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Os motores utilizados em protótipos Formula SAE devem produzir alta potência 

e torque com o máximo de eficiência do uso de combustível possível, apesar da 

restrição de ar e das modificações impostas pelas regras da competição. Resposta de 

acelerador e controle da carga do motor são muito importantes devido às 

características da pista com poucas retas e muitas curvas. Ao contorná-las o piloto 

deve modular a aceleração de forma a manter a aderência entre o pneu e a superfície 

da pista, desta maneira a aceleração do motor após a tangência deve ser suave e 

oscilações de torque devem ser evitadas. Variações cíclicas na pressão dentro do 

cilindro prejudicam um controle equilibrado do veículo e aumentam o consumo de 

combustível, em função de variações no torque. De forma a reduzir o consumo de 

combustível e melhorar a dirigibilidade do veículo este trabalho descreve a calibração 

do motor em bancada dinamométrica baseado no sinal de pressão dentro do cilindro 

e avaliação da combustão, utilizando o a covariância da pressão média efetiva 

indicada (COVIMEP) como parâmetro de estabilidade da combustão. Os testes foram 

realizados em um motor de motocicleta modificado para aplicação em um veículo 

Formula SAE. Um sensor piezoelétrico foi instalado na câmara de combustão para 

adquirir o sinal de pressão e com o auxílio de um sofware foi possível a leitura em 

tempo real do COVIMEP. O objetivo foi reduzir a variabilidade cíclica da combustão em 

baixas cargas e baixas rotações, as quais foram definidas como críticas quando 

analisados os dados de pista adquiridos em competições anteriores. De forma a 

calibrar o motor, a relação ar/combustível e o ponto de ignição foram variados e 

combinados para atingir um ponto ótimo, definido como o compromisso entre 



 
 

COVIMEP, torque e consumo de combustível. Valores entre 2-5% no COVIMEP foram 

alcançados em condições de carga parcial com um aumento no torque e uma 

expressiva redução no consumo específico de combustível. 
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Formula SAE racing engines must provide high output with maximum fuel 

efficiency despite the air restriction and modfications imposed by the rules. Throttle 

response and engine load control are very important due to the track characteristics 

with a few straights zones and many curves. At the corners the driver should balance 

the throttle to maintain grip with the tire and the track surface, thus engine acceleration 

after apex zone should be smooth and torque fluctuations must be avoided. In cylinder 

pressure cyclic variations harm an equilibrate vehicle control and increase fuel 

consumption, due to the torque fluctuations. In order to reduce fuel consumption and 

improve vehicle driveability this work describes the cylinder pressure based engine 

calibration on testbench and combustion evaluation, using the covariance of indicated 

mean effective pressure (COVIMEP) as combustion stability index. The test were carried 

on a motorcycle engine modified to run on a Formula SAE vehicle. A piezo sensor was 

installed inside the combustion chamber to provide the pressure signal and using a 

software was possible to adquire online COVIMEP. The objective was to reduce the 

combustion variability at speeds and loads conditions which were defined as critical 

when analyzing track logged data from previous competitions. In order to calibrate the 

engine, air-fuel ratio and spark timing were varied and combined to reach the optimum 

point, which was defined as a compromise among COVIMEP, torque and fuel 

consumption. Values in the range of 2-5% on COVIMEP were achieved at part load 

operation conditions with an increase on torque and an expressive reduction on brake 

specific fuel consumption  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto e o desenvolvimento de motores de alta performance para competições 

sempre foi um grande desafio para projetistas do setor automobilístico. O motor 

precisa apresentar, além de alta potência, torque adequado à sua maior faixa de 

utilização. Dependendo das exigências da competição, terá ainda que proporcionar 

consumo de combustível e durabilidade adequados. Além disso, todas as 

características devem estar de acordo com os regulamentos das competições nas 

quais estão envolvidos. 

Segundo Boretti (2012) o torque e a potência, na forma como são entregues ao 

restante do conjunto de powertrain, irão influenciar diretamente as características de 

dirigibilidade do veículo, assim como sua resposta em condições de carga parcial, nas 

quais um melhor controle da aceleração e/ou desaceleração resultará em ganho de 

tempo ao final de cada volta.  

Reduzir o consumo de combustível também é fator decisivo no ramo 

automobilístico, evitando paradas para reabastecimento ou acumulando pontos em 

competições onde eficiência é um dos eventos das provas dinâmicas, como por 

exemplo as competições estudantis de Fórmula SAE, Formula Student, Maratona da 

Eficiência Energética e SAE Supermileage entre outras. Boretti (2002) ressalta que 

paraobter menores taxas de consumo de combustível e melhor aproveitamento da 

energia neste contida, é importante a realização de análise detalhada da combustão 

e de suas taxas de liberação de calor. Através de tal análise é possível identificar zona 

instáveis na combustão do motor, as quais resultam em variações no torque. 

Utilizando recursos de calibração e indução de movimentos da carag de ar-

combustível é possível diminuir a variabilidade cíclica do motor aumentando a 

estabilidade da combustão. 

Neste trabalho foi realizada análise da combustão de um motor a gasolina, de 4 

cilindros em linha, naturalmente aspirado, de 0,6 litros de deslocamento volumétrico 

para aplicação em um veículo Formula SAE da equipe Formula UFSM (figura 1).  
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Figura 1 – Primeiro carro da equipe Formula UFSM a utilizar motor 4 cilindros 

Fonte: Arquivo de imagens do autor 

 

 

A competição Formula SAE existe desde a década de 70, e é uma competição 

estudantil de engenharia que visa preparar o aluno para o mercado de trabalho, 

principalmente do ramo automotivo. Mundialmente conhecida e composta por etapas 

que ocorrem em quatro dos cinco continentes, ela desafia um grupo de estudantes a 

estabelecer-se como uma pequena empresa, projetar, fabricar e testar um protótipo 

open-wheel de corrida em provas estáticas e dinâmicas, além de avaliar seu potencial 

como item de produção, tudo isso limitado por um regulamento estabelecido pela 

comissão organizadora da competição. 

 

 

 

Figura 2 – Competições Formula SAE/Formula Student ao redor do mundo   

Fonte: Arquivo de imagens do autor 
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No Brasil, a competição teve início no ano de 2004 e a cada ano o número de 

universidades inscritas vem aumentando.  

A equipe Formula UFSM foi fundada em 2010 e, apesar de seu pouco tempo de 

existência está hoje entre as melhores equipes do Brasil (figura 2), tendo participado 

inclusive de uma competição internacional no ano de 2013 em função do vice 

campeonato brasileiro de 2012. 

 

 

 

Figura 3 – Colocação da equipe Formula UFSM nas últimas três competições no Brasil  

Fonte: Formula UFSM 

 

 

Em 4 anos a equipe projetou e construiu 4 carros, sendo o primeiro deles 

monocilíndrico com 608 cm³ de deslocamento volumétrico e refrigerado a ar. Os 

protótipos subsequentes foram equipados por um motor 4 cilíndros, refrigerado a água 

de 599 cm³, em função da sua melhor relação peso x potência em comparação ao 

monocilíndrico utilizado anteriormente. Ambos tem aplicação veicular e equipam as 

motocicletas Yamaha XT 600E e Honda CBR 600RR, respectivamente. Apesar da 

utilização de motores comercias, para estar de acordo com as normas da competição, 

todos os sistemas do motor devem passar por um remodelamento, nos quais são 

utilizadas diversas ferramentas de projeto, dentre elas a simulação computacional.  
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1.1 Objetivo geral 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar a estabilidade de combustão 

de um motor de alta performance ciclo Otto em testes experimentais de bancada e 

propor, através da simulação computacional, mudanças que diminuam a variabilidade 

cíclica da combustão em cargas parciais, melhorando dirigibilidade e diminuindo 

consumo de combustível. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Validação do modelo computacional já existente do motor em software de 

simulação 1-D; 

b) Aquisição de dados da combustão em testes de bancada; 

c) Complementação do modelo computacional com os dados retirados da 

bancada de testes 

d) Comparação dos resultados obtidos na literatura e experimentalmente com 

os resultados obtidos através de software; 

e) Calibração do motor utilizando sensor de pressão; 

f) Modificações que melhorem a eficiência do motor e garantam uma operação 

estável. 

 

 

1.3 Delimitação do tema 

 

 

Instrumentação, análise da variabilidade cíclica da combustão, modelagem e 

calibração do motor e de modelos computacionais visando a otimização do 

desempenho, redução do consumo de combustível e aumento de eficiência em 

motores para motores de competição automotiva. 
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1.4 Justificativa 

 

 

Em motores de alto desempenho o foco não deve estar somente na obtenção da 

maior potência específica possível, o que necessariamente não resultará no melhor 

desempenho do veículo na pista. Com o intuito de melhorar a dirigibilidade e também 

o uso eficiente do combustível escolhido, uma análise das características da 

combustão é necessária, principalmente quanto ao seu comportamento ciclo a ciclo. 

É importante ressaltar que a injeção de combustível e os movimentos da carga dentro 

do cilindro influenciam diretamente essas variações. O uso da simulação 

computacional, juntamente com os ensaios experimentais, permite uma melhor 

compreensão do tema em estudo, reduzindo tempo de testes e reduzindo custos de 

instrumentação. Através de um modelo bastante fiel ao real, é possível propor 

modificações e relacionar dados que seriam encontrados nos testes experimentais 

também poupando tempo e reduzindo os custos de operação. 

 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

 

Capítulo 1 – Introdução, onde as considerações iniciais são apresentadas, os 

objetivos do trabalho traçados e a justificativa desenvolvida; 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica, citação dos principais fundamentos da 

combustão em motores ciclo Otto, mais especificamente no que tange variabilidade 

cíclica e a estabilidade de combustão em motores de competição, a que isso se deve, 

além de como a simulação computacional pode auxiliar nesse tipo de análise. 

Capítulo 3 – Materiais e Métodos, detalhando a elaboração dos ensaios em 

bancada de teste e a construção do modelo computacional; 

Capitulo 4 – Resultados e discussões, onde os resultados obtidos são 

apresentados e têm a ocorrência discutida; 

Capítulo 5 – Conclusão, representa um breve fechamento do trabalho, frisando 

os pontos importantes encontrados durante o desenvolvimento, bem como propostas 

para trabalhos futuros.  



22 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Motores de combustão interna 

 

 

A função básica de um motor de combustão interna é a transformação da energia 

química contida no combustível em trabalho mecânico. Essa transformação acontece 

pela oxidação do combustível dentro do motor, liberando energia e tranferindo-a para 

um eixo, utilizando uma mistura ar-combustível como fluido de trabalho. Existem dois 

tipos principais de motores de combustão interna, que diferem na forma com a qual a 

mistura ar combustível entra em ignição, são eles:  

 Motores ciclo Otto: as reações de queima são desencadeadas por uma 

descarga elétrica; 

 Motores ciclo Diesel: a combustão ocorre espontaneamente através da 

compressão da mistura ar-combustível dentro do cilindro. 

Os motores que deram origem aos utilizados hoje em dia, tiveram seu início no 

ano de 1867, através do projeto desenvolvido por Nicolaus Otto e Eugen Langen. 

Baseava-se na combustão de uma mistura ar-combustível, elevando a pressão e 

fazendo com que um pistão livre se movimentasse e transferisse a energia da queima 

para um eixo. Este precursor dos motores de combustão interna, por ser bastante 

rudimentar era pesado e possuia uma baixa eficiência térmica, aproximadamente 

11%, apesar disso teve uma produção de 5.000 unidades (Heywood, 1988) 

Na década seguinte, Otto testou pela primeira vez seu novo projeto, com o intuito 

de aumentar a eficiência e reduzir massa, ele desenvolveu um motor com 4 tempos 

distintos: admissão, compressão, expansão e exaustão, sendo a ignição dada ao final 

da compressão. Alguns anos mais tarde, foi encontrada uma patente não publicada 

datada do ano de 1862 do  francês Alphonse Beau de Rochas. O documento já 

descrevia o funcionamento dos quatro tempos, bem como afirmava que para um motor 

de combustão interna atingir a sua máxima eficiência seria necessário que o cilindro 

possuísse o maior volume possível com a menor superfície de fronteira, a velocidade 

fosse tão maior quanto pudesse, a maior razão de expansão possível e que a pressão 
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fosse tão grande quanto se pudesse alcançar  ao começo do ciclo de expansão. 

(Heywood, 1988) 

Nos anos que se seguiram vários engenheiros começaram a desenvolver 

projetos baseados nas ideias de Otto, como por exemplo Karl Benz, que criou o 

primeiro motor dois tempos, onde a admisssão e exaustão ocorriam juntas no começo 

da compressão. Entretanto, na última década do século XIX, o engenheiro alemão 

Rudolf Diesel, patenteou uma nova e mais eficiente forma de motor 4 tempos de 

combustão interna, na qual a combustão era consequência da compressão da mistura 

ar-combustível, sem a utilização de uma faísca elétrica. (Heywood, 1988) 

No decorrer do século XX a utilização de motores de combustão interna difundiu-

se, muito em função da sua larga faixa de operação, variando de aproximadamente 

30W até 66 MW por unidade, possibilitando máquinas de diferentes tipos e tamanhos. 

Outra grande vantagem e utilização de combustíveis líquidos que contém uma grande 

densidade energética em sua formulação, sendo que mais de 50% dessa energia é 

convertida em trabalho. Segundo Pischinger (2012), todas essas vantagens garantem 

aos motores de combustão interna uma grande gama de aplicações, em veículos 

automotores é a principal delas, a qual alavancou o desenvolvimento e a 

comercialização destes. Outras aplicações são em aviões, extração mineral, 

agricultura, transporte ferroviário, geração de energia e naval. 

