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RESUMO 
 

 

Trabalho de Conclusão 
Curso de Graduação em Engenharia Mecânica 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE MOTOR DE ALTA PERFORMANCE A 
ETANOL PARA A COMPETIÇÃO FORMULA SAE ATRAVÉS DE 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL 
AUTOR: VINÍCIUS BERNARDES PEDROZO 

ORIENTADOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 
LOCAL E DATA DA DEFESA: Santa Maria, 22 de dezembro de 2010 

 
 

A utilização de ferramentas computacionais no desenvolvimento de motores 
tem promovido a melhoria de antigos projetos e a implantação de novos conceitos, 
proporcionando redução de tempo e de investimento. É neste cenário que este 
trabalho estabelece como objetivo desenvolver um motor de alta performance a 
etanol para competição Formula SAE através de uma ampla pesquisa bibliográfica e 
da utilização de software de simulação numérica de motores de combustão interna. 
Dadas as características da competição e as restrições especificadas pelo 
regulamento, faz-se necessário um desenvolvimento específico, visando minimizar 
as limitações impostas. Assim, após a definição do motor, determinação de seus 
principais parâmetros de projeto e obtenção dos coeficientes de descarga e fluxo 
das portas de admissão e exaustão, pôde-se realizar a modelagem do motor 
original. Concluído este modelo, as próximas etapas realizadas foram o 
desenvolvimento e a simulação de diversas configurações do motor Formula SAE, 
obtendo-se as dimensões e características ótimas dos componentes dos sistemas 
de admissão, exaustão e alimentação. Validações dos modelos foram realizadas 
através de experimentos em dinamômetro e bancada de fluxo. A concretização 
deste trabalho possibilitou a determinação de uma metodologia de desenvolvimento 
de motores de combustão interna através da simulação numérica computacional e 
obteve como resultado o motor utilizado pelo protótipo na competição Formula SAE 
Brasil 2010, mostrando ganho de performance a despeito das limitações impostas 
pelo regulamento. 
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ABSTRACT 
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DEVELOPMENT OF AN ETHANOL FUELED HIGH PERFORMANCE 
ENGINE FOR THE FORMULA SAE COMPETITON USING 

COMPUTER SIMULATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION 
AUTHOR: VINÍCIUS BERNARDES PEDROZO 

SUPERVISOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 
PRESENTATION PLACE AND DATE: Santa Maria, 22nd of December of 2010 

 
 

The use of computational tools for internal combustion engines development 
has been promoting the improvement of old engine designs and the introduction of 
new concepts, leading to reduction in time and cost. In this scenario, this work aims 
at developing an ethanol fueled high performance engine, for the Formula SAE 
Competition, through an extensive literature review and the use of an engine 
simulation software. Because of the competition characteristics and the restrictions 
imposed by the Formula SAE Rules, it is necessary a specific engine development in 
order to diminish the effects of the imposed limitations. Thus, after the engine 
definition and the determination of its main design parameters as well as intake and 
exhaust port discharge and flow coefficients, the original engine was able to be 
modelled. Once this model was done, the following steps were the development and 
simulation of several configurations for the Formula SAE engine, getting the best 
dimensions and characteristics for intake, exhaust and fuel system components. The 
validation of the models was done experimentally with tests in a dynamometer and a 
flow bench. At the end of this work, a methodology of internal combustion engine 
development using computer simulation was created, obtaining as a result the engine 
used by the prototype race car in the FSAE Brazil 2010 competition, showing gains in 
performance despite of the limitations imposed by the rules. 
 
 
Keywords: internal combustion engines; computer simulation; Formula SAE; ethanol 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A acirrada competição no mercado automobilístico acelera não somente a 

corrida pelo aumento de qualidade e redução de custo dos produtos, mas também a 

renovação e redução dos ciclos de vida destes, travando uma verdadeira batalha 

pelo tempo. Esse processo se observa tanto no cenário global quanto brasileiro, 

sendo neste último agravado pela competição internacional com os mercados 

asiáticos (Calviti, 2008). 

De acordo com o mesmo autor, em alguns casos, o prazo de lançamento do 

produto no mercado pode ser decisivo para seu sucesso, independente do 

atendimento ou superação de metas de qualidade, tais como desempenho ou preço 

equivalente de venda em relação aos concorrentes. No caso dos motores, a questão 

das legislações de emissões de poluentes exige o desenvolvimento de novos 

produtos a cada ciclo, impedindo a comercialização dos que não estejam adequados 

às novas determinações. 

Desta forma, fabricantes de veículos e motores têm se motivado a 

estabelecer objetivos cada vez mais agressivos em relação à redução de ciclo de 

vida de produtos e seu tempo de desenvolvimento, também conhecido como Time-

to-Market. 

Novas tecnologias, como, por exemplo, automóveis híbridos, com motores a 

combustão e elétrico em série ou em paralelo, com ou sem carregamento de bateria 

na tomada (Plug-in Cars), têm cercado os motores a combustão interna, em inglês 

Internal Combustion Engines (ICEs). Entretanto, acredita-se que estes terão, no 

mínimo em médio prazo, um papel bastante relevante a cumprir em relação ao 

aperfeiçoamento e controle da combustão e, consequentemente, melhor 

aproveitamento da energia disponibilizada pelo combustível. 

Assim, tendo-se vista o desafio em aprimorar antigos projetos e estabelecer 

novas tecnologias através de uma ampla pesquisa bibliográfica, este projeto busca 

desenvolver um motor de alta performance a etanol para um protótipo Formula SAE, 

utilizando simulação numérica computacional e validação experimental. O objeto de 

estudo deste trabalho será o primeiro propulsor da recém criada equipe Bombaja 
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Racing, da Universidade Federal de Santa Maria, demonstrando assim a importância 

e o pioneirismo desta iniciativa. 

A Formula SAE é uma competição que desafia universitários a projetar e 

fabricar um protótipo monoposto, focado no mercado de pilotos não profissionais. A 

Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, ou Society of Automotive Engineers 

(SAE), é a entidade organizadora do programa, e foi fundada em 1905 por Henry 

Ford, Thomas Edison, entre outros. 

Esta competição foi primeiramente organizada em 1978, nos Estados Unidos, 

sob o nome de SAE Mini-Indy. Atualmente, uma das etapas mais importantes é 

realizada no circuito de Hockenheimring, na Alemanha, a qual conta com 96 times 

de 21 países (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Etapa alemã de Fórmula SAE (<www.formulastudent.de> Acesso em: 10 nov. 2010) 

 

 

A competição se expandiu pelo mundo, e chegou ao Brasil no ano de 2004. A 

etapa brasileira ocorre anualmente no campo de provas da Goodyear, em 

Americana, São Paulo, reunindo 19 equipes no ano de 2010.  
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1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste em desenvolver um motor de alta 

performance a etanol para a competição Formula SAE através de ferramentas 

avançadas de simulação numérica computacional e validação experimental em 

bancada de fluxo e dinamômetro hidráulico. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

- Estabelecimento de uma sistemática de desenvolvimento de motores 

através da utilização de simulação numérica computacional e validação 

experimental; 

- Desenvolvimento de novos sistemas de alimentação, admissão e exaustão, 

determinando suas geometrias ótimas segundo características desejadas para o 

motor como, por exemplo, a maximização do torque disponível do motor, desde as 

mais baixas rotações até a condição de estrangulamento, provocado pela utilização 

obrigatória de um restritor no sistema de admissão; 

- Calibração do motor de modo a permitir sua utilização na competição 

Formula SAE Brasil 2010. 

 

 

1.2 Formulação do problema 

 

 

Devido a algumas determinações do regulamento da competição Formula 

SAE, muitos dos componentes dos sistemas de admissão, alimentação e exaustão 

originais dos motores de combustão interna utilizados não se enquadram nas 

normas, fazendo-se necessárias várias alterações. 
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Outro fato levado em consideração foi que como muitas das provas realizadas 

pelo protótipo são dinâmicas (Figura 2), ou seja, dependem da performance do 

powertrain do protótipo, é de plena importância otimizar o sistema, de forma a obter 

a melhor eficiência global. 

Assim, decorrido do curto período de tempo disponível para projeto, 

fabricação, montagem, validação e calibração, ferramentas de desenvolvimento de 

produto como CAD (Computer-Aided Design) e software de simulação de motores 

de combustão interna foram indispensáveis e extremamente eficientes para a 

conclusão do trabalho. 

 

 

 

Figura 2 - Protótipo realizando prova dinâmica (<www.formulastudent.de>. Acesso em: 10 nov. 2010) 

 

 

1.3 Delimitação do tema 

 

 

Estudo, modelagem, projeto, fabricação, montagem, validação e calibração 

dos sistemas de admissão, alimentação e exaustão de um motor de alta 

performance para competição Formula SAE.  
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1.4 Justificativa 

 

 

Como o regulamento da competição Formula SAE impõe algumas restrições 

para, de certa forma, controlar a potência dos motores utilizados pelos protótipos, o 

projeto dos componentes cobertos por este merecem um estudo mais aprofundado, 

principalmente o que diz respeito ao sistema de admissão, uma vez que todo o fluxo 

de ar admitido passará através de um restritor de forma circular de diâmetro pré-

definido de acordo com o combustível utilizado (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Exemplo de sistema de admissão (<www.formulastudent.de>. Acesso em: 10 nov. 2010) 

 

 

Esta restrição modifica completamente o comportamento do motor e as 

curvas de torque, potência e consumo de combustível, o que torna inevitável 

desenvolver ações que melhorem, ou que até superem, a performance do motor 

com as configurações originais. 

Outra questão levada em conta é que alguns dos sistemas do motor, como, 

por exemplo, de exaustão, foram projetados para utilização no quadro da 

motocicleta, o que muitas vezes não corresponde ao que foi desenvolvido no 

protótipo.  
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

 

Durante a realização deste trabalho, os diversos assuntos abordados foram 

divididos da seguinte forma: 

Capítulo 1 - Introdução, onde se faz referência principalmente aos objetivos e 

ao tema abordado; 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica, na qual são detalhados os principais 

conceitos a cerca dos pontos de enfoque deste trabalho; 

Capítulo 3 - Materiais e Métodos, onde são explicadas e justificadas as 

metodologias utilizadas para execução do mesmo; 

Capítulo 4 - Resultados e Discussões, no qual são apresentados os 

resultados obtidos, e realizadas as respectivas descrições dos motivos pelo qual os 

fatos ocorreram; 

Capítulo 5 - Conclusão, onde é realizado um breve fechamento do trabalho, 

relatando o aprendizado adquirido, e ressaltando alguns tópicos observados durante 

sua realização. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Evolução dos motores de combustão interna 

 

 

Conforme Pulkrabek (1997), motores de combustão interna são máquinas 

térmicas destinadas a produzir energia mecânica através da queima de uma mistura 

ar-combustível. 

O desenvolvimento inicial destas máquinas utilizou princípios já estabelecidos 

em máquinas a vapor. De acordo com Heywood (1988), o primeiro motor foi 

inventado e construído por Jean Joseph Étiènne Lenoir (1822-1900), um engenheiro 

belga, na década de 1860. O primitivo equipamento utilizava a mistura ar-gás de 

carvão, a qual era queimada a pressão atmosférica – não havia compressão antes 

da combustão – através da liberação de uma fagulha elétrica, caracterizando um 

motor de ignição por centelha, ou Spark Ignition (SI) Engine. 

Segundo o mesmo autor, alguns anos mais tarde, Nikolaus August Otto 

(1832-1891) e Eugen Langen (1833-1895), estudando os trabalhos de Lenoir, 

desenvolvem um novo modelo de motor atmosférico, o qual aproveitava o acréscimo 

de pressão gerado pela combustão para acelerar um pistão, em um cilindro vertical, 

durante o movimento ascendente. Dessa maneira, o pistão era empurrado até o 

ponto mais alto do ciclo, devido à expansão dos gases queimados, acumulando 

energia potencial, que era transformada em energia mecânica durante o movimento 

descendente. 

De forma a superar o recém lançado motor atmosférico de baixa eficiência 

térmica e peso excessivo, Otto propôs seu primeiro motor de quatro tempos, em 

1876. O pistão realizava quatro cursos: admissão, compressão seguida da ignição, 

expansão e exaustão. Como comenta Pulkrabek (1997), a invenção revoluciona a 

indústria e os transportes, passando em 1885 a integrar parte do primeiro 

automóvel. Segundo Blair (1996), no fim deste mesmo século, aparecem os motores 

de ciclo de dois tempos, inventados por Dugald Clerk (1854-1932). 

Em 1892, o alemão Rudolf Diesel (1858-1913) desenvolve uma nova forma 

de motor de combustão interna de quatro tempos: o motor ciclo Diesel. Seu conceito 
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de iniciar a combustão através da injeção de combustível líquido no ar comprimido 

produzia o dobro de eficiência em relação aos demais motores da época (Heywood, 

1988). 

De acordo com o que pode ser visto em Pulkrabek (1997), além do grande 

número de experimentações na Europa e nos Estados Unidos durante o fim do 

século XIX, duas outras ocorrências tecnológicas estimularam o desenvolvimento 

dos motores de combustão interna. Em 1859, a descoberta do petróleo na 

Pensilvânia (EUA), tornou possível o desenvolvimento de combustíveis confiáveis. 

Hidrocarbonetos melhorados começaram a aparecer no começo da década de 1860, 

o que alavancou a evolução da gasolina, óleos lubrificantes e, consequentemente, 

dos motores de combustão interna (Lázari e Abreu, 2010). 

A segunda invenção tecnológica que estimulou este desenvolvimento foi o 

pneu de borracha, o qual foi primeiramente construído e testado por John B. Dunlop 

(1840-1921) (Stone e Ball, 2004). Esta invenção tornou o automóvel muito mais 

prático e desejável, gerando, assim, um enorme mercado para sistemas de 

propulsão. 

Passado mais de um século de desenvolvimento tecnológico, tanto 

relacionado aos motores de combustão interna, como dos combustíveis e demais 

sistemas automotivos, pode-se dizer que as guerras e o desenvolvimento da 

indústria aeronáutica, que ocorreram no início do século XX, também foram fatores 

essenciais para tal avanço (Heywood, 1988). 

Já nos últimos anos de evolução dos motores, questões ambientais têm 

preocupado pesquisadores, fabricantes e governos, estimulando o surgimento de 

novas tecnologias (Martins, 2006). A queima de combustíveis fósseis emite grandes 

quantidades de gás carbônico (CO2), contribuindo para o aumento do efeito estufa e, 

consequentemente, para o aquecimento global (Câmara, 2006). Isto acelerou o 

desenvolvimento de novos modelos para a indústria automobilística, a qual possui 

como prioridades atuais a racionalização de materiais e da matriz energética, 

buscando mesclar os conceitos de performance e redução do consumo de energia 

de seus produtos. 

Assim, pode-se concluir que algumas das maneiras de reduzir a quantidade 

de combustíveis fósseis queimados são o desenvolvimento de motores a combustão 

interna mais eficientes e a utilização de combustíveis renováveis. Práticas bastante 

eficazes vêm sendo largamente aplicadas na indústria automotiva. Algumas dessas 
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são os motores flex-fuel, que consomem dois ou mais tipos de combustíveis, e a 

mistura de ambos (Costa e Sodré, 2010); e o downsizing, que em português significa 

redução de tamanho, o qual possui como idéia principal reduzir o deslocamento 

volumétrico, sem alteração de torque e potência disponíveis, de forma que o 

motorista não sinta que a economia de combustível esteja associada à menor 

agilidade do veículo (Calviti, 2008). 

Este cenário promissor mostra uma condição ainda de vantagem para o motor 

de combustão interna frente às tecnologias alternativas, como a célula de 

combustível, que não emitem poluentes, mas ainda possuem problemas de 

disseminação e obtenção de fontes de energia (Stone e Ball, 2004). E essa 

vantagem deve permanecer por algum tempo, conforme a aplicação de 

combustíveis alternativos e renováveis, conforme citado acima, e de pesquisas 

voltadas para otimização dos motores convencionais e sua utilização em veículos 

híbridos. Um exemplo de linha de desenvolvimento de motores que tem adquirido 

grande relevância no setor automobilístico é a Auto-ignição Controlada, ou 

Controlled Auto-Ignition (CAI), também conhecida como Ignição por Compressão de 

Carga Homogênea, ou Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI), que 

permite uma substancial redução das emissões de NOx e incremento de eficiência 

(Martins, 2007), através da combinação de características de motores de ignição por 

centelha (SI) e de ignição por compressão (Compression Ignition Engines - CI). 

 

 

2.2 Princípios de funcionamento um motor de quatro tempos 

 

 

Segundo Heywood (1988), o motor de combustão interna é uma máquina 

térmica que produz trabalho a partir da movimentação linear de um pistão causada 

pela expansão dos produtos da combustão (oxidação) de uma mistura ar-

combustível em um cilindro (Figura 4); o oposto de um motor de combustão externa, 

o qual utiliza uma câmara de combustão separada para queima do combustível 

(Ferguson e Kirkpatrick, 2001).  
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Figura 4 - Geometria básica de um motor de combustão interna (Heywood, 1988) 

 

 

A figura acima ilustra alguns parâmetros geométricos característicos de um 

motor, como o volume deslocado (Vd), volume da câmara de combustão (Vc), volume 

total (Vt), diâmetro do cilindro – em inglês bore, (B), e curso do pistão – ou stroke 

(S). 

