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Nas competições de formula SAE, os protótipos são avaliados pela sua 

performance e seu consumo de combustível. O motor utilizado nesse trabalho 

equipava originalmente uma motocicleta esportiva que, devido as normas da 

competição, sofreu modificações nos sistemas de admissão e exaustão. Já que a pista 

é constituída por muitas curvas e poucas retas, o protótipo necessita de uma grande 

aderência em entradas e, principalmente, saídas de curvas. Afim de obter uma maior 

aderência nessas condições, o motor deve ter uma entrega de torque gradual, ou seja, 

sem variações bruscas de torque. O Controle da covariância da pressão média efetiva 

indicada ( COVIMEP) garante uma entrega de torque suave e uma economia no 

consumo de combustível. Para a aquisição dos dados de pressão, um sensor 

piezoelétrico foi instalado na câmara de combustão de um dos cilindros e assim os 

valores de pressões foram analisados em tempo real. Primeiramente, os valores de 

razão ar/combustível foram modificados a fim de se obter uma relação de 

compromisso entre o maior torque possível e o menor consumo específico de 

combustível e COVIMEP, posteriormente, variou-se o ponto de ignição, mas a mesma 

relação foi mantida. Essas análises foram realizadas em condições de carga em que 

o protótipo estava mais sujeito na prova de enduro da competição. Valores de COVIMEP 

entre 2-6% foram encontrados para as condições de baixa e alta carga. O torque 

sofreu uma leve redução em baixa e média carga, entretanto obteve-se uma grande 

redução no consumo de combustível.       

Palavras chave: Formula SAE, motor, calibração, estabilidade da combustão, 

COVIMEP.  
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In Formula SAE competitions, the prototypes are evaluated for its performance 

and fuel consumption. The engine used in this thesis was originally from a sport 

motorcycle that was modified the intake and exhaust systems. During the competition, 

the track has many curves and few straights and the prototype needs a good handling 

in entrances and exits of the curves. To this, the engine needs to deliver gradually the 

torque, i.e., without irregular torque. Controlling the covariance of the mean effective 

pressure (COVIMEP) guarantees a smooth deliver of the torque and fuel consumption 

economy. To acquire the cylinder pressure data, a piezoelectric sensor was installed 

in the combustion chamber and then the pressure data was analyzed in real time. 

Firstly the values of air-fuel ratio were modified to find a relationship between higher 

torque and small fuel consumption and COVIMEP, and then was vary the ignition point 

keeping the same relation. Those analyses were realized in load conditions that the 

prototype was more used during the endurance race in the competition. Values 

between 2-6% of COVIMEP were found for low and high loads. The torque was reduced 

in low and medium loads, however there was obtained a great reduction in fuel 

consumption. 

Key Words: Formula SAE, engine, calibration, combustion stability, COVIMEP 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitos estudos estão sendo realizados no setor automobilístico de alto 

desempenho. A formula 1 é um grande exemplo disso, pois anualmente novas 

limitações são impostas. Com o objetivo de superá-las, os engenheiros buscam 

alternativas para suprir essas limitações tentando manter ou, inclusive, aumentar a 

potência de seus motores.  

Com as novas leis ambientais, outra grande preocupação é o controle de 

emissões de gases. Isso exige o uso de alternativas que diminuam o consumo de 

combustível. Essa inciativa também é favorável às competições dinâmicas visto que 

um protótipo pode percorrer maior parte da prova sem paradas para reabastecimento.  

Competições estudantis que visam uma grande eficiência energética estão 

crescendo anualmente, exemplo disso são: Fórmula SAE, Formula Student, Maratona 

da Eficiência Energética e SAE Supermileag nas quais uma das avaliações da 

competição, além da alta performance em provas dinâmicas, é o menor consumo de 

combustível.   

Conforme Boretti (2012), a entrega de torque e potência para todo o sistema de 

powertrain irão influenciar diretamente na dirigibilidade dos veículos e também em 

condições de média carga em entradas e saídas de curvas, no qual um melhor 

controle de entrega de torque em todas as condições de carregamento resultará em 

um ganho de tempo.  

A fim de se obter um menor consumo de combustível juntamente com um maior 

controle de torque, deve-se analisar de maneira detalhada a combustão e sua taxa de 

liberação de calor. Através de tais análises identificam-se pontos de instabilidades de 

combustão que geram variações no torque. Através de uma calibração correta, pode-

se diminuir essa variabilidade e, assim, ter um aumento no controle de torque.  

Esse trabalho foi realizado em um motor que equipava originalmente um moto 

Honda CBR 600 rr, de 4 cilindros e 0,6 litros de volume deslocado, que hoje equipa o 

protótipo da Figura 1 da equipe fórmula UFSM. 
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Figura 1 - Protótipo Celeris da equipe Formual UFSM 

Fonte: Adaptado de < https://www.facebook.com/FormulaUFSM/photos/pb.258033544221655.-

2207520000.1432093138./1133320626692938/?type=3&theater> 

A competição Formula SAE iniciou na década de 70 e é uma competição 

estudantil de engenharia que tem como intuito 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 disso, 

avalia seu potencial como item de produção e exige o cumprimento de um 

regulamento pré-estabelecido pela comissão organizadora da competição. A Figura 2 

ilustra as competições de Formula SAE no mundo.  

 

 

 

 



   16 
 

 

Figura 2 - Competições Formula SAE/ Formula Studant no mundo 

 

Embora essa competição tenha sido fundada há mais de 40 anos, ela só teve 

início no Brasil em 2004, mas a cada ano vem aumentando o número de participantes 

e seu nível de competitividade. A Equipe Formula UFSM foi fundada em 2010, seu 

primeiro protótipo era constituído de um motor monocilíndrico de 608 cm³ de 

deslocamento volumétrico que equipava originalmente as motocicletas Yamaha XT 

600E. Em seu segundo ano, a equipe passou a utilizar um motor quatro cilindros já 

citado anteriormente que ainda é utilizado.  

Em apenas 5 anos de existência, a equipe teve resultados bastante expressivos. 

Em sua terceira participação na competição no ano de 2012, obteve a segunda 

colocação geral dentre todas as equipes brasileiras, garantindo, assim, vaga para 

competir mundialmente na cidade de Lincoln nos Estados Unidos no ano de 2013. E 

mais recentemente na competição de 2014 obteve novamente a segunda dentre as 

universidades brasileiras e a possibilidade de participar novamente da competição 

Formula student em Lincoln, consagrando-se como uma das equipes de ponta do 

país.  
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1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é realizar uma análise da variabilidade cíclica da 

combustão em uma bancada dinamométrica, a fim de obter-se uma entrega de torque 

suave nas regiões de trabalho utiliazas em competições do Formula SAE.   

1.2 Objetivos Específicos  

Realizar uma análise dos dados dos protrótipo Formula UFSM, obtidos em pistas 

de testes e competições anteriores. 

Reduzir o consumo específico de combustível em todas as regiões do mapa. 

Aumentar o torque em condições de plena carga.  