Em sua tese, Martins (2006) identificou que nos últimos anos, em razão da 

massiva e ampla aplicação de motores em todo mundo e dos problemas ambientais 

decorrentes das emissões provenientes da queima dos combustíveis utilizados, 

legislações ambientais mais severas vem sendo criadas e obrigam pesquisadores, 

fabricantes e governos a desenvolverem novas tecnologias. Para Heywood (1988), na 

busca para atingir as metas estabelecidades, principalmente no que tange à 

emissões, novos materias vem sendo sendo utlizados reduzindo custos, peso e 

perdas, da mesma forma motores mais eficientes são desenvolvidos através de novos 

sistemas de combustão como os com carga estratificada, os quais possuem 

características de motores de ignição por centelha e também por compressão.  

Segundo Kapus et al. (2007) e Martins et al (2012), além da aplicação de 

sistemas HCCI, a utilização de combustíveis renováveis vem sendo amplamente 

discutida em função de suas características de sustentabilidade e de resistência à 

detonação, permitindo a prática de downsizing agressivo, tem-se como exemplo 

destes o gás natural e o etanol. 
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Friedl et al (2012) acredita que a evolução dos motores de combustão nos 

últimos anos se deve ao refinamento da combustão, a qual diminuiu a suscetibilidade 

ao knock e aumentou a estabilidade da combustão a partir da utilização de sistemas 

VVT, com níveis mais altos de movimentos dentro do cilindro, novas estratégias de 

injeção e sistemas modernos de EGR. Todos esses fatores levaram a um significativa 

diminuição dos índices de emissões e consumo de combustível. 

 

 

2.1.1 Motores 4 tempos 

 

 

Como já mencionado anteriormente, os motores de ignição por centelha 

convertem a energia química contida no combustível em trabalho mecânico que será 

entregue à um eixo, utilizando uma faísca elétrica para dar início à combustão. A maior 

parte dos motores existentes hoje em dia, operam segundo o ciclo 4 tempos. Nessa 

configuração ocorre uma combustão a cada duas voltas completas do virabrequim. 

 

 

 

Figura 4 - Os quatro ciclos de operação 

Fonte: Heywood, 1988 
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O primeiro ciclo ou o de admissão, começa com o pistão no ponto morto superior 

(PMS) até o ponto morto inferior (PMI), em função da depressão gerada pelo 

movimento descendente do pistão, ar é succionado para dentro da câmara de 

combustão. Em seguida, o ar é comprimido dentro do cilindro e a combustão ocorre, 

aumentando assim a pressão e ocorrendo a liberação de calor. 

O ciclo de expansão ocorre devido às altas temperaturas e altas pressões dos 

gases que empurram o pistão novamente para o ponto morto inferior. No momento 

em que ocorre a abertura da válvula de exaustão, os gases queimados são expelidos 

para o ambiente, sendo este último chamado de ciclo de exaustão. 

As válvulas desempenham um papel fundamental no funcionamento dos 

motores quatro tempos, pois, através da válvula de admissão a carga de ar novo é 

admitido para um novo ciclo de combustão, e através da válvula de escapamento que 

os gases já queimados são expelidos. Existem diversas configurações com uma ou 

mais válvulas de admissão ou exaustão. É importante um projeto adequado desse 

sistema, evitando perdas e restrições que prejudiquem essas trocas. A abertura e 

fechamento delas não ocorre no ponto máximo e mínimo da câmara de combustão, 

conforme mostra a figura 5.  

 

 

 

Figura 5 – Diagrama de válvulas 

Fonte: Pischinger, 2012 
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A válvula de exaustão abre em aproximadamente 40° à 60° antes do pistão 

chegar ao ponto morto inferior, aproveitando a pressão existente dentro do cilindro 

para expelir os gases já queimados, ela fecha completamente alguns graus após o 

ponto morto superior, entre 15° e 30°. Antes do pistão atingir este ponto a válvula de 

admissão abre, normalmente entre 10° e 20° , esse período é conhecido como 

overlap. Como a pressão de exaustão é maior do que a de admissão é possível que 

parte da mistura de gases queimados flua para dentro do coletor de admissão, 

entretanto, este fenômeno apresenta grande vantagem em altas rotações pois um 

grande período de abertura da válvula de admissão aumenta a eficiência volumétrica. 

Quando o pistão passa pela ponto morto superior ocorre uma depressão dentro do 

cilindro, sendo esta menor do que a pressão atmosférica, a válvula de admissão fecha 

entre 50° e 70° após do ponto morto inferior. (Heywood, 1988). 

 

 

2.1.2 Princípio de funcionamento de motores ciclo Otto  

 

 

Os motores de ignição por centelha funcionam segundo o ciclo Otto, no qual o 

que se controla é a quantidade de massa de ar admtido através de um corpo de 

borboleta, e do combustível injetado, que pode ser através de um carburador, em 

motores mais antigos, ou de um injetor eletrônico, nos sistemas mais 

modernos.(Pischinger, 2012) 

A relação entre a massa de ar e a de combustível deve ser mantida por volta de 

quinze partes de ar para uma de combustível, dependendo do combustível para que 

se consiga uma combustão confiável. Em sistemas carburados o ar flui através de um 

venturi e, em função da mudança de seção a pressão diminui succionando o 

combustível do reservatório para se misturar ao fluxo de ar. Após o venturi encontra-

se a válvula borboleta que controla a quatidade de ar e combustível que irá para 

câmara de combustão. 

Atualmente utilizam-se injetores de combustível para controlar a quantidade que 

será introduzida e misturada com o ar admitido. O combustível é injetado a uma 

pressão maior que a  atmosférica no coletor de admissão, nas portas de admissão ou, 
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em sistemas mais complexos, diretamente na câmara de combustão. Diversos 

sensores são utlizados para informar à central eletrônica por quanto tempo o injetor 

deve ficar aberto para que se atinja a quantidade de combustível necessária a cada 

ciclo do motor.  

Segundo Heywood (1988) , após succionar o ar e o combustível ser injetado, os 

dois se misturam no coletor e fluem como uma mistura homogênea para dentro da 

câmara de combustão. Entre 10° e 40° antes do ponto morto superior é dada uma 

descarga elétrica pela vela localizada dentro da câmara de combustão, formando uma 

frente de chama turbulenta que se espalha e se extingue ao encontrar as paredes da 

câmara de combustão entre 40° e 60° após o início da combustão. O processo de 

queima varia de acordo com as características construtivas da câmara e também do 

regime de operação em que o motor se encontra. 

Analisando a figura 6 é possível observar que a pressão, devido à combustão, é 

maior se comparada ao que ocorreria sem que houvesse a descarga produzida pela 

vela para iniciar o processo de queima, representado pela linha pontilhada. Também 

é possível perceber que o pico de pressão está localizado após o pistão ter passado 

o ponto morto superior, já no seu movimento descendente. Tal fato é desejável uma 

vez que para exercer uma maior força no eixo do virabrequim é necessário que o pico 

de pressão ocorra com um determinado ângulo do virabrequim. 

Existe um ponto ou instante de ignição que resultará no maior torque para uma 

certa quantidade de mistura ar combustível, quanto mais adiantado ou retardado esse 

ponto, a resultante será um menor torque. O ponto de ignição no qual o motor atingirá 

o máximo torque é chamado ponto de MBT (maximum brake torque), e é encontrado 

de maneira empírica e representa a relação entre a combustão começar cedo, ainda 

durante o ciclo de compressão, ou muito tarde, durante o ciclo de exaustão. A 

combustão ocorrendo muito cedo aumenta o trabalho de compressão do pistão sobre 

os gases, enquanto que muito tarde reduz o pico de pressão efetivo durante a 

expansão e, portanto, o trabalho fornecido pelos gases de combustão ao pistão. 
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Figura 6 – Eventos em um motor ciclo Otto 

Fonte: Heywood, 1988 

 

 

2.1.3 Ciclo à volume constante  

 

 

O ciclo de operação em motores de combustão interna pode ser dividido em 

quatro processos: admissão, compressão, combustão e exaustão. De acordo com o 

processo de combustão deve-se adotar o modelo mais adequado para descrever o 

ciclo e assim analisar parâmetro de performance de um motor.  

Para um motor ciclo Otto, Heywood (1988) diz que a combustão dura de 40° a 

60° graus de giro do virabrequim e o momento em que ocorre a faísca deve ser 

retardado de tal forma que se consiga o menor avanço em relação ao ponto morto 

superior. Dessa maneira, a aproximação mais correta é a de um ciclo a volume 

constante, que é o caso limite de uma combustão infinitamente rápida no ponto morto 

superior. 

As figuras 7 e 8 representam, respectivamente, um ciclo real e ideal segundo o 

diagrama pressão (p) x volume (V) para um motor ciclo Otto trabalhando com a 

borboleta parcialmente aberta. 
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Figura 7 – Diagrama p x V real 

Fonte: Heywood, 1988 

 

 

 

Figura 8 – Diagrama p x V ideal 

Fonte: Heywood, 1988 

 

 

Tanto o ciclo real quanto o ideal são dividos entre as fases de compressão, 

expansão,  exaustão e admissão. Para simplificar esses processos de forma 
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conveniente para serem analisados, torna-se necessário fazer as seguintes 

afirmações: 

 

 

Tabela 1 - Simplificações Utilizadas  

Processo Simplificação 

Compressão (1-2) 1. Adiabática e Reversível 

Combustão (2-3) 1. Adiabática 

2. À Volume Constante 

3. Combustão Completa 

Expansão (3-4) 1. Adiabática e Reversível 

Exaustão (4-5-6) 

Admissão (6-7-1) 

1. Adiabática 

2. Os eventos de Abertura e fechamento de Válvulas ocorrem 

no PMS e no PMS 

3. Sem mudanças no volume do cilindro quando a diferença 

de pressão das válvulas abertas tende a zero 

4. Pressões de admissão e exaustão constantes 

5. Efeitos a velocidade ignorados 

Adaptado de: Heywood, 1988 

 

 

Em função dessas simplificações para utilização do ciclo ideal como definição de 

parâmetros de desempenho do motor, a fase de combustão é crítica na análise dos 

ciclos. 

 

 

2.1.4 Combustão em motores de ignição por centelha 

 

 

Após a descarga elétrica dar início à frente de chama turbulenta que promoverá 

a combustão da mistura ar/combustível, a pressão se eleva alcançando um máximo 

após o ponto morto superior (PMS) ainda antes que toda a carga esteja queimada, a 

pressão começa a diminuir a medida em que o volume aumenta. O desenvolvimento 

dessa chama é dependente da composição dos gases e dos movimentos do fluxo, 
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principalmente em torno da vela no momento da faísca. Variações ciclo a ciclo e entre 

diferentes cilindros pode ocorrer em função da não uniformidade da mistura e do fluxo 

no momento da centelha, como mostra a figura 9. Essas variações são muito 

representativas pois afetam o desempenho e os limites operacionais do motor. 

 

 

 

Figura 9 – Variação cíclica em um motor de ignição por centelha 

Fonte: Pischinger, 2012 

 

 

Segundo Pischinger (2012), para que ocorra a propagação normal da chama é 

necessário que a relação ar/combustível esteja dentro dos limites de ignição. Sendo 

assim, ela não deve estar com excesso de combustível ou com abundância de ar a 

ponto de não conseguir se desenvolver. 

 

 

2.1.4.1 Curva de pressão e fração de massa queimada 

 

 

A combustão ocorre através da propagação de uma frente de chama 

ocasionando mudanças de estado e movimentos entre os gases queimados e não 

queimados. A pressão dentro do cilindro varia para cada ângulo do virabrequim, 

principalmente, em função da mudança de volume e da troca de calor e massa devido 

à combustão. 
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A capacidade do motor em realizar trabalho, é definida por Heywood (1988) 

como sendo torque. Segundo o mesmo autor, dividindo o trabalho realizado em um 

ciclo pelo volume deslocado em um ciclo é obitida a pressão média efetiva. A qual 

representa um parâmetro que torna possível a compração de motores de diferentes 

tamanhos e aplicações. Dados indicados, como a pressão média efetiva indicada 

(IMEP), são obtidos a partir da combustão, sem que as perdas por atrito dos 

dispositivos mecânicos sejam estimadas. 

A medida da pressão dentro do cilindro é normalmente adquirida utilizando um 

transdutor de pressão piezoelétrico. Esse sensor contém um cristal de quartzo que é 

comprimido e no momento em que a pressão aumenta, gera uma descarga elétrica 

proporcional ao aumento da pressão, que, após condicionamento e tratamento, 

originaum gráfico semelhante ao da figura 10a.  

 

 

 

Figura 10 – a) Curva de pressão x ângulo do virabrequim ; b) fração de massa queimada x ângulo do 

virabrequim 

Fonte: Pischinger, 2012 
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A curva de fração de massa queimada tem o formato de um “S”, como demonstra 

a figura 10b e através dela é possível caracterizar os diferentes estágios da combustão 

para um motor de ignição por centelha, utilizando a sua duração em ângulos do 

virabrequim, e o quanto ela corresponde em todo o ciclo de 720°. Segundo Heywood 

(1988), existe um período de desenvolvimento da chama, entre a centelha e uma 

fração notável de massa que tenham entrado em combustão, normalmente 10%, que 

é onde se define o real início da combustão. A duração efetiva do processo de queima 

vai dos 10% de massa queimada, final do estágio de desenvolvimento da chama, até 

90% onde ocorre o fim do processo de propagação da chama. Essa escolha é 

arbitrária, contudo muito usual em função da dificuldade em determinar onde a 

combustão realmente começa e termina. 

 

 

2.1.4.2 Propagação da chama 

 

 

A estrutura e a velocidade de chama são, segundo Pischinger (2012) 

dependentes dos movimentos e composição da carga dentro da câmara de 

combustão, bem como de sua geometria. A frente de chama se desenvolve a partir 

da descarga elétrica em um fluxo turbulento fazendo com que o formato dessa frente 

seja semelhante ao de uma casca distorcida (figura 11). Os motores de ignição por 

centelha, com injeção de combustível no coletor de admissão, tem por característica 

a formação de uma mistura homogênea apresentando uma chama pré misturada, 

diferentemente dos motores de ignição diesel  por compressão que apresentam uma 

combustão difusa. A principal diferença, para Merker et al (2012) está no tempo 

disponível para formação da mistura e das condições de homogeneidade da carga no 

momento da ignição. 
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Figura 11 – Formato da propagação da frente de chama 

Fonte: Pfeffer, T. et al, 2002 

 

 

A velocidade com que a frente de chama se propaga é fortemente dependente 

das condições da câmara de combustão, em função de um fluxo turbulento que se 

desenvolve durante o processo de admissão, aliado ao movimento e formato do 

pistão, rotação e geometria dos dutos de admissão. Swirl e Tumble são as formas 

mais comuns de movimento da carga em motores de combustão interna e serão 

descritas posteriormente.  