Retornando ao princípio de funcionamento, a conversão de energia se dá 

através de ciclos termodinâmicos, os quais envolvem compressão, expansão, e 

mudanças de temperatura dos gases (Giacosa, 1970). Os cursos realizados pelo 

pistão durante um ciclo do motor de quatro tempos (Figura 5) são bem definidos por 

Stone e Ball (2004), e estão descritos abaixo. 

Admissão: a válvula de admissão é aberta, Intake Valve Openning (IVO), e o 

pistão realiza o movimento descendente no interior do cilindro. Assim, a diferença de 

pressão promovida por este processo faz com que uma determinada massa de ar 

entre no motor. No caso dos motores de ignição por centelha (SI), o combustível é, 

geralmente, pré-misturado ao ar. Próximo ao Ponto Morto Inferior, ou Bottom Dead 

Center (BDC), a válvula de admissão fecha-se, Intake Valve Closure (IVC). 
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Compressão: o pistão realiza o movimento ascendente. No caso de motores 

de ignição por compressão (CI), o combustível é injetado próximo do fim deste 

curso. Assim que o pistão se aproxima do Ponto Morto Superior, ou Top Dead 

Center (TDC), a ignição ocorre, seja por uma centelha forçada (SI), ou por auto-

ignição (CI). 

Expansão: também denominado de curso de trabalho, é aquele no qual a 

combustão se propaga, ocorrendo um aumento de pressão e de temperatura no 

interior do cilindro, forçando o pistão a descer. Esta é a fase denominada de geração 

de energia, pois em torno de cinco vezes mais trabalho é produzido do que foi 

utilizado para comprimir os gases (Heywood, 1988). No final deste curso, assim que 

o pistão se aproxima do BDC, a válvula de exaustão é aberta, Exhaust Valve 

Openning (EVO), e uma expansão irreversível, decorrente da diferença de pressão 

entre o interior do cilindro e o coletor de exaustão, ocorre. 

Exaustão: a válvula de exaustão, ou de escape, permanece aberta, e o pistão 

sobe novamente para o TDC, expelindo a maioria dos gases da combustão. No fim 

do curso de exaustão, quando a válvula de exaustão é fechada, Exhaust Valve 

Closure (EVC), alguns dos gases da combustão permanecem no interior da câmara, 

os quais serão diluídos no próximo ciclo. 

 

 

 

Figura 5 - Os quatro tempos de um motor de quatro tempos (Blair, 1999)   
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2.3 Particularidades do motor de ignição por centelha (SI) 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, em motores SI, ar e combustível são 

geralmente misturados antes da entrada no cilindro, através da utilização de um 

carburador ou de um sistema de injeção de combustível, sendo queimados através 

de uma ignição por centelha, que faz com que uma chama se propague ao longo da 

câmara (Stone e Ball, 2004). 

A sequência de eventos que ocorrem no interior da câmara de combustão 

pode ser visualizada através da Figura 6. Os gráficos são plotados em relação ao 

ângulo do virabrequim, crank angle. O momento no qual a faísca ou centelha é 

realizada é denominado spark. A figura apresenta os pontos de abertura e 

fechamento das válvulas e o volume relativo no interior da câmara de um motor de 

ignição por centelha qualquer. 

Entretanto, vale ressaltar que devido a diferenças nos fluxos e composições 

de misturas admitidas entre os cilindros, e entre cada cilindro ciclo a ciclo, o 

desenvolvimento do processo de combustão varia bastante (Heywood, 1988). Como 

resultado, o formato da curva de pressão de cada cilindro, ciclo a ciclo, não 

permanece o mesmo. 

 

 

 

Figura 6 - Sequência de eventos do ciclo de operação de um motor SI (Heywood, 1988)  
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Os motores de ignição por centelha monocilíndricos possuem algumas 

particularidades, como massa e tamanho reduzidos, e baixo custo, o que indica uma 

alta tendência de utilização destes em geradores de energia portáteis, barcos e 

motocicletas (Heywood, 1988). Entretanto, sendo estes motores de um cilindro, 

apenas um ciclo de potência ocorre a cada duas revoluções, produzindo assim 

pulsos de torque mais espaçados, e, consequentemente, maior vibração e emissão 

de ruídos. 

 

 

2.4 Parâmetros de projeto e princípios de operação 

 

 

2.4.1 Razão de compressão (rc) 

 

 

A razão de compressão (rc) é definida como o volume total no interior do 

cilindro (Vt) dividido pelo volume mínimo, onde o Vt pode ser obtido pela soma do 

volume deslocado (Vd) com o da câmara de combustão Vc. 

 

    
  

    
 

     

  
  (1) 

 

Segundo Pulkrabek (1997), motores de ignição por centelha modernos 

possuem razões de compressão de 8 a 11, enquanto motores de ignição por 

compressão trabalham com valores entre 12 e 24. Motores com superchargers, ou 

turbocharges, geralmente possuem menores razões de compressão em comparação 

a motores naturalmente aspirados, devido às maiores pressões atingidas no interior 

da câmara, as quais são limitadas pela tecnologia dos materiais e dos combustíveis 

(Bell, 1981). 
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2.4.2 Relação ar-combustível e combustível-ar 

 

 

Em testes de motores, normalmente o fluxo de massa de ar (   ) e de 

combustível (   ) são medidos. Conforme Heywood (1988), a razão entre estes 

fluxos são muito úteis para determinações de alguns parâmetros de operação dos 

motores, comparando a situação atual, ou real, do motor com a ideal, ou 

estequiométrica. As equações abaixo apresentam as relações descritas acima. 

 

                        
   

   
 (2) 

 

                        
   

   
 (3) 

 

 

2.4.3 Constituintes do ar atmosférico 

 

 

Normalmente em motores, os combustíveis são queimados através de uma 

mistura com o ar. O ar atmosférico é uma mistura de gases (Tabela 1), os quais 

estão presentes nas seguintes proporções: 

 

 

Tabela 1 - Principais constituintes do ar (Heywood, 1988) 
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2.4.4 Combustão estequiométrica 

 

 

A composição dos produtos da combustão pode ser calculada assumindo que 

a compressão é isentrópica, que a mistura é homogênea, que não há trocas de calor 

com o ambiente externo (processo adiabático), que a combustão ocorre a volume 

constante (motores ciclo Otto, ou SI), e que os produtos da combustão estão em 

equilíbrio químico (Ramos, 1989). 

Assim, se há suficiente oxigênio (O2) disponível na mistura, o combustível 

poderá ser completamente oxidado (Heywood, 1988). Segundo o mesmo autor, o 

carbono da molécula do combustível é convertido em gás carbônico (CO2), e o 

Hidrogênio em água (H20). 

 

 

2.4.4.1 Combustão estequiométrica da gasolina brasileira 

 

 

De acordo com Giroldo et al (2005), a gasolina corrente no mercado brasileiro 

pode ser considerada como uma mistura de 75% de gasolina e 25% de etanol anidro 

(C2H5OH). Segundo Heywood (1988), a gasolina pode ser, apenas para fins de 

cálculo, considerada genericamente como isoctano, C8H18 (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Constituição da gasolina brasileira 

 

 

 

Assumindo-se que os produtos da combustão contêm apenas CO2 e H2O, as 

reações para cada constituinte podem ser descritos, em termos de molares (kmol), 

como segue. A equação de oxidação do primeiro constituinte é: 
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                               (4) 

 

Assim, 1 kmol de C8H18 necessita de 25/2(1+3,773) = 59,66 kmol de ar para 

queimar completamente. Já para o segundo componente da gasolina brasileira: 

 

                                        (5) 

 

Assim, 1 kmol de C2H5OH necessita de 3(1+3,773) = 14,32 kmol de ar para 

queimar completamente. Estas informações são de fundamental importância para 

determinação da quantidade de ar total necessária para a combustão (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Quantidade de ar (kmol) total necessária para combustão completa da gasolina brasileira 

 

 

 

Portanto, considerando-se que a massa molar do ar é de aproximadamente 

29 kg/kmol (Tabela 1), tem-se que relação estequiométrica final de ar-combustível 

para a gasolina brasileira é: 

 

                                                     
   

   
 
 

         (6) 

 

 

2.4.4.2 Combustão estequiométrica do etanol hidratado 

 

 

De acordo com Costa e Sodré (2010), o etanol utilizado no Brasil pode ser 

representado por uma mistura de 92,6% de etanol anidro (C2H5OH) e 7,4% de água 

(H2O), justificando sua denominação. 
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Objetivando-se, assim, uma massa de 100% de etanol anidro (para fins de 

cálculos), 8% de água são encontrados na massa de combustível total, de acordo 

com a proporção descrita anteriormente (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 - Constituição do etanol hidratado 

 

 

 

Assumindo-se que os produtos da combustão contêm apenas CO2 e H2O, a 

reação para o combustível pode ser descrita, em termos de molares (kmol), como 

segue: 

 

                  
    

 
                                  (7) 

 

Assim, 1 kmol, ou 108 kg, de etanol hidratado (C2H5OH + 0,08H2O) necessita 

de 5,92/2(1+3,773) = 14,22 kmol de ar para queimar completamente. A quantidade 

de ar total necessária para combustão completa pode ser melhor analisada através 

da Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Quantidade de ar (kmol) total necessária para combustão completa do etanol 

 

 

 

Portanto, considerando-se que a massa molar do ar é de aproximadamente 

29 kg/kmol (Tabela 1), tem-se que relação estequiométrica final de ar-combustível 

para o etanol brasileiro é:  
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        (8) 

 

 

2.4.5 Fator de excesso de ar (λ) e de combustível (Φ) 

 

 

A composição química dos produtos da combustão é significativamente 

diferente para misturas pobres (fuel-lean mixtures) e ricas (fuel-rich mixtures). 

Assim, parâmetros mais informativos para definição do estado da mistura que 

está sendo consumida pelo motor são: 

- fator de excesso de ar, ou lambda (λ): razão entre a relação ar-combustível 

momentânea (real) e a estequiométrica (s); 

- fator de excesso de combustível, ou phi (Φ): razão entre a relação 

combustível-ar real e a estequiométrica. 

Estes fatores podem ser obtidos através das seguintes equações: 

 

   
         

    

         
 

 (9) 

 

 Φ 
         

    

         
 

 (10) 

 

Portanto, tem-se, por definição, que para valores: 

-  λ=1 ou Φ=1, a mistura é estequiométrica; 

- λ<1 ou Φ>1, a mistura é chamada rica (possui combustível em excesso); 

-  λ>1 ou Φ<1, a mistura é chamada pobre (possui ar em excesso). 

 

 

2.4.6 Vazão de ar real, (   )real 

 

 

Uma maneira simples de determinar o consumo de ar, ou vazão de ar real 

(   )real, que o motor está admitindo é forçar o fluxo de ar a passar através de um 
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orifício calibrado (placa de orifício), medindo-se a queda de pressão gerada (∆p). 

Com este dado, é possível obter a velocidade do fluxo (U) e, consequentemente, a 

vazão de ar que está entrando no motor, uma vez que a área (A) é conhecida. 

 

 
   

 
    (11) 

 

    
   

 
 (12) 

 

             (13) 

 

Entretanto, este tipo de dispositivo de medição de fluxo de ar possui uma 

desvantagem: a diferença de pressão antes e depois do orifício varia com o 

quadrado do fluxo (Martyr e Plint, 2007). Assim, uma redução no fluxo de, por 

exemplo, uma razão de 10:1 corresponde a uma diminuição da diferença de pressão 

da ordem de 100:1, implicando em certa imprecisão a baixas taxas de fluxo. Uma 

solução, quando uma larga faixa de fluxos necessita ser medida, é utilizar vários 

dispositivos com diâmetros diferentes. 

Outra maneira mais fácil, visto que não necessita a construção de várias 

placas de orifício, porém não tão precisa, é o cálculo da vazão de ar através dos 

gases oriundos da combustão. Para isso, necessita-se um dispositivo que determine 

a quantidade de excesso de oxigênio presente nestes gases, e outro que realize a 

medição da massa de combustível consumido pelo motor no tempo (   ). 

O equipamento descrito acima é denominado Exhaust Gas Oxygen (EGO) 

Sensor e é popularmente conhecido como sonda lambda (λ). Este será melhor 

detalhado nos próximos capítulos. Assim, é possível fazer: 

 

          
         

 

         

 (14) 
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2.4.7 Densidade do ar (ρ) em função das condições atmosféricas 

 

 

Segundo Sandler (2006), gases ideais são aqueles que possuem densidades 

tão baixas que interações intermoleculares são irrelevantes. Isto proporcionou a 

identificação de que o produto da pressão absoluta (p) e do volume molar (v) dos 

gases ideais (acima da linha de condensação) aumenta com o aumento de 

temperatura. Assim, obteve-se uma equação linearmente proporcional, a qual 

relaciona estes fatores através da utilização de uma constante (R), que é função de 

do tipo de gás considerado. 

 

       (15) 

 

Portanto, considerando-se o ar atmosférico como gás ideal, pode-se obter sua 

densidade em função das condições atmosféricas do ambiente de trabalho. 

Considerando-se que o R do ar é igual a 0,287x10³ kJ/kgK, tem-se que a densidade 

ρ, em kg/m³ é: 

 

   
 

 
 

 

  
 (16) 

 

Para complementar, a temperatura (T) deve ser inserida em Kelvin (K) e a 

pressão em MPa. 

 

 

2.4.8 Torque e potência 

 

 

O torque produzido pelo motor (T) é, geralmente, medido por um 

dinamômetro, o qual terá o princípio de funcionamento explicado mais 

detalhadamente nas próximas seções. Este torque é obtido através da aplicação de 

uma força (F), transmitida através de algum dispositivo de acoplamento com o 

estator do dinamômetro, sobre uma alavanca, a qual possui um determinado 
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comprimento (b). A potência (P) entregue pelo motor e absorvida pelo dinamômetro 

é um produto do torque e da rotação (N). 

 

                (17) 

 

                            (18) 

 

 

2.4.9 Ciclo termodinâmico de um motor ciclo Otto (SI) 

 

 

A figura abaixo (Figura 7) apresenta uma curva ideal de um ciclo Otto em 

comparação com uma curva obtida através de ensaios experimentais de um motor 

de mesma razão de compressão. 

De acordo com Blair (1999), a diferença está basicamente no calor perdido 

para as vizinhanças, o qual torna os processos não-adiabáticos, e às 

irreversibilidades, as quais são produzidas principalmente durante o processo de 

combustão. 

 

 

 

Figura 7 - Comparação do ciclo Otto ideal com um experimental (Blair, 1999) 
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2.4.10 Trabalho indicado por ciclo (Wc,i) 

 

 

Valores de pressões dos gases no interior do cilindro durante o ciclo de 

operação do motor podem ser utilizados para calcular o trabalho transferido do gás 

para o pistão (Heywood, 1988). A pressão no cilindro (p) e o correspondente volume 

(V) através do ciclo podem ser plotados em um diagrama p-V, conforme pode ser 

visto na Figura 8. 

 

 

 

Figura 8 - Diagrama p-V indicado de um motor SI (Bonnick, 2008) 

 

 

O trabalho indicado por ciclo, indicated work per cycle (Wc,i), é obtido através 

da integração cíclica das áreas elementares acima (Blair, 1999). Pode-se obter 

também, a partir da integração das curvas, o trabalho de bombeamento indicado, ou 

pumping work (Wp), o qual é o trabalho transferido do pistão para os gases durante 

os ciclos de exaustão (exhaust) e de admissão (induction). Assim, o trabalho líquido 

indicado pode ser obtido pela diferença entre Wc,i e Wp. 

 

            (19) 
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2.4.11 Pressão média efetiva 

 

 

Segundo Heywood (1988), o torque atribuído a um motor é uma medida 

particular de sua habilidade de produzir trabalho em determinada rotação, e é 

diretamente influenciado pelo seu tamanho. 

A pressão média efetiva, ou mean effective pressure (mep), é um parâmetro 

que relaciona este trabalho realizado a cada ciclo com o volume deslocado. 

 

          
           

     
  

 
           

     
           

 (20) 

 

Este é um dos mais úteis parâmetros utilizados para comparação de potência 

e torque de motores de diferentes tamanhos. Este fato pode ser visualizado através 

da Figura 9, a qual realiza a comparação de parâmetros de performance de alguns 

tipos de motores de ignição por centelha. Através da mep é possível determinar 

também o deslocamento volumétrico necessário para a obtenção de um requerido 

torque ou potência, a uma especificada rotação. 

De acordo com Blair (1999), a máxima pressão média efetiva de um motor de 

competição de ignição por centelha, de admissão natural, à gasolina, é de 15 atm. 

Se metanol ou etanol forem utilizados, pode-se considerar um acréscimo de dez por 

cento (10%) no valor descrito acima. 