  



   18 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Motores de combustão interna  

Os motores de combustão interna têm como função básica transformar a 

energia armazenada em um combustível em energia mecânica. Essa transformação 

ocorre através da combustão de uma mistura de ar e combustível a qual exerce 

pressão no pistão que transforma o movimento linear em movimento circular através 

do virabrequim.  

Os dois motores mais encontrados diferem-se principalmente pela mistura de 

ar/combustível e o modo de ignição da mistura. A ignição do motor Otto ocorre por 

uma centelha gerada por uma vela, enquanto a do motor Diesel é espontânea, através 

da elevada compressão. 

Nicolaus Otto e Eugen Langen em 1867 iniciaram o projeto dos motores 

existentes atualmente. O princípio de funcionamento é o mesmo, a mistura de 

ar/combustível é submetida a elevada pressão e entra em combustão através da 

pressão em um pistão com movimento livre e, assim, é capaz de gerar força em um 

eixo. Devido a tecnologia embarcada na época, esses motores eram muito 

rudimentares e pesados, por isso geravam um rendimento térmico de apenas 11% 

afirma (HEYWOOD, 1988). 

Otto, na década a seguir, com o intuito de reduzir a massa e aumentar a 

eficiência térmica, testou pela primeira vez o seu novo projeto com quatro tempos 

distintos, sendo eles: admissão, compressão, combustão e exaustão, a figura abaixo 

exemplifica esse motor. Posteriormente, foi encontrada uma patente não publicada 

datada do ano de 1862 com autoria de Alphonese Beau de Rochas. Esse documento 

já registrava o funcionamento dos quatros tempos e também citava que, para obter-

se a máxima eficiência, o cilindro deveria possuir o maior volume possível com uma 

menor superfície de troca de calor. A velocidade do processo deveria ser a maior 

possível de se atingir, ter a maior razão de expansão possível e a pressão ser a 

máxima alcançável no começo do processo de expansão (HEYWOOD, 1988). 
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Figura 3 - Motor de Nikolaus August Otto 

Fonte: http://www.infomotor.com.br 

No decorrer dos anos, baseados nas ideias de Otto, muitos engenheiros 

começaram a desenvolver projetos de motores de combustão interna. Um deles foi 

Karl Benz que, com uma grande engenharia embarcada, criou o motor dois tempos 

que possibilitou realizar mais de uma operação simultâneas, nas quais a admissão e 

a exaustão ocorriam juntas no começo da compressão. No final do século XIX, o 

engenheiro alemão Rudolf Diesel desenvolveu e patenteou uma nova proposta de 

motor quatro tempos na qual a combustão resulta da compressão da mistura ar-

combustível sem a utilização de uma fonte de faísca elétrica, dessa forma um motor 

mais eficiente foi desenvolvido comparando-se com o Otto. (heywood 1988) 

Com o passar do século XX, os motores de combustão interna difundiram-se 

para os mais diversos fins de aplicação, de motores muito pequenos de apenas 30W 

de potência a enormes motores de aplicação naval chegando a 66MW 

(aproximadamente 81577cv) de potência. Uma das grandes vantagens dos motores 

4 tempos é o seu tamanho em relação às máquinas a vapor, o qual facilita a expansão 

de suas aplicações. O seu fluido de trabalho também possui vantagem pelo fato de 

conter uma grande densidade energética em sua composição e mais de 50% dessa 

energia ser convertida em trabalho. Com tantas vantagens, os motores garantiram, 

além de grande parte do mercado, o uso em grande escala por serem utilizados em 

veículos de transporte.  
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2.1.1 Motores 4 tempos  

Os motores 4 tempos têm seu ciclo completo em quatro fases distintas citadas 

anteriormente. Para que esse ciclo termodinâmico seja completo, o virabrequim 

realiza duas voltas (720º), na primeira é realizada a admissão e a compressão e na 

segunda, a expansão e a exaustão. A Figura 4 mostra um esquema com as 4 fases 

do motor. 

 

Figura 4 - ciclos de operação de um motor 4 tempos 

Fonte: Heywood (1988) 

O início do ciclo é dado pela admissão a partir do ponto morto superior (PMS) 

até o ponto morto inferior (PMI), onde é criada uma depressão e, com a válvula de 

admissão aberta, os gases entram no cilindro. Logo após, esses gases são 

comprimidos até o PMS com as válvulas fechadas, concluindo o ciclo de compressão. 

Devido às elevadas pressões e temperaturas, os gases empurram o pistão para baixo 

e executam o ciclo de expansão. Após, os gases são liberados pelo trabalho do pistão 

que sobe até o PMS e empurra os gases resultantes da combustão.  

As funções desempenhadas pelas válvulas são de extrema importância para o 

funcionamento de um motor, pois é através das válvulas de admissão que um novo ar 
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é admitido a cada ciclo e das válvulas de exaustão que o cilindro é limpo pois, é 

realizada a liberação dos gases oriundos da combustão. Sendo assim, um dos 

principais objetivos do projeto de motores é o formato e o funcionamento deles para 

que se possa obter a menor perda de carga possível.  

A válvula de exaustão abre aproximadamente de 40º a 60º antes do PMI, pois 

utiliza a pressão existente no cilindro para retirar os gases, mas seu fechamento é 

realizado alguns graus após o PMS, aproximadamente 15º a 30º. Já a abertura da 

válvula de admissão é realizada antes do pistão chegar ao ponto morto superior, cerca 

de 10º a 20º e apresenta um período em que as duas válvulas estão abertas 

simultaneamente, isso se chama overlap. Quando a pressão de exaustão é maior que 

a de admissão, é possível que parte dos gases de exaustão voltem ao coletor de 

admissão o que é um efeito indesejável, entretanto, para altas rotações, o overlap tem 

um efeito positivo, pois o grande tempo de abertura da válvula de admissão aumenta 

a eficiência volumétrica. Na passagem do pistão pelo PMS, uma queda de pressão 

faz com que o ar seja admitido, já que a pressão atmosférica é maior que a pressão 

dentro do cilindro e o fechamento da válvula ocorre usualmente entre 50º e 70º após 

o ponto morto inferior, (HEYWOOD, 1988). 

 

2.2  Anomalias de combustão  

Detonação e ignição superficial são as formas mais comuns de combustão 

irregulares. Deve-se evitar esse tipo de combustão, pois geram excessivos ruídos e 

vibrações, os quais podem causar sérios danos ao motor.  

2.2.1 Knock (Detonação)  

Detonação é um efeito indesejável para um bom funcionamento de um motor 

de combustão interna por ignição comandada. O knock é a autoignição de uma fração 

de mistura de combustível e ar que gera uma queima quase instantânea.  



   22 
 

Esse processo ocorre quando o fluido dentro da câmara de combustão está 

exposto a uma elevada temperatura e a uma taxa de compressão acima da suportada 

para o fluido em trabalho. Os combustíveis de menor número de octano são os que 

estão mais suscetíveis a esse erro.  