 

 

2.1.4.3 Combustão anormal 

 

 

Ignição superficial e detonação são as duas formas mais comuns de combustão 

irregular em motores de combustão interna. Elas devem ser evitadas, pois podem 

gerar vibrações e ruídos em excesso, bem como danificar partes mêcanicas e 

construtivas. Por serem fenômenos de natureza complexa, em que muitas variaveis 

estão envolvidas, existem diversas maneiras de conceituar o que é combustão 

anormal e a que ela se deve. O esquema representado pela figura 12 demonstra como 

pode ser dividido o processo de combustão anormal segundo Heywood (1988). 
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Figura 12 – Esquema de combustão anormal 

Fonte: Pischinger, 2012 

 

 

Knock é o nome atribuído ao ruído proveniente do motor quando uma porção da 

mistura de combustível, ar e gás residual, localizada na zona de gases não queimados 

sem haver contato com a frente de propagação de chama, entra em combustão 

espontanea. Com o aumento de temperatura e pressão na câmara essa mistura entra 

em ignição liberando sua energia de forma abrupta. Essa queima rápida gera um 

aumento no gradiente de pressão local e ondas de grande amplitude que podem ser 

identificadas como uma oscilação de alta frequencia no sinal de pressão (figura 13). 
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Figura 13 – Efeito do Knock no sinal de pressão 

Fonte: Merker et al., 2012 

 

 

A ignição superficial é a combustão anormal decorrente de algum ponto quente 

dentro da câmara de combustão, como por exemplo uma válvula, vela ou depósito de 

partículas não queimadas. Pode ocorrer antes da centelha, então chamada de pré-

ignição, ou posteriormente, pós-ignição. 

Knock é, para Heywood (1988), um problema ao qual deve ser dada maior 

atenção, uma vez que influencia diretamente no desempenho e eficiência do motor, 

limitando a razão de compressão que poderá ser utilizada para um determinado 

combustível. A ignição superficial se deve ao fato do projeto da câmara de combustão 

não ser adequado e também ao uso de combustíveis e lubrificantes de má qualidade. 

A utilização de maiores razões de compressão e sobrealimentação excessiva 

pode aumentar a chance de ocorrer uma combustão não convencional no motor. 

Segundo Merker et al. (2012), altas temperaturas na câmara de combsutão também 

são desfavoráveis quando se quer evitar estes fenômenos. 

 

 

2.1.4.4 Variabilidade cíclica 

 

 

Segundo Pischinger (2012), o processo de combustão em motores de ignição 

por centelha está sujeito a variações ciclo a ciclo e cilindro a cilindro. Tal fato é 
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resultado das diferenças na velocidade, composição da mistura e turbulência em torno 

da vela no momento da ignição. 

Como a calibração do motor é feita para uma média dos ciclos, essas variações 

devem ser tanto menores quanto possíveis, deve haver uma relação de compromisso 

entre a média de razão ar-combustível e ponto de ignição. Além disso, grandes 

variações limitam o regime de operação do motor e são responsáveis por variações 

de torque que prejudicam a dirigibilidade do veículo. (Heywood, 1988)  

 

 

 

Figura 14 – a) Variabilidade cíclica causada pela b) variação na taxa de queima da mistura 

Fonte: Heywood, 1988 

Variações na taxa de queima geram variações na pressão do cilindro, como 

mostram as figuras 14a e 14b, onde as máximas pressões ocorrem próximas ao PMS 

e nos ciclos onde a queima é mais rápida.  

A medida em que se busca uma combustão mais pobre, para diminuir o consumo 

de combustível, ou utiliza-se altas taxas de EGR, para reduzir os índices de emissões 

de NOx, essas variações tendem a aumentar até o limite pobre de ignição. 

Segundo Kato et al (2008), os motores de motocicletas esportivas possuem um 

pequeno curso do pistão, pois devem gerar alta potência específica operar em altas 

rotações. Tal característica construtiva dificulta uma combustão estável em condições 

de baixa carga. 
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A forma mais comum de medir a variabilidade cíclica de um motor é utilizando a 

covariância da pressão média efetiva indicada. Calcula-se o desvio padrão do IMEP 

e divide-se pela média para um determinado número de ciclos. Heywood (1988) afirma 

que para valores acima de 10% a dirigibilidade do veículo é afetada. 

 

 

2.2 Movimentos da carga dentro do cilindro 

 

 

Os movimentos dos gases desempenham um papel fundamental no controle do 

processo de combustão, como diz Heywood (1988). Uma vez que seu comportamento 

é determinante para formação da mistura e transferência de calor. As características 

de fluxo turbulento e tridimensional tem origem a partir da geometria dos dutos de 

admissão e podem sofrer alterações no momento em que entram no cilindro pelo 

movimento ascendente do pistão em conjunto com sua geometria. 

Existem duas formas principais nas quais os movimentos rotativos do fluxo se 

apresentam: Swirl e Tumble. É possível difinir swirl como sendo o movimento do fluido 

em torno do eixo vertical do cilindro na forma de um turbilhão e tumble como o 

movimento turbilhonado do fluxo em torno do eixo horizontal do cilindro. (Merker et al, 

2012) 

Outro importante movimento é o denominado Squish, segundo Heywood (1988) 

esse movimento é induzido pela compressão, em que o fluxo é induzido radialmente 

para o centro do cilindro. 

Esses movimentos são aplicados a motores de ignição por centelha de forma 

aumentar a eficiência térmica do motor. Para Hill e Zhang (2009), esse benefício se 

deve ao aumento as taxas de queima, possibilidade de operar com mistura pobre e 

utilização de altas razões de compressão. 
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Figura 15 – Movimentos de Swirl (a) e Tumble (b) 

Fonte: Merker et al., 2012 

 

 

Apesar das vantagens, a intensidade do fluxo turbulento deve ser controlada. Ele 

aumenta a troca de calor pelas paredes do cilindro e consequentemente diminui a 

eficiência do motor.(Hill e Zhang, 2009)  

Em estudos que buscam analisar a eficiência da combustão através dos 

movimentos do fluxo dentro do cilindro, é interessante que se façam testes em 

bancada de fluxo nos cabeçotes dos motores. Dessa maneira é possível identificar e 

comparar qual geometria possui uma maior intensidade e formação de swirl ou tumble. 

Alguns métodos são descritos por Heywood (1988) e Pischinger (2012). 

 

 

2.2.1 Swirl 

 

 

Como dito anteriormente, swirl é a rotação da carga em torno do eixo vertical do 

cilindro. Ele é gerado através do momento angular induzido pelo duto de admissão 

nos gases que passam através dele. Outra forma de se gerar swirl é colocando 

anteparos na válvula ou modificando as sedes, que é mais oneroso. Segundo 

Pischinger (2012) também é possível intensificar o swirl utilizando estratégias de 

mudança na abertura e fechamento das válvulas. 

Wu et al. (2009) utilizou um sistema de injeção semi-direta (SDI) em um motor 

de motocicleta com altos índices de swirl, esse sistema PFI injeta combustível próximo 

à metade do ciclo de admissão e em conjunto com os altos índices de turbulência 

permite trabalhar com cargas estratificadas, ou seja, mistura rica na região próxima à 
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vela mas pobre no geral. Nos testes em bancada verificou-se que com esse sistema 

foi possível extender o limite pobre de operação do motor, reduzir as variações cíclicas 

e o atraso de ignição. Além disso reduziu-se o consumo de combustível e emissões. 

Lee et al. (2007) também estudou os efeitos de swirl combinado com tumble em 

regime pobre. Para gerar o primeiro ele utilizou um mecanismo preso entre o coletor 

de admissão e o cabeçote, com dois formatos diferentes de válvulas para controlar 

swirl. Os resultados serão descritos na seção 2.2.2, juntamente com tumble. 

Já Ohm e Park (2011), utilizaram acesso óptico para investigar as características 

de propagação de chama em uma geometria que gerava pouco swirl (2008) e outra 

que produzia um alto índice do movimento Ambos os testes foram realizados em um 

motor monocilíndrico de 4 válvulas operando com gás natural e gasolina a 1500 rpm. 

Para o primeiro estudo foi identificado que é possível trabalhar com o motor em 

condições de mistura mais probre do que o usual e que o sentido de propagação inicial 

da chama é o mesmo do swirl. Do mesmo modo como o primeiro estudo, utilizando 

alto índice de swirl, o LML aumenta. Além disso foi possível verificar que o tempo de 

injeção está diretamente ligado à estabilidade na propagação da chama, que pode 

controlar a variabilidade, principalmente em misturas pobres. Outro fator importante é 

comportamento da chama com o fluxo, pois determina a direção na propagação da 

chama. Para altos índices de swirl o fluxo tem mais influencia nesta interação, ao 

contrário do que ocorre em baixos índices de swirl, onde a chama é o fator principal. 

Inoue et al. (1988) focaram o suas pesquisas nos efeitos do swirl e tumble sobre 

o limite pobre de operação de um motor comercial com duas válvulas de admissão. O 

limite pobre do motor original era de uma razão ar-combustível de 18. Modificando 

uma das portas de forma a gerar swirl, fazendo-a em formado helicoidal, e a outra 

permanecendo original o limite permaneceu o mesmo. Entretanto, ao obstruir a 

passagem de fluxo pela porta original e utilizando somente a modificada esse limite 

chegou à 22:1. O complemento do estudo será descrito na seção 2.2.2.  

Raju et al. (2000) estudou dois tipos diferentes de geração de swirl, colocando 

anteparos na válvula de admissão e por ranhuras na parte superior do pistão. O COV 

do IMEP da primeira configuração se mantém estável até misturas mais pobres, 

devido a alta turbulência. Há também um ganho em potência, eficiência térmica e 

redução nas emissões de HC. Em relação ao atraso de ignição e duração da 

combustão, ambos os parâmetros diminuiram, entretanto houve um acréssimo n calor 

liberado pela combustão. A utilização das ranhuras melhora com a borboleta 
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totalmente aberta, porém não é vantajoso em condições de carga parcial por diminuir 

a intensidade do squish. 

Swirl e tumble foram avaliados e comparados pela Endres et al.(1992), baseado 

em resultados retirados de bancada de fluxo e combustão em um motor multi válvulas 

de ignição por centelha. Os resultados encontrados foram que o fluxo de admissão 

influencia diretamente na formação da mistura e estabilidade da combustão, podendo 

permitir grande utilização de EGR e combustão pobre, reduzindo assim consumo e 

emissões. O mecanismo de geração de swirl, desativando uma das portas de 

admissão, gera estabilidade em rotações mais baixas, além do benefício em consumo, 

emissões e ruído, também melhora condições de torque em baixas rotações. Uma 

intensidade muito grande de swirl pode levar ao misfire. 

 

 

 

2.2.2 Tumble 

 

 

Tumble é definido por Hill e Zhang (1994) como sendo o movimento circular que 

o fluido executa em torno de um eixo perpendicular ao eixo do cilindro. Além da 

geometria das portas de entrada, Pischinger (2012) diz que pelo fluxo ser guiado pelo 

pistão, o formato de sua parte superior tem uma grande influência na geração do 

movimento.  

O movimento de tumble é mais utilizado em motores de ignição por centelha com 

quatro válvulas por cilindro. Por esse motivo, tem sido mais utilizado que o swirl para 

esse tipo de configuração. Lee et al. (2007), em seu trabalho, analisou três diferentes 

ângulos das portas de admissão na geração de tumble, além de dois tipos de swirl 

operando com combustão pobre. Analisando somente o tumble, um ângulo de 20° 

gerou a maior chama inicial e a combinação dos dois efeitos moderadamente foram 

vantajosos no que diz respeito ao crescimento inical da chama pela turbulência gerada 

na região de desenvolvimento da chama. 

Motores de competição de alto desempenho normalmente possuem tamanho 

limitado. De acordo com a equação 1, onde Pi é a potência indicada, n rotação e V o 

volume do motor, é possível aumentar a potência trabalhando em rotações elevadas 

utilizando recursos para se conseguir uma combustão mais eficiente.  
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Pi = n*IMEP*V(1) 

 

 

Estudos comparando os efeitos de dois níveis diferentes de tumble na 

combustão e desempenho de um motor Formula 1® foram conduzidos por Pfeffer et 

al. (2002). Por ser um motor bastante compacto e o tempo entre cada combustão ser 

muito pequeno ele é suscetível a variações cíclicas do IMEP. Foi encontrado que para 

altas rotações, a utilização de um tumble muito agressivo levou a um excesso de 

turbulência dentro do cilindro e teve um desempenho pior do que a configuração que 

utilizava níveis mais moderados desse movimento. O parâmetro COVIMEP do motor 

que utilizava um menor tumble apresentou resultados menores, ou seja, a combustão 

foi mais estável. Outro fator positivo foi que a energia liberada durante a propagação 

da chama nesse motor. 

A fase de desenvolvimento da combustão, que vai de 10% à 90% da fração de 

massa queimada, foi mais longa para o motor com tumble elevado, indicando assim 

que a turbulência ultrapassou o limite podendo resultar na extinção da chama. O 

atraso de ignição também foi maior, o fluxo turbulento obstruiu a nucleação da chama. 

Complementando seu estudo, Inoue et al.(1988) utilizou duas portas de 

admissão modificadas e atingiu o limite pobre em 21.5. E utilizando a combinação 

entre a porta em helicoide e a formadora de tumble esse limite produziu um fluxo 

rotativo turbulento combinado que extendeu o limite pobre em 23:1. 