 

 

 

Figura 9 - Parâmetros de performance de alguns motores ciclo Otto (Heywood, 1988) 
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De acordo com Ferguson e Kirkpatrick (2001), quando o torque é obtido 

através de teste em dinamômetro, este já possui os valores do trabalho consumido 

por atrito durante os cursos de admissão e exaustão. Nesse caso, a mep é chamada 

de bmep, do inglês brake mean effective pressure. 

Adicionando-se a parte do trabalho perdido por atrito, ou friction mean 

effective pressure (fmep), ao bmep, obtém-se a pressão média efetiva indicada, ou 

indicated mean effective pressure (imep), a qual representa o trabalho líquido por 

unidade de volume deslocado realizado pelo gás durante a compressão e a 

expansão. 

 

                (21) 

 

Para concluir, Barner-Moss (1975 apud Heywood,1988, p. 722) relata que a 

pressão média efetiva de atrito total (tfmep) para muitos motores de quatro cilindros 

ciclo Otto, de 845 e 2000 cm³ de deslocamento volumétrico, com borboleta 

totalmente aberta, pode ser descrita pela equação: 

 

                      
      

    
       

      

    
 
 

 (22) 

 

 

2.4.12 Ponto de ignição, ou ignition timing 

 

 

Conforme Stone e Ball (2004), a determinação do ponto ótimo para liberação 

da centelha e sua duração tem sido resultado em diversas discussões entre 

pesquisadores. Segundo o mesmo, alguns destes afirmam que durações maiores 

melhoram a combustão devido à maior janela de ignição, enquanto outros citam que 

arcos de alta de corrente e de curta duração (10-20 ns) podem ser beneficiais, visto 

que estes promovem uma alta eficiência de conversão térmica. 

O ponto de ignição, ou ignition timing, é expresso geralmente em graus (°) 

antes do ponto morto superior, em inglês before top dead center (btdc). Este ponto 

varia de acordo com algumas situações, como, por exemplo: 
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- abertura parcial da borboleta: esta ocorrência deixa o processo de 

combustão mais lento, devido aos maiores índices de retorno de gases oriundos da 

combustão, em função da reduzida pressão absoluta no coletor de admissão e do 

cruzamento de válvulas (Stone e Ball, 2004); exigindo um maior avanço do ponto de 

ignição; 

- rotação do motor: de acordo com Ferguson e Kirkpatrick (2001), a 

propagação da frente de chama ocupa uma fração aproximadamente constante no 

ciclo de funcionamento do motor, visto que em altas rotações, o aumento da 

turbulência da mistura no interior do cilindro ocasionará um conseqüente aumento 

da taxa de propagação da mesma. Entretanto, o período inicial para crescimento da 

chama permanece praticamente constante, sendo necessária, assim, uma 

antecipação da liberação da faísca com o aumento da rotação; 

- relação ar-combustível: misturas levemente mais ricas que a 

estequiométrica aceleram o processo da combustão, exigindo um avanço do ponto 

de ignição (Stone e Ball, 2004); 

- características do combustível: estas determinam a razão de compressão a 

qual o combustível pode ser submetido sem a ocorrência de detonação. Assim, esta 

pode ser considerada uma vantagem do etanol hidratado frente à gasolina, uma vez 

que o primeiro possui uma resistência à detonação superior (Costa e Sodré, 2010), o 

que permite maiores avanços de ignição. 

 

 

2.4.13 Maximum brake torque (MBT) timing 

 

 

Segundo Heywood (1988), existe um determinado período, do ciclo de 

compressão dos motores de ignição por centelha, considerado ótimo para liberação 

da faísca, o qual fornece, para uma dada massa de ar-combustível admitida (a uma 

determinada condição), o máximo torque. Este é denominado maximum brake-

torque (MBT) timing A Figura 10 apresenta a variação de torque produzido em 

função da variação do ponto de ignição de um dado motor SI.  
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Figura 10 - Efeito do ponto de ignição no torque produzido (Stone, 1999) 

 

 

Pode-se constatar que quanto mais cedo (ponto de ignição avançado), ou 

mais tarde (ponto de ignição atrasado) ocorrer a liberação desta faísca, menor será 

o torque produzido. Stone e Ball (2004) descrevem que isto se deve ao fato de que o 

avanço maior que o MBT timing gera um aumento de pressão durante o ciclo 

compressão, aumentando o trabalho para comprimir a mistura; já o avanço menor 

que o MBT timing, faz com que uma parte da energia disponível seja desperdiçada 

no curso de exaustão (Figura 11 e Figura 12). 

 

 

 

Figura 11 - Efeito da variação do ponto de ignição sobre a pressão no interior do cilindro, em relação 

ao ângulo do virabrequim (Stone, 1999)  
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Figura 12 - Efeito da variação do ponto de ignição sobre a pressão no interior do cilindro, em relação 

ao volume deslocado (Stone, 1999) 

 

 

Almeida (2005) afirma que além desta redução de energia produzida, o 

avanço do ponto de ignição além do MBT pode levar a ignição espontânea de 

mistura ainda não-queimada (considerado um processo de combustão anormal), 

decorrido do acréscimo de pressão gerado pela queima de uma parte da mistura, e 

da radiação emitida pela frente de chama. 

 

 

2.4.14 Processos de combustão anormais 

 

 

Heywood (1988) descreve knock (detonação) como um ruído transmitido 

através da estrutura do motor quando o fenômeno da ignição espontânea, ou auto-

ignição, da fração não-queimada de carga – combustível, ar, gases residuais, 

mistura à frente da chama – ocorre. Quando este fenômeno anormal acontece, há 

uma rápida liberação da energia interna dessa fração, causando altos picos de 

pressão locais e propagação de ondas de altas amplitudes, gerando pontos de 

combustão pela câmara de combustão. 

Este fenômeno ocorre principalmente na condição de borboleta totalmente 

aberta, ou wide-open throttle, sendo, assim, uma restrição direta para a performance 

de motores, uma vez que o quê determinará o limite de pressões, e, 

consequentemente, de temperaturas, será a razão de compressão. A ocorrência e a 
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severidade do knock dependerão da resistência à detonação do combustível 

(medida pela octanagem) e das características (antiknock) do motor (Heywood, 

1988). 

Segundo Glassman e Yetter (2008), outro fenômeno relativamente comum em 

motores é a ignição de superfície, ou surface ignition, que se caracteriza como a 

ignição da mistura devido a um ponto quente localizado nas paredes da câmara de 

combustão, ou à depósitos residuais incandescentes. O fenômeno pode 

desencadear a ignição da mistura tanto antes como depois da centelha liberada pela 

vela. Ocorrendo o fenômeno da ignição de superfície, há a propagação de frentes de 

chama de maneira análoga à que ocorre na ignição normal por centelha. 

Assim, conclui-se que surface ignition é um problema que pode ser resolvido 

através de uma atenção especial ao projeto do motor e à qualidade do combustível e 

do lubrificante. Atraso no ponto de ignição controla apenas o knock, o qual é um 

fenômeno limitador de desempenho e eficiência dos motores, conforme visto acima. 

 

 

2.4.15 Consumo específico de combustível no freio (bsfc) 

 

 

Em testes de motores, o consumo de combustível é medido como um fluxo de 

massa por unidade de tempo (   ). Um parâmetro mais importante a se considerar, 

obtido através daquele, é o consumo específico de combustível (sfc), do inglês 

specific fuel consumption. Este é dado pelo fluxo de combustível pela potência 

produzida (no freio), e representa o quanto eficiente é a utilização do combustível 

para produzir trabalho. Assim, baixos valores de bsfc são desejáveis. 

 

 

             
        

     
 (23) 
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2.4.16 Eficiência térmica (ηf) 

 

 

Também denominada eficiência de conversão de combustível, ou fuel 

conversion efficiency, esta relaciona a quantidade de energia produzida (P) com a 

massa de combustível consumida (   ), e o seu poder calorífico inferior, em inglês 

heating value (QHV). 

Pode-se perceber que quanto mais trabalho for produzido com a menor 

quantidade de combustível possível, maior será a eficiência térmica do motor. 

 

    
 

      
 (24) 

 

    
    

                     
 (25) 

 

De acordo com Costa e Sodré (2010), a gasolina brasileira possui um poder 

calorífico inferior de 9400 kcal/kg (39,4 MJ/kg), enquanto o etanol hidratado possui 

5970 kcal/kg (25 MJ/kg). 

 

 

2.4.17 Eficiência volumétrica (ηv) 

 

 

Um dos mais importantes processos que determina o quanto de trabalho pode 

ser obtido de um motor é a o ciclo de admissão de ar. Quanto maior for a quantidade 

de ar admitida a cada ciclo, maior será a quantidade de combustível que pode ser 

queimada, e, consequentemente, maior será a quantidade de energia convertida em 

trabalho. 

Pulkrabek (1997) afirma que o sistema de admissão – filtro de ar, carburador 

(se aplicável), corpo de borboleta, coletor de admissão (intake manifold ou plenum), 

porta de admissão, válvula de admissão – restringe a quantidade de ar que um 

motor, de determinado deslocamento volumétrico, pode admitir. 

Assim, o parâmetro utilizado para medir a efetividade do processo de 

admissão do motor é a eficiência volumétrica, ou volumetric efficiency (ηv). Esta é 
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definida como o fluxo de massa de ar admitido dividido pela taxa que o volume é 

deslocado pelo pistão no tempo. 

 

    
    

       
 (26) 

 

 

2.4.18 Geometria das válvulas 

 

 

A Figura 13 apresenta as principais dimensões da cabeça e da sede de uma 

válvula, onde as siglas Ds, D, Dv, w, Lv, e β são, respectivamente, diâmetro da haste, 

diâmetro interno da sede da válvula, diâmetro da cabeça da válvula (externo), 

largura da sede, abertura (em inglês lift), e ângulo da sede. 

 

 

 

Figura 13 - Principais dimensões de uma válvula (Heywood, 1988) 

 

 

2.4.19 Coeficiente de descarga (cD) e coeficiente de fluxo (cF) 

 

 

Fluxos de fluidos passam através de muitas restrições ou redução de seções 

em motores de combustão interna. Estes fluxos reais são geralmente relacionados 

com o fluxo ideal através da seguinte equação:  
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 (27) 

 

onde tanto o coeficiente de descarga (cD) como o de fluxo (cF) representam o efeito 

de todos os desvios sofridos pelo fluxo ideal adiabático reversível em determinada 

seção, medindo a eficiência de passagem de fluxo na seção. Alternativamente, os 

coeficientes podem ser obtidos em termos das áreas efetiva (área útil) e de 

referência pela qual este está atravessando (Heywood, 1988). 

 

       
        

           

 (28) 

 

Conforme Ferguson e Kirkpatrick (2001), a diferença entre os dois 

coeficientes está na área de referência. O coeficiente de descarga (cD) utiliza uma 

superfície formada pelo diâmetro interno (D) da sede da válvula e a sua abertura, ou 

lift (Lv), denominada área de cortina (AC), do inglês curtain area. Já o coeficiente de 

fluxo (cF) se baseia na área determinada apenas pelo diâmetro interno (D) da sede 

da válvula. 

Assim, obtêm-se as seguintes equações: 

 

    
        

    
 (29) 

 

    
          

    (30) 

 

 

2.5 Processos de troca de gases 

 

 

Braess e Sieffert (2005) afirmam que a função dos processos de admissão e 

de exaustão é remover os gases queimados no final do curso potência e admitir uma 

nova carga de mistura para o próximo ciclo. Os componentes responsáveis pelos 

processos descritos acima são as válvulas. Segundo Heywood (1988), estes 

processos promovem pulsos flutuantes de pressões ao longo da passagem dos 

gases pelo motor. A figura abaixo (Figura 14) mostra a posição da abertura e do 
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fechamento típico das válvulas de admissão e exaustão em função do ângulo do 

virabrequim. 

 

 

 

Figura 14 - Típico diagrama de válvulas de motores SI quatro cilindros (Heywood, 1988) 

 

 

Stone e Ball (2004) afirmam que, geralmente, o início do processo de 

exaustão (EVO) ocorre entre 40-60° antes do BDC, sendo finalizado, através do 

fechamento das válvulas de escape (EVC), entre 15-30° depois do TDC. Conforme 

os mesmos autores, as válvulas de admissão abrem-se normalmente (IVO) entre 10-

20° antes do TDC. Heywood (1988) descreve que é muito comum acontecer de 

ambas as válvulas, de admissão e exaustão, permanecerem abertas por um curto 

período de tempo, o que de acordo com Ferguson e Kirkpatrick (2001) melhora a 

eficiência de liberação e admissão de gases, devido ao aproveitamento da inércia 

dos do fluxo. Este período, em que a abertura das válvulas se sobrepõe, é 

denominado cruzamento de válvulas, ou overlap (Figura 15 e Figura 16). O fim do 

processo de troca de gases se dá quando as válvulas de admissão são fechadas 

(IVC), entre 50-70° depois do BDC (Stone, 1999). 
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Figura 15 - Deslocamento das válvulas em função do ângulo do virabrequim (Olsen et al (1998) apud 

Ferguson e Kirkpatrick, 2001, p. 172) 

 

 

 

Figura 16 - Fluxo de gases durante overlap (Bell, 1997) 

 

 

De acordo com Braess e Sieffert (2005), a qualidade da troca de gases é 

definida pela eficiência volumétrica (ηv). Blair (1999) revela que a análise deste 

parâmetro ocorre sobre a condição de borboleta totalmente aberta, ou unthrottled 

engine, uma vez que se busca o máximo de potência produzida. Segundo 

(Heywood, 1988), avaliando-se esta eficiência volumétrica pelas condições internas 

do coletor de admissão, também denominado inlet manifold, obtém-se a 

performance de bombeamento do cilindro, porta de admissão e válvula de admissão, 

a qual é afetada pelas seguintes variáveis: 

1) tipo do combustível, relação ar-combustível, e fração de combustível 

vaporizado no sistema de admissão; 

2) temperatura da mistura, devido a trocas de calor; 

3) razão entre as pressões de exaustão e admissão; 
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4) razão de compressão; 

5) rotação do motor; 

6) desenho das portas e dos coletores de admissão e exaustão; 

7) geometria, abertura e tempos das válvulas de admissão e exaustão. 

O mesmo autor afirma ainda que os efeitos de muitos destas variáveis (itens 

1, 2, 3 e 4) são essencialmente quasi-steady, ou seja, seus impactos são, ou 

independentes da rotação do motor, ou podem ser descritos adequadamente em 

termos da sua rotação característica. 

Entretanto, algumas destas (itens 6 e 7) possuem efeitos que dependem da 

variação do fluxo e do fenômeno das ondas de pressão. Os efeitos causados por 

estas variáveis, ao longo do funcionamento do motor, são denominados efeitos 

dinâmicos, ou dynamic effects. 

As alterações na eficiência volumétrica, causados pelo somatório de ambos 

os efeitos, quasi-steady e dynamic, podem ser vistos na Figura 17. A linha sólida é a 

ηv resultante, enquanto que a curva A é resultado dos fenômenos não-dependentes 

de rotação. 

 

 

 

Figura 17 - Efeito de diversos fenômenos sobre a eficiência volumétrica em função da rotação 

(Heywood, 1988) 
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2.5.1 Efeitos dinâmicos, ou dynamic effects. 

 

 

2.5.1.1 Charge Heating 

 

 

As trocas de calor, ou charge heating, no coletor de admissão e no cilindro 

produzem grande efeito de queda na eficiência volumétrica em baixas rotações 

(curva A para B, da Figura 17), devido principalmente ao maior período de 

permanência dos gases no interior do motor. 

 

 

2.5.1.2 Perdas por atrito (frictional losses) 

 

 

Durante o processo de admissão, devido ao atrito ocasionado pelos 

componentes do sistema, a pressão no interior do cilindro é menor que a pressão 

atmosférica. De acordo com Heywood (1988), as perdas por atrito aumentam com o 

quadrado da rotação, ou velocidade do pistão, reduzindo assim a eficiência 

volumétrica na mesma proporção (curva B para C, da Figura 17). 

 

 

2.5.1.3 Choking 

 

 

Em altas rotações, o fluxo de gases que entram no motor durante a última 

parte do processo de admissão é limitado por um valor máximo de vazão mássica 

(  ), o qual é obtido por uma determinada área (AEFETIVA), conforme descrito no item 

2.4.19. Este fenômeno é conhecido como choking (em português, bocal entupido). 

Uma vez que isso ocorre, aumentos de rotação não levam a aumentos na vazão, 

provocando uma rápida queda na eficiência volumétrica (curva C para D, da Figura 

17).  
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2.5.1.4 Ram effect 

 

 

A pressão no interior do coletor de admissão altera-se conforme o processo 

de admissão de cada cilindro, devido à variação de velocidade do pistão e da área 

de abertura da válvula, e de variações no fluxo de gases (Ferguson e Kirkpatrick, 

2001). 

Sabe-se, também, que a massa de ar admitida pelo cilindro, e, 

consequentemente, a eficiência volumétrica, é determinada quase que praticamente 

pelo nível de pressão na porta de admissão, durante um curto intervalo de tempo 

antes do fechamento da válvula de admissão (Heywood, 1988). 