Ocasionalmente, o knock ocorre quando há um ponto de ignição muito 

adiantado, pois, ainda no ciclo de compressão antes do pistão atingir o PMS, a vela 

de ignição libera uma faísca e, dessa forma, começa a frente de chama. Com a queima 

parcial da mistura aprisionada dentro do cilindro, há aumento da temperatura e 

expansão dos gases oriundos dessa combustão. Com a expansão dos gases e com 

o movimento de compressão do pistão, a pressão dentro do cilindro pode atingir 

valores acima da autoignição do fluido e gerar, assim, outros pontos de combustão 

em zonas de elevada pressão e temperatura como exemplificado na Figura 5. 

 

Figura 5 - (a) combustão normal, (b) combustão prematura. 

Fonte: http://www.mb.com.ph/whats-the-right-octane-to-fire-up-your-vehicle  

A utilização de maiores razões de compressão e sobrealimentação excessiva, 

como supercharger ou turbos compressores, pode aumentar a chance de ocorrer uma 

combustão anômala no motor. A detonação pode causar diversos danos ao motor, 

como a quebra da biela devido a pressão excessiva, a perfuração da cabeça do pistão 

e a danificação da camisa do bloco, entre outros.  

http://www.mb.com.ph/whats-the-right-octane-to-fire-up-your-vehicle
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2.2.2 Ignição superficial  

De acordo com Heywood (1988), a ignição superficial é a mais prejudicial dentre 

as anomalias de combustão. Ela pode ocorrer antes da centelha, chamando-se pré-

ignição ou, após a centelha, pós-ignição. Sua principal causa são pontos quentes, 

como velas, válvulas e partes metálicas, principalmente, as com algumas cavidades 

onde depósitos de carbono podem se estabelecer. Como consequência da ignição 

superficial, pode ocorrer o rompimento dos anéis, erosão da cabeça, derretimento, 

fusão ou quebra do êmbolo. Pode-se evitar a ignição superficial utilizando baixas taxas 

de compressão, trabalhar com misturas mais pobres, melhorar a refrigeração e ou 

aumentar a turbulência dos gases dentro da câmara de combustão. 

2.2.3 Misfire (Falha na ignição)  

 Misfire é um fenômeno no qual a ignição da mistura ar/combustível não ocorre. 

Quando ocorre essa falha, observa-se flutuações no torque, pressão de exaustão e 

temperatura de exaustão. 

 Em seu estudo, Suzuki (2004) avalia dois métodos de detecção de misfire. O 

primeiro é realizado através do método de análise da velocidade angular do 

virabrequim, o qual tem uma boa precisão em condições de baixa velocidade e alta 

carga. 

 O segundo método se dá através da instalação de um sensor de pressão dentro 

do cilindro, pois ele tem uma precisão mais apurada em elevadas cargas e também 

em elevadas acelerações em condições em que não há grandes carregamentos. Para 

uma melhor precisão da detecção de falhas, Suzuki (2004) conclui que com a 

aplicação dos dois métodos integrados se obtêm um excelente resultado. Através do 

método de análise da velocidade angular do virabrequim para baixas velocidades e 

baixas cargas até em marcha lenta e a análise através do sensor de pressão para 

situações de altas velocidades e cargas, a Figura 6 mostra as curvas de precisões de 

cada método. 
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Figura 6 - Precisão de detecção de acordo com o método de detecção 

Fonte: Suzuki, 2004 

2.3 Controle de entrega de torque  

Motores com ciclo Otto convencionais têm seu controle de entrega de potência 

através da variação de sua eficiência, mas, em contrapartida, buscam manter sua 

relação ar/combustível estequiométrica. Uma mistura rica é obtida intencionalmente 

quando se deseja uma maior entrega de potência e quando o corpo de borboleta está 

aberto. 

Através da implementação de novas tecnologias, como a injeção direta, é 

possível obter maior controle da variação do tempo de ignição e do número de 

injeções de combustível realizadas conforme o modo de dirigibilidade pretendido. 

Assim, o nível de consumo de combustível, o controle de emissões e a potência são 

controlados simultaneamente pela variação da razão de ar/combustível e a eficiência 

volumétrica afirma (SUZUKI, 2004).  

 

2.4 Tempo de ignição 

O processo de combustão é iniciado pela descarga de uma faísca elétrica. 

Poucos µs após a ignição, a faísca é formada e sua vida é dividia em três fases: 

breakdown, arc e glow phase. As duas primeiras duram alguns µs, nos quais a energia 

é transferida para os gases do ambiente, enquanto a terceira fase dura alguns ms e 
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corresponde a faísca visível em experimentos. Durante a glow phase a frente de 

chama é formada pela energia recebida pela faísca e grande parte da sua velocidade 

de propagação depende da quantidade de energia fornecida pela vela de ignição. 

O tempo de ignição em relação ao ponto morto superior é de extrema 

importância para o controle de pressão no pistão. Com o início da combustão precoce, 

a pressão exercida pelos gases de combustão sobre o pistão ainda no ciclo de 

admissão é extremamente alta, o que prejudica o bom funcionamento do motor ou o 

danifica. Por outro lado, se a ignição for realizada tardiamente, o pico de pressão no 

cilindro é reduzido e a transferência de trabalho no ciclo de expansão diminui, explica 

(HEYWOOD, 1988). 

Para cada condição de carga e velocidade do motor existe um ponto de ignição 

que entrega um torque máximo para a devida situação, o MBT-maximum break torque. 

Buscando o torque máximo para cada condição de funcionamento, a pressão 

máxima exercida pelos gases no cilindro deve ocorrer em um ponto em que a relação 

de comprimento de biela e ângulo do virabrequim exerça o maior torque no eixo do 

motor. Esse ângulo em que se tem o maior aproveitamento da pressão deve estar 

entre 9º a 16ª depois do ponto morto superior variando de motor a motor, firmaSuzuki 

(2004). A Figura 7 mostra a curva de pressão dentro de um cilindro obtida com a 

instalação de um sensor de pressão dentro da câmara de combustão em relação ao 

ângulo do virabrequim. 

 

Figura 7 - Ondas de pressão dentro do cilindro sobre condição de MBT. 

Fonte:  Suzuki, 2004. 
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2.5 Pressão Média Efetiva Indicada (IMEP) 

 

A pressão média efetiva indicada (IMEP) é uma realção entre o volume 

deslocado e o trabalho indicado por ciclo. O trabalho indicado é a soma do trabalho 

do curso de compressão e exaustão (HEYWOOD, 1988). O IMEP é calculado pela 

equação 1. 

 

 

Equação 1 - Calculo do IMEP 

𝐼𝑀𝐸𝑃 =  
𝑊𝑐,𝑖

𝑉𝑑
 

 

 

2.5.1 Pressão média efetiva de bombeamento (PMEP) 

Segundo Heywood (1988) definição da pressão média efetiva de bombeamento 

(PMEP) é a relação entre o volume deslocado do motor e o trabalho realizado pelo 

pistão sobre os gases do cilindro, durante o curso de compressão e combustão. 