Um estudo realizado por Omori et al. (1991) correlacionou o coeficiente de 

descarga e a intensidade do tumble gerado em um motor multi-válvulas de ignição por 

centelha. Utilizou-se um motor monocilíndrico de acesso óptico para determinar a 

velocidade das partículas e ensaios em bancada de fluxo que aumentaram o 

coeficiente de descarga e a razão de tumble nas portas de admissão. Três diferentes 

geometrias das portas de admissão foram comparadas: uma convencional, uma 

otimizada para gerar tumble e uma última, também otimizada, mas com um anteparo 

na válvula de forma a gerar um tumble mais intenso que as outras geometrias. Tanto 

a duração de combustão, quanto a estabilidade de combustão são melhoradas à 

medida que o tumble aumenta de intensidade. O limite para utilização de uma 

combustão pobre em carga parcial também aumenta a partir do aumento de 
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turbulência, entretanto, quanto mais intenso o tumble, menor o coeficiente de 

descarga, o que reduz a potência máxima, tornando-se necessário encontrar um 

termo de compromisso entre esses dois fatores. 

A utilização dos efeitos de tumble por Endres et al. (1992) em ensaios de 

bancada de fluxo e experimental provou que a sua utilização reduz emissões e diminui 

o consumo de combustível, entretanto, quando muito intenso gera um gradiente de 

pressão elevado no cilindro aumentando o ruído de combustão em altas rotações e 

cargas. 

 

 

2.2.3 Squish 

 

 

Segundo Blair (1999) squish é uma outra forma de gerar turbulência na câmara 

de combustão, além de alcançar zonas com maior probabilidade de ocorrência de 

detonação. Quando o pistão comprime a mistura contra as paredes do cabeçote 

próxima ao PMS, o fluxo tende a ir na direção radial ou tranversal. A quantidade de 

squish gerada é definida como a percentagem da área do pistão que mais se aproxima 

do cabeçote, como é mostrado na figura 16. 

 

 

 

Figura 16 – Câmaras de combsutão geradoras de Squish em : (a) motores de ignição por centelha e 

(b) motores de ignição por compressão 

Fonte: Heywood, 1988 
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Raju et al. (2000) realizou estudos sobre o efeito de swirl e squish em um motor 

originalmente a Diesel modificado para receber GLP (mistura de propano e butano) 

como combustível. Os testes foram realizados com 20 e 100% da borboleta aberta e 

sob condições de mistura pobre. Swirl foi produzido colocando anteparos na válvula 

de admissão e através de ranhuras em torno da parte superior do pistão. Com os dois 

movimento combinados é possível antingir níveis de operação pobre superiores aos 

utilizando somente um tipo. O pistão com ranhuras no anel superior  reduz os efeitos 

que o squish produz contra o movimento de swirl O aumento da intensidade de squish 

é vantajoso somente sob condições de carga parcial, nas quais a intensidade de swirl 

não é elevada e o squish possibilita a utilização de uma condição de mistura pobre. 

 

 

2.3 Injeção na porta de admissão (PFI) 

 

 

Segundo Heywood (1988) os sistemas de injeção eletrônica de combustível em 

motores de ignição por centelha tem como vantagem aumentar a eficiência 

volumétrica e uniformizar a distribuição de combustível nos cilindros. Também, são 

sistemas que possuem uma resposta mais rápida a variações de borboleta e mantêm 

estável a relação de combustível-ar que entra no cilindro. 

Os injetores são controlados por uma unidade de gerenciamento eletrônico 

(ECU) que determina a duração e o instante do pulso elétrico que abre e fecha a 

válvula injetora (ou bico) e, consequentemente, a quantidade de combustível injetada. 

A figura 17 mostra o esquema de um injetor eletrônico PFI. 
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Figura 17 – Bico Injetor PFI convencional 

Fonte: Bosch, 2005 

 

 

A quantidade de combustível varia de acordo com a quantidade de ar que entra 

no motor e com o regime de operação. Tal quantidade é medida através de sensores 

dispostos no sistema de admissão e escape que enviam sinais para a central de 

gerenciamento eletrônico que, por sua vez, controla a largura do pulso elétrico dos 

bicos. As características são de uma formação de mistura externa e homogênea, 

sendo que o combustível deve ser atomizado com as gotículas tanto menores quanto 

possível e evitar a interação com as paredes dos dutos e a formação de uma película 

líquida. (Bosch, 2005) 

 

 

2.3.1 Influência da injeção PFI na combustão 

 

 

Kato et al. (2008) visando reduzir o consumo de combustível, realizou um estudo 

da influência de uma injeção PFI na estabilidade de combustão em um motor de 

testes, baseado em um motor de produção, de pequeno curso. Foram investigados 4 

sistemas distintos, nos quais variavam a direção do cone de injeção, momento de 

injeção e pressão do combustível. Foi constatado que mesmo utilizando uma injeção 

PFI, a distribuição da mistura dentro do cilindro é afetada pelo tipo de injetor, o que 

gera instabilidade na combustão. Injetando em direção à parede, foi visto que há 
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grande formação de película de combustível no duto de admissão o que prejudica o 

desempenho sob operação transiente.  

Com relação ao tempo de injeção o efeito sobre a estabilidade de combustão é 

praticamente nulo. Em sistemas em que o injetor atomiza combustível em direção à 

válvula, é possível ver que para baixas cargas o ponto de injeção afeta muito pouco o 

desempenho assim como o direcionado para parede, entretanto, a quantidade de 

combustível junto às paredes, reduz-se consideravelmente. Quando este mesmo 

sistema é feito, de forma a injetar o combustível durante o ciclo de admissão, este 

aumenta a variabilidade cíclica da combustão, mesmo utilizando-se um injetor que 

atomize bem as gotas de combustível. Um sistema que direciona o injetor para apenas 

uma das portas de admissão também foi testado, demonstrando uma grande 

instabilidade em função da má distribuição gerada. Um injetor que gera o menor 

tamanho das gotas de combustível proporciona uma grande estabilidade de 

combustão e menos quantidade de combustível nas paredes. Isso ocorre em função 

de que o combustível atomizado em pequenas gotículas mistura-se melhor com a 

carga de ar admitida. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa do trabalho anterior, Youmoto et al. (2011) 

utilizou métodos de vizualização do spray, da película de combustível nas paredes e 

da propagação inicial da chama em diversas configurações de injeção PFI. Foi 

concluído que a estabilidade de combustão, bem como sua duração, é influenciada 

pelas condições de homogeinidade da mistura dentro da câmara de combustão. Ela 

se deve, principalmente à formação de uma película líquida de combustível nas 

paredes do duto e ao tamanho das gotículas de combustível formadas. Quanto maior 

as gotículas, menor a homogeinidade, pois dificulta a mistura do ar com o combustível. 

Em condições de baixa carga é possível a injeção de pequenas gotículas, desde que 

não muitas e pequenas, sem influenciar a estabilidade de combustão. Spray com 

diâmetro médio de Sauter (SMD), parâmetro utilizado para medidas de partículas 

muito pequenas, menores que 30 micrometros mostrou-se grande beneficiador na 

obtenção de uma combustão estável em condições de baixa carga e permitem uma 

boa resposta de acelerador pela não formação de película. 

Pontoppidan e Baeta (2013) utilizaram um motor com downsizing agressivo, 4 

cilindros de 1,4L e verificaram que em baixas rotações e baixa carga os injetores PFI 

originais não produziam desempenho e o consumo esperado. Através de simulação 

numérica computacional foi encontrado que um injetor atomizado de 6 furos permitia 
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uma melhor formação na mistura de combustível. Testes experimentais 

demonstraram que houve uma redução de consumo de até 14%, sem penalizar torque 

e potência. 

 

 

2.4 Estabilidade da combustão 

 

 

A estabilidade da combustão é descrita por Merker et al. (2012) como sendo a 

covariância da pressão média efetiva indicada (COVIMEP). Parâmetros como duração 

da combustão, que vai dos 10% aos 90% de massa queimada, bem como período 

inicial da formação da frente de chama, até os 10% de MFB, são importantes na 

avaliação tanto quanto a liberação de calor. 

Na maioria dos casos a instabilidade está diretamente ligada à fase inicial de 

formação da chama, a qual está mais propensa a variações no campo de velocidade 

e mistura, por isso a importância dos movimentos de swirl e tumble. 

Nos dias de hoje, busca-se reduzir o consumo de combustível e diminuir 

emissões e, tanto quanto possível, manter o desempenho do motor. Uma das 

estratégias mais utilizadas é a operação em regime pobre. Entretanto, de acordo com 

Aleiferis et al. (2000) esse sistema apresenta problemas de variações cíclicas e de 

estabilidade da chama no início da combustão. 

Johansson (1996) estudou a variação no começo da combustão de um motor de 

ignição por centelha operando com gás natural. O inicio da combustão é o período 

onde se tem a maior variação da velocidade de chama, bem como a variação do fluxo 

de ar succionado pelo cilindro, o que tende a gerar uma combustão instável. A fim de 

verificar a variabilidade cíclica da fase inical da combustão, analisaram-se os dados 

na fase inicial da combustão. Sendo eles: fração de massa queimada, através de um 

sensor de pressão dentro do cilindro, e os dados de liberação de calor. Operando em 

uma rotação de 1200 rpm e o ponto de ignição calibrado em 30° antes do ponto morto 

superior, foi possível perceber que a pressão e temperatura variam de forma muito 

pequena, não afetando de forma considerável o desenvolvimento da chama e o 

restante do processo de combustão. Contudo, as diferenças da mistura de ar-

combustível nos arredores da vela, ciclo a ciclo, influenciam diretamente na obtenção 

de uma combustão estável. Portanto, as variações na homogeneidade da mistura e a 
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configuração do fluxo que entra no cilindro são fatores importantes na variação da 

combustão. 

Young (1981) verificou que diminuindo a variabilidade cíclica nos motores é 

possível um aumento de 10% na potência, mantendo o mesmo consumo de 

combustível. 

 

 

2.5 Motores de alto desempenho para competições 

 

 

Motores utilizados em competições automobilísticas sempre foram famosos pela 

potência e torque acima do normal. O BMW M12 (figura 18), turbinado e com apenas 

4 cilindros de 1500 cm³ de deslocamento volumétrico, gerava cerca de 1400 hp e 

entrou para a história como sendo um dos mais potentes da Fórmula 1®. Entretanto, 

os projetistas de motores da época não precisavam atender à regulamentos tão 

rígidos como os existentes hoje, os quais têm foco na redução de custos e eficiência 

energética. 

 

 

 

Figura 18 – Motor BMW M12 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Para 2014, tanto na F1 quanto no WEC, novos regulamentos estão entrando em 

vigor. No que diz respeito ao conjunto de powertrain, tais regulamentos focam no 

desenvolvimento e utilização de sistemas mais eficientes, permitindo o uso de 

turbocompressores em conjunto da técnica de downsizing, injeção direta e sistemas 

híbridos que recuperam e transformam energia de uma fonte que seria rejeitada, como 

calor dos gases de escape e energia cinética de frenagem em energia mecânica. A 

consequência desses regulamentos, os quais restringem a utilização de energia total 

e por volta, faz com que as equipes busquem reduzir o consumo específico de 

combustível e utlizem técnicas modernas de controle e calibração sem penalizar 

potência e torque.  

As mudanças nos regulamentos das maiores competições automobilísticas 

refletem uma tendência mundial de busca por motores mais eficientes, reduzindo 

consumo, emissões e o desenvolvimento de sistemas híbridos (Boye et al., 2009). 

 

 

2.5.1 Projeto de motores para competição Formula SAE 

 

 

O desenvolvimento de motores para utilização em competições Formula SAE 

passa primeiramente pela análise do regulamento. Conforme Honda et al. (2005), 

dentre as diversas regras impostas sobre todos os susbistemas que compõe o 

protótipo visando segurança e, no que tange ao motor as que mais restringem os 

projetistas são: 

 O motor deve ser 4 tempos e com no máximo 610 cm³ de deslocamento 

volumétrico; 

 Deve ser colocado um restritor de ar na admissão de 20 mm de diâmetro para 

motores utilizando gasolina e de 19 mm para os que utilizarem etanol como 

combustível; 

 Todo o ar que entrar no motor deve passar por uma borboleta e não é 

permitido o uso de aceleradores controlados eletrônicamente (Drive-by-Wire); 

 O ruído emitido pelo motor a uma rotação tabelada não deve ultrapassar os 

110 dBA. 
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 Todo o conjunto deve ficar dentro de um envelope determinado pela Main 

Hoop e a banda externa dos pneus. 

Pela pesquisa realizado por Lutenbacher et al. (2012), a maioria das equipes 

utilizam motores de motocicletas comercias e os dois tipos mais encontrados são o 

monocilindrico de 450 cm³ e o quatro cilindros de 600 cm³. Os monocilindricos tem a 

vantagem de serem mais simples, mais leves e menores, possibilitando o projeto de 

um carro mais compacto. Além disso, são motores que têm por característica um alto 

torque em baixas rotações, o que é muito útil em veículos Fórmula SAE pelas 

características da pista de possuírem poucas retas e curvas bastante fechadas. 

Quanto aos quatro cilindros, a principal vantagem está na resposta de acelerador, que 

é mais rápida, bem como a potência que é possível atingir com essa configuração, 

que supera a dos 450 cm³ e compensa um eventual excesso de peso em algum 

susbsistema.  

 

 

 

Figura 19 – Protótipo da Universidade de Stuttgart que utiliza motor 4 cilindros 

Fonte: <http://www.formulastudent.de/fsg/media/> 
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Figura 20 – Protótipo da Universidade de Montreal que utiliza motor monocilindrico 

Fonte: <http://www.formulastudent.de/fsg/media/> 

 

 

Comparando a figura 19 com a figura 20 é possível notar a diferença entre os 

dois carros, um maior, em função dos quatro cilindros, e um menor e compacto, em 

função da menor quantidade componentes no subsistema motor. 