Em altas rotações, a inércia dos gases no interior do sistema de admissão 

aumenta a pressão em regiões próximas à válvula, mantendo o processo de 

carregamento mesmo após o BDC, quando a compressão é iniciada. 

De acordo com Heywood (1988), o efeito torna-se progressivamente maior 

com o aumento da rotação do motor (curva D para E, da Figura 17). 

 

 

2.5.1.5 Backflow ou Reverse flow 

 

 

Ocorre em função do ram effect, uma vez que como a válvula de admissão é 

fechada após o início da compressão, um fluxo reverso de mistura é produzido 

(Figura 18). Isto é uma consequência inevitável do tempo de fechamento da válvula 

de admissão (IVC) escolhido, e aumenta conforme a rotação torna-se mais baixa 

(curva C e D para F, da Figura 17). 
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Figura 18 - Fenômeno do backflow (Bell, 1997) 

 

 

2.5.1.6 Tuning 

 

 

O fluxo pulsante do processo de exaustão de cada cilindro forma ondas de 

pressão no sistema de exaustão, as quais interagem com as junções e ponteiras dos 

dutos do sistema de exaustão. Estas interações causam ondas de pressão que 

retornam ao cilindro do motor (Heywood, 1988). Em motores de mais de um cilindro, 

as ondas de pressão produzidas por cada cilindro podem interagir umas nas outras, 

o que pode auxiliar ou impedir a troca de gases. Quando estas auxiliam o processo 

através da redução da pressão na porta de exaustão desde o EVO até o EVC, o 

sistema de exaustão é dito tuned. 

Assim como na exaustão, a variação do fluxo de gases também causa ondas 

de expansão que se propagam pelo sistema de admissão. Céviz (2007) relata que 

estas ondas são refletidas na abertura final do coletor de admissão, na qual se 

encontra o plenum, produzindo ondas de pressão positivas que retornam para o 

cilindro. Se o tempo de retorno destas ondas estiver devidamente apropriado, 

acontecerá uma sobre-alimentação de ar no cilindro próximo do IVC (Ferguson e 

Kirkpatrick, 2001). Assim, pode-se dizer que este sistema de admissão está tuned. 

Tanto o tuning do sistema de admissão, como o de exaustão, pode aumentar 

a eficiência volumétrica ao longo de toda a faixa de rotações (curva F para G, da 

Figura 17). 

Um exemplo de tuning realizado em um motor SI de quatro cilindros é 

apresentado por Heywood (1988) através da Figura 19. O experimento foi realizado 
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a wide-open throttle, e as siglas p1, p2, p3, IO, e EO representam, respectivamente, 

runner de admissão a 150 mm do cilindro; runner de exaustão a 200 mm do cilindro; 

runner de exaustão a 700 mm do cilindro; período de abertura da válvula de 

admissão; e período de abertura da válvula de exaustão. 

 

 

 

Figura 19 - Pressão instantânea em três pontos dos coletores de admissão e exaustão, medidos em 

duas rotações de um motor SI (Heywood, 1988) 

 

 

2.5.2 Ressonador de Helmholtz 

 

 

O fenômeno do tuning pode ser mais bem entendido pela teoria do 

ressonador de Helmholtz. Como citado em Heywood (1988), para motores 

monocilíndricos, a equação deste modelo determina em quais rotações o fenômeno 

acontecerá, mas não em qual intensidade. A rotação a ser sintonizada, ou resonant 

tuning speed (Nt) é dada de acordo com a Equação 31, onde a é a velocidade do 

som, A é a área do duto de admissão ou exaustão, l é o comprimento do duto de 

admissão ou exaustão, K é uma constante igual a 2 para a maioria dos motores, e 

Veff é dado pela equação seguinte (Equação 32).  
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 (31) 

 

        
   

        

         
 (32) 

 

 

2.5.3 Fluxo de massa através da válvula 

 

 

Conforme Heywood (1988), o fluxo de massa através da válvula é, 

geralmente, descrito pela equação do fluxo de gases compressíveis através de uma 

restrição: 

 

        
      

    
 
  

  
 
   

 
  

   
    

  

  
 
       

  
   

 (33) 

 

onde pO e TO são a pressão e a temperatura de estagnação antes do ponto 

estudado (upstream), respectivamente; pT é a pressão estática logo após a restrição 

(downstream); AR é a área de referência, que é uma característica da seção (neste 

caso, da válvula). O valor de γ, conhecido como fator de expansão isentrópica, pode 

ser obtido pela equação abaixo: 

 

   
  

  
 (34) 

 

onde M é o número de Mach, o qual é dado pela razão entre a velocidade no ponto 

estudado (V) e a velocidade do som (a). 

Ferguson e Kirkpatrick (2001) afirmam que para dados valores de pO e TO, o 

máximo fluxo de massa ocorre quando a velocidade na mínima área do sistema 

iguala-se ao valor da velocidade do som (M=1). Esta condição é denominada bocal 

entupido (choked) ou fluxo crítico (critical flow). Quanto isto ocorre, a pressão neste 

local (pT) é relacionada com a pressão de estagnação conforme segue: 

 

 
  

  
  

 

   
 
       

 (35)  
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Assim, a apropriada equação para o fenômeno do choking é: 

 

        
      

    
     

 

   
 
            

 (36) 

 

O valor da área de referência (AR) e o coeficiente de descarga (cD) estão 

intimamente ligados através da relação abaixo, a qual equivale a área efetiva de 

fluxo (AEFETIVA). Esta última é, segundo Heywood (1988), convenientemente 

calculada como área de cortina (AC), conforme visto na seção 2.4.19. 

 

                      (37) 

 

Assim, em altas rotações, a menos que a válvula de admissão possua o 

tamanho adequado, o fluxo de ar pode, durante o processo de admissão, adquirir a 

condição de bocal entupido, alcançando a velocidade do som. Isto ocorre na área de 

cortina de fluxo mínimo. Choking reduz substancialmente a eficiência volumétrica. 

 

 

2.5.4 Regime transiente 

 

 

Um importante fenômeno que deve ser levado em conta é alteração do 

regime de operação do motor, ou seja, a alteração da sua rotação. Isto geralmente 

ocorre através da abertura ou fechamento do corpo de borboleta. Segundo Heywood 

(1988), a massa de ar admitida possui um determinado período de tempo para se 

adequar à nova condição requerida. 

Um exemplo da ocorrência deste fenômeno pode ser visualizado na Figura 

20, onde a borboleta é aberta um determinado ângulo (throttle angle). O fluxo de ar 

(air flow) admitido aumenta além do que a diferença de pressão (manifold pressure) 

aplicada determinaria em uma condição estática. Assim, verifica-se que a pressão 

no interior do coletor de admissão aumenta de forma mais lenta (denominado lag, ou 

atraso, em português) que a vazão de ar, o quê influencia na determinação da 

quantidade de combustível necessária durante este curto intervalo de tempo 
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(Takahashi e Sekozawa, 1995). O mesmo efeito ocorre em desacelerações, ou seja, 

no fechamento do corpo de borboleta (decrease in throttle angle) (Heywood, 1988). 

 

 

 

Figura 20 - Abertura de borboleta, pressão no coletor e fluxo de ar no tempo, de um motor V8 de 

5dm³ com abertura de 10° do corpo de borboleta (Heywood, 1988) 

 

 

2.6 A combustão em motores de ignição por centelha 

 

 

Em motores convencionais de ignição por centelha, a carga de ar-combustível 

é admitida através das válvulas de admissão, sendo misturada no interior do cilindro 

com os gases oriundos da combustão anterior (Heywood, 1988). Sobre condições 

normais de operação, a combustão é iniciada próximo ao fim do ciclo de 

compressão através da utilização de uma vela (spark plug), a qual libera uma 

descarga elétrica. Desta forma, uma turbulenta chama cresce, se propagando 

através do interior do cilindro, e provocando um aumento de pressão. Conforme 

Braess e Sieffert (2005), a pressão atinge um valor máximo geralmente entre 8-12° 

ATDC. Isto ocorre antes de a massa estar completamente queimada. Assim, a 

pressão reduz-se conforme o volume da câmara começa a aumentar (ciclo de 

expansão). Pulkrabek (1997) descreve que entre 15-20° ATDC, 90-95% da massa 

encontra-se totalmente queimada.  
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Algumas destas características importantes são demonstradas através das 

informações presentes na figura abaixo (Figura 21). É apresentada a pressão no 

cilindro; a fração da massa queimada (xb); e a fração de volume de massa queimada 

(determinado por fotografia), em função do ângulo do virabrequim. 

 

 

 

Figura 21- Variação da pressão no cilindro, fração de massa queimada, e fração do volume de massa 

queimada em função do ângulo do virabrequim em 5 ciclos consecutivos (Heywood, 1988) 

 

 

Segundo Heywood (1988), a duração da combustão normalmente encontra-

se na faixa de 30-90°. Ferguson e Kirkpatrick (2001) afirmam que fotografias da 

estrutura e da formação da chama produzida pela queima dos gases no interior de 

um cilindro auxiliam a compreensão do fenômeno da propagação da chama. A 

Figura 22 apresenta uma sequência de imagens que representam tal situação. Estas 

foram obtidas através da utilização de uma câmera de alta velocidade sensível a 

variações de densidades no fluxo. O motor estava sob rotação de 1400 rpm, com 

pressão no coletor de admissão de 0,5 atm. 
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Figura 22 - Sequência de imagens de uma combustão e correspondente curva de pressão e massa 

queimada ao longo do ângulo do virabrequim (Heywood, 1988) 

 

 

Através da imagem, pode-se verificar que a máxima pressão no interior do 

cilindro ocorre quando a frente de chama encontra as superfícies mais distantes 

(entre 10-15° ATDC). Outro fator importante a ser considerado na combustão é o 

aumento da rotação, o qual influencia fortemente no período em que a mistura é 

completamente queimada, ou no caso da figura abaixo (Figura 23), o tempo em que 

se atinge 90% da queima. 

 

 

 

Figura 23 - Influência da rotação sobre o desenvolvimento de chama e a fração de massa queimada 

(Heywood, 1988)  
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Conforme descrito no item 2.4.12, a propagação da frente de chama ocupa 

uma fração no tempo aproximadamente constante. Entretanto, o espaço temporal 

para esta chama se distribuir pela câmara se reduz relativamente ao ângulo do 

virabrequim, conforme a rotação aumenta. Assim, para o mesmo ângulo do 

virabrequim, frações ainda não-queimadas aparecem em rotações mais altas, 

conforme pode ser visto na figura acima. 

 

 

2.7 Gerenciamento eletrônico de motores 

 

 

Milhor (2002) afirma que a evolução do controle eletrônico dos motores de 

combustão interna deve-se, principalmente, a fatores como legislações ambientais e 

economia de combustível. Este, por sua vez, envolve um enorme conjunto de 

subsistemas, onde o principal atuador é a central eletrônica de gerenciamento do 

motor, ou Engine Control Unit (ECU), a qual é responsável por controlar o torque de 

saída, ou seja, o trabalho produzido pelo motor. De acordo com Câmara (2006), 

pode-se, através deste sistema, determinar a quantidade de combustível fornecida 

ao motor e, consequentemente, a emissão de poluentes. 

Conforme Szwarcfiter (2004), para que a ECU determine a massa de 

combustível necessária, uma série de sensores é necessária para identificar a 

situação atual do motor, relacionando-a com um padrão determinado, de forma a 

informar o sistema o tempo de abertura do injetor de combustível e o instante de 

liberação da descarga elétrica (nos casos dos motores SI), além de controlar a 

recirculação dos gases da exaustão (se aplicável). Ou seja, há uma integração entre 

todos os sistemas de controle do motor (Milhor, 2002). 

Isto pode ser melhor entendido através do esquema de controle eletrônico de 

injeção de combustível desenvolvido por Tamaki, Kokubu e Akamatsu (2004), na 

Figura 24. 
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Figura 24 - Diagrama da configuração de um sistema de controle de injeção de combustível (Tamaki, 

Kokubu e Akamatsu, 2004) 

 

 

2.7.1 Injeção de combustível controlada eletronicamente 

 

 

O sistema eletrônico de injeção de combustível apresenta como principais 

vantagens o aumento do torque e da potência devido, principalmente, ao melhor 

controle da mistura e à melhor distribuição de combustível (Takahashi e Sekozawa, 

1995), promovendo respostas mais rápidas às variações da posição da borboleta. 

A válvula injetora, ou fuel injector, é responsável pelo fornecimento de 

combustível ao motor (Baumgarten, 2006). Segundo Lenz (1992), esta é, 

geralmente, uma válvula eletromagnética, a qual é atuada através de um pulso de 

corrente elétrica produzido pela ECU, o que atrai o atuador magnético, possibilitando 

o fluxo de combustível através de um orifício calibrado. A massa de combustível é 

controlada através da variação da duração do pulso da corrente elétrica que excita a 

bobina do solenóide. Conforme Heywood (1988), o pulso apropriado para cada 

rotação e carga em que o motor se encontra é determinado pela ECU.  

De acordo com Câmara (2006), em motores ciclo Otto, o cálculo da 

quantidade de combustível necessária é dado, essencialmente, em função da 

quantidade de ar admitida pelo motor, a qual possui relação direta com o ângulo de 

abertura da borboleta (posição do acelerador), o qual é fornecido por sensor 

conhecido por throttle position sensor (TPS), que nada mais é que um 

potenciômetro. 
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Entretanto, apenas esta informação não é suficiente para determinar a largura 

do pulso de injeção de combustível (Stone e Ball, 2004). Outros fatores influenciam 

no tempo de abertura do injetor, como a variação da eficiência volumétrica com a 

rotação; as variações na densidade do ar, devido às alterações na temperatura e 

pressão atmosférica; a quantidade de mistura efetivamente queimada na 

combustão; a rotação do motor; além de outros. 

Assim, segundo Milhor (2002), as formas mais comuns para determinação da 

quantidade de ar que está entrando no motor são: 

- rotação-densidade (speed-density ou alpha-n): um sensor avalia a pressão 

estática absoluta no interior do coletor de admissão (manifold air pressure sensor, 

MAP), enquanto outro avalia a temperatura do ar admitido (intake air temperature, 

IAT). Esses dados determinam a densidade do ar (Equação 16) que, através de uma 

estipulada eficiência volumétrica determinada durante a calibração do motor (Figura 

25), calculará a vazão mássica de ar em tal rotação (Equação 26); 

 

 

 

Figura 25 - Mapa de eficiência volumétrica, determinada durante calibração de um motor Honda 1,8 

dm³ R18A3 (Davis, 2010) 

 

 

- manifold air flow sensor (MAF): também conhecido como sensor de película 

aquecida (ou de fio quente), determina o fluxo de massa de ar através da utilização 

de uma ponte de Wheatstone. Stone e Ball (2004) afirmam que a passagem do ar 

sobre alguns elementos resistivos provoca o seu resfriamento, o que desequilibra a 

ponte, provocando uma passagem de corrente maior, de forma a reaquecer os 

elementos. Um circuito eletrônico transforma este desequilíbrio em uma diferença de 
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potencial que é proporcional à vazão mássica de ar que passa através do sensor. 

Sua vantagem é que não há necessidade de correções devido às alterações nas 

condições atmosféricas, uma vez que o sinal final enviado é a própria vazão 

mássica. 

Desta forma, as informações descritas acima são enviadas para a ECU, a 

qual emite os pulsos elétricos para as válvulas injetoras de forma a atender a 

necessidade de combustível especificada para tal situação. 

 

 

2.7.2 Ignição controlada eletronicamente 

 

 

Davis (2010) afirma que os mapas que determinam o ponto de ignição podem 

ser multidimensionais e dependem do grau de liberdade dos parâmetros de controle 

do motor. Segundo o mesmo autor, o mapa deve possuir referência de, pelo menos, 

a rotação em que o motor se encontra e a pressão no coletor de admissão (dado 

pelo sensor MAP). 

Um sensor de rotação contabiliza o número de voltas do virabrequim. De 

acordo com Milhor (2002), este é geralmente baseado no princípio da relutância 

magnética (indutiva) ou efeito Hall, o qual é possui o princípio de funcionamento 

decorrido da variação do fluxo magnético no indutor. Isto é provocado pela 

passagem de um intervalo vazio (sem dentes) de uma roda dentada através de um 

ímã. O número de pulsos gerados é proporcional à velocidade de rotação do motor. 

Em motores SI, a combustão ocorre a cada duas voltas do virabrequim. 