2.5.2 Pressão Média Efetiva de Atrito (FMEP) 

Segundo Heywood (1988) a definição de pressão media efetiva de atrito 

(FMEP) é a relação entre o volume deslocado do motor e o trabalho dissipado por 

ciclo para superar o atrito dos componentes internos do motor. 
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2.5.3 Pressão Média Efetiva (BMEP) 

 

A pressão média efetiva (BMEP) é responsável por gerar o trabalho útil do 

motor. Também é uma medida de comparação entre motores de diferentes volumes 

de deslocamento volumétrico. É resultante do IMEP descontando-se as perdas por 

bombeamento e atrito, ou seja, FMEP e PMEP. O calculo está demostrado na 

equação 2. 

 

Equação 2 - Calculo do BMEP 

𝐵𝑀𝐸𝑃 =  
𝑃 𝑥 𝑛𝑟

𝑉𝑑 𝑥 𝑁
 

 

O “P” é a potência, o “nr” é definido como 2 para motores 4 tempos e 1 para 

motores 2 tempos, “Vd” é o volume deslocado e “N” é a rotação. 

 

2.6 Variabilidade cíclica da combustão  

Motores de ignição comandada, mesmo que tenham seus limites de fronteira 

bem definidos, apresentam taxas de combustão instantâneas de cada ciclo que têm 

um comportamento não repetitivo, conhecido como COV do IMEP. 

Segundo Heywood (1988), as variações cíclicas na combustão são causadas 

pela mudança da massa na mistura de ar e combustível dentro do cilindro, pela 

variação da mistura fresca com gases residuais dentro do cilindro a cada ciclo e pelo 

tempo de ignição, especialmente, nas proximidades da vela de ignição.  

As variações que ocorrem ciclo a ciclo são importantes por duas razões. A 

primeira, pelo fato de que, considerando-se um ponto de ignição ótimo para a média 

dos ciclos, um ciclo mais rápido que a média tem um ponto de ignição avançado e um 

ciclo mais lento terá um ponto de ignição atrasado, o que gera perda na potência e 

eficiência resultantes.  



   28 
 

Os picos de pressão no cilindro variam de acordo com a velocidade de queima 

da mistura na qual o ciclo que tem a queima mais rápida tem o seu pico de pressão 

nas proximidades do ponto morto superior (top-center).  

À medida que a mistura se torna pobre, ou seja, com excesso de ar, ou diluída 

com uma maior fração de gases queimados a partir de gases residuais ou reciclagem 

dos gases de escape, a magnitude de variabilidade cíclica da combustão aumenta. A 

Figura 8 mostra as variações de pressão de um ciclo para o outro. 

 

 

Figura 8 -  Variabilidade cíclica causada pela variação na taxa de queima da mistura 

Fonte: Heywood, 1988 

 Heywood (1988) também afirma que a relação entre taxas de variações na 

combustão e variações na pressão no cilindro são complexas. A taxa de mudança de 

pressão é consideravelmente afetada pela taxa de variação de volume do cilindro, 

pela taxa de variação da velocidade da combustão e pelas mudanças no formato e na 

magnitude na taxa de liberação de calor. 

 O COVIMEP para motores a gasolina é geralmente maior do que em motores a 

Diesel, sendo que, em motores a gasolina, o COVIMEP fica em torno de 5% - 10%, 

enquanto o Diesel fica em torno de 1% - 3%. Pesquisas realizadas por Tong et al. 

constataram que, para um aumento de 1% no COV, a eficiência térmica sofre um 

decréscimo de 1,5%. 

Considera-se uma grande variação casos onde o COV do IMEP é maior do que 

10%, pois isso afeta diretamente a dirigibilidade do veículo. Para casos particulares, 
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em que o IMEP está muita acima da média, tem-se o risco de ocorrer knock, já em 

situações em que o IMEP está muito abaixo da média dos ciclos pode ocorrer um 

missfire, afirmou Sjeric et al. (2014).  

Os motores SI são afetados pelo cycle-to-cycle variations (CCV), pois o processo 

de combustão é fortemente dependente dos movimentos e da turbulência do fluido 

dentro do cilindro que oscilam de um ciclo para o outro. Os CCV ocorrem, em geral, 

por diversos fatores físicos, dentre eles: o formato do movimento dos fluidos dentro 

do cilindro, nível de turbulência, mistura imperfeita de ar/combustível, gases residuais, 

entre outros.  

Sjeric et al. (2014) definiu alguns parâmetros como principais para a análise do 

COV do IMEP, sendo eles:  

Pressão média efetiva indicada (IMEP); 

Máxima pressão dentro do cilindro e o ângulo do virabrequim onde ocorre esse 

fato; 

A taxa de variação de pressão; 

O tempo em que a frente de chama atinge um determinado ponto; 

O ângulo do virabrequim em que certa porção de massa é queimada dentro do 

cilindro; 

  

2.7 Sensores de pressão do cilindro  

Segundo Suzuki (2004), um método bastante usual para a identificação da 

variabilidade cíclica em motores de combustão interna é a utilização de sensores 

dentro da câmara de combustão, uma vez que esse fornece dados instantâneos e 

precisos do estado da combustão, o que facilita a análise física e abrange uma grande 

gama de dados da combustão. 
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2.7.1 Piezoeletricidade e Piroeletricidade  

Há dois principais métodos de detecção de pressão estabelecidos para sensores 

de pressão dentro do cilindro. Um, é o método que usa um elemento piezoelétrico feito 

com um condutor de titânio e o outro é um método com um elemento piezoresistivo 

feito de um único cristal de silício. Suzuki (2004) também afirma que as propriedades 

do sensor de pressão dependem do elemento piezoelétrico incorporado. Um policristal 

com condutor de titânio, possui vantagens na sua propagação, durabilidade e 

confiabilidade em um compacto sistema de sensoriamento.  

Apesar de suas vantagens, esse policristal é afetado pela variação térmica 

atômica e expansão especialmente quando uma rápida mudança de temperatura 

ocorre. Como resultado, o valor absoluto da leitura do sensor torna-se instável.  

Em um estudo realizado por Suzuki (2004) comparando os dois tipos de 

sensores (policristalino e monocristalino), chegou-se à conclusão mostrada no  

Quadro  1:  

 

Quadro  1- Propriedades físicas básicas de elementos piezoelétricos  

Fonte: Modificado de Suzuki, 2004  
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2.8 Port fuel injection PFI – (Injeção na porta de entrada)  

A injeção eletrônica de combustível oferece grandes vantagens sobre a injeção 

realizada com carburador. Dentre elas, as principais são o aumento de potência e 

torque, através do melhoramento da eficiência volumétrica e uma distribuição mais 

uniforme de combustível, uma resposta mais rápida do motor em relação às variações 

da abertura do corpo de borboleta e o controle mais preciso da relação de 

ar/combustível em partidas a frio e regime de aquecimento do motor afirma Heywood 

(1988). 

