar um modo de controle
específico. Por isso, cada condição de operação exige a actuação de um modo de controle.
A disposição das VEICs varia de sistema a sistema. Nos sistemas mais simples,
empregados em alguns dos primeiros sistemas de controle electrónico, utilizava-se apenas
uma válvula injectora, a qual era instalada acima ou abaixo da borboleta de aceleração.
Tais sistemas eram denominados de sistemas de injecção central de combustível,
monoponto ou ainda throuttle-body. No sistema de injecção individual (ou multiponto),
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utiliza-se uma válvula injectora para cada cilindro, os quais injetam o combustível a
montante da válvula de admissão do respectivo cilindro, como mostra a figura.

Fig. 13. Posicionamento das válvulas injectoras em um sistema com injecção indirecta
multiponto. [BOSCH (1995), p.93, fig.17]
Em sistemas com injecção individual, o tipo de injecção pode ser (BOSCH, 1998, p.40):
Injecção Simultanea – todas as VEICs são accionadas simultaneamente duas vezes por

ciclo;
Injecção em grupo – são reunidos dois grupos de VEICs, sendo que cada grupo injecta

uma vez por ciclo. O intervalo de tempo entre os dois grupos é de um da árvore de
manivelas. Essa disposição permite uma selecção da posição da injecção em função do
ponto de operação e evita a indesejada injecção na válvula aberta em outras áreas do
mapeamento;
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Injecção sequencial – este tipo de injecção oferece o maior grau de liberdade, sendo que a

injecção é feita em igual posição com relação aos diversos cilindros. E a posição da
injecção pode ser programada livremente e pode ser adaptada aos respectivos critérios de
optimização. Este tipo de injecção é mais empregue actualmente.
Em geral, as principais vantagens de controle electrónico da injecção são:
•

Maior potência;

•

Aceleração sem atraso;

•

Menor consumo de combustível;

•

Melhoria da partida a frio e fase de aquecimento;

•

Baixo teor de poluentes no gás de escape.

6.2. CONTROLE ELECTRÓNICO DA IGNIÇÃO

O controle electrónico da ignição trabalha a partir do mapa de avanço da ignição do motor.
Uma vez detectada a condição de operação, as informações armazenadas nas tabelas são
recuperadas corrigindo-se o ponto de ignição que é função da rotação do motor, pressão no
colector de admissão e temperatura do motor. Além de corrigir o ponto (ou ângulo) de
ignição em função da condição de operação do motor, o controle electrónico da ignição
controla a ocorrência de knocking, de modo a atrasar o ponto de ignição quando o knock
aparece.
LENZ (1992), explica que o termo knocking ou pinking é utilizado para descrever a
combustão com características muito próximas à combustão detonante, quando comparado
com o processo normal de combustão. Esta forma de combustão é causada por reacções
expontaneas de óxidação em regiões quentes da carga (mistura ar-combustível) não
queimada. Esta porção remanescente da carga é inicialmente comprimida pelo movimento
do pistão e, em seguida, pelo movimento da frente de chama. A combustão caracterizada
por knocking implica em ignição quase instantanea de parte da mistura remanescente, como
mostra a figura 12. ocasionalmente, elevadas pressões localizadas, acompanhadas por
ondas de choque e oscilações de pressão com um aumento da transferência de calor
ocorrem, por conta deste indevido processo acelerado de combustão.
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O knocking pode causar alguns danos ao motor dependendo de sua intensidade e
ocorrência. A ocorrência deste fenómeno geralmente é influênciado pelas condições de
operação do motor (fase de aquecimento, taxa de compressão, capacidade de dissipação
térmica da mistura não queimada, ponto de ignição, etc.), pelo combustível utilizado e pela
geométria da câmara de combustão (localização da vela de ignição, depósitos).
Devido a ocorrência de tal fenómeno influenciado por vários factores, BOSCH (1988)
explica que, a adoção de uma margem de segurança para a definição do ponto de ignição,
tal que, a não ocorrência de knocking esteja assegurada, acarrectaria em elevados consumos
de combustível. Isto pode ser evitado se os limites para o avanço da ignição forem
determinados continuamente durante a operação do motor, ajustando o ponto em uma
malha fechada pelo sensor KS, assumindo que o avanço especificado pelo mapa de avanço
da ignição esteja na faixa de ocorrência de knocking.