Entretanto, a liberação da centelha elétrica ocorre toda vez que o intervalo passa 

através do eletro-ímã. Assim, o controle eletrônico da ignição realiza o avanço ou o 

atraso do ponto de liberação da descarga elétrica em relação ao intervalo. Uma vez 

detectada a condição de operação, as informações armazenadas nas tabelas, 

representadas pelo mapa abaixo (Figura 26), determinarão o ponto ou ângulo do 

virabrequim ideal para ocorrência da centelha. A ignição controla ainda a ocorrência 

do knock e o nível de emissões (Stone e Ball, 2004). O sensor de knock, ou knock 

sensor (KS), consiste em um transdutor piezelétrico sensível a perturbações ou 

vibrações (Costa e Sodré, 2010). 
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Figura 26 - Mapa do ponto de ignição, determinado durante calibração de um motor Honda 1,8 dm³ 

R18A3 (Davis, 2010) 

 

 

2.7.3 Exhaust gas oxygen sensor (EGO) 

 

 

De acordo com Heywood (1988), se o motor operar numa faixa de relação ar-

combustível levemente rica próxima da estequiométrica, é possível reduzir as 

emissões dos três principais poluentes dos motores de combustão interna – 

hidrocarbonetos não-queimados (HC), monóxido de carbono (CO), e óxidos de 

nitrogênio (NOx), conforme pode ser visto na Figura 27. 

Este controle é possível através da utilização de um sensor, posicionado no 

sistema de exaustão, denominado exhaust gas oxygen sensor (EGO), ou lambda 

sensor (λ). De acordo Stone e Ball (2004), este produz uma diferença de potencial 

que varia em função da pressão parcial do oxigênio (e, consequentemente, de sua 

concentração) encontrado nos gases oriundos da combustão (Figura 28). De acordo 

com Takahashi e Sekozawa (1995), este sinal é o principal dado de entrada do 

sistema de feedback (em português, sistema de retorno informações), o qual é 

utilizado pela ECU para determinar a quantidade de combustível necessário para 

alimentar a admissão.  
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Figura 27 - Variação das concentrações de HC, CO e NOx no sistema de exaustão de um motor SI 

com a alteração da relação combustível-ar (Φ) (Heywood, 1988) 

 

 

 

Figura 28 - Variação da pressão parcial do oxigênio (a) e da diferença de potencial produzida (b) em 

função da relação ar-combustível (λ) (Heywood, 1988) 
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2.8 Etanol hidratado 

 

 

Goldemberg et al (2007) afirma que energia renovável é um dos caminhos 

mais eficientes para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Brambila (2006) e 

Dai et al (2003) descrevem em seus trabalhos que o etanol hidratado insere-se 

como um potencial exemplo de alternativa viável na busca por combustíveis 

alternativos ao petróleo. Segundo Giroldo et al (2005), isto se deve principalmente 

ao fato que esta fonte de energia possui o ciclo de carbono considerado fechado – 

ou neutro, conforme descreve Szwarcfiter (2004) – uma vez que o CO2 emitido pela 

queima do combustível foi previamente utilizado (retirado da atmosfera), durante o 

processo natural de fotossíntese da biomassa da qual ele é obtido. 

De acordo com Costa e Sodré (2010), o surgimento do Proálcool no Brasil, 

em decorrência da crise do petróleo de 1973, alavancou a produção de cana-de-

açúcar para utilização como fonte de matéria-prima para obtenção de combustível 

automotivo no país. Desta forma, Cooney et al (2009) destacam que o recente 

aumento da disponibilidade de etanol combustível obtido de fontes renováveis fez 

com que a indústria automobilística desenvolvesse veículos flex-fuel, os quais 

podem ser abastecidos com gasolina, etanol, ou a mistura destes. 

Pulkrabek (2003) apresenta algumas vantagens na utilização de etanol como 

combustível, como: 

- obtenção através de variadas fontes naturais e renováveis; 

- alta resistência à detonação (
       

 
    ), possibilitando razões de 

compressão mais elevadas; 

- produção de menores níveis de emissões (CO e HC), em comparação com 

a gasolina; 

- eficiência térmica (thermal efficiency) superior em altas rotações, devido ao 

seu alto calor de vaporização (heat of vaporization); 

- maior relação combustível-ar, em relação à gasolina, permitindo maior 

energia produzida; 

- maior velocidade e menor temperatura da chama, o que reduz as perdas por 

troca de calor e aumenta a eficiência térmica (Costa e Sodré, 2010). 
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Conforme o mesmo autor ainda, o combustível apresenta, também, algumas 

desvantagens, como: 

- maior consumo de combustível, quando comparado com a gasolina, devido 

ao seu baixo poder calorífico inferior (lower heating value); 

- maior liberação de aldeídos nos gases de exaustão; 

- maior efeito corrosivo em alguns metais (cobre, bronze, alumínio) e outros 

materiais (como plásticos e borrachas), quando comparado com a gasolina; 

- maior dificuldade de partida em baixas temperaturas. Segundo Maxwell e 

Jones (1995), isto se deve à sua baixa pressão de vapor (vapour pressure) e seu 

alto calor de vaporização, os quais juntos dificultam a evaporação do combustível; 

A Figura 29 apresenta uma tabela com as principais propriedades físico-

químicas de uma determinada mistura etanol-gasolina com o etanol hidratado 

comercialmente vendido no Brasil. Através desta, é possível validar alguns dos 

fenômenos descritos acima, a cerca das vantagens e desvantagens da utilização do 

etanol como combustível. 

 

 

 

Figura 29 - Comparação entre as propriedades físico-químicas de uma mistura etanol-gasolina com o 

etanol hidratado (Costa e Sodré, 2010) 
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2.9 O projeto de motores e a influência da simulação numérica 

computacional 

 

 

Martyr e Plint (2007) afirmam que todos os projetos estão inseridos dentro de 

restrições de tempo (time), orçamento (cost) e qualidade (quality) (Figura 30). A 

importância relativa entre estes três critérios deve ser compreendida tanto pelo 

cliente, como pelo projetista. Ainda segundo estes, se um dos pontos do triângulo é 

movido, haverá uma alteração em um ou em ambos os outros. 

 

 

 

Figura 30 - Restrições de um projeto (Martyr e Plint, 2007) 

 

 

De acordo com Calviti (2008), os motores de combustão interna, seus 

sistemas e componentes devem ser dimensionados sob diversos aspectos em 

respeito aos seus carregamentos mecânicos, escoamento ou transferência de 

fluidos e calor, processos e fenômenos de combustão, dentre outros. O 

desenvolvimento do projeto destes e a obtenção de seus protótipos demandam 

onerosas estruturas de engenharia, as quais envolvem tempo, recursos e pessoas. 

É neste cenário que a simulação numérica começa a adquirir espaço. 

Conforme Calviti (2006), a partir da década de 1980, com a evolução ascendente 

dos computadores, técnicas como as de Elementos Finitos e CFD (Computational 

Fluid Dynamics) começaram a ser desenvolvidas. 
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Assim, através do auxílio destas ferramentas, estudos a cerca do 

comportamento dos fluidos no interior do motor, como dos gases nos coletores de 

admissão e escape, e da dinâmica da combustão, têm promovido a otimização de 

antigos projetos de motores e a implantação de novos conceitos (Ioannou, Gurney e 

Downing, 2005). Isto proporciona redução de tempo e de investimento durante o 

desenvolvimento, obtendo resultados finais de performance, como curvas de torque 

e de potência, antes mesmo da execução do projeto (Antonelli et al ,2004). 

 

 

2.10 Restrições determinadas pelo regulamento Formula SAE 

 

 

O regulamento da competição Formula SAE restringe alguns projetos, tuning 

e melhorias do motor. As regras que se inserem na delimitação do tema deste 

trabalho estão descritas a seguir: 

- apenas motores ciclo quatro tempos de até 610 cm³ de deslocamento 

volumétrico são permitidos; 

- é obrigatória a utilização de um único restritor circular, que deve ser 

posicionado no sistema de admissão, entre o corpo de borboleta e o motor; todo o 

fluxo de ar deve passar através deste. Os diâmetros máximos são de 20 mm para 

motores a gasolina e de 19 mm para motores a etanol; 

- todas as partes dos sistemas de admissão e controle de combustível do 

motor (incluindo o acelerador ou o carburador, o filtro de ar e qualquer coletor de ar) 

devem estar dentro das superfícies definidas pelo esquema abaixo, denominado 

envelope (Figura 31). 

 

 

  

Figura 31 - Delimitação da superfície do envelope (2010 Formula SAE Rules)  
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- o distribuidor de combustível, ou fuel rail (em inglês), deve estar fixado ao 

bloco do motor, ao cabeçote ou ao coletor de admissão (intake manifold) através de 

braçadeiras e/ou fixações mecânicas; 

- o coletor de admissão deve estar seguramente preso ao bloco ou ao 

cabeçote do motor; 

- o muffler, ou silenciador, de escape não deve exceder 450 milímetros para 

trás da linha central do eixo traseiro, e não deve ser superior a 600 milímetros do 

solo; 

- o máximo nível de ruído sonoro permitido é de 110 dB. O nível sonoro será 

medido durante um teste estático do motor, sem carga, a 914,4 m/min de velocidade 

do pistão (para o motor em estudo, 5500 rpm). Medições serão realizadas através 

de um microfone posicionado no nível da saída do escapamento, a 500 milímetros 

de distância do fim do mesmo e a um ângulo de 45°, formados no plano horizontal. 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este capítulo demonstra a maneira como o trabalho foi conduzido, assim 

como as ferramentas utilizadas para sua realização. 

 

 

3.1 Estrutura física 

 

 

O desenvolvimento do projeto e os procedimentos de fabricação foram 

realizados no Laboratório Bombaja, onde a Bombaja Racing Team está instalada. 

Entretanto, a utilização das ferramentas computacionais de desenho (Solidworks 

2010) e de simulação de motores (Ricardo Wave) foi possível através do apoio do 

Laboratório de Projeto de Sistemas Técnicos (LPST).  
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3.2 Escolha e características do motor utilizado 

 

 

O motor selecionado foi um Yamaha 4MW, SOHC, monocilíndrico, de 0,608 

L, quatro válvulas, a gasolina, e refrigerado a ar. (Figura 32). Esta definição foi 

realizada em função da obtenção de uma modelagem computacional mais 

simplificada em comparação a de motores multi-cilíndricos, através da redução do 

número de componentes que necessitam ser estudados, desenvolvidos e, 

posteriormente, fabricados; além da disponibilidade atual da equipe Bombaja 

Racing, uma vez que este equipamento foi emprestado para fins de ensino e 

pesquisa. 

 

 

 

Figura 32 - Imagem do motor Yamaha 4MW SOHC 0,608 L utilizado 

 

 

A alimentação de combustível original do motor ocorre através de dois 

carburadores, de geometrias diferentes, conectados diretamente às portas de 

admissão. As demais especificações técnicas do equipamento são apresentadas na 

Tabela 6. Os parâmetros foram obtidos do Manual de Serviço da motocicleta que 

utiliza este motor, e de experimentos. Um caso a ressaltar foi a determinação dos 

pontos de abertura e fechamento das válvulas de admissão e exaustão, assim como 

o seu deslocamento em função do ângulo do virabrequim (Figura 33). Um relógio 
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comparador de escala -10,00/+10,00 mm, com resolução de 0,01 mm, foi utilizado 

no experimento. 

 

 

Tabela 6 - Especificações técnicas do motor utilizado 

 

 

 

 

Figura 33 - Deslocamento das válvulas em função do ângulo do virabrequim  



72 
 

3.3 Determinação dos coeficientes de descarga (cD) e de fluxo (cF) nas 

portas 

 

 

De modo a obter os coeficientes de descarga das portas de admissão e 

exaustão (intake e exhaust ports), testes do fluxo de ar através do cabeçote foram 

realizados. Uma bancada de fluxo (air flow bench) Motorpower 160 foi utilizada. A 

função deste equipamento é mensurar a vazão de ar que flui através de uma 

determinada abertura da válvula, seja ela de admissão ou exaustão, e compará-la 

ao fluxo que está passando por um determinado orifício padrão. 

Este experimento ocorre com certa diferença de pressão (test pressure) entre 

o reservatório de teste (test plenum) e o ambiente externo, controlada por uma 

válvula de controle de fluxo (flow control valve). No caso deste trabalho, o valor 

estipulado foi oito polegadas (8 inches) de coluna de água. Assim, através de um 

manômetro inclinado (inclined manometer), posicionado no reservatório de medição 

(metering plenum), é obtido outro diferencial de pressão, o qual é diretamente 

proporcional a percentagem de fluxo real (dado em cubic foot per minute (CFM), em 

português, pés cúbicos por minuto) que está passando por um determinado(s) 

orifício(s) de área total calibrada. Um esquema simplificado do equipamento é 

mostrado na figura abaixo (Figura 34). 

 

 

 

Figura 34 - Esquema simplificado de uma bancada de fluxo (<www.wikipedia.org>. Acesso em: 06 

dez. 2010)  
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As informações de saída do equipamento são: 

- temperatura de teste (test temperature), através de um termômetro 

analógico de escala 10-60°C, com resolução de 1°C; 

- temperatura do reservatório de medição (metering element temperature), 

través de um termômetro analógico de escala 10-60°C, com resolução de 1°C; 

- percentual de vazão (inclined manometer); através de um manômetro com 

resolução de 5%, de 0-40%; de 1% de 40-60%, de 0,5% de 70-100%. 

Segundo o manual do fabricante do equipamento, no início dos testes, os 

fluxos padrões devem ser medidos de forma a calibrá-los. Isto é realizado através da 

abertura de todos os orifícios (cinco, ao total) e da verificação (leitura) da fração da 

vazão no manômetro inclinado. O índice de correção dos fluxos ideais dos orifícios 

deve ser calculado através da seguinte equação: 

 

                    
           

   
 (38) 

 

 

3.3.1 Determinação das vazões de ar nas portas 

 

 

Para realização do experimento do fluxo de ar nas portas de admissão e de 

exaustão, foram utilizados os sentidos normais de fluxo, porta-cilindro e cilindro-

porta, respectivamente. Para tal, cinco valores de abertura de válvulas (lifts) foram 

testados para o intake port, e seis para o exhaust port, em passos de 5% do 

diâmetro externo (Dv), 37 e 32 milímetros, das respectivas válvulas. Como o motor 

possui duas válvulas de admissão e duas de exaustão, durante o ensaio, as portas 

de mesmo tipo tiveram aberturas iguais e simultâneas, de modo a eliminar qualquer 

efeito de interferência ou sobreposição de fluxos. 

Para efetuar o levantamento das válvulas, foi empregado um dispositivo que 

utiliza parafusos para execução da função das cames. Já para realizar a medição, 

foram utilizados dois relógios comparadores de escala 0,00-10,00 mm, com 

resolução de 0,01 mm. A Figura 35 apresenta a montagem do cabeçote no 

equipamento.  
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Figura 35 - Experimento realizado em bancada de fluxo 

 

 

Desta forma, os valores de fluxos indicados (CFM e m³/s) e das respectivas 

temperaturas (°C), são apresentados nas Tabelas 7 e 8 abaixo. 

 

 

Tabela 7 - Determinação do fluxo de ar nas portas de admissão 

 

 

 

Tabela 8 - Determinação do fluxo de ar nas portas de exaustão 
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3.3.2 Determinação dos coeficientes de descarga e de fluxo nas portas 

 

 

Uma vez obtidos os valores dos fluxos de ar nas portas de admissão e de 

exaustão, pode-se determinar seus respectivos coeficientes. As vazões foram 

dividas por dois, visto que se têm duas intake valves e duas exhaust valves, e que a 

inserção dos coeficientes no software ocorre de forma individual. O cálculo do 

coeficiente de descarga (cD) e de fluxo (cF) foi realizado através da utilização da 

planilha disponibilizada pelo próprio software Wave (Tabela 9 e Tabela 10). 

 

 

Tabela 9 - Coeficientes de descarga e de fluxo na porta de admissão 

 

 

 

Tabela 10 - Coeficientes de descarga e de fluxo na porta de exaustão 

 

 

 

O resultado gerado são curvas CD e CF pela relação entre o lift (Lv) e o 

diâmetro interno da sede da válvula (D), que valem 34 e 31 milímetros para 

admissão e exaustão, respectivamente (Figura 36 e Figura 37). As temperaturas 

obtidas na bancada de fluxo e a pressão atmosférica nos dias dos testes foram 

consideradas pelo programa para fins de correção.  
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Figura 36 - Coeficientes da porta de admissão pela relação Lv/D 

 

 

Figura 37 - Coeficientes da porta de exaustão pela relação Lv/D 

 

 

3.4 Modelagem em software de simulação computacional 

 

 

Uma típica aplicação de simulação computacional é a análise dos processos 

de troca de gases (gas exchange process) em motores de combustão interna. 

Assim, neste trabalho, a análise da dinâmica das ondas de pressão, de fluxos de 

massa, e de perda de carga em dutos, plenums e coletores (runners) foram 

realizados através de uma ferramenta CAE (Computational-aided engineering), 

denominada Wave. 

Este software promove uma completa integração entre as propriedades da 

dinâmica dos fluidos variáveis no tempo com a termodinâmica, através de uma 

formulação unidimensional, tornando possível, assim, propor modificações nos 
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diversos componentes do motor, de forma a obter as melhores geometrias. Os 

passos seguidos para modelagem do motor, assim como para o desenvolvimento do 

motor Formula SAE, estão descritos abaixo. 