O controle da injeção é realizado pela ECU que, através de sensores instalados 

no motor, transfere informações sobre o regime de operação ao qual o mesmo está 

sujeito, isso determina o início e o tempo de injeção de combustível. 

Esse comando é enviado em forma de pulsos eletrônicos aos injetores. A Figura 

9 mostra o esquema e componentes de um injetor. 

 

 

Figura 9 -  Esquema de um bico injetor 

Fonte: Bosh, 2005 

Kato et al (2008) realizaram experimentos e simulações com 4 tipos de PFI, o 

jato de injeção do injetor número 1 visa a parede a montante da porta de admissão, 
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enquanto o injetor 2 lança o jato diretamente na face das duas válvulas de admissão. 

O terceiro injetor seguiu o mesmo princípio do segundo, mas nesse caso o jato de 

combustível está apontado para apenas uma das válvulas, e o quarto utilizou um 

injetor com ótimas propriedades de atomização sendo situado da mesma forma que o 

injetor 1. Nos testes foi avaliada a estabilidade da combustão pelo COV do IMEP para 

os quatro perfis. A relação ar/combustível foi mantida 14,5:1,  seus tempos  e duração 

de injeção e ponto de ignição foram mantidos conforme o Quadro  2: 

 

 

 

Caso Sistema de 

injeção 

Água de 

resfriamento 

[ºC] 

Inicio da 

injeção[graus] 

BCTDC 

Tempo de 

ignição [graus] 

BCTDC 

A 1 80 240 60 

B 1 80 380 60 

C 2 80 240 66 

D 2 80 390 66 

E 2 30 240 64 

F 3 80 240 64 

G 4 80 150 62 

Quadro  2 - especificações de funcionamento 

Fonte: editado de Kato et al (2008) 

  

Os resultados dos testes mostram uma melhor estabilidade de combustão para o 

sistema de injeção 2 o qual, já citado anteriormente, tem seu jato de combustível 

apontado para a face das duas válvulas de admissão. A Figura 10 ilustra esses 

resultados. 
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Figura 10 - curva de COV do IMEP x PMI 

Fonte: Kato at al., 2008   

Em contrapartida, esse tipo de injeção sofre grande variação do COV do IMEP 

em relação ao tempo de injeção, onde os sistemas que estão mais próximos da face 

das válvulas necessitam de um menor ângulo de adiantamento de injeção e têm uma 

relação mais estreita com a estabilidade de combustão em relação aos sistemas que 

têm seu jato apontado a montante dos runners de admissão, aponta estudo realizado 

por Kato et al. (2008). 

 

2.9 Motores de alto desempenho  

 A fórmula 1 é um dos principais exemplos de motores de alto desempenho. Na 

década de 80, a BMW desenvolveu um motor 4 cilindros turbo com apenas 1.5 litros 

de volume deslocado e com estratosféricos 1400 cv de potência. Nessa época não 

existiam regulamentos rígidos como os de eficiência energética e restrições de 

emissões. A Figura 11ilustra um motor utilizado em meados da década de 80. 
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Figura 11 - Motor BMW 4 cilindros turbo 

2.9.1 Motores para competição formula SAE 

O projeto e 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 subsistemas 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 ter 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 é permitido o 

uso de aceleradores controlados eletronicamente (Drive-by-Wire); 

O ruído emitido pelo motor a uma rotação tabelada não deve ultrapassar os 110 

dBA. 

Todo o conjunto deve ficar dentro de um envelope determinado pela Main Hoop 

e a banda externa dos pneus. 
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Ao pesquisar equipes do mundo, Lutenbacher et al. (2012) concluíram que a 

maioria das equipes utilizam motores de motocicletas comerciais, sendo que os dois 

modelos mais encontrados são o monocilíndrico de 450cm³ e o outro, o 4 cilindros de 

600cm³. Os monocilíndricos são menores, mais leves e simples de trabalhar, o  que 

possibilita a construção de um carro mais compacto. Esses motores têm uma boa 

entrega de torque em baixas rotações, visto que, para competição formula SAE, o 

torque em baixa é muito importante, pois os circuitos são formados por diversas 

curvas.  

Já os motores 4 cilindros, apesar de serem mais pesados, possuem uma boa 

resposta ao acelerador e podem obter uma potência mais elevada que os 

monocilíndricos, o que compensa um, possível, acréscimo de peso.  

 

 

 

 

Figura 12 - Equipe Formula UFSM que utiliza motor 4 cilindros 
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Figura 13 - Equipe Monash Motorsport que utiliza motor monocilíndrico 

Fonte:< http://www.monashmotorsport.com/the-car/>acessado dia 22/04/2015 

Através das Figura 12 e Figura 13, pode-se notar uma diferença de tamanho 

entre os dois carros, o carro que utiliza um motor 4 cilindros utiliza pneus maiores e 

os outros subsistemas do motor também são mais complexos, como o coletor de 

admissão e de exaustão. 

  

http://www.monashmotorsport.com/the-car/%3eacessado
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Objetivo do estudo 

O objetivo desse trabalho é fazer uma análise de dados do comportamento 

dinâmico do motor em pista e assim identificar o regime de trabalho. A partir disso, 

identificar as falhas de comportamento nas quais o motor sofre uma entrega de torque 

não linear, o que prejudica a dirigibilidade do veículo. Em seguida, a realização da 

calibração do motor em bancada dinamométrica com o principal objetivo de reduzir o 

COV do IMEP e estabelecer um compromisso dessa variável juntamente com o torque 

e BSFC.   

Para a realização dos testes deste trabalho, foi utilizado o motor que equipa 

originalmente uma moto Honda CBR 600rr ano 2009. Esse motor sofreu diversas 

modificações nos seus sistemas de admissão, exaustão, injeção e arrefecimento para 

se adequar ao regulamento da competição Formula SAE 2015 que serão mostradas 

a seguir. As principais características construtivas do motor estão presentes no 

Quadro 3.  
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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 

1ª 2,750 

2ª 2,000 

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 

Quadro 3 - Características do motor 

 

 Os componentes internos do motor como válvulas, pistões, bielas, comandos 

entre outros foram mantidos originais. 

3.1.1 Sistema de admissão  

A fim de participar da competição, o protótipo deve seguir um regulamento já 

citado anteriormente onde o requisito mais influente é a restrição na admissão no qual 
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todo ar admitido pelo motor deve passar por um orifício de apenas 20mm de diâmetro 

interno. Um novo sistema de admissão foi simulado no softwere GTpower com o 

objetivo de buscar um torque mais elevado na faixa de rotação mais utilizada pelo 

motor nas provas dinâmicas. Esse sistema é composto pelos seguintes itens: 

 

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 interno em 

alumínio. 

 

A Figura 14 mostra uma ilustração estrutural de todo sistema de admissão. 