O coletor de admissão é um dos componentes mais importantes no projeto do 

subsistema motor de uma equipe Formula SAE. Segundo Ceviz (2006), um coletor de 

admissão deve assegurar uma igual distribuição de ar e combustível em todos os 

cilindros e sua geometria deve ser tal de forma a utilizar eficientemente os efeitos de 

tuning e ram effect. Além disso deve facilitar a evaporação de combustível e ter baixa 

resistência a passagem de ar. 

O Plenum ou Airbox tem a função de atenuar os efeitos do restritor em um veículo 

Fórmula SAE, atuando como uma reserva de ar e também sendo fundamental na 

dinâmica de ondas que atuam no coletor. Entretando, Ceviz (2006) verificou que o 

Plenum influencia não só no desempenho como também na combustão e 

consequentemente emissões. Quanto maior o volume do Plenum, maior foi a pressão 

no coletor de admissão e mais pobre pôde ser a mistura. Apesar disso, houve um 

decréssimo no COVIMEP e emissões de CO e HC. Apesar das vantagens na utilização 

de um Plenum de maior volume em condições estáticas, ocorrem problemas na 

resposta do motor em situações de pista, ou seja, o piloto não possui sensibilidade no 

pedal do acelerador. Esposto & Oldano (2010), verificaram que o tempo máximo de 
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atraso da resposta do acelerador seria de 150 ms para um regime de motor entre 7000 

e 12000 rpm. 

 

 

2.5.2 Calibração de motores de alto desempenho 

 

 

A calibração de um motor, nos dias de hoje, é muito complexa em função das 

muitas variáveis envolvidas no processo. O motor deve, ao mesmo tempo, atender a 

limites de emissões, ser eficiente, ter uma alta durabilidade e manter um excelente 

desempenho.  

Em motores de competição, a calibração também é um fator determinante para 

satifazer as condições críticas de operação. Mancuso (1994) explica que a calibração 

de um motor de Fórmula 1, baseado na rotação e abertura da borboleta, nada mais é 

do que encontrar a quantidade exata de combustível, bem como o ponto ótimo de 

ignição para diferentes aberturas de borboleta e rotação. Esse processo irá gerar um 

mapa do motor como mostra a figura 21. 
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Figura 21 – Mapa atual da Equipe Fórmula UFSM 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Uzun (2010) descreve a ferramenta criada pela Mercedes-AMG utilizando 

MATLAB® onde é possível calibrar o motor em todas faixas de carga e rotação 

simultaneamente. Essa ferramenta é baseada na aplicação da metodologia de DoE 

(Design of Experiment), em que a optimização é feita combinando parâmetros, 

simulando e gerando dados que serão armazenados. Então, após varrer várias faixas, 

busca-se satisfazer o obejtivo inicial de projeto. 

Tal ferramenta é muito empregada no desenvolvimento de novos produtos. 

Westin e Angström (2005) calibraram um motor com aplicação em um protótipo 

Fórmula SAE previamente desenvolvido em softwares 1D utilizando DoE para atingir 

a máxima potência na maior faixa de rotação possível. 

Sistemas mais modernos como o apresentado por Müller et al.(2000) utilizam 

dados de pressão do cilindro para minimizar o consumo de combustível e emissões. 

A ECU controla os parâmetros visando diminuir a variabilidade cíclica e maximizar 
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torque, o que melhora a dirigibilidade do veículo e mantém o motor em uma faixa de 

segurança sem que ocorra detonação. 

 

 

2.6 Simulação computacional 

 

 

De acordo com Lanzanova (2009), os softwares de simulação computacional são 

ferramentas que representam uma diminuição no custo e no tempo investido pelas 

empresas para desenvolvimento de um projeto, apresentando resultados em um 

tempo mais curto e com maior qualidade. Pedrozo (2010), verificou que a simulação 

é uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento de motores, porém é necessário 

que as condições de contorno sejam corretamente inseridas e que o modelo 

computacional seja validado. 

 Antonelli et al. (2005), reduziu o tempo e os custos de desenvolvimento dos 

sistemas motor e transmissão de uma motocicleta através da simulação 

computacional. Foi possível propor mudanças para que os parâmetros de 

desempenho desejados fossem alcançados através de mudanças de geometria sem 

que fosse necessária a construção de protótipos para teste. 

Em competições Fórmula SAE as ferramentas computacionais como as 

simulações são aplicadas em larga escala. Farrugia et al. (2005), utilizou simulação 

1D de motores para complementar os testes experimentais em bancadas e melhor 

compreender alguns fenômenos característicos do tipo de motor utilizado, um quatro 

cilindros de 600 cm³. 

Claywell e Horkheimer (2006) projetaram o restritor através de simulação 1D e 

3D. Utilizando o software 1D, foi possível verificar a influência das dimensões do 

plenum e dos difusores no desempenho do motor e com o 3D foi possível refinar e 

encontrar o ângulo no qual o difusor apresentava a melhor eficiência volumétrica. 

Outro estudo semelhante foi realizado por Claywell et al (2006) , para comparar as 

geometrias de plenum mais utilizadas por equipes Fórmula SAE. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Objeto de estudo 

 

 

O motor no qual foram realizados os experimentos deste trabalho é o que 

originalmente equipa a motocicleta Honda CBR 600RR do ano de 2009. Os 

susbsistemas de admissão, exaustão e injeção sofreram modificações para se 

adequar as regras e participar da competição Fórmula SAE Brasil 2013, os quais serão 

descritos posteriormente. As principais características construtivas e operacionais são 

listadas na tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Características do Motor  

Parâmetro Descrição 

Modelo Honda CBR 600RR 

Número de cilindros 4 em linha, inclinados 38° da vertical 

Número de válvulas por cilindro 4 

Diâmetro e curso 67 x 42,5 mm 

Volume Deslocado 599 cm³ 

Razão de compressão 12,2 : 1 

Diâmetro da válvula de admissão 27 mm 

Lift máximo da admissão 8,3 mm 

Abertura das válvulas de admissão (IVO) 21° BTDC 

Fechamento das válvulas de admissão (IVC) 44° ABDC 

Diâmetro da válvula de exaustão 22 mm 

Lift máximo da admissão 7,7 mm 

Abertura das válvulas de exaustão (EVO) 40° BBDC 

Fechamento das válvulas de exaustão (EVC) 5° ATDC 

Lubrificação Forçada, SAE 10W30 

Arrefecimento Água 

Injeção PFI 

Ordem de ignição 1-2-4-3 

Transmissão Sequencial de 6 velocidades 

Redução primária 2,111 

Redução final no carro 3,69 

Redução final no dinamômetro 0,9375 

Relação de marcha  

1ª 2,750 

2ª 2,000 



56 
 

3ª 1,667 

4ª 1,444 

5ª 1,304 

6ª 1,208 

Folga da válvula de admissão 0,2 mm 

Folga da válvula de exaustão 0,28 mm 

Sistema de Gerenciamento do Motor Atual Motec M800 

 

 

Os componentes internos como pistões, comandos de válvulas, válvulas, velas, 

anéis entre outros, foram mantidos originais. 

 

 

3.1.1 Sistema de admissão 

 

 

Conforme a regra, um restritor de 20 mm de diâmetro foi colocado no sistema de 

admissão logo após a borboleta. Todo o coletor sofreu um remodelamento com a 

finalidade de atenuar as perdas impostas pela restrição e trabalhar na faixa adequada 

da competição. As geometrias ótimas foram encontradas através de simulações 

computacionais e análise de conjunto de dados de pista adquiridos por sensores em 

competições anteriores. A figura 22 demostra como foi estruturado o sistema de 

admissão, o qual é composto por: 

 Corpo de Borboleta: comercial de 34 mm adaptado; 

 Restritor: 20 mm em fibra de carbono; 

 Plenum: de 3 litros em alumínio; 

 Runners: com 250 mm de comprimento e 31,75 mm de diâmetro em alumínio. 
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Figura 22 – Coletor de Admissão 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

3.1.2 Sistema de exaustão 

 

 

Através da simulação computacional foram definidas as geometrias dos tubos 

que compõe o sistema de escapamento, com exceção do muffler (silenciador) que foi 

adquirido pela equipe como forma de patrocínio, um Coyote SS2 de alumínio. A figura 

23 mostra o conjunto do coletor mais muffler utilizado neste trabalho. 

 

 

 

Figura 23 – Coletor de Exaustão 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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3.1.3 Sistema de alimentação de combustível 

 

 

Originalmente o sistema é composto por duas bancadas de injetores, uma 

colocada na parte superior da caixa de ar e outra na porta de admissão. Em função 

da complexidade do sistema com mais de uma bancada, tanto para calibração como 

para instalação no veículo optou-se por uma bancada apenas.  

Os bicos injetores PFI possuem vazão de 2,15 g/s e são colocados de forma que 

o spray não entre em contato com as paredes dos dutos, sendo direcionado para a 

parte superior da válvula de admissão. 

 

 

3.1.4 ECU 

 

 

Como unidade de gerenciamento do motor foi escolhida a Motec M800. 

Amplamente utilizada no ramo do esporte motor (Motorsport), desde competições 

estudantis como o Formula SAE até corridas de longa duração como as 24 horas de 

Le Mans, ela permite não só o controle do motor como também estratégias de controle 

de largada e controle de tração.  

Além disso, funciona como datalogger. Tal função permite o armazenamento de 

dados tanto dos sensores do motor como também da suspensão e transmissão para 

posteriormente analisá-los em um software complementar da mesma fabricante, o i2. 

 

 

3.2 Modelo computacional 1D 

 

 

Em função da equipe ter utilizado o mesmo motor durante competições 

anteriores, havia sido desenvolvido um modelo computacional para dimensionamento 

dos subsistemas do motor. Foram realizados ensaios dinamométricos com o intuito 

de validar esse modelo já existente, porém com equipamentos que não permitiam a 
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varredura de todas as faixas de rotação e carga,  gerando dados inconsistentes e 

inconclusivos. 

Um novo modelo 1D foi criado utilizando o software GT-Power®, no qual foram 

inseridas condições de contorno novamente obtidas em testes de bancada de fluxo, 

dinamômetro hidráulico e medições das características geométricas, como os perfis 

dos comandos de válvula e outras dimensões. 

 

 

3.2.1 Software utilizado 

 

 

O software de simulação computacional 1D utilizado neste trabalho foi o GT-

Power®. No programa, cada bloco representa um elemento do motor, sendo cada 

elemento discretizado em partes menores nas quais o programa irá resolver as 

equações de Navier-Stokes na direção do fluxo, que correspondem à conservação da, 

energia, conservação da quantidade de movimento e a equação da continuidade. Em 

função destas serem resolvidas em uma dimensão, todos os valores representam um 

valor médio no sentido do fluxo. 

Existem dois métodos de integração no tempo, os quais influenciam diretamente 

as variáveis de solução e o número de interações. O método explícito consiste no 

cálculo das variáveis fluxo de massa, densidade e energia interna, enquanto o método 

implícito resolve as variáveis de fluxo de massa, pressão e entalpia total. As equações 

de continuidade, energia (método explicito), entalpia (método implícito) e de 

movimento são apresentadas abaixo. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒:   
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= ∑ �̇�𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠        (2) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎:  
𝑑(𝑚𝑒)

𝑑𝑡
= −𝑝

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ ∑ (�̇�𝐻)𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒)  (3) 

𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎:  
𝑑(𝑝𝐻𝑉)

𝑑𝑡
= ∑ (�̇�𝐻)𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 + 𝑉

𝑑𝑝

𝑑𝑡
− ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒)  (4) 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜:  
𝑑�̇�

𝑑𝑡
=

𝑑𝑝𝐴+∑ (�̇�𝑢)−4𝐶𝑓
𝜌𝑢|𝑢|𝑑𝑥𝐴

2𝐷
−𝐶𝑝(

1

2
𝜌𝑢|𝑢|)𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑥
 

  (5) 

 

Onde: 
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�̇�: Fluxo de massa pela fronteira para dentro do volume; 

𝑚: Massa do volume; 

P: Pressão; 

𝜌: Densidade; 

A: Área do fluxo; 

𝐴𝑠: Área de transferencia de calor; 

𝑒: Energia interna total por unidade de massa; 

H: Entalpia total; 

h: Coeficiente de troca de calor; 

𝑇𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜: Temperatura do fluído; 

𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒: Temperatua da parede; 

u: Velocidade nas fronteiras; 

𝐶𝑓: Coeficiente de atrito; 

𝐶𝑝: Coeficiente de perda de pressão; 

D: Diâmetro equivalente; 

𝑑𝑥: Comprimento de discretização; 

𝑑𝑝: Diferencial da pressão no comprimento dx. 

 

O comprimento da discretização representa a divisão do modelo em pequenos 

volumes, ou seja, para cada duto existente no sistema este será dividido em partes 

menores nas quais serão aplicadas as condições de contorno. As grandezas vetoriais, 

como fluxo de massa e velocidade são calculadas nas fronteiras de cada objeto, 

enquanto que as grandezas escalares (densidade, energia interna, pressão, 

temperatura, entalpia) são calculadas em cada sub volume produzido pela 

discretização.(GT-SUITE®, 2012) 

 

 

3.2.2 Determinação do perfil de abertura e fechamento das válvulas 

 

 

Para determinar os perfis de abertura e fechamento das válvulas de admissão e 

exaustão foi desenvolvido um mecanismo mecânico, operado manualmente que 
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simula o movimento ascendente e descendente da válvula quando o tucho é acionado 

pelo comando, através do contato entre os dois.  

Esse dispositivo mecânico consistia em uma base metálica, uma haste com uma 

base de apoio para um relógio comparador, um tucho e uma mola que permitia a haste 

voltar para posição original após ser acionada, como é mostrado pela figura 24. Tal 

dispositivo foi acoplado a um torno mecânico, o qual prendia o comando de válvulas 

por meio de buchas localizadas nas suas extremidades.  