6.3. CONTROLE DA RECIRCULAÇÃO DOS GASES DE ESCAPE
O sistema de recirculação de gases de escape tem por função desviar uma parte dos gases

queimados da tubulação de exaustão de volta para a admissão do motor, com o objectivo de
diminuir a emissão de Nox. Atuando como um inerte. O gás de exaustão provoca uma
diminuição da temperatura de combustão com a consequente diminuição de Nox emitido
ao meio ambiente. A quantidade de gás recirculado para a admissão varia em função da
rotação do motor, pressão no colector de admissão e temperatura do motor.
6.4. SENSORES
Os sensores empregues nos motores de combustão interna são responsáveis pela

informação das condições de funcionamento do motor à UCE. Asseguir faz-se uma breve
descrição generalizada sobre os diferentes tipos de sensores e as principais variáveis
medidas para o gerenciamento dos motores.

a) Sensores de pressão no colector de admissão (MAP)

O sensor de pressão no colector de admissão, tem a função de informar as variações de
pressão no colector de admissão ou a pressão barométrica. Quando a estratégia rotaçãodensidade, para o cálculo da massa de ar admitida pelo motor é utilizada, o sensor de
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pressão informa a pressão no colector para que se possa calcular a densidade do ar. Em
outros casos, a pressão no colector é utilizada para se determinar a carga na qual o motor se
encontra, de modo a definir o vanço da ignição, visto que este é uma função da rotação e da
pressão do colector.
Nos sistemas com medidores volumétricos, suscetíveis às variações da pressão atmosférica,
o sensor de pressão é utilizado como um sensor de altitude, de modo a corrigir as variações
de pressão atmosférica em função da altitude em que o veículo se encontra. Os sensores
mais usados são: Strain Gage e Capacitivo.

Fig.14. Pressão de combustão com ocorrência de knocking. [BOSCH (1988), p.162, fig.27]

b) Sensores Mássicos

A medida directa da massa de ar em admissão pelo motor é realizada com a utilização de
um elemento quente. Este elemento pode ser um fio ou filme aquecido, dependendo da
configuração do sensor. Nos sensores normalmente utilizados em automóveis, o elemento
quente deve permanecer a uma temperatura constante, entre 100º e 200ºC, acima da
temperatura do ar. A medida que o ar passa pelo filme aquecido ou fio aquecido, ocorre
uma troca de calor entre elemento quente e o ar. Com a variação de temperatura do
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elemento quente, a corrente através deste precisa variar para que sua temperatura
permaneça constante. A corrente necessária para que isso ocorra é uma medida da massa de
ar que está sendo admitida pelo motor. O elemnto quente faz parte de um circuito
constituído de uma ponte de wheatstone como mostra a figura 15. um outro elemento é
uma resistência de compensação da temperatura, é inserido no sistema para que seja
restabelecida a temperatura do elemento quente. Portanto, o sinal de saída do sensor, uma
tensão, é directamente proporcional à massa de ar que está sendo admitida pelo motor.

Fig.15 – Sensor de massa de ar. [BOSCH (1988), p. 257, fig. 3]
A vantagem de utilização deste tipo de sensores reside no facto de oferecer baixa
resistência à passagem do ar pela tubulação de admissão, não possuir elementos mecânicos
em movimento e o cálculo da massa de combustível ser directo, não exigindo
processamento devido à variações de altitude ou temperatura do ar.
c) Sensores de posição da borboleta de aceleração

A função destes sensores é informar a posição ângular da borbuleta de aceleração,
permitindo que a UCE realize estratégias de controle de acordo com a tabela 6.
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TABELA.6 – Estratégia em função da posição da borboleta de aceleração
Estado da borboleta de aceleração

Estratégia
Marcha lenta

Borboleta fechada

Cut-off*
Dash-off**

Velocidade de abertura da

Aceleração rápida

borboleta
Borboleta totalmente aberta
Borboleta parcialmente aberta
Ângulo da borboleta de aceleração
*

Plena carga
Carga parcial
Definição do avanço da ignição***

Estratégia que corta a injecção de combustível durante as desacelerações (borboleta de

aceleração fechada e rotação do motor alta);
**

Estratégia utilizada para impedir a súbita queda de pressão no colector de admissão

durante as desacelerações, através do controle da quantidade de ar admitido;
***

Ângulo da borboleta é utilizado como sinal de carga para a determinação do avanço da

ignição somente nos casos em que não se utiliza o sensor de pressão.

d) Sensores de Temperatura

Os sensores de temperatura são responsáveis por informar a temperatura do ar aspirado
pelo motor e da água do sistema de arrefecimento, para a U.C.E. os dois tipos de sensores
mais utilizados são NTC ( Negative Temperature Sensor) e PTC (positive Temperature
Sensor). A variação da temperatura provoca uma variação da resistência eléctrica do

elemento transdutor. No caso dos sensores do tipo NTC, a resistência eléctrica diminui com
aumento da temperatura, ocorrendo o contrário nos sensores PTC, ou seja, a resistência
aumenta com o aumento da temperatura.
A informação da temperatura do ar é necessária para se determinar a densidade do ar,
utilizada para o cálculo da massa de ar que está sendo admitida pelo motor.
Com relação á temperatura da água, esta informação é utilizada como indicativo da
temperatura do motor servindo como parâmetro para que estratégias específicas possam ser
realizadas, tais como:
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•

Enriquecimento da mistura ar- combustível quando o motor estiver frio;

•

Cut-off com motor frio;

•

Controle da válvula EGR;