 

 

Figura 14 - Sistema de admissão 

 

3.1.2 Sistema de exaustão  

Para o sistema de exaustão também foram realizadas simulações em software 

1D com o objetivo de otimizar o sistema para uma melhor performance na rotação 
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desejada. Toda a geometria do coletor foi projetada com exceção do muffler que foi 

usado um modelo comercial, um Coyote SS2 de alumínio, que foi adquirido em forma 

de patrocínio pela equipe. A Figura 15 mostra o desenho do coletor de escape utilizado 

nos testes. 

 

 

  

Figura 15 - Coletor de exaustão 

3.1.3 Sistema de injeção de combustível  

O sistema de injeção de combustível também sofreu grandes modificações, 

uma vez que sua configuração original é composta por duas bancadas de injetores, 

uma na parte superior da caixa de ar e outra na porta de admissão. Devido à 

complexidade do sistema, optou-se pelo uso de apenas uma bancada de injetores na 

porta de admissão (PFI), foram utilizados injetores com vazão de 2,15 g/s nos quais o 

jato de spray é direcionado para a parte superior da válvula de admissão.  

3.1.4 ECU 

A unidade de gerenciamento do motor utilizada foi a motec M800 que é 

amplamente utilizada em competições de motorsport. Uma de suas vantagens é a 

grande gama de aquisição de dados de diversos sensoriamentos do motor e da 
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dinâmica veicular. Dentre os sensoriamentos estão os sensores de pressão do ar na 

admissão, de velocidade das rodas, de temperatura do ar que passa pelo radiador, de 

pressão da linha de combustível, de GPS, de acelerômetro, dentre outros. 

3.2 Instrumentação do motor 

Para a aquisição dos dados necessários para a realização dos testes, foram 

instalados diversos sensores que terão suas descrições realizadas no decorrer do 

trabalho.  

3.2.1 Dinamômetro  

O dinamômetro hidráulico modelo 800V, com capacidade máxima de 800 HP e 

600 Nm, foi utilizado nos testes. O motor foi então acoplado a esse equipamento em 

uma bancada de testes através de um eixo que liga o rotor do dinamômetro 

diretamente ao pinhão do motor a fim de atenuar ao máximo as vibrações. O torque 

exercido sobre o rotor do dinamômetro provoca um movimento no estator. Ele tende 

a ser girado conforme o torque começa a ser transmitido. Isso ocorre devido ao 

aumento do atrito gerado pelo aumento do nível de água no seu interior. Como 

consequência, o movimento de rotação angular do estator (N) promove o acionamento 

de uma alavanca, a qual possui um comprimento conhecido (b), neste caso 320 mm, 

sobre um instrumento indicador sobre o qual é exercida uma pressão (p), gerada pela 

força (F).  

Para mensurar o valor dessa força (F), foi utilizado uma célula de carga 

eletrônica comercial. A aquisição dos dados foi realizada em uma placa de aquisição 

NI 6025 da National Instruments®. A Figura 16 mostra uma ilustração do acionamento 

da célula de carga pelo dinamômetro. 
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Figura 16 - Esquema ilustrativo do acionamento da célula de carga 

Fonte: Tatcsch, 2014 

3.2.2 Instrumentação do motor  

Os sensores fundamentais para o funcionamento do motor e aquisição de 

dados em pista do protótipo estão ligados na motec enquanto outros sensores 

específicos para a realização desse trabalho são conectados em outras placas de 

aquisição e citados nos quadros a seguir.  

 

 

MOTEC_ECU 

TPS Sensor de posição da borboleta 

Temperatura ar no Plenum Termistor 

Temperatura do motor ECT 

Temperatura do óleo VDO 

Pressão no Plenum MAP DS 1720 

Sensor de Oxigênio         Sonda Lambda BOSCH LSU 4.2 

Quadro - 4 Sensores ligados na ECU para o teste em bancada dinamométrica 
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GRANDEZA SENSOR 

Pressão no coletor de Admissão MPX 4250AP 

Pressão no coletor de Escape MPX 4250AP 

Temperatura do ar de Admissão Termopar tipo K... 

Temperatura dos gases de Escape Termopar tipo K... 

Sensor de Pressão no Cilindro AVL GH14D 

Posição Angular RM44IC - Incremental, RS422, 5 V 

 

Quadro 5 - Sensores ligados a placas de aquisição NI USB 6351 

 

 

A Figura 17 é uma ilustração do posicionamento dos sensores utilizados nos 

testes em bancada.  

 

Figura 17 - posicionamento dos sensores no motor 

 

 

3.2.2.1 Sensor de oxigênio  

Para a quantificação de oxigênio nos gases de escape, foi instalado um sensor 

lambda (wide band) Bosch LSU 4.2. O sensor foi instalado na união dos quatro runners 

de escapamento. 
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A medição desse sensor se baseia na variação das propriedades cerâmicas a 

altas temperaturas, difundindo o oxigênio do ar. O sensor faz uma comparação do 

oxigênio contido no ar com o oxigênio residual dos gases de escape e, através de um 

sinal, a ECU recebe a informação da composição da mistura o que possibilita verificar 

se a mistura está pobre (λ>1), ou seja, excesso de ar, ou se ela está rica (λ<1), com 

excesso de combustível. 

Uma sonda de banda larga gera o sinal em corrente, variando de -2mA a +3mA. 

O modelo utilizado neste trabalho ilustrado na Figura 18 possui incertezas de 

medições de 1,016 ± 0,007 para valores próximos ao estequiométrico (λ=1). 

 

 

Figura 18 - Sensor Sonda Lambda Banda Larga 4.2 

Fonte: <http:www.fueltech.com.brsonda-lambda-banda-larga-4-2-prod-97.html> 

3.2.2.2 Sensores de Pressão de admissão e escape 

Sensores piezoreristivos foram instalados nos runners de admissão e de escape 

do cilindro, que estava equipado com um sensor de pressão interno, para obter os 

dados de pressão instantaneamente. Nos dois casos, o sensor utilizado foi o modelo 

MPX 4250AP que mede uma faixa de 0 a 2,5 bar de pressão e suporta uma faixa de 

temperatura entre -40ºC à 190ºC, outras explicações então no Anexo B. Já que o ar 

de admissão está a temperatura ambiente, o sensor foi ligado diretamente no runner. 

No caso dos gases de exaustão que estão a temperatura superior a suportada, sensor 

foi ligado a um sistema de acoplamento em que os gases oriundos da combustão 
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foram previamente resfriados para que o sensor não fosse danificado. A Figura 19 

mostra o modelo de sensor utilizado na admissão e escapamento.  

 

Figura 19 - Sensor de Pressão modelo MPX 4250AP 

Fonte: < http://www.digikey.com/product-detail/en/MPX4250AP/MPX4250AP-ND/464053> 

3.2.2.3 Sensor de Pressão absoluta (MAP)  

Outro sensor de pressão instalado no plenum de admissão foi utilizado para 

realizar a calibração com compensações gerenciadas pela ECU, o sensor MAP DS 

1720. Mais detalhes sobre o sensor estão especificados no Anexo  D.  

3.2.2.4  Sensores de temperatura da admissão e escapamento 

Para acompanhar em tempo real a temperatura dos gases de admissão e 

escapamento foram utilizados termopares do tipo K. O seu funcionamento é baseado 

em um circuito elétrico com dois filamentos de metais diferentes. Com a variação de 

temperatura, os filamentos dilatam diferentemente e geram, consequentemente, uma 

diferença de potencial que pode ser convertida em uma escala de temperatura. Os 

termopares utilizados abrangem uma faixa de medição entre -200ºC até 1200ºC.  