 

 

3.4.1 Obtenção das principais dimensões do motor 

 

 

Esta é a primeira etapa do processo de modelagem. A obtenção de dados 

pode ocupar a maior parte do tempo consumido para a construção do modelo de um 

motor. Foram necessárias as dimensões de diversos componentes dos sistemas de 

admissão e de exaustão. As mais importantes foram: 

- comprimentos e diâmetros dos dutos dos coletores de admissão e exaustão, 

e a forma que os mesmos entram ou saem do mesmo; 

- volume do filtro de ar e do muffler (se aplicável). É de extrema importância 

conhecer a geometria interna das câmaras do silenciador (muffler) de exaustão. 

Além destes, outros parâmetros, como os apresentados no item 3.2, foram 

necessários, como, por exemplo: 

- diâmetro do pistão (bore); 

- curso do pistão (stroke); 

- comprimento da biela (connecting rod length); 

- excentricidade do pino do pistão (wrist pin offset); 

- razão de compressão (compression ratio); 

- diâmetro das válvulas (valve diameters); 

- tempos de abertura e fechamento das válvulas (valve event timings); 

- abertura das válvulas ou perfil das cames (valve lift or cam profiles). 

Outros dados muito importantes são os coeficientes de descarga e de fluxo 

(port flow coefficients) das portas de admissão e exaustão, os quais são obtidos 

mediante ensaio do cabeçote, em uma bancada de fluxo. Este experimento está 

descrito no item 3.3.  
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3.4.2 Obtenção dos parâmetros de operação do motor 

 

 

Os parâmetros de operação referem-se às condições que o motor encontrará 

durante o funcionamento. As informações necessárias foram: 

- temperaturas das paredes dos dutos de admissão e exaustão (inlet e 

exhaust wall temperatures); 

- rotações de operação do motor (engine operating speed): definidas a cada 

495 rpm, de 3300-6765 rpm. Foram estipuladas em função das rotações do eixo de 

saída da caixa de reduções passíveis de serem freadas no dinamômetro utilizado; 

- temperatura do pistão, cabeçote e cilindro (piston, head, and liner 

temperatures); 

- condições ambientes, como pressão e temperatura (ambient conditions); 

- coeficientes de transferência de calor no interior do cilindro; 

- coeficientes de atrito. 

De acordo com Wave Knowledge Center (uma central de ajuda do próprio 

programa), se não há conhecimento a cerca de algum parâmetro de funcionamento, 

deve-se utilizar os valores padrões (default), os quais fazem parte de um banco de 

dados obtidos experimentalmente Este foi o caso das temperaturas e dos 

coeficientes de transferência de calor no interior da câmara de combustão. O modelo 

de atrito do motor utilizado baseia-se na metodologia de Chenn-Flynn (Heywood, 

1988), com os devidos parâmetros experimentais retirados do banco de dados do 

programa, conforme descrito anteriormente. 

 

 

3.4.3 Modelagem das portas do cabeçote 

 

 

Se os coeficientes de descarga e de fluxo das portas de admissão e exaustão 

são coletados através de experimentos em bancada de fluxo (air flow bench), a 

perda de carga devido às superfícies e variações na direção do fluxo está 

consequentemente incluída nos valores obtidos. 

Assim, qualquer duto ou junção utilizado no modelo das portas 

(representação do cabeçote) não deve contribuir com perda de carga adicional. Para 
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eliminá-la, alguns passos foram seguidos, conforme instruções do Wave Knowledge 

Center: 

- coeficientes de descarga e de fluxo dos dutos iguais a 1,0; 

- coeficiente de atrito (friction coefficients multipliers) igual a 0,0; 

- coeficientes de perda de carga (pressure loss coefficients) iguais a 0,0; 

- ângulos de curvatura de tubos (duct bend angles) iguais a 0,0; 

- coeficientes de transferência de calor (heat transfer coefficients) iguais a 1,0. 

Desta forma, a modelagem do cabeçote (portas de admissão + portas de 

exaustão) foi executada. 

 

 

3.4.4 Finalização da modelagem do motor original 

 

 

Assim que as etapas descritas nos itens 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 foram concluídas, 

pôde-se dar início a modelagem dos demais componentes que compõe o motor. 

Estes são: 

- coletores (runners) anteriores (upstream) aos carburadores; 

- carburadores (carburetors); 

- seus respectivos flanges de fixação; 

- runners da exaustão; 

- y-junction dos coletores de exaustão; 

- duto ou coletor final. 

Os sistemas de admissão e de exaustão do motor original sofreram 

simplificações de forma a reduzir a complexidade da modelagem. Como exemplos, 

têm-se a eliminação do filtro de ar e do muffler (silenciador). 

Para concluir, foi necessário definir alguns parâmetros gerais de operação do 

software, os quais são: 

- tolerância da convergência: definida em 0,005 (0,5%), de forma a refinar o 

modelo e evitar erros (o valor default é 0,010, ou 1%); 

- duração da simulação/número de ciclos: definida em 30 ciclos em cada 

rotação, de acordo com o mesmo objetivo descrito acima (o valor default é 1). A 

convergência foi geralmente atingida antes do valor de ciclos acima. 
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- discretização: de acordo com o Wave Knowledge Center, deve-se estipular 

um valor em função do diâmetro do pistão (B), 84 mm. Para a admissão, é 

recomendado 0,45B ou 40 mm (o que for menor); enquanto para a exaustão o valor 

deve ser 0,55B ou 40 mm (o que for menor). Assim, os valores definidos foram 35 

mm e 40 mm, respectivamente. 

- combustível: definido como indolene, combustível de referência utilizado 

como gasolina disponível no software. Isto é devido ao fato de que modelar a 

gasolina, com suas diversas frações, envolveria um estudo mais aprofundado, que 

não faz parte do tema abordado. 

- relação ar-combustível (air-fuel ratio): determinada a partir de valores 

obtidos em ensaios dinamométricos, através das informações fornecidas pelo EGO 

(exhaust gas oxygen sensor); 

- modelo de combustão (combustion data): obtenção dos valores dos pontos 

de ignição através do módulo de gerenciamento eletrônico, e escolha pelo modelo 

de combustão de Wiebe, a qual se baseia no local onde 50% da carga são 

queimados, na duração da combustão, e na fração de massa queimada. Estes 

parâmetros foram detalhados no item 2.6. 

Assim, o modelo final do motor original foi concluído, permitindo o início do 

processo de validação (através de experimentos complementares na bancada 

dinamométrica) e o de modelagem do motor Formula SAE. 

O esquema abaixo (Figura 38) representa o motor original reproduzido pelo 

software. O fluxo de ar entra no equipamento pela esquerda e sai à direita. O 

processo de injeção de combustível através dos carburadores foi simplificado 

através da utilização de válvulas injetoras de vazão mássica de combustível 

proporcional à relação ar-combustível determinada em cada rotação. 
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Figura 38 - Modelo do motor original 

 

 

3.4.5 Modelagem do motor Formula SAE 

 

 

Uma vez modelado o motor original, torna-se mais fácil iniciar a modelagem 

do motor Formula SAE. Inicialmente, alguns parâmetros gerais de operação foram 

alterados, entre os principais estão: 

- o combustível: definido como ethanol, o qual é o combustível disponível no 

software que mais se assemelha ao etanol hidratado; 

- a relação ar-combustível (air-fuel ratio): inserida, primeiramente, a partir de 

valores levemente ricos (8,5:1) em relação ao estequiométrico do etanol (item 

2.4.4.2); 

- o modelo da combustão (combustion data): uma vez que a propagação da 

chama do etanol hidratado é mais rápida, a duração da combustão foi reduzida em 

15% em relação aos valores utilizados quando o motor era abastecido à gasolina. 

Isto fez com que os pontos de ignição fossem consequentemente atrasados; 

Quanto à razão de compressão, apesar do conhecimento que a utilização de 

altas razões de compressão com etanol pode permitir ganhos de até 10% na 

eficiência térmica, em comparação com motores à gasolina de menores valores de 

razão de compressão (Davis, 2010), o seu valor foi mantido o mesmo (10,0+/-0,5); 

ou seja, nenhuma alteração frente a isso foi realizada no motor. 

Esta decisão foi tomada devido a necessidade de um estudo mais 

aprofundado em relação a viabilidade de usinagem do cabeçote e sua consequência 

na abertura e no fechamento das válvulas. 
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Desta forma, foi iniciada a modelagem de cada componente dos sistemas de 

admissão, exaustão e alimentação. Estes tiveram suas dimensões baseadas nas 

que poderiam ser encontradas no protótipo, ou a partir de peças adquiridas de 

fornecedores ou de lojas especializadas, como é o caso do corpo de borboleta e do 

muffler. Assim, a ordem de modelagem foi: 

1) corpo de borboleta; 

2) cone de entrada no restritor; 

3) restritor; 

4) cone de saída do restritor (difusor); 

5) plenum; 

6) runners da admissão; 

7) posição válvulas injetoras de combustível, que representa a única variação 

na modelagem do sistema de alimentação; 

8) runners da exaustão; 

9) coletor final de exaustão; 

9) muffler. 

A Figura 39 apresenta, em corte, as principais dimensões (em milímetros) do 

corpo de borboleta utilizado, que serviram como ponto de partida para o resto do 

modelo. Este componente faz parte do motor de um veículo de passeio, e possui o 

sensor de posição do acelerador (TPS) e as molas de retorno da borboleta 

acopladas no mesmo. A escolha foi realizada em função da massa reduzida (0,25 

kg) e da sua facilidade de montagem. 

 

 

 

Figura 39 - Principais dimensões do corpo de borboleta utilizado  



83 
 

Quanto ao muffler, este foi obtido através da requisição de um silenciador, a 

um fornecedor especializado, que atendesse às exigências do regulamento da 

competição quanto a emissões de ruído (110 dB). 

Sua modelagem, entretanto, é um processo mais complexo. Esta exige a 

necessidade da criação de uma planilha de cálculo (Tabela 11) para determinação 

dos diâmetros equivalentes, volumes e áreas das câmaras interna e externa do 

equipamento. A discretização utilizada no sistema de exaustão do modelo (40 mm) 

influencia no número de complex y-junctions, as quais representam pequenos 

compartimentos (de volume a determinar) pelos quais os gases da combustão 

devem passar. Posteriormente, é calculada a superfície de troca de calor e de atrito 

de cada uma. Isto é realizado através da subtração entre a área ideal e a área total 

dos furos que interligam as câmaras. Para a câmara externa, soma-se a superfície 

de contato com o ambiente externo. Pôde-se, assim, finalizar o modelo Formula SAE 

(Figura 40). 

 

 

Tabela 11 - Planilha de cálculo do volume e das áreas das câmaras do muffler 

 

 

 



84 
 

 

Figura 40 - Modelo do motor Formula SAE 

 

 

Inicia-se, a partir deste ponto, o processo de alterações no modelo. Estas 

foram progressivamente sendo realizadas, conforme algumas informações 

retornavam dos ensaios do motor original em bancada dinamométrica. Os resultados 

das simulações foram sequencialmente analisados, de forma a permitir a 

comparação de seus impactos sobre o torque, potência, consumo específico de 

combustível e eficiência volumétrica do motor. 

Outro fato importante a mencionar é que cada modificação foi avaliada de 

forma a estar inserida dentro dos requisitos de performance (objetivos deste 

trabalho) e de projeto (descritos no item 2.10). Quanto a este último, cita-se a 

superfície do envelope e a estrutura do protótipo já existente, os quais foram fatores 

fundamentais para a limitação de comprimentos e curvaturas de dutos durante a 

simulação computacional. 

Assim, a sistemática das variações nas geometrias dos diversos 

componentes dos sistemas de admissão (Figura 41) e de exaustão (Figura 42), foi: 
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Figura 41 - Fluxograma de modificações no sistema de admissão 

 

 

 

Figura 42 - Fluxograma de modificações no sistema de exaustão 

 

 

3.5 Validação dos modelos computacionais 

 

 

Para que a performance dos modelos computacionais sejam condizentes à 

dos modelos físicos, faz-se necessário que as restrições impostas ao fluxo pelos 

sistemas de admissão e exaustão sejam o mais semelhante possível à realidade. 

Assim, inicia-se o processo de validação. 

 

 

3.5.1 Validação do fluxo de ar 

 

 

Após a determinação das vazões de ar para cada abertura de válvula nas 

portas de admissão e exaustão, conforme a metodologia descrita no item 3.3.1, 

modelos de fluxo foram executados, proporcionado a comparação e calibração dos 

modelos dos motores, de modo a obter uma representação mais aproximada da 

realidade. Para tal, foram seguidas as instruções descritas no item 3.4.3, buscando-

se manter os valores numa faixa de +/-5%. 

Conforme explicado no item 3.4.4, o filtro de ar e o muffler original foram 

retirados durante os experimentos, de forma a reduzir a complexidade da 

modelagem inicial. Assim, os valores dos fluxos dos modelos, obtidos após 

comp. 
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realização de alguns ajustes, para cada abertura de válvula, podem ser visualizados 

abaixo (Tabela 12 e Tabela 13). 

 

 

Tabela 12 - Validação do fluxo de ar nas portas de admissão 

 

 

 

Tabela 13 - Validação do fluxo de ar nas portas de exaustão 

 

 

 

3.5.2 Validação da eficiência volumétrica do modelo do motor original 

 

 

Através de ensaios dinamométricos do motor original (com alimentação 

através de carburadores), foi possível determinar alguns parâmetros, como, por 

exemplo, lambda e consumo de combustível no tempo. Estes proporcionam o 

cálculo da vazão de ar (em função de lambda) e da eficiência volumétrica, 

possibilitando, assim, sua a validação. Foram analisadas restrições e coeficientes de 

atrito e de perda de carga no sistema de admissão. Segundo o Wave Knowledge 

Center, este é o passo mais importante para a continuidade do processo de projeto 

de motores através de simulação numérica computacional. 
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3.6 Válvula injetora de combustível 

 

 

3.6.1 Cálculo da vazão mássica de combustível necessária 

 

 

Após a definição das melhores geometrias e da finalização do modelo, o 

próximo passo é determinar a vazão mássica de combustível da válvula injetora para 

o consumo estimado, de forma que esta forneça uma quantidade suficiente para 

produzir a potência desejada (sfc). 

Assim, foi desenvolvida uma equação para estipular a massa de combustível 

por hora (ṁf) necessária para alimentar o motor em condição de abertura máxima da 

borboleta (wide open throttle, WOT). Esta foi obtida a partir do desmembramento da 

equação da eficiência térmica (Equação 24), conforme mostrado abaixo: 

 

    
 

      
 

 

       
 (39) 

 

     
     

    
 (40) 

 

onde P é a potência, dada em kW, e sfc é o consumo específico de combustível 

fornecido pelo software, em kg/kWh. 

Pode ser verificado que um fator de 0,8 foi adicionado ao cálculo. Este se 

refere a 80% do ciclo de trabalho (duty cycle) do injetor de combustível. Ou seja, o 

cálculo toma por base que o injetor fique aberto no máximo 80% do tempo, deixando 

uma margem de segurança quanto ao fornecimento suficiente de combustível, 

especialmente em condições de alto carregamento. 

Portanto, determinado a vazão mínima requerida da válvula injetora, fez-se 

necessário determinar a massa de combustível fornecida por alguns modelos, em 

função do tempo, de forma a selecionar a mais apropriada para utilização no motor 

Formula SAE.  
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3.6.2 Ensaio de válvulas injetoras 

 

 

Ao total foram ensaiados seis modelos diferentes. O experimento fornecia 

como resultado um volume de combustível (etanol hidratado) em um determinado 

tempo. Foram realizados três testes por injetor. 

Primeiramente, a bomba de combustível foi acionada, de forma a manter uma 

pressão estável na linha. Esta foi definida em 3 bar através da utilização de um 

regulador de pressão previamente regulado (junto a um manômetro). Passados 10 

segundos, a válvula injetora era ligada e, simultaneamente, um cronômetro era 

acionado. Esta permanecia acionada até o instante em que o relógio era pausado e 

a chave era desligada. Era realizada, então, a leitura do volume preenchido pelo 

combustível, no cilindro graduado, e do tempo medido pelo cronômetro. Ao final de 

cada teste, o cilindro era ser esvaziado, através de uma válvula de esfera 

posicionada em sua saída. A escala do cilindro graduado era de 0-100 ml, com 

resolução de 0,2 ml. Já o cronômetro utilizado possuía resolução de 0,01 segundo. 

Os dados obtidos e uma representação do experimento podem ser verificados 

na Tabela 1 e Figura 43, respectivamente. Estes valores não possuem uma 

confiabilidade muito alta, em função da resolução e método de determinação, 

entretanto, servem como efeito comparativo no momento da escolha do injetor. 

 

 

Tabela 14 – Determinação da vazão mássica de combustível de válvulas injetoras 
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Figura 43 - Experimento de ensaio de válvulas injetoras de combustível 

 

 

3.7 Detalhamento e fabricação dos componentes do motor Formula SAE 

 

 

Conforme visto anteriormente, o comportamento dos fluxos de ar e de 

combustível são processos complexos. A combinação da pulsação de fluxo, das 

variações geométricas dos sistemas de admissão e exaustão, da atomização do 

combustível, da vaporização e dos fenômenos de transporte fez com que a análise e 

o desenvolvimento do projeto fossem realizados de forma mais cautelosa. Por isso, 
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a otimização das dimensões geométricas dos diversos componentes foi 

fundamental.  