•

Substituição do sensor de temperatura do ar, caso este não seja empregado;

e) Sensor de rotação do motor PMS e sensores de fase

Para que o sistema de injecção forneça a quantidade adequada de combustível e no
momento certo, a UCE deve saber a rotação do motor e a posição de cada cilíndro. O
sensor de rotação e PMS tem por finalidade gerar o sinal de rotação do motor e a posição
das árvores de manivelas. Já o sensor de fase tem a função de, combinado com o sinal de
rotação e PMS, permitir que a U.C.E. possa identificar o cilíndro em ignição.Em casos
específicos, no qual o sensor de fase está gerando o sinal sobre o mesmo eixo que o sensor
de fase gera o sinal no eixo do comando de válvulas, o que permite a identificação do
cilindro em ignição. Tanto o sensor de rotação e PMS como o sensor de fase, podem ser
baseado no princípio da relutância magnética ( indutivo) ou efeito Hall.
Os sensores do tipo indutivo ou relutância magnética constituem-se de um encapsulamento
contendo um irmã permanente e um enrolamento eléctrico de cobre indutor como pode ser
visto na figura 16. Seu princípio de funcionamento está baseado na força eletromoriz (
f.e.m.) gerada devido á variação de fluxo magnético no indutor, provocada pela passagem
dos dentes e cavidades da roda dentada, magnetizada, pelo sensor. A tensão gerada pelo
sensor é proporcional á rotação da roda dentada.

Fig.16 – Sensor de rotacção tipo indutivo [BOSCH (1988), p. 266, fig. 5]
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Pode-se observar uma placa condutora (célula Hall) com propriedades magnéticas e de
espessura d, sendo percorrida por uma corrente eléctrica de controle I, e estando a placa
submetida perpendicularmente a um campo magnético B.
O campo magnético gera um fenômeno chamado de efeito Hall, que consiste num desvio
da corrente eléctrica I para um dos lados da placa, gerando uma diferênça de potencial VH
(tensão hall) em direcção perpendicular, tanto à corrente I como ao campo magnético. Na
prática, o campo magnético é gerado por um imã permanente, a corrente eléctrica I por uma
tensão VV que deverá ser fornecida à placa condutora e a condição de circuito aberto e
fechado é obtida por uma armadura em forma de um copo com janelas ao longo de seu
perímetro, faz-se uso de uma roda dentada magnetizada, como no caso de sensor indutivo.

Figura 17 – Efeito Hall
Deve-se destacar que nos sensores comerciais, composto por um circuito integrado, a
tensão Hall passa por um circuito amplificador, antes de ser utilizado para o processo em
questão, como mostra a Fig 18. No caso ilustrado, a tensão de 12 volts será obtida
conectando-se um resistor entre a alimentação e o ponto de saída do sensor (saída em
colector aberto).
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Fig.18 – Configuração interna de um circuito integrado Hall

6.5. SENSOR KS
O sensor KS (knock sensor) consiste de um transdutor piezoeléctrico e é responsável por

enviar um sinal eléctrico à UCE para que esta reconheça a ocorrência do fenómeno
knocking. Certos materiais, quando deformados, geram uma carga eléctrica. Este efeito é

reversível, ou seja, se uma carga eléctrica é aplicada, o material se deformará
mecanicamente. Estas acções são denominadas efeito piezoeléctrico. (DOEBELIN, 1990,
p.261)

Fig. 19 – Localização do sensor KS [BOSCH (1988), p. 132, fig. 39]
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O sensor KS é arranjado de tal forma que a ocorrência de knocking em qualquer cilindro
pode ser reconhecido sem dificuldade e em qualquer condição. A posição de montagem, é
geralmente no lado do bloco do motor, como mostra a fig.19. Quando ocorre knocking, a
frequência de oscilação provocada pela combustâo se iguala à frequência caraterística do
transdutor. A voltagem gerada é resultado da ressonância criada por este casamento de
frequências. A figura 20, mostra o sinal de saída do sensor KS (curva c), sem a ocorrência
de knocking (1) e com a ocorrência de knocking (2). A curva a representa a pressão no
cilindro, enquanto a curva b representa o sinal de pressão.

Fig. 20 – sinal do sensor KS [BOSCH (1988), p. 133, fig. 40]
6.6.ATUADORES
Os atuadores são todos os componentes do sistema de controle responsáveis por gerar uma

acção sobre a planta, a partir de um sinal de controle. Nos sistemas de injecção electrónica
este sinal é de natureza eléctrica (por exemplo, um pulso de tensão com largura variável),
resultado do processamento realizado pela UCE. Nos sistemas modernos de controle dos
motores de combustão interna, os atuadores podem variar tanto em número como em
características construtivas. Alguns dos principais atuadores são: a válvula eletromagnética
injectora de combustível (VEIC), Bomba de ignição e o corrector da marcha lenta.