 

http://www.digikey.com/product-detail/en/MPX4250AP/MPX4250AP-ND/464053
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3.2.2.5 Medidor de consumo de combustível  

Para que se fosse possível realizar uma estimativa do consumo específico de 

combustível, foi elaborado um sistema constituído por um tanque de combustível, uma 

bureta escalonada, mangueiras flexíveis, um cronômetro e três válvulas esfera que 

serão denominadas como: do tanque; da bureta; e do retorno.  

O sistema foi montado de modo que o tanque ficou acima do nível 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 fluísse 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 20.  

 

Figura 20- sistema de medição de consume de combustível 
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3.3 Análise de pressão dentro do cilindro  

Para a aquisição dos dados de pressão dentro do cilindro, foi instalado um sensor 

piezoelétrico no cabeçote entre a válvula de admissão e exaustão. Os sinais de 

pressão foram referenciados angularmente através de um encoder incremental o que 

possibilitou as análises realizadas no trabalho. 

3.3.1 Sensor de pressão 

 O sensor utilizado no trabalho foi um AVL GH 14 D. cujo princípio de 

funcionamento é baseado na pressão gerada dentro do cilindro originada da energia 

liberada pela combustão. Através dessa pressão, uma força é aplicada ao elemento 

piezoelétrico contido no sensor, o qual gera uma carga eletrostática proporcional a 

força que será transmitida a um amplificador FLEXIFEM da mesma fabricante, como 

resultado tem-se um sinal de tensão. 

A Figura 21 mostra o quão compacto é esse sensor, isso se deve ao fato dele 

utilizar ortofosfato de gálio como elemento transmissor. Esse material possui grande 

estabilidade em elevadas temperaturas. Diante disso, não é necessária a utilização 

de qualquer sistema de arrefecimento.  
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Figura 21- Sensor AVL GH 14 D utilizado para aquisição dos dados de pressão 

interna 

Fonte: AVL 

 

3.3.1.1 Instalação do sensor de pressão  

O sensor utilizado em questão estava instalado no cabeçote de um dos motores 

da equipe Formula UFSM. Essa instalação foi realizada por Tatsch (2014), que o 

utilizou em seu trabalho. 

Uma breve descrição da instalação será feita a seguir acompanhada de 

imagens para facilitar o seu entendimento.    

Com o seu posicionamento entre as válvulas de admissão e escape, o cabeçote 

foi furado e uma luva envolvendo o sensor foi posicionada como mostra a Figura 22. 
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Figura 22 - Vista lateral da luva do sensor de pressão inseria a no cabeçote 

Fonte: Modificado de Tatsch (2014) 

3.3.2 Encoder (codificador angular) 

Para poder referenciar o sinal de pressão com a posição angular do virabrequim 

e, assim, possibilitar a análise das pressões, foi utilizado um encoder RM44IC - 

Incremental, RS422A, 5 V com resolução 1024 e resolução angular de 0,18º. Através 

da grande precisão e da faixa de utilização de até 20.000 rpm, pode-se realizar um 

estudo em diversas condições. Um limitante do trabalho é a sua temperatura máxima 

de funcionamento que é 125ºC como mostra no Anexo E. A figura a seguir mostra a 

sua instalação, juntamente com um sistema utilizado para o arrefecimento do encoder 

durante a realização dos testes.  
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Figura 23 – Encoder instalado juntamente com um sistema de arrefecimento  

 

 

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, que geralmente são dois 

pulsos quadrados defasados de 90° (canal A e B). A leitura apenas do canal A revela 

somente a velocidade. A realização dessa leitura em conjunto com o canal B 

possibilita a obtenção do sentido de rotação, além da velocidade.  

Outra leitura importante é a do canal Z. Ele atua sendo o “zero” e, a partir dele, 

é feita a contagem dos pulsos até que este complete um ciclo inteiro. O ponto de 

referência escolhido como “zero” foi o ponto morto superior do cilindro no qual estava 

instalado o sensor de pressão.  

Com o objetivo de encontrar o ponto morto superior, foi utilizado um relógio 

comparador juntamente com um eixo usinado para atingir a cabeça do pistão com o 

posicionamento do eixo no lugar da vela de ignição, como pode ser visto na Figura 

24. 
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A rotação do motor foi realizada manualmente e, assim, marcou-se valores de 

0,5mm antes e após o PMS, repetindo o mesmo para 0,25mm e após encontrando o 

PMS.   

 

Figura 24 - Sistema para encontrar o PMS 

 

 

3.4 Metodologia dos testes  

Com o intuito de melhorar a dirigibilidade e, dessa forma, ter um melhor 

comportamento dinâmico em pistas, diversos sensores foram instalados no protótipo 

para a aquisição de dados nas competições e testes. O dados adquiridos durante o 

funcionamento do carro ficavam armazenados na sua ECU e, posteriormente, foram 

realizadas análises utilizando o software Motec i2 pro 1.0. Esse programa permite a 

análise interativa de diversos sensores simultaneamente e possibilita também 

sincronizar uma câmera onboard instalada no protótipo durante o percurso. Assim, 



   52 
 

pode-se identificar exatamente o momento em que o piloto entra e sai de alguma 

curva. 

Outros fatores também foram decisivos para a escolha dos pontos estudados, 

como problemas de calibração já existentes no motor original e o redimensionamento 

dos sistemas de admissão e exaustão impostos pelo regulamento que influenciaram 

significativamente o comportamento do motor.  

3.4.1 Análise dos dados obtidos em pista  

Os dados analisados nesse estudo foram obtidos através de testes realizados 

no kartódromo Olhos d’água localizado na cidade de Cruz Alta-RS. Durante os testes, 

foram elaborados circuitos com o intuito de simular as condições impostas pela 

competição. Também foram utilizados os dados obtidos na competição Formula SAE 

Brasil 2014, realizada em Piracicaba-SP. 

Esses dados são oriundos do sensoriamento utilizado no carro e são 

armazenados na sua central de gerenciamento do motor durante o seu 

funcionamento. 

A primeira análise realizada no datalogger foi a verificação das condições mais 

utilizadas em pista pelos pilotos da equipe nas provas de autocross e enduro através 

dos dados do Scatter, que é um diagrama que mostra o uso do acelerador em função 

da rotação do motor. Com a Figura 25, pode-se observar que, durante uma prova de 

enduro, as condições de carga mais utilizadas são as com a rotação de 6.000 à 11.000 

rpm e a posição do acelerador de 20 à 45% e condição de plana carga (TPS entre 95 

e 100%) com a rotação entre 8.000 à 12.000 rpm. 
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Figura 25 - Scatter utilizado no datalogger i2 

 

 

Outra análise referente ao comportamento dos pilotos em pista foi feita com o 

RPM Histo que é um gráfico de barras que mostra a porcentagem das posições do 

acelerador em uma determinada rotação o que possibilita avaliar o uso do overrun fuel 

cut durante a prova e a realização de uma calibração adequada para a sua ativação 

e desativação.  