Uma das buchas foi presa pelas castanhas do torno, possibilitando o movimento 

de giro livre e manual do comando de válvulas. A outra extremidade era apoiada pelo 

contraponto e na qual estava fixado um disco graduado o que permitiu que fosse 

traçado um gráfico abertura da válvula x ângulo do virabrequim. É possível verificar o 

mecanismo pela figura 25, as castanhas prendem a bucha, enquanto a outra bucha 

está apoiada pelo contraponto.  

 

 

 

Figura 24 – Mecanismo de medição do comando de válvulas 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Figura 25 – Mecanismo de medição do comando de válvulas acoplado no torno mecânico 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Já a figura 26 mostra em detalhes a mola sendo comprimida pela haste e o 

relógio comparador apoiado no prato. Ao fundo também é possível verificar o disco 

graduado que possui referências do PMS e PMI. 
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Figura 26 – Detalhe do mecanismo de medição do comando de válvulas 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

A precisão do relógio comparador Starrett® utilizado era de 0,01 mm. Em função 

da sensibilidade, consequência de alguma rugosidade superficial do prato de apoio, 

foi estabelecido que a o começo e o final da rampa era momento em que o relógio 

marcava 0,1 mm. Desse forma é possível verificar um pequeno degrau no início e fim 

de ambas as rampas dos perfis de abertura e fechamento das válvulas. 

Os valores de lift das válvulas foram colocados em uma tabela, para 

posteriormente serem inseridos no modelo computacional. A figura 27 ilustra como 

ficaram os perfis das válvulas de exaustão, em vermelho, e admissão, em azul, em 

função do ângulo do virabrequim. 
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Figura 27 – Lift x Ângulo do Virabrequim 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

De acordo com o manual de serviço do motor, a abertura e fechamento das 

válvulas de admissão e exaustão ocorrem de acordo com a tabela 3, sendo essa 

posição angular o momento em que verifica-se 1 mm de abertura e 1 mm para o 

fechamento. O lift máximo de ambas as válvulas assumem valores conforme a tabela 

4. 

 

 

Tabela 3 – Referência das válvulas 

Evento Posição em relação ao TDC 

Abertura das válvulas de admissão (IVO) 21° BTDC 

Fechamento das válvulas de admissão (IVC) 44° ABDC 

Abertura das válvulas de exaustão (EVO) 40° BBDC 

Fechamento das válvulas de exaustão (EVC) 5° ATDC 
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Tabela 4 – Lift máximo 

 Lift (mm) 

Lift máximo da admissão 8,3 mm 

Lift máximo da exaustão 7,7 mm 

 

 

3.2.3 Ensaios em bancada de fluxo 

 

 

Para determinação dos coeficientes de descarga e fluxo das portas de admissão 

e exaustão, bem como, no corpo de borboleta foram realizados ensaios em bancada 

de fluxo. Por existirem algumas diferenças nos testes do cabeçote e do corpo de 

borboleta, eles serão descritos separadamente. 

Uma bancada de fluxo Motorpower 160 foi utilizada. O equipamento tem como 

função mensurar a vazão de ar que flui através de uma válvula e compará-la ao fluxo 

que está passando por um ou mais orifícios calibrados, de vazão e coeficientes de 

descarga conhecidos, para uma determinado diferencial de pressão. 

A figura 28 demonstra o esquema de funcionamento da bancada utilizada neste 

trabalho. Uma válvula de controle de fluxo (flow control valve) impõe um diferencial de 

pressão entre o reservatório de teste (test plenum) e o ambiente externo, assim 

através de um manômetro inclinado (inclined manometer), posicionado no reservatório 

de medição (metering plenum), é obtido um diferencial de pressão, o qual é 

diretamento proporcional a percentagem de fluxo real (em CFM) que está fluindo por 

um determindado orifício de área total calibrada. 

 

 



66 
 

 

Figura 28 – Esquema de funcionamento de uma bancada de fluxo 

Fonte: Pedrozo, 2010 

 

 

É importante ressaltar que a escala utilizada no manômetro inclinado é 

logarítmica e possui resolução de 5%, de 0-40%; de 1% de 40-60%; de 0,5% de 70-

100%. 

 

 

3.2.3.1 Cabeçote 

 

 

Para determinação dos coeficientes de descarga e fluxo das portas de admissão 

e exaustão, foram realizados ensaios no sentido normal e reverso do fluxo com 

diferencial de pressão de 10 polegadas de coluna de água (inH2O). Foram definidos 

sete valores de lift, ou abertura linear da válvula, os quais correspondem de 5 a 35% 

do diâmetro externo das válvulas de admissão (27,5 mm) e exaustão (22 mm). 

Como o motor possui quatro válvulas por cilindro, as portas de mesmo tipo 

tiveram aberturas iguais e simultâneas, de modo a eliminar qualquer efeito de 

interferência ou sobreposição de fluxos. Utilizou-se um dispositivo com parafusos e 

relógios comparadores de escala 0,00-10,00 mm e resolução de 0,01 mm para 

controlar o lift, conforme a figura 29. 
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Figura 29 – Ensaio do cabeçote em bancada de fluxo 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Foram realizadas três medidas para cada ensaio e retirado um valor médio como 

medida de fluxo do cabeçote. Os valores em CFM para admissão e exaustão são 

apresentados na tabela 5. 

 

 

Tabela 5 – Vazão de ar em CFM para um diferencial de pressão de 10inH2O 

L/D 
Admissão 

Normal 
Admissão 
Reverso 

Exaustão 
Normal 

Exaustão 
Reverso 

0,05 15,6 17,738 12,75 11,1 

0,1 34,2 36,267 24,94 23,055 

0,15 51,92 49,167 36,333 35,8 

0,2 69,3 58,8 45,037 47,298 

0,25 82,6 65,52 49,658 53,69 

0,3 89,6 72,24 52,805 58,38 

0,35 94,325 78,12 56,42 59,78 

 

 

Uma vez obtido os valores de fluxo de ar nas portas de admissão e exaustão, 

pode-se determinar os coeficientes de descarga das válvulas. Para tal foi utilizado 
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uma planilha de cálculos disponibilizada pelo próprio software de simulação 

computacional GT-Power®.  

Os valores encontrados para os coeficientes de descarga , demonstrados pelas 

tabelas 6, 7, 8 e 9, foram posteriormente inseridos no modelo 1D. Além do coeficiente 

de descarga (CD) a planilha fornece a área efetiva que o gerada a medida que a válvula 

é aberta. 

 

 

Tabela 6 – Coeficiente de descarga para admissão no sentido normal do fluxo 

Admissão Normal 

Lift (mm) L/D CD Effective Area (mm²) 

1,375 0,05 0,091 53,931 

2,75 0,1 0,199 118,233 

4,125 0,15 0,302 179,491 

5,5 0,2 0,403 239,577 

6,875 0,25 0,481 285,557 

8,25 0,3 0,521 309,756 

9,625 0,35 0,549 326,0913 

 

 

Tabela 7 – Coeficiente de descarga para admissão no sentido reverso do fluxo 

Admissão Reverso 

Lift (mm) L/D CD Effective Area (mm²) 

1,375 0,05 0,112 66,654 

2,75 0,1 0,229 136,281 

4,125 0,15 0,311 184,755 

5,5 0,2 0,372 220,953 

6,875 0,25 0,414 246,205 

8,25 0,3 0,457 271,457 

9,625 0,35 0,494 293,553 

 

 

Tabela 8 – Coeficiente de descarga para exaustão no sentido normal do fluxo 

Exaustão Normal 

Lift (mm) L/D CD Effective Area (mm²) 

1,1 0,05 0,115 43,685 

2,2 0,1 0,327 124,260 

3,3 0,15 0,443 168,460 

4,4 0,2 0,529 201,468 

5,5 0,25 0,590 224,492 

6,6 0,3 0,651 247,519 

7,7 0,35 0,704 267,664 
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Tabela 9 – Coeficiente de descarga para exaustão no sentido reverso do fluxo 

Exaustão Reverso 

Lift (mm) L/D CD Effective Area (mm²) 

1,1 0,05 0,100 38,032 

2,2 0,1 0,207 78,995 

3,3 0,15 0,322 122,663 

4,4 0,2 0,426 162,058 

5,5 0,25 0,483 183,961 

6,6 0,3 0,526 200,031 

7,7 0,35 0,538 204,828 

 

 

É importante ressaltar que as pressões e temperaturas durante os testes 

também foram inseridas na planilha e consideradas pelo programa para fins de 

correção. Como resultado foram geradas curvas de CD (coeficiente de descarga) x L/D 

(Lift/Diâmetro) para as portas de admissão e exaustão, respectivamente figura 30 e 

figura 31. 

 

 

 

Figura 30 – Curvas de CD para Admissão 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Figura 31 – Curvas de CD para Exaustão 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

3.2.3.2 Corpo de borboleta 

 

 

O corpo de borboleta foi ensaiado em bancada de fluxo de forma a possibilitar a 

simulação do motor em várias faixas de carga e rotação. Para tal, foram realizados 

ensaios com três diferenciais de pressão, 10 inH20, 8 inH20 e 6 inH20.  

De forma análoga ao que foi feito com o cabeçote, primeiramente foram 

mensurados os fluxos de ar pela válvula em CFM, a medida em que a válvula 

borboleta era aberta o diferencial de pressão era imposto do maior para o menor. As 

aberturas foram feitas de 5 em 5% até 50% de abertura, e posteriormente de 10 em 

10% até o valor máximo de abertura da válvula borboleta. 

Após levantado os valores de vazão, uma planilha de cálculo foi elabora afim de 

encontrar o coeficiente de descarga gerado pela borboleta. O resultado foi um gráfico 

de CD x ângulo α demonstrado pela figura 32. 
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Figura 32 – Curvas de CD para corpo de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

3.3 Instrumentação do motor 

 

 

Com a finalidade de adquirir os dados necessários para o desenvolvimento deste 

trabalho, diversos sensores e dispositivos foram utilizados e instalados no motor, 

assim como na bancada de teste. O sensor de pressão e sua instalação serão 

descritos em um capítulo posterior em função de sua relência para a análise dos dados 

e resultados. 

 

 

3.3.1 Dinamômetro e célula de carga 

 

 

Foi utilizado um dinamômetro hidráulico modelo 800V, com capacidade máxima 

de 800 HP e 600 Nm. O motor foi então aclopado a este equipamento em uma 

bancada de testes por meio de corrente. 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 
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rotação angular do estator (N) promove o acionamento de uma alavanca, a qual possui 

um comprimento conhecido (b), neste caso 320 mm, sobre um instrumento indicador 

sobre o qual é exercida uma pressão (p), gerada pela força (F).  

Neste caso, foi utilizada uma célula de célula de carga eletrônica comercial. 

Sendo os dados de torque adquiridos por uma placa de aquisição NI 6025 da National 

Instruments®. A figura 33 mostra o esquema de acionamento da célula de carga pelo 

dinamômetro. 

 

 

 

Figura 33 – Esquema ilustrativo do acionamento da célula de carga 

Fonte: Milhor, 2002 

 

 

3.3.2 Sensores do motor 

 

 

Os sensores dispostos no motor podem ser divididos entre aqueles conectados 

na ECU e os que estão ligados a outros sistemas de aquisição de dados. Tais 

sensores são listados pelas tabelas 10 e 11, sendo que os mais relevantes terão seu 

detalhamento nas seções a seguir.  

 

 

Tabela 10 – Sensores ligados ao módulo de injeção eletrônica 

MOTEC 

TPS Sensor de posição da borboleta 
Temperatura ar no Plenum Termistor 
Temperatura do motor ECT 
Temperatura do óleo VDO 
Pressão no Plenum MAP 
Sensor de Oxigênio Sonda Lambda BOSCH LSU 4.2 
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Tabela 11 – Sensores ligados às placas de aquisição 

NI 6025 

Pressão no coletor de Admissão MPX 4250AP 
Pressão no coletor de Escape FuelTech PS-10B 
Temperatura do ar de Admissão Termopar tipo K... 
Temperatura dos gases de Escape Termopar tipo K... 
Vazão de Ar Bosch 

NI 6259 

Sensor de Oxigênio Sonda Lambda BOSCH LSU 4.2 
Sensor de Pressão no Cilindro AVL GH14D 
Posição Angular Encoder Incremental B58N 

 

 

Eles escontram-se dispostos no motor conforme a figura 34, sendo os em 

vermelho aqueles que estão ligados à central de gerenciamento eletrônica do motor, 

e os em azul ligados nas placas de aquisição de dados da National Instruments®. 

 

 

 

Figura 34 – Disposição dos sensores no motor 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

3.3.2.1 Sensor de pressão no coletor de admissão e escape 
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Foram utilizados dois sensores piezoresistivos, um em cada coletor, para 

aquisição das pressões instantâneas de admissão e exaustão. Para admissão utilizou-

se um Freescale semicondutor, modelo MPX 4250AP, enquanto que para o coletor de 

escape foi utilizado um FuelTech PS-10B. 

O MPX 4250AP mede apenas pressão absoluta e apresenta faixa de medição 

de 0 até 2,5 bar. Já o PS-10B pode medir até 10 bar, mas possui funcionamento 

análogo ao utilizado para a admissão. A figura 35 mostra uma imagem de cada sensor, 

sendo o da esquerda o MPX 4250AP e o da direita o PS-10B. 

 

 

 

Figura 35 – a) transdutor de pressão MPX 4250AP; b) FuelTech PS-10B 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

3.3.2.2 Sensores Temperatura do ar de admissão e dos gases de escape 

 

 

Para monitoramento das temperaturas de admissão e escape foi utilizado o 

mesmo tipo de termopar em ambos os coletores. O princípio de funcionamento de um 

termopar tipo K é o de um circuito elétrico formado a partir de dois filamentos de metal, 

com coeficientes de dilatação diferentes. Quando submetido a uma diferença de 

temperatura, eses filamentos sofrem deformações diferentes, criando assim uma 

diferença de potencial, a qual pode ser medida e convertida em uma determinada 
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escala de temperatura. Os termopares utilizados neste trabalho possuem uma faixa 

de operação que varia de temperaturas de -200°C até 1200°C . 