6.7.BOBINA DE IGNIÇÃO

A função da bobina de ignição é gerar a tensão alta requerida para provocar o
centelhamento na vela de ignição11, cujo objetivo é iniciar o processo de combustão da
mistura ar-combustível. O funcionamento da bobina de ignição baseia-se na lei da indução,
consistindo de dois enrolamentos de cobre acoplados magneticamente (enrolamento
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primário e secundário). A energia armazenada no enrolamento primário, por um sinal de
baixa tensão, é transformado em um sinal de alta tensão na saída do secundário. A relação
entre os sinais é função da relação do número de espiras entre os enrolamentos.
Nos sistemas controlados eletronicamente, a energização e posterior corte do primário é
realizado por um transistor, que atuando como uma chave, fecha o circuito de alimentação
do primário até que se tenha energia suficiente para suprir a demanda. O período em que o
primário é energizado (denominado de ângulo de permanência) é controlado, juntamente
com o avanço, pelo sistema de controle da ignição.
Geralmente a tensão fornecida pelo secundário é da ordem de 30 kV, garantindo assim, que
a tensão de ruptura da vela de ignição seja alcançada e se tenha uma combustão eficiente.
“No momento da ignição, a tensão nos eletrodos da vela de ignição sobe abruptamente de
zero até a tensão disruptiva (tensão de ignição). Lançada a faísca, a tensão na vela de
ignição cai até a tensão de combustão. Durante o período de duração da faísca a mistura
arcombustível tem a oportunidade de se inflamar. Após a ruptura da faísca a tensão se
estabelece periodicamente como mostra a figura abaixo.

Fig. 21. Tensão na vela de ignição. [BOSCH (1988), p. 141, fig. 2]
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A vela de ignição é um dispositivo que, instalado na câmara de combustão de cada cilindro,
gera uma centelha (ou faísca) entre seus eletrodos, quando se aplica a alta tensão do
secundário da bobina de ignição. São aplicadas diferentes configurações quanto à forma de
se transmitir o sinal do secundário às velas de ignição e ao número de bobinas disponíveis,
tais como, bobina simples com distribuidor de tensão (distribuição rotativa), bobina de
ignição com uma saída de tensão para cada cilindro (distribuição estática) entre outras.
6.8. CORRETOR DA MARCHA LENTA

O controle da marcha lenta visa manter a rotação do motor o mais estável possível, quando
o pedal do acelerador não está sendo acionado e a rotação do motor é baixa, fazendo a
compensação necessária na mistura ar-combustível e no avanço da ignição, estando o
motor frio, quente, ou sob uma demanda de carga como o ar condicionado. Existem duas
maneiras de se realizar o controle da mistura ar-combustível durante a marcha lenta. Uma
delas é regulando a passagem de ar por um by-pass, permitido que o ar seja admitido
mesmo quando a borboleta de aceleração esteja completamente fechada. Outra maneira é
através do controle da abertura da borboleta de aceleração. (não se deve confundir com
Drive-by-wire).

No primeiro caso, costuma-se utilizar um motor de passo, cujo eixo contém um obturador.
De acordo com a estratégia de controle, o motor de passo recua ou avança permitindo a
passagem de mais ar ou menos ar pelo by-pass, com o objetivo de manter a rotação estável.
Já no segundo caso, geralmente, um motor de corrente contínua (motor DC) é utilizado.
Atuando sobre o eixo da borboleta de aceleração, o motor DC abre ou fecha parcialmente a
borboleta de aceleração a partir de um sinal com largura de pulso modulada (PWM) e com
inversão de polaridade.
O motor DC tem a possibilidade de abrir a borboleta de aceleração até 20º
aproximadamente. Além de controlar a quantidade de ar para estabilização da marcha lenta,
o corretor da marcha lenta também executa a função Dash-pot durante as desacelerações.
Outros atuadores, além dos descritos anteriormente, podem ser utilizados em um sistema de
gerenciamento de motores a combustão interna como válvula EGR, válvula de purga do
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canister e outros mais, que não serão descritos por não serem relevantes para o
desenvolvimento deste trabalho.

7. TRATAMENTO DOS GASES DE EXAUSTÃO
7.1.CONTROLE EM MALHA FECHADA

O controle em malha fechada através da sonda lambada, em conjunto com o conversor
catalítico, é o mais eficiente método de purificação dos gases de exaustão dos motores ICE
disponível actualmente, não havendo ainda, outra alternativa capaz de obter algo próximo
ao mesmo nível de emissão.
Operando em cinjunto, os sistemas de injecção e ignição permitem obter níveis muito
baixos de emissão de gases poluentes. No entanto, uma redução adicional, particularmente
dos componentes preujudiciais, hidrocarbonetos não queimados, monóxidos de carbono e
óxidos de nitrogênio, pode ser obtida se um conversor catalítico for usado.
O conversor catalítico de três estágios pode reduzir a emissão de HC, CO e NOX em mais
de 90%, se o motor estiver sendo operado em uma faixa muito estreita em torno da mistura
ar-combustível estequiométrica (λ = 1± 0.5%), como mostra a fig.21. este pequeno desvio,
só pode ser mantido pelos modernos sistemas de injecção de combustível, controlados
eletronicamente.
Por essa razão, utiliza-se controle em malha fechada com sonda lambda, ou seja, a
composição da mistura ar-combustível é continuamente mantida dentro da faixa ótptima,
pelo controle em malha fechada. Para isso, a exaustão deve ser medida e a quantidade de
combustível injetada, imediatamente corrigida, em frunção da medida realizada. A sonda
lambda é utilizada como o sensor de realimentação. Esta gera uma tensão de ruptura
exactamente em λ = 1, fornecendo portanto, um sinal que mostra o quanto a mistura desvia
do valor estequiométrico.
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Fig.22 faixa de controle da sonda lambda e redução da concentração de poluentes na exaustão [BOSCH
(1995), p. 18, fig. 1]
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8. OBJECTO DE ESTUDO