Outras considerações, ou requisitos de projeto, levadas em consideração 

durante a tomada de decisões no desenvolvimento do projeto foram: 

- baixa resistência ao atrito do fluxo de ar na admissão, através do 

desenvolvimento de raios de curvatura no final do difusor e no início dos runners; 

- volume do plenum, visando maximizar a eficiência volumétrica mediante 

sintonização do sistema de admissão; 

- direcionamento do fluxo de combustível injetado, de forma a evitar o contato 

do arco formado com as superfícies; 

- massa do conjunto reduzida, através da utilização de alumínio no sistema de 

admissão e de tubos de aço de paredes reduzidas no sistema de exaustão; 

- utilização de processos simples de manufatura, como, por exemplo, corte, 

dobramento, torneamento e solda, de forma a facilitar a fabricação e a montagem 

dos componentes, devido a disponibilidade de um curto período para execução 

destas etapas; 

A Figura 44 apresenta a posição e o ângulo de inclinação do injetor, além do 

ângulo de arco de dispersão do combustível no interior do runner da admissão. 

 

 

 

Figura 44 – Esquema do runner da admissão 

 

  



91 
 

3.8 Ensaio dinamométrico 

 

 

O ensaio em bancada dinamométrica, além de fornecer medidas de 

performance (torque e potência), permite a obtenção de outros parâmetros, como 

lambda, ponto de ignição, consumo específico de combustível (bsfc), eficiência 

volumétrica (ηv), eficiência térmica (ηf) e ruído sonoro emitido, adquiridos a partir de 

uma instrumentação auxiliar. 

O torque do motor foi medido através de um dinamômetro hidráulico Stuska 

XS-19 (Figura 45), o qual permite absorver potências de até 150 kW (200 HP), e 

suporta rotações de até 12000 rpm. 

 

 

 

Figura 45 - Dinamômetro hidráulico Stuska XS-19 ao lado de sua curva de performance 

(<www.stuskadyno.com>. Acesso em: 10 dez. 2010) 

 

 

O motor foi então aclopado a este equipamento em uma bancada de testes. O 

torque exercido sobre rotor do dinamômetro provoca um movimento no estator. Este 

tende a ser girado conforme o torque começa a ser transmitido. Isto ocorre devido 

ao aumento de atrito gerado pelo aumento do nível de água no seu interior. Como 

consequência, o movimento de rotação angular do estator (N) promove o 

acionamento de uma alavanca, a qual possui um comprimento conhecido (b), sobre 

um instrumento indicador. 
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Neste caso, foi utilizada uma célula de carga hidráulica, sobre a qual é 

exercida a pressão (p), gerada pela força (F). A Figura 46 ilustra o funcionamento do 

equipamento. 

 

 

 

Figura 46 - Esquema ilustrativo do acionamento da célula de carga (Milhor, 2002) 

 

 

Assim, utilizando a mesma notação da figura acima, obtêm-se os valores de 

torque e potência, anteriormente descritos no item 2.4.8. 

A metodologia seguida, após o início dos ensaios do motor na bancada 

dinamométrica, está descrita na Figura 47. 

 

 

 

Figura 47 - Metodologia de desenvolvimento do motor  

Ensaio dinamométrico do motor original a 
gasolina

Calibração dos modelos computacionais

Validação do modelo do motor original

Ensaio dinamométrico do motor Formula SAE

Validação do modelo do motor Formula SAE
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Ao longo deste processo, alguns passos foram seguidos, e algumas 

metodologias foram desenvolvidas, conforme apresentado a seguir. 

 

 

3.8.1 Calibração da célula de carga 

 

 

Para determinação da força (F) efetuada pelo estator sobre a célula de carga 

em estudo, fez-se necessário um equipamento para realizar a leitura da pressão 

exercida pelo mesmo. Um manômetro, de escala 0,00-7,00, com resolução 0,05, foi 

utilizado. A unidade desta leitura representa uma pressão de 61,95 psi (0,427 MPa). 

Assim, foi realizada a calibração do mostrador analógico de modo a determinar, com 

precisão, a massa em quilogramas (kg) equivalente à leitura indicada no mesmo. A 

Figura 48 abaixo representa esta verificação, e o resultado disso foi uma equação 

que relaciona os dois parâmetros. 

 

 

 

Figura 48 - Variação da leitura do manômetro em função da massa adicionada à célula de carga 

 

 

                               (41) 

 

Esta equação foi, posteriormente, utilizada para a determinação do torque 

produzido pelo motor, pela relação:  
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                        (42) 

 

 

3.8.2 Gerenciamento eletrônico do motor 

 

 

A principal função do gerenciamento eletrônico do motor é ajustar o torque do 

motor de acordo com valores estipulados durante sua calibração. Desta forma, um 

controlador eletrônico programável, MegaSquirt, foi utilizado para realizar o 

gerenciamento da injeção de combustível e da ignição. Este possui código aberto, 

ou seja, permite que o usuário implemente modificações e a personalize os 

parâmetros de funcionamento do motor. Seu funcionamento se baseia em um 

processador que recebe informações (sinais) de diversos sensores colocados no 

motor, e determina, para um dado instante, valores de tempo de abertura da válvula 

injetora e do ponto de liberação da centelha, além de outros. A interface com o 

programador é realizada através do software Megatune. 

Durante os ensaios do motor original na bancada dinamométrica, apenas o 

controle da ignição foi utilizado, uma vez que a alimentação de combustível foi feita 

pelos carburadores. Os pontos de ignição definidos pelo fabricante foram mantidos. 

Já durante os ensaios do motor Formula SAE, além da centelha, o controlador 

eletrônico determinava também a vazão mássica de combustível que deveria ser 

injetada. A calibração desta foi realizada a partir de valores programados de 

eficiência volumétrica nos pontos em avaliação. Esta se relacionava com a vazão 

mássica de ar, obtida através do método alpha-n (speed-density), para calcular o 

tempo de abertura da válvula injetora. 

A metodologia de calibração do motor Formula SAE foi: 

- controle do lambda em torno de 0,86; 

- otimização do ponto de ignição buscando operação em MBT (mínimo 

avanço para o melhor torque), aproveitando as propriedades antidetonantes do 

etanol; 

- reajuste de lambda, para o mesmo valor. 

Também houve ajuste de valores durante os testes do protótipo BF-01, de 

forma a otimizar os regimes transientes, de aceleração e desaceleração.  
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3.8.3 Consumo de combustível 

 

 

A determinação do volume de massa consumido num determinado tempo foi 

realizada para efeitos de cálculo de eficiência volumétrica e consumo específico de 

combustível no freio do motor original. Esta determinação não foi executada para o 

motor Formula SAE devido às diferenças no sistema de alimentação (linha 

pressurizada) e à limitação de tempo para execução deste trabalho. 

Durante os ensaios na bancada dinamométrica, o mesmo cilindro graduado 

utilizado para determinar as vazões mássicas das válvulas injetoras foi utilizado para 

medição do consumo de gasolina do motor carburado. Um tanque de combustível, 

de 8 litros, foi elevado a um nível mais alto que a face superior do instrumento. 

Assim, após o motor estar freado em uma determinada rotação já calibrada, o 

cilindro era preenchido com gasolina através da abertura de uma válvula de esfera 

localizada na sua face inferior. Uma válvula semelhante à anterior, localizada à 

montante (upstream), era fechada quando o nível desejado era atingido. Desta 

forma, quando o volume de combustível passava por uma determinada marcação 

(de 20 em 20 mililitros), um cronômetro era acionado. O mesmo era pausado 

mecanicamente quando o volume era consumido pelo motor. 

 

 

3.8.4 Nível de ruído sonoro emitido 

 

 

Para realização deste experimento, foi utilizado um decibelímetro de nível 

sonoro, com faixa de leitura de 80-130 dB (faixa utilizada), de resolução 0,1 dB, e 

precisão +/- 1,5 dB. O procedimento é baseado na norma de emissões de ruídos do 

regulamento Formula SAE. Esta possui uma regra que determina a rotação de teste 

para diferentes motores. Assim, o motor utilizado neste trabalho deverá ser mantido 

sem carga a 5500 rpm. Além disso, esta especifica também o posicionamento dos 

instrumentos, determinando que o microfone deve estar posicionado a 500 mm de 

distância da saída do silenciador, num ângulo de 45°.  
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3.8.5 Instrumentação e equipamentos utilizados 

 

 

Como mencionado anteriormente, a ECU e o seu programador necessitam de 

informações para calibrar alguns parâmetros de funcionamento do motor. Para 

fornecê-los, alguns dispositivos foram instalados na bancada de testes e no motor, 

como pode ser visualizado na Figura 49. Estes estão descritos na abaixo. 

 

 

 

Figura 49 - Bancada de ensaios dinamométricos 

 

 

1) Exhaust gas oxygen sensor (EGO): a concentração de oxigênio nos gases 

de escape foi medida através de um sensor lamba linear (wide-band) localizado a 

500 milímetros após as portas de exaustão, que fornece como resultado o fator de 

excesso de ar (lambda). Sua faixa de medição começa a partir de 0,65, com 

resolução de 0,01 λ e tempo de reposta menor que 0,10 s; 

2) intake air temperature sensor (IAT): este sensor informa a temperatura do 

ar presente no coletor de admissão diretamente para a ECU; 

3) manifold absolute pressure sensor (MAP): possui a função de informar a 

ECU a pressão absoluta do ar no coletor de admissão (plenum); 
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4) throttle positions sensor (TPS): potenciômetro que fornece à ECU o grau de 

abertura da borboleta; 

5) chromel-alumel K-type thermocouples: responsáveis por determinar a 

temperatura dos gases oriundos da combustão (somente para o motor original). 

Faixa de leitura de 0 a 1260°C, com resolução de 0,1°C; 

6) sensor de rotação: instalado junto ao virabrequim, trata-se de uma roda 

fônica de 12 dentes menos 2 com um sensor indutivo tipo VR (variable reluctance), 

que fornece pulsos de acordo com a variação do campo magnético. O primeiro (1°) 

pulso é o BDC, enquanto a janela de ignição ocorre entre o 5° (-60º) e o 7° (TDC) 

pulso; 

7) computador com porta serial: para realizar a conexão com o controlador 

eletrônico de motores programável; 

8) sistema de ignição: bobina e vela para fornecimento da descarga elétrica 

(centelha). Foram utilizados componentes originais do motor; 

9) bateria de 12V e 75A: para fornecimento de energia; 

10) bomba de combustível: para pressurização do combustível (somente para 

o motor Formula SAE); 

11) filtro de combustível automotivo; 

12) regulador de pressão de combustível: funciona como válvula de alívio, 

liberando fluxo de combustível para tanque quando uma determinada pressão é 

atingida. A pressão pode ser elevada através da compressão de uma mola (spring). 

A pressão de teste foi mantida em 2,5 +/- 0,1 bar; 

13) manômetro: utilizado para calibração do regulador de combustível, com 

escala de 0,0-7,0 bar, e resolução de 0,2 bar. 

O esquema do experimento realizado no motor Formula SAE é apresentado 

na Figura 50. 
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Figura 50 - Ensaio dinamométrico do motor Formula SAE 
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A conexão da ECU com o exterior é realizada pelo conector DB-37, pelo qual 

todas as informações entram e saem. A Figura 51 apresenta o circuito elétrico final 

do motor Formula SAE. 

 

 

 

Figura 51 - Circuito elétrico final do motor Formula SAE 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Impacto das modificações no sistema de admissão 

 

 

As alterações descritas abaixo foram realizadas sobre os diversos 

componentes do sistema de admissão do modelo computacional do motor Formula 

SAE, no software de simulação computacional. Estas foram efetuadas antes de 

qualquer validação, ou seja, após apenas da confecção do modelo computacional 

baseado no motor original (item 3.4.5). Os resultados serão apresentados apenas 

em função do torque produzido e da eficiência volumétrica. 

 

 

4.1.1 Influência do comprimento do cone de entrada 

 

 

A modificação do comprimento do cone de entrada no restritor altera o ângulo 

do cone. Isto ocorre, pois este é função dos diâmetros do corpo de borboleta e do 

restritor, quais sejam, 55 e 19 mm, respectivamente. Desta forma, os resultados 

foram obtidos para três comprimentos diferentes (Figura 52). 

 

 

 

Figura 52 - Influência do comprimento do cone de entrada  
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Pode-se perceber que um comprimento menor, e, consequentemente, um 

ângulo maior, reduz os valores de torque e de eficiência volumétrica, principalmente 

em altas rotações, onde a vazão mássica de ar é maior. Isto é devido ao 

descolamento do fluxo das superfícies e à perda de carga gerada pela turbulência. 

Porém, a utilização de um ângulo menor, apesar de ser benéfica, exige 

comprimentos maiores (250 mm), gerando conflito com o regulamento (item 2.10) e 

a otimização dos processos de fabricação (item 3.7). 

 

 

4.1.2 Influência do comprimento do restritor 

 

 

Foram simulados três comprimentos diferentes de restritor (Figura 53). Pode-

se constatar que, como este componente insere no sistema de admissão do motor, o 

menor diâmetro, o torque e a eficiência volumétrica são funções muito mais desta 

seção transversal do que do comprimento efetivo. 

 

 

 

Figura 53 - Influência do comprimento do restritor 

 

 

4.1.3 Influência do comprimento do cone de saída (difusor) 

 

 

A modificação do comprimento do cone de saída do restritor, ou difusor, altera 

o ângulo do cone. Isto ocorre, pois seu diâmetro inicial é dado em função do restritor 
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(19 mm), e seu diâmetro final definido como 50 mm, de forma a manter a área 

equivalente a dois runners de diâmetro médio 35 mm. Assim, três comprimentos 

diferentes de difusor foram modelados e ensaiados (Figura 54). 

 

 

 

Figura 54 - Influência do comprimento do cone de saída 

 

 

Pode-se perceber que um comprimento menor proporciona o prolongamento 

do torque até rotações mais altas. Entretanto, ocorrem variações mais bruscas na 

eficiência volumétrica do motor neste caso, em função da repentina mudança de 

seção (de 19 para 50 mm), o que influencia no comportamento das ondas na 

entrada do plenum. 

Já a utilização de um comprimento maior não obteve efeitos substanciais. 

 

 

4.1.4 Influência do volume do plenum 

 

 

Foram simulados três volumes diferentes de plenum (Figura 55). Estes 

representaram as maiores influências sobre o torque e a eficiência volumétrica. 

Pode-se perceber que um balanço a cerca deste parâmetro deve ocorrer. Se o 

volume é muito pequeno (6 L), haverá uma redução no torque e na eficiência 

volumétrica em baixas rotações, devida principalmente a dificuldade de alimentação 

do cilindro efetuada decorrida da utilização do restritor. Enquanto que um volume 

muito grande (18 L), apesar de otimizar os valores em baixas rotações, exige um 



103 
 

espaço disponível no protótipo muito grande. Assim, a melhor opção dentre as 

apresentadas é um plenum de volume de 12 L. 

 

 

 

Figura 55 - Influência do volume do plenum 

 

 

4.1.5 Influência do diâmetro dos runners da admissão 

 

 

Foram simulados três diâmetros diferentes de runners da admissão (Figura 

56). Pode-se constatar que um diâmetro pequeno permite o aumento da velocidade 

do ar e, consequentemente, o aumento da eficiência volumétrica em baixas 

rotações. Entretanto, em altas faixas de rotação, como a seção é muito pequena, 

ocorre o fenômeno de choking, reduzindo o torque produzido. Já um diâmetro maior 

eleva a perda de carga, levando a uma redução de performance ao longo de toda a 

faixa rotações. 

 

 

 

Figura 56 - Influência do diâmetro dos runners da admissão  
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4.1.5 Influência do comprimento dos runners da admissão 

 

 

Três comprimentos diferentes de runners da admissão foram modelados de 

forma a possibilitar a comparação entre os resultados (Figura 57). Os comprimentos 

aqui apresentados sofrem influência direta das ondas de pressão geradas pelo 

fechamento e aberturas das válvulas, conforme descrito no item 2.5.1.6. Isto leva a 

acreditar que o aumento da eficiência volumétrica, em baixas rotações, quando o 

runner mais comprido é utilizado, é decorrente do efeito de tuning, ou seja, do 

aumento da pressão na porta de admissão no momento de seu fechamento. 