 

 

3.3.2.3 Sensores de oxigênio 

 

 

A concentração de oxigênio nos gases de escape foi medida através de um 

sensor lambda (wide band) Bosch LSU 4.2. Foram instaladas duas sondas, sendo 

uma conectada a ECU, localizada na junção dos 4 runners de escapamento, e outra 

no runner do cilindro no qual foi instalado o sensor de pressão. 

O princípio de medição desse equipamento baseia-se na alteração das 

propriedades cerâmicas a altas temperaturas, permitindo a difusão do oxigênio do ar. 

O sensor compara a quantidade de oxigênio residual nos gases de escape com o 

oxigênio contido no ar e por meio de um sinal a ECU recebe a informação da 

composição da mistura, permitindo assim verificar se ela está rica (λ<1), ou seja, 

excesso de combustível, ou se está pobre (λ>1), excesso de ar. 

Uma sonda de banda larga gera o sinal em corrente, variando de -2mA a +3mA. 

O modelo utilizado neste trabalho (figura 36) possui incertezas de medições de 1,016 

± 0,007 para valores próximos ao estequimétrico (λ=1).  

 

 

 

Figura 36 – Sonda Lambda Bosch LSU 4.2 

Fonte:< http://www.fueltech.com.br/sonda-lambda-banda-larga-4-2-prod-97.html> 
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3.3.2.4 Sensor de vazão de ar 

 

 

Um sensor Bosch HFM 7 foi utilizado como medidor de vazão de ar da admissão. 

Ele foi acoplado por meio de uma bucha ao corpo de borboleta e de forma a estabilizar 

o fluxo para facilitar a medição, um tubo de mesmo diâmetro foi colocado no seu 

orifício de entrada.  

Tal sensor consiste na medição do fluxo de ar que passa por um cilindro onde 

está contido o elemento de medição, um fio aquecido ou uma película metálica. No 

momento que o fluxo de ar passa por esse filme, ele retira calor alterando a resistência 

do circuito. Essa variação na resistência é convertida em um sinal de tensão, 

proporcional a massa de ar que está fluindo através do sensor. Popularmente 

chamado de MAF, mass air flow, o sensor utilizado neste trabalho é ilustrado pela 

figura 37. 

 

 

 

Figura 37 – Sensor de vazão de ar na admissão 

Fonte: <http://www.driven2automotive.com/original-air-flow-meters/237-0-281-002-184-bosch-air-flow-

sensor.html> 

 

 

3.3.2.5 Medição do consumo de combustível 
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Durante os testes, é necessário realizar a medição do volume de massa de 

combustível que o motor consome em um determinado tempo. Assim, torna-se 

possível estimar a eficiência volumétrica do motor e o consumo específico de 

combustível para as condições de operação testadas. 

Para realizar esta medição, foi utilizado um sistema composto pelo tanque de 

combustível, mangueiras flexíveis, três válvulas esfera, que serão denominadas 

como: do tanque, do motor e da bureta; uma bureta de 100 ml com resolução de 1 ml, 

e um instrumento para cronometrar o tempo. O sistema foi montado de maneira que 

o tanque ficasse a um nível acima da bureta. 

Através de uma das válvulas o fluxo proveniente do tanque era controlado. Outra 

válvula colocada no orifício de entrada da bureta permitia que a bureta fosse 

preenchida até um nível adequado para a medição. Após isso a válvula que controlava 

o tanque era fechada e outra que permitia que o combustível fluisse para o motor era 

aberta. O retorno da bomba de combustível foi colocado entre as duas válvulas, do 

motor e do tanque, fechando assim o circuito de combustível conforme mostra a figura 

38. 

 

 

 

Figura 38 – Sistema para medição da vazão de combustível 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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3.4 Análise do sinal de pressão do cilindro 

 

 

Para aquisição da pressão interna do cilindro foi instalado na câmara de 

combustão um sensor de pressão piezoelétrico. Este foi posicionado no cilindro 

número um, mais externo, entre uma válvula de exaustão e uma de admissão. O sinal 

de pressão foi referenciado angularmente por um encoder incremental, possibilitando 

assim as análises feitas neste trabalho 

 

 

3.4.1 Sensor de pressão 

 

 

O sensor piezoelétrico escolhido para realização deste trabalho foi um AVL GH 

14 D. Tem seu princípio de funcionamento a partir da energia liberada pela combustão 

que gera um aumento da pressão dentro do cilindro. Essa pressão faz com que uma 

força seja aplicada ao elemento piezoelétrico contido no sensor, o qual gera uma 

carga eletrostática proporcional força que por sua vez será transmitida a um 

amplificador FLEXIFEM da mesma fabricante, resultando em um no sinal de tensão. 

É válido ressaltar que este sensor não mede pressão estática. 

A forma compacta, conforme mostra a figura 39, se deve ao fato dele utilizar 

ortofosfato de gálio como elemento transmissor. Este material possui a característica 

de ser estável a temperaturas altas, não se fazendo necessário a utilização de um 

mecanismo de arrefecimento para o sensor.  
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Figura 39 – Sensor AVL GH 14 D utilizado para aquisição dos dados de pressão interna 

Fonte: AVL 

 

 

3.4.1.1 Instalação do sensor de pressão 

 

 

Apesar de ser um sensor compacto, foi necessário a fabricação de uma bucha 

para instalação do GH 14 D dentro da câmara de combustão. Diferentemente de 

alguns sensores que são colocados juntamente da vela de ignição, para a utilização 

deste sensor piezoelétrico foi usinado uma luva possibilitando sua inserção dentro da 

câmara de combustão, em função deste atravessar um canal de arrefecimento. 

A bucha deve garantir externamente a vedação da jaqueta d’água do cabeçote, 

não permitindo que o líquido de arrefecimento flua para dentro do cilindro nem 

externamente ao motor. Além disso o acabamento interno dever ser preciso de forma 

que o sensor seja inserido e não haja nenhuma fuga de pressão pela rosca interna da 

luva. 

Primeiramente foi feito um desenho em software CAD, Computer-Aided Design, 

para que pudesse através de um modelo 3D encontrar a melhor posição da luva no 

cabeçote. Esta posição foi definida como sendo 35° em relação a vertical, conforme 

mostra a figura 40. 
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Figura 40 – Vista em corte do cabeçote com posição do furo para inserção do Sensor AVL GH 14 D  

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Após a definição da posição do sensor, uma ferramenta foi confecionada de 

maneira que pudesse ser feita uma rosca nas paredes internas do cabeçote. Outra 

ferramenta foi fabricada para inserir a luva na posição e de maneira adequada, como 

mostram as figuras 41 e 42. 

O material utilizado foi cobre e a usinagem interna feita de acordo com o 

fabricante utilizando as ferramentas necessárias para tal. 
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Figura 41 – Posição da luva do sensor de pressão inserida no cabeçote  

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

 

Figura 42 – Detalhe lateral da posição da luva do sensor de pressão inserida no cabeçote  

Fonte: Banco de imagens do autor 
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3.4.2 Encoder (codificador angular) 

 

 

Para referenciar o sinal de pressão em função da posição angular do virabrequim 

e assim tornar possível uma análise da combustão do motor foi utilizado um encoder 

incremental Veder Root, modelo B58N, com resolução de 0,01 grau. Apesar de 

bastante preciso, o uso deste encoder foi um fator limitante na escolha dos pontos de 

operação nos quais foram realizados os testes, em função deste suportar uma rotação 

máxima de 6000 rpm e temperatura de 80°C. Para manter o encoder em uma faixa 

segura de operação, além de limitar o motor a 5500 rpm, foi criado um sistema de 

refrigeração utilizando a mesma torre de arrefecimento que refrigera o motor e uma 

serpentina de cobre. A figura 43 demostra como ficou a montagem do motor com o 

encoder. 

 

 

 

Figura 43 – Encoder instalado e com sistema de arrefecimento  

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Seu princípio de funcionamento baseia-se na emissão de um sinal infravermelho 

em um disco formado por janelas opacas e transparentes. Um receptor converte o 

sinal luminoso nas janelas transparentes em pulsos elétricos, geralmente dois pulsos 

quadrados defasados de 90° (canal A e B). Lendo apenas o canal A, apenas 

velocidade será adquirida. Fazendo essa leitura em conjunto com o canal B, é possível 

adquirir não só velocidade, como também o sentido de rotação.  

Outra leitura importante é a do canal Z. Ele atua como sendo o “zero”, e a partir 

dele é feita a contagem dos pulsos até este complete um ciclo inteiro. O ponto de 

referência escolhido como sendo o “zero”, foi o ponto morto superior do cilindro no 

qual estava instalado o sensor de pressão.  

Para encontrar tal ponto foi necessário a usinagem de um eixo e de uma bucha, 

que foi colocada no lugar da vela de ignição. Na parte superior do eixo foi colocado 

um relógio comparador para verificar o curso do pistão, conforme mostra a figura 44. 

 

 

 

Figura 44 – Sistema para encontrar o PMS  

Fonte: Banco de imagens do autor 
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O motor foi girado manualmente, já utilizando a placa de aquisição. Foram feitas 

três medidas para 0,5 mm antes e depois do PMS, o mesmo para 0, 25 mm e 0,1 mm 

e por fim encontrado o PMS. 

 

 

3.4.3 Processamento dos dados 

 

 

Foi utilizada uma rotina, desenvolvida em Labview, para aquisição e 

processamento do sinal de pressão proveniente do sensor piezoelétrico instalado na 

câmara de combustão. Por meio dessa rotina foi possível uma análise em tempo real 

do diagrama logP x logV, duração da combustão e pressão média efetiva indicada. 

Além disso o software calculava o COVIMEP em 200 ciclos, dado utilizado como 

parâmetro principal para definir estabilidade da combustão. A figura 45 apresenta a 

interface criada em Labview. 

 

 

 

Figura 45 – Interface do programa desenvolvido em Labview  

Fonte: Banco de imagens do autor 
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3.5 Metodologia de testes 

 

 

Para realização deste trabalho, quatro pontos em carga parcial foram definidos. 

Tais pontos foram selecionados através de uma análise de dados adquiridos por meio 

do datalogger da própria ECU, que armazenou os dados dos eventos dinâmicos em 

competições anteriores. Outro fator que influenciou a escolha destes pontos foram os 

problemas de calibração existentes no mapa origial do motor, o qual se apresentava 

dificuldades de se estabilizar, fato agravado pela demora de resposta do 

dinamômetro, que tornavam difícil o teste em outros pontos de operação em baixa 

rotação. 

Utilizando o software i2 da Motec foi possível identificar sensores localizados no 

motor e na suspensão do protótipo e cruzar as informações fornecidas ao longo do 

percurso. Com a finalidade de aquecer o motor, foi utilizado um ponto de baixa carga 

e em baixa rotação que produzisse uma operação estável. 

 

 

3.5.1 Dados de competições anteriores 

 

 

As competições das quais retiraram-se os dados foram: Fórmula SAE Brasil 

2012, realizado em Piracicaba, e Formula SAE West 2013, prova realizada em Lincoln 

nos EUA. Em ambas, os eventos dinâmicos estudados foram o Autocross e o Enduro. 

Esses dados baseiam-se em um conjunto de informações fornecidadas pelos 

sensores distrubuídos no veículo e que estão conectados a central de gerenciamento 

eletrônico do motor. Durante as provas, a central armazena o sinal dos sensores ao 

longo do percurso que posteriormente podem ser visualizados em conjunto ou 

separadamente.  

Fazendo uma leitura dos dados provenientes do Datalogger, existem três 

conjuntos de informações. O primeiro grupo consiste de três curvas, as quais são 

fornecidas pelos sensores de deslocamento linear da suspensão. Deveriam ser 

quatro, entretanto uma foi danificada e apresentou falhas na leitura. A linha verde no 

centro, apresenta a posição da borboleta do acelerador em percentagem de abertura. 

E por fim, a última série informa a rotação do motor em rpm. 
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Utilizando os sinais dos sensores de deslocamento linear da suspensão foi 

possível verificar onde o piloto estava esterçando o volante, entrando ou saindo de 

uma curva. Este trabalho esteve focado principalmente nesses pontos do mapa do 

motor, pois foi possível concluir que o piloto não possuia controle do acelerador nestas 

partes do percurso, ou seja, o piloto não tinha controle da carga que o motor impunha 

ao veículo.  

De modo a contornar corretamente um obstáculo, o piloto desacelera o veículo. 

Tirando o pé do acelerador e efetuando a frenagem antes da curva, e apartir disso 

retoma a aceleração durane a tangência. Entretando, ele deve modular a aceleração 

de modo a manter tração e não perder tempo com uma desaceleração brusca. 

Analisando a figura 46 foi possível afirmar que o piloto não tinha controle ideal do 

torque fornecido pelo motor durante grande parte do circuito. Isto é devido as grande 

variações de abertura e fechamento da borboleta. Em acelerando novamente, foi 

possível identificar que a rotação do motor não estava subindo de maneira sensível, 

e sim bruscamente, o que significa que a curva de torque do motor não estava 

adequadamente calibrada de modo a fornecer ao piloto o controle necessário do 

veículo. 

Tais fatores acarretavam em falta de dirigibilidade e um pior desempenho em 

pista. Esse problemas são decorrentes das modificações feita no sistema de admissão 

e exaustão, impostas pelo regulamento, características construtivas do motor, bem 

como de uma calibração não adequada em todo o mapa do motor, principalmente 

cargas parcias e rotações não muito elevadas 

 

 

 

Figura 46 – Conjuntos de dados do Autocross Formula SAE West 2013 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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3.5.2 Calibração 

 

 

Para se conseguir uma transição adequada de marcha lenta e carga parcial em 

motores com pequeno curso de pistão, uma calibração do motor apropriada pode 

atenuar boa parte dos problemas. 