O presente caso de estudo consiste numa viatura COLT- Mitsubishi, que caracteriza a
maior parte dos veículos ligeiros usados na Companhia de SENA, com as seguintes
características:
= 1468 cm3

Cilindrada

Diâmetro/Curso do êmbolo (D/S)

= 75.5/82.0 mm

Taxa de compressão = 8
Tipo de motor

= q4R, 3Ve

Gerenciamento de combustível = EI

8.1. CONVERSÃO NO MOTOR A CARBURADOR

Neste caso determina-se o diâmetro do gicleur, bastando para isso conhecer a relação ar
combustível a usar e as características principaís do motor acima descritas.
8.1.1. DETERMINAÇÃO DA CILINDRADA

A cilindrada do veículo determina-se pela fórmula:
Cil =

π ×d2
4

×S×Z

(8.1.1)

Onde: d – diâmetro do cilindro
S – curso do êmbolo
Z – número de cilindros
Das características da viactura a Cil = 1468 cm3

8.1.2. DETERMINAÇÃO DO CAUDAL VOLUMETRICO DO AR

O caudal volúmico determina-se com base na cilindrada e número de rotações do
motor, dai vem:
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rpm
× 10 −6 [m3/s]
2 × 60
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(8.1.2)

Onde: rpm – número de rotações determina-se com base na curva de potência , através
de software TechDig:

Fig.23. As curvas de potência (as mais altas) e de torque estimadas para o Colt do
leitor com motor ), com remapeamento da central de injeção (em verde), com
compressor (rosa) e com turbo (vermelho)[hppt:\\www.Mitsubishi-motors]
Do techDig obtem-se a seguinte tabela de valores (ver anexo)
Em seguida introduz-se a tabela no exel e obte-se a seguinte equação e gráfico
correspondente:
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Curva de Momento
y = -1E-06x 2 + 0.0116x - 1.7282
30
25
Kgfm

20
15
10
5
0
0

2000

4000

6000

8000

RPM (1/min)

Fig. 24. Curva de momento
Derivando a equação: -10-6x2 + 0.0116x – 1.7282 e igualando a zero, vem:
r.p.m = 5800

logo:
∗

Q = 1468 ×

5800
× 10 −6 = 0.071 m3/s
2 × 60

8.1.3. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO NO PONTO DE MISTURA

A mistura ar combustível ocorre em simultaneo num ponto dentro do carburador. Da
equação de Bernoulli, vem:
P1

γ

=

P2

γ

+

V22
2g

Da equação da continuidade vem:
∗

Q = V x A [m3]

(8.1.3)

Onde:
∗

V = Q /A,
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Logo:
∗

4×Q
V =
π ×d2

(8.1.4)

Logo pressão em 2, será:
∗

P2 = P1 -

8× ρ × Q2
π2 ×d4

(8.1.5)

sendo d = 20 mm, vem:
P2 = 105 -

1.29 × 8 × 0.0712
= 67022.55 Pa = 0.67 x 105 Pa
2
4
3.14 × 0.02

8.1.4. DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DO GICLEUR

Sendo: ρar = 1.29 kg/m3,

Ca = 0.8,

P1 = 1 bar = 105 Pa,

P2 = 0.67 bar = 0.67 x 105 Pa

Cf = 0.7,

T1 = 26 ºC = 299 K,

A. DIÂMETRO DO GICLEUR USANDO GASOLINA
Como:
RAC = 15.1, G = g x ρ = 9.8 x 750 = 7350 N/m, da Fórmula 5.3.16, vem:
2 × 9.8 ⎡⎛ 0.67 × 10 5 ⎞
⎟⎟
⎢⎜
0.8 × 10 × 0.12
299 ⎢⎜⎝ 10 5
⎠
⎣

1.43

5

d f = 20 ×

⎛ 0.67 × 10 5 ⎞
⎟⎟
− ⎜⎜
5
⎝ 10
⎠

0.7 × 15.1 × 1.11 7350 × 0.33 × 10 5

1.71

⎤
⎥
⎥⎦

= 1.15 mm

B. DIÂMETRO DO GICLEUR USANDO ÁLCOOL
Como: RAC = 9.0, G = g x ρ = 9.8 x 800 = 7840 N/m, da Fórmula 5.3.16, vem:
2 × 9.8 ⎡⎛ 0.67 × 10 5 ⎞
⎟⎟
⎢⎜
0.8 × 10 × 0.12
299 ⎢⎜⎝ 10 5
⎠
⎣
5

d f = 20 ×
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⎛ 0.67 × 10 5 ⎞
⎟⎟
− ⎜⎜
5
⎝ 10
⎠