 

 

 

Figura 57 - Influência do comprimento dos runners da admissão 

 

 

4.2 Impacto das modificações no sistema de exaustão 

 

 

As alterações descritas abaixo foram realizadas sobre os diversos 

componentes do sistema de exaustão do modelo do motor Formula SAE, no 

software de simulação computacional. Estas foram efetuadas antes de qualquer 

validação, ou seja, após apenas da contemplação do modelo baseado no motor 

original (item 3.4.5). Como no item 4.1, os resultados serão apresentados apenas 

em função do torque produzido e da eficiência volumétrica.  
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4.2.1 Influência do diâmetro dos runners da exaustão 

 

 

Runners da exaustão com três diferentes diâmetros foram simulados (Figura 

58). Acredita-se que o aumento de velocidade do fluxo de ar em função da redução 

da seção de 28 para 22 mm leva a uma melhor eficiência de limpeza do cilindro, ou 

seja, de retirada dos gases oriundos da combustão. Entretanto, a maior restrição 

gera perda por bombeamento, reduzindo o torque produzido. 

Já um diâmetro maior que 28 mm não apresentou resultados significativos. 

 

 

 

Figura 58 - Influência do diâmetro dos runners da exaustão 

 

 

4.2.2 Influência do comprimento dos runners da exaustão 

 

 

Três comprimentos diferentes de runners da exaustão foram simulados de 

forma a possibilitar a comparação entre os resultados (Figura 59). Pode-se verificar 

que as modificações aqui apresentadas não exercem grandes efeitos sobre as 

curvas de performance de um motor monocilíndrico.  
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Figura 59 - Influência do comprimento dos runners da exaustão 

 

 

4.2.3 Influência do diâmetro do coletor final 

 

 

Foram simulados três diâmetros diferentes de coletor final (Figura 60), o qual 

faz a ligação dos runners com o muffler. Pode-se constatar que um diâmetro 

pequeno permite o aumento da velocidade do ar e, consequentemente, o aumento 

da eficiência volumétrica em baixas rotações. Entretanto, após um valor máximo de 

velocidade, ocorre o fenômeno do bocal entupido novamente, reduzindo o torque 

produzido. Já um diâmetro maior não exerce grandes efeitos sobre os resultados. 

 

 

 

Figura 60 - Influência do diâmetro do coletor final 
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4.2.4 Influência do comprimento do coletor final 

 

 

Três comprimentos diferentes de coletor final foram modelados, de forma a 

possibilitar a comparação entre os resultados (Figura 61). Pode-se verificar que as 

modificações aqui apresentadas não exercem efeitos sobre as curvas de torque e 

eficiência volumétrica. 

 

 

 

Figura 61 - Influência do comprimento do coletor final 

 

 

4.3 Impacto das modificações no sistema de alimentação 

 

 

A alteração da posição das válvulas injetoras de combustível representa a 

única variação realizada no sistema de alimentação do modelo do motor Formula 

SAE, no software de simulação computacional. Este estudo foi efetuado no modelo 

computacional antes de qualquer validação, ou seja, após apenas da elaboração do 

modelo baseado no motor original (item 3.4.5). Como nos itens anteriores, os 

resultados serão apresentados apenas em função do torque produzido e da 

eficiência volumétrica. 

O estudo a cerca do local de instalação do injetor foi realizado somente ao 

longo do comprimento dos runners da admissão, ou seja, numa posição próxima a 

porta de admissão, entre a porta de admissão e o plenum, e outra próxima ao 

plenum. Os resultados são apresentados abaixo (Figura 62).  
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Figura 62 - Influência da posição da válvula injetora 

 

 

Pode-se verificar que para uma posição de injetor mais afastada da porta de 

admissão ocorre redução do torque, como consequência da redução da eficiência 

volumétrica. Pode-se inferir que tal ocorrência é resultado da condensação do 

combustível nas paredes dos runners. 

 

 

4.4 Resultados do ensaio dinamométrico do motor original 

 

 

Através do ensaio do motor original em bancada dinamométrica, vários dados 

foram adquiridos, os quais foram analisados e tratados, de forma a se obter os 

parâmetros necessários para realizar as comparações com o modelo computacional. 

Após um exaustivo processo de validação dos fluxos e de calibração do modelo do 

motor original em função dos valores de lambda, consumo de combustível, 

temperatura dos gases do escape e do ponto de ignição, obteve-se o seguinte 

modelo (Figura 63) e os seguintes resultados (Figura 64). 

 

 

 

Figura 63 - Modelo final do motor original  
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Figura 64 - Curvas comparativas de performance do modelo e do motor original ensaiado em 

bancada dinamométrica 

 

 

A forma das curvas de torque e potência se aproxima bastante das curvas 

reais. Estas apresentam apenas uma pequena defasagem vertical de 6%, a qual se 

acreditava ser função dos modelos de atrito da simulação, estabelecidos como 

default. Entretanto, pode-se perceber que há uma grande divergência entre as 

curvas de vazão mássica de ar. Assim, verifica-se que o modelo computacional 

subestimou a vazão mássica de ar em quase todas as rotações, com uma diferença 
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média de 5%. A menor vazão de ar acabou por afetar os valores de eficiência 

volumétrica, consumo específico de combustível e eficiência térmica do modelo. 

Pode-se concluir que apenas a validação do modelo de fluxo das portas de 

admissão e exaustão e o ajuste de alguns parâmetros, como os anteriormente 

citados no início deste item, não são suficientes para calibrar o modelo de forma a 

deixá-lo perfeitamente condizente com a realidade. É importante ressaltar também 

que aquisição dos dados de consumo de combustível no tempo somado à relação 

ar-combustível encontrada com a sonda lambda não são indicadores precisos para 

determinação de vazão mássica, uma vez que durante o cruzamento de válvulas 

pode acontecer ‘’curto-circuito’’ entre a admissão e o escapamento, permitindo 

passagem direta de mistura fresca para o escape, fenômeno que se agrava com o 

aumento da rotação. 

 

 

4.5 Modelo final do motor Formula SAE 

 

 

A próxima etapa realizada foi a finalização do modelo Formula SAE (Figura 

65) através da modelagem de um motor que utilizasse as modificações que mais 

surtiram efeito sobre a performance (executadas nos itens 4.1, 4.2 e 4.3). 

 

 

 

Figura 65 - Modelo final do motor Formula SAE 
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Os componentes, com suas respectivas dimensões selecionadas, foram 

divididos por sistema, conforme apresentado abaixo (Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 

17). 

 

 

Tabela 15 - Dimensões dos principais componentes do sistema de admissão 

 

 

Tabela 16 - Dimensões dos principais componentes do sistema de exaustão 

 

 

Tabela 17 - Definição da posição da válvula injetora nos runners 

 

 

Com as definições das geometrias ótimas do modelo do motor Formula SAE, 

pôde-se dar início aos processos de fabricação de componentes e à seleção das 

válvulas injetoras. 

De acordo com resultados das simulações, a potência máxima estimada 

ocorre a 6270 rpm e é equivalente a 39 kW. O consumo específico de combustível 
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para produzi-la é de 0,41 kg/kWh. Assim, conforme a Equação 38, o valor da vazão 

mássica de combustível total necessária é de aproximadamente 20 kg/h. 

Portanto, como duas válvulas injetoras serão utilizadas, a vazão mássica 

requerida por injetor é 10 kg/h. Como só havia disponibilidade de uma válvula 

injetora de referência 280150962 e vazão de 10,1 kg/h, foram utilizadas as que mais 

se aproximavam do valor necessário. Estas são as de código IWP 115, e vazão de 

10,7 kg/h. Assim, obteve-se um duty cycle a favor da segurança de 75%. 

 

 

4.6 Execução do projeto 

 

 

Dividindo, então, os itens fabricados por sistema, tem-se o distribuidor de 

combustível (fuel rail) como o principal componente do sistema de alimentação. Sua 

função é permitir que o combustível, sob pressão, chegue até as válvulas injetoras 

de forma constante e homogênea. Acessórios de fixação foram utilizados para que 

normas do regulamento fossem cumpridas. Sua fabricação foi realizada através 

processos de usinagem (furação e rosqueamento) de uma barra quadrada de 

alumínio. A Figura 66 ilustra o sistema desenhado através do software SolidWorks. 

 

 

 

Figura 66 - Vista explodida do sistema de alimentação de combustível  
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Para o sistema de admissão, foram utilizadas chapas de alumínio dobradas e 

soldadas para a fabricação do plenum, e tubos de alumínio dobrados para os 

runners da admissão. Esta última configuração permite que o arco aberto pela 

injeção do combustível seja direcionado diretamente no centro da porta de 

admissão, fazendo com que a absorção do calor necessário para a evaporação do 

combustível seja obtida do ar ou do back flow, reduzindo, assim, a absorção de calor 

das paredes dos coletores. O processo mais dispendioso foi a usinagem do restritor, 

devido às tolerâncias dimensionais reduzidas e ao melhor acabamento superficial 

necessário. A Figura 67 mostra a configuração final do sistema de admissão. 

 

 

 

Figura 67 – Vista em perspectiva do sistema de admissão final 

 

 

Após os procedimentos descritos acima, pôde-se executar a montagem dos 

sistemas de admissão e alimentação, formando um sistema completo (Figura 68).  
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Figura 68 – Montagem final dos sistemas de alimentação e admissão 

 

 

Para finalizar, tem-se o sistema de exaustão, o qual é formado por tubos de 

aço dobrados e soldados, e de flanges de aço para fixação (Figura 69). 

 

 

 

Figura 69 - Vista em perspectiva do sistema de exaustão  
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A Figura 70 apresenta os runners da exaustão e o coletor final após os 

processos de montagem, de soldagem e de pintura. 

 

 

 

Figura 70 - Runners da exaustão e coletor final após os processos de fabricação 

 

 

A execução do projeto foi dada de forma que todos os componentes dos 

sistemas de admissão, exaustão e alimentação estivessem dentro do regulamento 

Formula SAE (item 2.10) e cumprissem com os requisitos de projeto (item 3.7). 

Entretanto, um balanço entre o curto período de tempo disponível, orçamento enxuto 

e a necessidade de realizar os experimentos, fez com que a simplicidade fosse a 

base do projeto. 

A Figura 71 mostra a vista lateral esquerda do powertrain (sistema de 

propulsão) e sua posição final de montagem na estrutura do protótipo. Todos os 

componentes dos sistemas de admissão e alimentação do motor se encontram no 

interior da superfície do envelope. As dimensões limites do sistema de exaustão 

também foram respeitadas.  
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Figura 71 - Posição de montagem do powertrain no protótipo 

 

 

4.7 Ensaio dinamométrico do motor Formula SAE 

 

 

Durante o ensaio dinamométrico do motor Formula SAE (Figura 72), somente 

parâmetros de funcionamento como torque, potência, lamba e spark timing foram 

obtidos. Para tanto, foi realizada a calibração dos parâmetros de ignição e injeção do 

motor. Isto foi realizado através da correção de todos os pontos da tabela rotação-

TPS, objetivando-se o melhor desempenho em todas as situações (item 3.8.2). 

Outro fato a ressaltar é o êxito obtido quanto ao nível de ruído sonoro máximo. A 

medição foi realizada através da metodologia descrita no item 3.8.4, resultando no 

valor de 107 dB, quando o regulamento exige no máximo 110 dB. 
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Figura 72 - Ensaio dinamométrico do motor Formula SAE 

 

 

As imagens abaixo mostram as tabelas finais da calibração dos parâmetros 

de ignição (Figura 73) e de injeção (Figura 74).  

 

 

 

Figura 73 - Tabela dos valores do avanço da ignição (em graus) na configuração rotação-TPS (alpha-

n)  
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Figura 74 - Tabela dos valores de injeção de combustível em uma configuração rotação-TPS (alpha-

n) 

 

 

A primeira figura mostra os valores do ponto de ignição, em graus BTDC, 

enquanto que a tabela da segunda figura mostra valores numéricos proporcionais ao 

tempo de injeção em cada condição, determinando a quantidade de combustível 

injetada em cada combinação de rotação-TPS. 

Os resultados finais podem ser visualizados abaixo (Figura 75). As diferenças 

encontradas de 20% em média são decorrentes da falta de informação do 

experimento, devido à deficiência de equipamentos de medição. Não houve, 

portanto, uma calibração completa do modelo. 

 

 

 

Figura 75 - Curvas comparativas de performance do modelo e do motor Formula SAE ensaiado em 

bancada dinamométrica  



119 
 

Para finalizar, uma comparação entre as curvas de torque e potência entre os 

modelos dos motores e os resultados dos experimentos foi executada (Figura 76). 

Pode-se verificar que apesar de o projeto prever um acréscimo de torque de 25% 

em média ao longo de toda a faixa de rotações (em comparação ao motor original), 

um motor de torque praticamente constante, porém com valores inferiores em 

rotações até 5000 rpm, foi obtido. Porém, este apresentou até 19% de aumento de 

torque em altas rotações. O mesmo ocorreu para o incremento de potência 

esperado do modelo do motor Formula SAE, que era de até 35%. Entretanto, a 

configuração final obteve apenas 16% de aumento de potência em relação ao motor 

original, também em altas rotações. Mais uma vez, a principal causa das diferenças 

encontradas reside na incerteza a respeito da eficiência volumétrica predita pelo 

modelo, que não pode ser validada a contento devido à instrumentação deficiente. 

 

 

 

Figura 76 - Curvas comparativas de performance entre o motor original e o motor Formula SAE 

ensaiados em bancada dinamométrica  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A concretização deste trabalho de possibilitou a determinação de uma 

metodologia de desenvolvimento de motores de combustão interna através da 

simulação numérica computacional, assim como um estudo a cerca dos processos 

de obtenção de informações mínimas requeridas para execução dos modelos 

computacionais. 

O trabalho foi iniciado com a definição do motor, determinação de seus 

principais parâmetros de projeto, obtenção dos coeficientes de descarga e fluxo das 

portas de admissão e exaustão. Esta etapa permitiu realizar a modelagem do motor 

original. Concluído este modelo, as próximas etapas realizadas foram o 

desenvolvimento e a simulação de diversas configurações do motor Formula SAE. 

Foram obtidas as dimensões e características ótimas dos componentes dos 

sistemas de admissão, exaustão e alimentação. Validações dos modelos foram 

realizadas através de diversos experimentos em bancada de fluxo e dinamométrica, 

de forma a calibrá-los através de informações aqui obtidas. O resultado foi um motor 

de alta performance que utiliza como combustível o etanol, o qual é obtido através 

de fontes de energia renováveis. 

Os demais objetivos específicos deste projeto de desenvolvimento de um 

motor de alta performance para protótipo Formula SAE foram atingidos, visto que o 

estudo, a determinação das geometrias ótimas, e os processos de fabricação, 

montagem e validação dos novos sistemas de alimentação, admissão e exaustão 

foram realizados. 

Devido às precárias instalações dos experimentos e a não obtenção de 

alguns parâmetros necessários para complementação dos modelos no software 

(pressões no interior da câmara, coeficiente de descarga de alguns dos sistemas 

desenvolvidos, etc.), não foi possível realizar um modelo do motor Formula SAE que 

correspondesse com precisão ao que seria encontrado na realidade. 

Desta forma, são destacados alguns pontos observados através da realização 

deste trabalho: 

- o passo mais importante para o desenvolvimento de um motor de 

combustão interna através de simulação numérica computacional, a partir de outro já 
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existente, é realizar a validação da eficiência volumétrica, uma vez que isso 

determina a qualidade dos resultados; 

- o software de simulação numérica computacional de motores de combustão 

interna se apresentou uma excelente ferramenta para desenvolvimento de motores. 

Entretanto, se faz necessária uma correta determinação e inserção de parâmetros e 

condições de contorno, especialmente aqueles provenientes de experimentos; 

- as modificações realizadas nos sistemas de admissão, alimentação e 

exaustão, determinadas através da utilização de ferramenta de simulação 

computacional de motores de combustão interna, proporcionaram um aumento de 

performance em altas rotações de até 19% no torque e 16% na potência, a despeito 

da utilização do restritor e demais limitações impostas pelo regulamento; 

- mesmo com resultados da simulação diferentes 20% do encontrado, obteve-

se êxito no que diz respeito aos demais objetivos deste trabalho. O motor pôde ser 

utilizado pelo protótipo desenvolvido pela equipe Bombaja Racing na competição 

que ocorreu em Americana-SP, entre os dias 19 e 21 de novembro de 2010 (Figura 

77 e Figura 78), adequando-se às restrições e aos requisitos mínimos de 

performance especificados. 

 

 

 

Figura 77 – Bombaja Racing Team participando da prova de enduro da etapa brasileira de Formula 

SAE (<www.rzone.com.br> Acesso em: 30 nov. 2010) 
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Figura 78 – FSAE Brasil 2010 (<www.rzone.com.br> Acesso em: 30 nov. 2010) 

 

 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

De forma a dar continuidade ao trabalho realizado, verifica-se necessário 

prosseguir com o processo de validação do modelo do motor Formula SAE. Sugere-

se o desenvolvimento e a fabricação de um dispositivo para medição da vazão 

mássica de ar, o air box, o qual utiliza os fundamentos da placa de orifício. Outro 

equipamento que aperfeiçoaria o modelo seria a utilização de um sensor de pressão, 

de forma a determinar o comportamento da combustão, assim como, a ocorrência 

de knock. 

Para complementar, faz-se importante também a determinação das pressões 

e temperaturas, médias e instantâneas, do ar e das paredes dos coletores dos 

componentes sistemas de admissão e exaustão. 
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