Os testes foram realizados em duas diferentes rotações: 3500 rpm e 5250 rpm. 

Para cada rotação do motor, dois pontos em carga parcial foram utilizados, de acordo 

com a posição da borboleta. Tais pontos são listados na tabela 12 

 

 

Tabela 12 – Pontos de operação testados 

Rotação do Motor (rpm) Posição da Borboleta (%) 

3500 24 
3500 35 
5250 20.5 
5250 29 

 

 

Durante os testes, primeiramente era adquirido o dado “cru” do motor com a 

calibração que ele apresentava. Em seguida, mantendo-o em velocidade e abertura 

de borboleta constantes enquanto a mistura ar-combustível era modificada. Três 

diferentes valores de lambda foram normalmente utilizados: rico, estequimétrico e 

pobre. Após isso, foi verificado em qual dessa condições a combustão apresentava o 

menor valor de COVIMEP e mantendo essa condição para mistura, o ponto de ignição 

foi modificado até encontrar uma relação de compromisso entre torque, BSFC e 

COVIMEP. 

A figura 47 mostra em quais condições de carga parcial foram realizados os 

testes no mapa de torque do motor. Está figura foi adquirida do modelo computacional, 

já alimentado com os dados retirados durante a realização deste trabalho. 
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Figura 47 – Pontos de operação no qual foram realizados os testes 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados dos testes experimentais serão apresentados em gráficos de 

consumo específico x COVIMEP e torque x COVIMEP para os quatro pontos de operação 

ensaiados, uma vez que buscou-se uma relação de compromisso entre esses três 

parâmetros. Além disso serão descritos os pontos de operação de melhor lambda e 

melhor ponto de ignição para essa configuração de motor. 

Como complemento, serão apresentadas comparações dos modelos 

computacionais com os dados levantados durante este trabalho. 

 

 

4.1 Resultados dos ensaios em bancada dinamométrica 

 

 

4.1.1 Ponto de operação 1: 3500 rpm e 24% de abertura de borboleta 

 

 

Testado sem  nenhuma modificação no mapa de ignição e de borboleta x 

rotação. Foram adquiridos dados com o motor à 3500 rpm, 24% de abertura de 

borboleta e ponto de ignição fixo em 25 graus antes do ponto morto superior. O valor 

de lambda estava em 0,93, com o motor entregando um torque de 18,2 Nm e o valor 

de COVIMEP apresentando valores superiores à 10%, o que segundo a literatura já 

provocaria problemas de dirigibilidade no veículo. 

Quando modificada a concentração da mistura ar-combustível, somente, foi 

encontrado que para lambda 0,98 o valor de COVIMEP atingia seu valor mínimo, 

mantendo o ponto de ignição em 25° BTDC, o que significa um melhor desempenho 

no que diz respeito a dirigibilidade. 

Avançando o ponto de ignição foi possível verificar uma redução na variabilidade 

cíclica da combustão e no consumo específico de combustível, assim como um 

aumento no torque sendo o MBT encontrado em 35° BTDC. A variabilidade cíclica da 

combustão tende a diminuir com o ponto de ignição em 40° BTDC, seguido de uma 

redução no torque e um aumento no consumo específico de combustível. Portando, o 
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ponto ótimo de operação estava em lambda 0,98 e ponto de ignição fixo em 35° BTDC,  

como se pode perceber pelas figuras 48 e 49. A tabela 13 expressa os valores 

encontrados para torque, consumo específico de combustível e COVIMEP para o ponto 

de operação a 3500 rpm e abertura de borboleta de 24%, que em comparação com o 

original apresentou uma redução de 31% no consumo específico de combustível, e 

48% na variabilidade cíclica da combustão e um aumento de 43% em torque. 

 

 

 

Figura 48 – BSFC a 3500 rpm e 24% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Figura 49 –  Torque a 3500 rpm e 24% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Tabela 13 – Valores dos parâmetros otimizados para 3500 rpm e 24% de abertura 

da borboleta 

3500 rpm e 24% de abertura de Borboleta 

Torque (Nm) 26,04 
BSFC (g/kWh) 372,55 
COVIMEP (%) 5,38 
Lambda 0,98 
Ponto de ignição (°CA BTDC) 35° 

 

 

4.1.2 Ponto de operação 2: 3500 rpm e 35% de abertura de borboleta 

 

 

Para o segundo ponto de operação foi mantida a rotação do motor nos mesmos 

3500 rpm do primeiro ponto, porém o motor foi acelerado até 35% de abertura de 

borboleta. Originalmente, o consumo específico de combustível era acima de 310 

g/kWh e o torque de aproximadamente 33 Nm para um lambda de 0,97 e ponto de 

ignição em 30° BTDC. 
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O valor de lambda onde o motor apresentava a menor variabilidade cíclica da 

combustão foi λ=0,94. Para este valor a covariância da pressão média efetiva indicada 

era menor que 5%. Mesmo assim, avançando o ponto de ignição era esperado um 

aumento no torque e uma redução ainda maior no COVIMEP e mesmo que para uma 

mistura mais rica o consumo específco de combustível ainda seria menor do que o 

apresentado pela configuração original em função do aumento de potência gerado. 

As figuras 50 e 51 ilustram a relação entre consumo específco, torque e variação 

da combustão a medida que foi-se fazendo a otimização desse ponto de operação 

primeiramente para lambda e posteriormente ponto de ignição, o qual foi definido 

como sendo 45° BTDC. 

Em relação ao que motor estava apresentando antes da otimização, houve uma 

significativa melhora na variabilidade cíclica da combustão, de 62%, assim como uma 

redução no consumo específico de combustível de 4% e um aumento de 8% no torque 

produzido pelo motor, como pode ser visto na tabela 14. 

 

 

 

Figura 50 – BSFC a 3500 rpm e 35% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Figura 51 –  Torque a 3500 rpm e 35% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Tabela 14 – Valores dos parâmetros otimizados para 3500 rpm e 35% de abertura 

da borboleta 

3500 rpm e 35% de abertura de Borboleta 

Torque (Nm) 35,29 
BSFC (g/kWh) 299,62 
COVIMEP (%) 2,03 
Lambda 0,94 
Ponto de ignição (°CA BTDC) 45 

 

 

4.1.3 Ponto de operação 3: 5250 rpm e 20.5% de abertura de borboleta 

 

 

Elevando a rotação do motor e fechando a borboleta até 20.5% foi verificado que 

esse ponto apresentava altos valores de consumo (BSFC > 420 g/kWh). Apesar disso, 

no que tange à variabilidade cíclica da combustão, COVIMEP apresentou valores de 

aproximadamente 6,5% para um torque de 17,9 Nm.  

Empobrecendo-se a mistura para valores próximos ao estequimétrico, como era 

de se esperar, houve uma grande redução no consumo específico de combustível, 
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com torque permanecendo com valores bastante próximos ao original e uma leve 

redução na variabilidade da combustão. Entretanto, o ponto com a combustão mais 

estável foi encontrado para λ=0,92. Em ajustando-se o ponto de ignição, foi possível 

reduzir COVIMEP e consumo de combustível às custas de com uma pequena redução 

de torque 

Comparando com o mapa original, houve um leve aumento no torque, cerca de 

1%, aliado a uma redução de 9% no consumo específico de combustível e 30% no 

COVIMEP. Tais relações são expressas nas figuras 52 e 53 e na tabela 15 são descritos 

os valores obtidos para o ponto otimizado.  

 

 

 

Figura 52 – BSFC a 5250 rpm e 20.5% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Figura 53 –  Torque a 5250 rpm e 20.5% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Tabela 15 – Valores dos parâmetros otimizados para 5250 rpm e 20.5% de abertura 

da borboleta 

5250 rpm e 20.5% de abertura de Borboleta 

Torque (Nm) 18,01 
BSFC (g/kWh) 386,1 
COVIMEP (%) 4,55 
Lambda 0,92 
Ponto de ignição (°CA BTDC) 45 

 

 

4.1.4 Ponto de operação 4: 5250 rpm e 29% de abertura de borboleta 

 

 

Por fim, para o último ponto de operação avaliado neste estudo, e no qual os 

resultados estão expressos pelas figuras 54 e 55. Novamente, o melhor valor de 

lambda para estabilidade da combustão foi encontrado para misturas levemente 

enriquecidas. Torque e consumo específico de combustível atingiram valores 

satisfatórios, respectivamente, 32,66 e 317,88 g/kWh, onde anteriormente eram 31,82 

e 380,68. 
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Apesar do COVIMEP original já estar na casa dos 5%, foi possível melhorar a 

estabilidade da combustão, apesar de uma leve perda em torque que foi compensada 

com uma diminuição no comsumo específico de combustível após encontrar o lambda 

de menor variabilidade cíclica e sem alterar o ponto de ignição. 

Comparando o mapa original com as modificações feitas, reduziu-se 17% no 

consumo específico de combustível e 59% na variabilidade cíclica da combustão, e 

no que tange ao torque, houve um aumento esperado de 2%. A tabela 16 expressa 

os valores encontrados após otimização do lambda e ponto e ignição para 5250 rpm 

e 29% de abertura de borboleta. 

 

 

 

Figura 54 – BSFC a 5250 rpm e 29% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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Figura 55 –  Torque a 5250 rpm e 29% de abertura de borboleta 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Tabela 16 – Valores dos parâmetros otimizados para 5250 rpm e 29% de abertura 

da borboleta 

5250 rpm e 29% de abertura de Borboleta 

Torque (Nm) 32,38 
BSFC (g/kWh) 315,53 
COVIMEP (%) 2,4 
Lambda 0,92 
Ponto de ignição (°CA BTDC) 40 

 

 

4.2 Melhorias no modelo computacional 1D 

 

 

No que tange ao modelo computacional, dados provenientes do ensaio em 

bancada de fluxo e medição do perfil de came, através do dispositivo desenvolvido, 

foram adicionados ao modelo. Além disso os quatro casos estudados foram 

comparados com os dados de simulação, sendo ilustrados pelas figuras 56, 57 e 58. 

O caso 1 representa o ponto de operação a 3500 rpm e 24% de abertura de 

borboleta. O caso 2 também a 3500 rpm, porém com abertura de borboleta de 35%. 



98 
 

Quanto aos casos 3 e 4, eles representam os pontos de operação a 5250 rpm, 20.5% 

e 29% de abertura de borboleta, respectivamente. 

O primeiro dado a ser comparado foi a eficiência volumétrica (figura 56). É 

possível identificar que nos quatro casos a diferença entre o simulado e o experimental 

não é acentuada, sendo o maior valor de 10,32% no caso 1. 

 

 

 

Figura 56 –  Comparação experimental x simulação – Eficiência Volumétrica 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Na sequencia, comparou-se torque e potência (figuras 57 e 58). Assim como na 

eficiência volumétrica, a maior diferença encontrada foi no primeiro ponto de operação 

20% de diferença no torque e 19% na potência. Enquanto que para os demais casos 

valores abaixo de 10% foram encontrados, mostrando a fidelidade do modelo ao 

experimental. 
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Figura 57 –  Comparação experimental x simulação – Torque 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Figura 58 – Comparação experimental x simulação – Potência 

Fonte: Banco de imagens do autor 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo mostrou que a utilização de dados de pressão dentro do cilindro é 

uma importante alternativa para melhorar e complementar a calibração de motores 

para equipes de Formula SAE. Utilizando-se o sensor piezoelétrico para medição de 

pressão e uma rotina em Labview para aquisição e processamento deste sinal foi 

possível determinar a covariâcia da pressão média efetiva indicada para um 

determinado número de ciclos. Com isso foi possível: 

 

 Alcançar valores de COVIMEP na casa dos 5% ou menores em todos os 

pontos de operação ensaiados, o que permite afirmar que o piloto melhor 

condição de dirigibilidade  em função da variação na combustão; 

 Aumentar torque e reduzir o consumo específico de combustível em todos 

os pontos de operação, os quais são fatores decisivos em função das 

características do circuito e dos eventos dinâmicos na competição Formula 

SAE; 

 Afirmar que é possível atingir uma combustão estável em baixas rotações 

e baixas cargas sem utilização de algum dispositivo que induza 

movimentos da carga dentro do cilindro, apesar da característica 

construtiva do motor de possuir um pequeno curso do pistão. 

 

Além disso, vale ressaltar a importância da simulação computacional no 

desenvolvimento de motores para equipes Formula SAE. A partir de um modelo 

validado e calibrado, a equipe pode extender esta utilização para não só projeto e 

sintonização dos elementos de admissão e exaustão, como também para estudos do 

comportamento dinâmico do veículo e de calibração do motor, economizando tempo 

e custos de projeto. 

Os casos 2, 3 e 4 foram validados e mostram-se bastante fiés aos resultados 

experimentais. Enquanto o caso 1, acredita-se que a dinâmica dos gases no coletor, 

bem como o coeficiente de descarga do corpo de borboleta possam estar 

influenciando na descrepância dos resultados comparados entre simulação e 

experimental.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Por este ter sido o primeiro estudo no que diz respeito a uma análise da 

combustão do motor feita pela equipe Formula UFSM, foram identificados alguns 

tópicos que podem ser abordados na sequencia deste trabalho. Sendo que alguns 

podem desenvolvidos com o auxílio dos dados extraídos neste estudo, como: 

 

 Utilizar esta metodologia para calibrar o mapa inteiro do motor tanto em 

bancada como em testes de pista; 

 Realizar um estudo com diferentes tipos de injetores, e analisar qual 

resultará em uma combustão mais estável; 

 Estudar a influência da combustão na transição da marcha lenta; 

 Validar o modelo computacional e utilizá-lo como ferramente de calibração; 

 Utilizar o modelo computacional validado para estimar a quantidade de 

gases residuais e sua correlação com a variabilidade cíclica, de forma a 

poder se propor uma calibração de injeção e ignição via simulação. 

 Aprofundar a análise da combustão, utilizando simulação computacional 

com um modelo validado a fim de obter dados de liberação de calor e 

duração de combustão. 
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