0.7 × 9 × 1.11 7840 × 0.33 × 10 5

1.71

⎤
⎥
⎥⎦

= 1.46 mm
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8.2. CONVERSÃO NO MOTOR A INJECÇÃO

Neste caso determina-se o tempo de injecção em cada cilindro, com base nos resultados
cálculados anteriormente em 8.1.1 e 2, vem:
8.2.1. DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE INJECÇÃO

Sendo: ρar = 1.29 kg/m3,
P1 = 5 bar = 5 x 105 Pa,

S = 0.082 m,

dcil = 0.0755 m,

di = 0.3 mm,

P2 = 0.8 bar = 0.8 x 105 Pa

A. TEMPO DE INJECÇÃO USANDO GASOLINA
Como:
RAC = 15.1, G = g x ρ = 9.8 x 750 = 7350 N/m, da Fórmula 5.4.7 vem:
t=

ρ × S × d cil2

d i2 2G (P1 − P2 ) × RAC

=

(0.3 × 10 )

−3 2

1.29 × 0.082 × 0.0755 2

(

)

2 × 7350 × 5 × 10 5 − 0.8 × 10 5 × 15.1

= 5.65 ms

B. TEMPO DE INJECÇÃO USANDO ÁLCOOL
Como:
RAC = 9.0, G = g x ρ = 9.8 x 800 = 7840 N/m, da fórmula 5.4.7 vem:
t=

ρ × S × d cil2

d i2 2G (P1 − P2 ) × RAC

=

(0.3 × 10 )

−3 2

1.29 × 0.082 × 0.0755 2

(

)

2 × 7840 × 5 × 10 5 − 0.8 × 10 5 × 9.0

= 9.17 ms

C. COMENTÁRIO
Dos resultados de cálculo em 8.2, há maior consumo de combustível pelo veículo a álcool
por que o injector fica mais tempo aberto para injectar combustível no cilindro, em relação
a gasolina cujo tempo é relativamente curto.
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9. IMPACTO AMBIENTAL
9.1.ANÁLISE DOS PRODUTOS DE COMBUSTÃO
Para o presente trabalho foi usado o combustível álcool que forma os seguintes produtos de

combustão: CO2, CO, N2, H2O, HC.

9.1.1. PROPRIEDADES DOS GASES DE ESCAPE
Dióxido de carbono (CO2) – este componente não é tóxico, contudo as suas emissões

contribuem bastante no aumento do efeito de estufa na atmosféra.
Os gases que absorvem radiação infravermelha, impedindo assim que a energia radiada
pela Terra abandone a atmosfera , provocando o seu aquecimento, designam-se por “gases
de estufa” , destacando-se entre estes o dióxido de carbono, o vapor de água, o metano e os
clorofluorcarbonetos (CFCs). A designação de efeito der estufa neste contexto é utilizada
para caracterizar o aumento da temperatura global do planeta que está a ocorrer devido às
elevadas emissões antropogénicas dos gases de estufa para a atmosfera (por exemplo
resultantes de fenómenos de combustão).

Firg. 25. Efeito estufa [MCI-2003, pág.10]
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Monoxido de carbono (CO) – é um gás de cor escura, sem paladar nem cheiro. A inalação

deste gás numa concentração volumétrica de 0,3% durante 30 minutos resulta na morte. A
produção deste gás num motor que funciona segundo o ciclo Otto em marcha lenta é
especialmente alta.
Monóxido de Nitrogénio (NO) – é um gás sem cor paladar e cheiro, no ar ele transforma-

se gradualmente em dióxido nítrico NO2. O NO2 puro é um gás venenoso de cor
avermelhada, castanha, com um odor penetrante. A concentração a que se encontra nos
gases de escape e no ar poluído podem conduzir a irritação da mucosa. O NO e o NO2 são
geralmente designados óxidos nítricos NOx.
Hidrocarbonetos (HC) – encontram-se nos gases de escape sob variadas formas. Quando

expostos aos raios solares e aos óxidos nítricos, eles reagem para formar oxidantes que
podem ser fonte de irritação da mucosa. Alguns hidrocarbonetos são considerados
carcinogéneos.
9.1.2. CÁLCULO DO NÚMERO DE MOLES
Para o caso geral o número de moles dos produtos de combustão calculam-se do seguinte

modo: Sejam MC, MH e MO respectivamente o número de átomos de carbono, hidrogénio
e oxigénio num mole de combustível e seja YCC a quantidade quimicamente correcta de
oxigénio por mole de combustível, daí:
YCC = MC +

MH MO
−
4
2

(9.1.1)

Seja YMIN o mínimo de oxigénio contido em uma mistura reactiva por mole de
combustível, daí vem:
YMIN =

(MC − MO ) + MH
2

4

= YCC -

MC
2

(9.1.2)

Na análise da influência dos produtos de combustão é importante ter em conta a presença
de oxigenio no combustível, sendo no entanto necessário cálculcular o número de moles
destes com base no coeficiente de excesso de ar (λ). Por isso a análise será efectuada da
seguinte maneira:
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Para uma mistura de 1 mole de combustível + YO2 + 3,76 N2 tem-se como produtos de
combustão:
1º caso YMIN ≤ Y ≤ YCC

N(1) = 2 (YCC-Y)
N(2) = 2 (Y – Ymin)
N(3) = MH/2
N(4) = 3,76Y
N(5) = 0

Para uma mistura de 1 mole de combustível + YO2 + 3,76 N2 tem-se como produtos de
combustão:
2º Caso Y > YCC

N(1) = 0
N(2) = MC
N(3) = MH/2
N(4) = 3,76Y
N(5) = Y – YCC
Onde:
1 = CO, 2 = CO2, 3 = H2O, 4 = N2 e 5 = O2

Os resultados desta análise serão representados gríficamente e com base em tabelas a baixo
indicadas.
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A. COMPORTAMENTO DOS PRODUTOS DE COMBUSTÃO DE CADA
COMBUSTÍVEL

Moles

Emissões da Gasolina
66.00
60.00
54.00
48.00
42.00
36.00
30.00
24.00
18.00
12.00
6.00
0.00
0.70

CO
CO2
H2O
N2
O2

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

Lambda

Fig. 26. Gráfico da variação dos produtos de combustão em 1 mol de Gasolina
O gráfico acima representa os produtos de combustão da gasolina emitidos ao
ambiente, como se pode ver a quantidade de particulas de nitrogénio emitidas a
atmosféra durante a combustão variam com o coeficiente de excesso de ar, numa
proporcionalidade directa, este facto deve-se ao aumento da quantidade de particulas de
oxigénio na mistura que a ela se associam. Segundo, Estatísticas Históricas do
Brasil IBGE 1987 - Volume 3, a tendência de aumento do NOx deve-se a simples
desconcetração do óxigenio no ar sem desistabilização do nitrogénio.
Ainda no mesmo gráfico, pode-se verificar que as variações de CO e CO2 estabilizamse depois da mistura estequiométrica, ou seja para λ > 1 (mistura pobre). Este facto
deve-se ao excesso de ar na mistura, consequentemente maior presença de particulas de
oxigenio.
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Emissões do Álcool
18.00
16.00
14.00
CO
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12.00

CO2

10.00

H2O

8.00
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Fig. 27. Gráfico de variação dos produtos de combustão em 1 mol de álcool
combustível (etanol)
Este é o gráfico dos produtos de combustão do álcool combustível variando com o
coeficiente de excesso de ar (λ). Pode-se verificar do gráfico o mesmo comportamento
do gráfico anterior, da gasolina. Pode-se dizer que para o processo de combustão as
emissões gasosas tem a mesma tendência de modo geral, apenas diferem nas
quantidades de particulas emitidas para cada variação do coeficiente de excesso de ar.
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A. EMISSÃO DE CO E CO2 NA GASOLINA E ÁLCOOL,

Emissão de CO
7.00
6.00
5.00
Moles

4.00
Álcool

3.00

Gasolina

2.00
1.00
0.00
0.70
(1.00)

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

Lambda

Fig. 28. Gráfico de variação do CO em função do coeficiente de excesso de ar
O gráfico representa a variação de CO tanto no álcool como na gasolina em função do
coeficiente de excesso de ar. Segundo se pode observar no intervalo compreendido de
(λ = 0.7-1), mistura rica, a quantidade de emissão é maior e decrescente na medida em
que aumenta o valor de λ até estabilizar-se a partir da mistura estequiometrica, λ = 1.
Este comportamento deve-se ao defice de oxigénio na mistura.
Fazendo uma análise comparativa da quantidade de particulas emitidas para cada tipo
de combustível observa-se que há mais emissão de CO na gasolina que no álcool, pode
se dizer que isto deve-se ao facto do álcool possuir uma quantidade de oxigénio na sua
composição antes de se misturar com o oxigénio proveniente do ar, enquanto que a
gasolina só depende do oxigénio do ar, por isso para uma mistura rica em que a
quantidade da massa de ar é menor, ou seja há menor quantidade de oxigénio, haverá
maior emissão de CO.
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Emissão de CO2
8.00
7.00
6.00
Moles

5.00
Álcool

4.00

Gasolina

3.00
2.00
1.00
0.00
0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

Lambda

Fig. 29. Gráfico de variação do CO2 em função do coeficiente de excesso de ar
O gráfico acima representa a emissão de CO2 no ambiente, pela combustão de álcool ou
gasolina, em função do coeficiente de excesso de ar. Observando o gráfico verifica-se
uma variação crescente de CO2 até ao valor de lambda estequiometrico e estabiliza-se
para valores de lambda > 1, ou seja mistura pobre.
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B. ANÁLISE COMPARATIVA DA EMISSÃO PERCENTUAL DE CO E CO2
NA GASOLINA E ÁLCOOL

Variação percentual de CO e CO2
0.35
0.30
0.25

%

0.20
Álcool

0.15

Gasolina

0.10
0.05
0.00
0.70
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1.10

1.20

1.30

1.40

1.50
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Fig.30. Gráfico de variação do CO e CO2 em função do coeficiente de excesso de ar
No gráfico acima esta apresentada a variação percentual da quantidade de CO, as curvas
inicialmente decrescentes, e do CO2 inicialmente crescentes tanto do álcool como na
gasolina. pode-se observar deste que a quantidade de CO para os dois é maior no inicio e
estabiliza-se para λ > 1. isto deve-se ao facto descrito acima, mas o importante neste
gráfico é ilustrar que as quantidades percentuais para uma mesma quantidade de
comsbustível há mais emissão na gasolina que no álcool.
Um fenómeno importante se observa para a variação do peso de CO2, que se mostra
instável para os dois combustíveis. Porém, não se pode esclarecer como anteriormente
referido que a emissão de CO2 se estabiliza para mistura pobre devido a presença de
particulas de oxigénio suficientes na mistura, pois há tendência de diminuição. Este facto
pode ser devido ao nitrogénio que vai aumentando sempre cada vez que se aumenta o
oxigénio, sendo no entanto o gás há ocupar maior volume para 1 mole de combustível em
estudo. Segundo, ....
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E.m geral a quantidade de emissões no álcool são baixas que na gasolina, pelo que o nível
de poluição é menor. A excepção do nitrogenio que aumenta gradualmente com o aumento
da quantidade de oxigénio na mistura.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11. RESUMO
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13. ANEXOS

Tabela. 8. Planilha de cálculo do número de moles e % dos produtos de combustão dos diferentes combustíveis em função de λ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hexano
Pentano
N-eptano
Cicloctano
Cicloeptano
Benzeno
Tolueno
Xileno
Metanol
Etanol
Acetona
Eter
Propanol
Propileno
Pentano

Lambda
1.10
1.00
1.40
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.40
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Gerónimo Mariano

Carbono
6
5
7
8
7
6
7
8
1
2
3
4
3
3
5

Hidrogenio
14
12
16
16
14
6
8
11
4
6
6
10
8
6
12

Oxigenio

1
1
1
1
1

YCC
9.5
8
11
12
10.5
7.5
9
10.75
1.5
3
4
6
4.5
4.5
8

RACs
15.25
15.34
15.18
14.79
14.79
13.27
13.50
13.87
6.47
9.00
9.52
11.19
10.35
14.79
15.34

Ymin
6.5
5.5
7.5
8
7
4.5
5.5
6.75
1
2
2.5
4
3
3
5.5

CO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CO2
6.00
5.00
7.00
8.00
7.00
6.00
7.00
3.70
1.00
2.00
3.00
4.00
3.00
3.00
5.00

80

H2O
7.00
6.00
8.00
8.00
7.00
3.00
4.00
5.50
2.00
3.00
3.00
5.00
4.00
3.00
6.00

N2
39.29
30.08
57.90
45.12
39.48
28.20
33.84
32.34
5.64
15.79
15.04
22.56
16.92
16.92
30.08

O2
0.95
0.00
4.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%CO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%CO2
0.30
0.32
0.24
0.34
0.34
0.41
0.40
0.22
0.32
0.24
0.37
0.34
0.33
0.34
0.32
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Tabela 8. Variação dos produtos de combustão da gasolina
Lambda
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40

CO
6.60
4.40
2.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CO2
0.40
2.60
4.80
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

H2O
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

N2
28.95
33.09
37.22
41.36
45.50
49.63
53.77
57.90

O2
0.00
0.00
0.00
0.00
1.10
2.20
3.30
4.40

%CO
0.25
0.15
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%CO2
0.03
0.15
0.25
0.33
0.30
0.28
0.26
0.24

Tabela 9. Variação dos produtos de combustão do álcool
Lambda
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40

CO
1.80
1.20
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CO2
0.20
0.80
1.40
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

H2O
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

N2
7.90
9.02
10.15
11.28
12.41
13.54
14.66
15.79

O2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20

%CO
0.24
0.14
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%CO2
0.05
0.16
0.25
0.33
0.30
0.28
0.26
0.24

Tabela 10. Variação da frequência de rotação
em função do torque
Nº rotações
(rpm)
1828.83
2054.29
2254.76
2655.52
3306.12
3656.26
4006.56
4806.69
5206.67
5556.66
5981.64
6481
6905.67
7404.87
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Torque
(kgfm)
15.1515
16.9697
18.7879
21.8182
24.2424
24.8485
26.0606
26.6667
26.6667
26.6667
26.6667
24.2424
23.0303
20
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