Na Figura 26, a área embaixo das colunas em azul do gráfico que estão 

delimitadas pela linha vermelha mostra o período em que o overrun fuel cut está ativo 

que tem como consequência uma grande economia de combustível. 
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Figura 26- RPM Histo logado durante um teste realizado com o protótipo 

Celeris 

 

Após delimitar a faixa de rotação que o motor está mais sujeito durante as 

provas dinâmicas, buscou-se avaliar os pontos no mapa onde o motor tinha uma 

entrega de torque não linear e sofria variações bruscas de torque que afetavam a 

dirigibilidade do carro e, consequentemente, aumentavam o tempo na entrada e saída 

das curvas.  

Para isso, foram utilizados 4 parâmetros de avaliação simultaneamente. Na 

Figura 27, a linha superior vermelha representa a rotação, seguida pela posição do 

acelerador, sonda lambda, e Gyro respectivamente. O último é um sensor que mede 

a velocidade angular do carro em pista. Juntamente com esses dados, foi sincronizado 

um video onboard que facilitou a análise dos dados e detecção de falhas.  
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Figura 27- Dados adquiridos e sincronisados com o video onboard 

3.4.2 Calibração   

Na Figura 27, pode-se perceber uma grande oscilação no perfil da rotação do 

motor. Essa variação afeta muita a dirigibilidade do veículo. Com a análise desse perfil 

juntamente com os outros dados, buscou-se encontrar as condições de trabalho do 

motor no instante de entrada e saída de curvas. Outro motivo para a escolha destes 

pontos específicos foi a opinião dos pilotos em relação ao comportamento do 

protótipo, pois os mesmos mostraram-se descontentes com a retomada do veículo 

nas condições citadas acima.  

Os pontos trabalhados em dinamômetro ficaram dentro da condição de carga 

mais utilizada nos testes e competições anteriores em que apresentaram grandes 

variações de torque. As rotações escolhidas estão ilustradas no Quadro  6:  
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Caso Rotação (RPM) TPS (%) 

1 3500 40 

2 7000 45 

3 7100 50 

4 8500 50 

5 5100 53 

6 8000 97 

Quadro  6 - Pontos recalibrados nos testes em dinamômetro 

 

 Nos testes, foi feita, primeiramente, a aquisição dos valores de COVIMEP, 

lambda, ponto de ignição e BSFC e torque nos pontos determinados com sua 

calibração inicial. Após a aquisição dos dados originais, para uma mesma rotação e o 

TPS, modificou-se a mistura ar/combustível entre valores rico, estequiométrico e 

pobre, a fim de obter uma melhor relação entre o torque, o BSFC e o menor valor de 

COVIMEP. Posteriormente, o ponto de ignição foi modificado com o objetivo de buscar 

o mesmo compromisso entre os quesitos avaliados.   

3.4.3 Processamento dos dados  

No software Labview, foi criada uma rotina para a aquisição e processamentos 

dos dados de pressão obtidos pelo sensor piezoelétrico instalado na câmara de 

combustão.  Com essa rotina foi possível analisar em tempo real o diagrama de LogP 

xLogV, duração da combustão e a pressão média efetiva indicada, como pode ser 

observado na Figura 28.  
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Figura 28 - Rotina de trabalho no Labview 
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4 RESULTADOS  

A apresentação dos resultados obtidos nos testes dinamométricos será realizada 

através de gráficos que relacionam o torque x COVIMEP e o BSFC x COVIMEP. 

4.1 Resultados dos testes em bancada dinamométrica 

4.1.1 Caso de operação 1: 3500 rpm e 40% de abertura do corpo de borboleta 

A primeira condição escolhida é a de baixa rotação e média carga, ponto no qual 

o motor apresenta-se com bastante irregularidade na entrega de torque. Com sua 

configuração original, o ponto de ignição encontrava-se em 33º com excesso de 

combustível λ=0,79. Nessa condição, o torque exercido no eixo foi de 1,44 kgfm e 

BSFC de 777,36 g/kWh com o COVIMEP para 200 ciclos ficou em torno de 10,53%. A 

partir da redução do tempo de abertura dos bicos injetores e, consequentemente, do 

aumento do valor de lambda, notou-se elevação no torque e redução no consumo 

específico de combustível. Posteriormente, com a variação do ponto de ignição, foi 

atingido um ponto ótimo que manteve uma relação de interesse entre Torque, BSFC 

e COVIMEP, no qual o motor teve seu melhor comportamento com o ponto de ignição 

a 38º BTDC. Como pode ser visto na Figura 29 e Figura 30. 
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Figura 29 - TORQUE X COVIMEP para 3500 rpm e 40% de TPS 

 

 

 

Figura 30 - BSFC X COVIMEP para 3500 rpm e 40% de TPS 

4.1.2 Caso de operação 2: 7000 rpm e 45% de abertura de borboleta  

Nessa condição de carga, mantida a calibração original do motor, seu ponto de 

ignição encontrava-se em 35º BTDC com lambda em 0,9, o torque gerado foi de 4,3 

kgfm e seu consumo específico de combustível de 361,15 g/kWh com covariações do 
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IMEP em torno de 7,5%. Primeiramente, com a otimização do valor do lambda para 

valores mais próximos ao estequiométrico, notou-se leve redução no torque, mas em 

contrapartida, seu consumo instantâneo sofreu grande redução. Após, foi variado seu 

ponto de ignição e estabeleceu-se uma relação ótima entre Torque, BSFC e COVIMEP, 

no qual seu ponto de ignição ficou em 38º BTDC, como pode ser observado nas Figura 

31 e Figura 32:   

 

 

Figura 31 - TORQUE X COVIMEP para 7000 rpm  e 45% de TPS 

 

 

Figura 32 - BSFC X COVIMEP para 7000 rpm e 45% de TPS 
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4.1.3 Caso de operação 3: 7100 rpm e 50% de abertura de corpo de borboleta  

Com a calibração original do motor mantida para 7100 rpm e 50% de TPS, 

adquiriu-se os seguintes dados. Com ponto de ignição de 35º BTDC, o valor de torque 

encontrado foi de 4,85 kgfm com um lambda de 0,85, um BSFC de 360,93 g/kWh e o 

COVIMEP com valores próximos a 12 %, como citado por (heywood 1988), implica 

dificuldade de dirigibilidade. 

A partir disso, a primeira variável a ser modificada foi a relação ar/combustível, 

com um λ=0,92 obteve-se uma grande redução na variabilidade cíclica e no consumo 

de combustível. Após, o ponto de ignição foi variado entre valores de 30º à 45º BTDC, 

e para o valor de 39º BTDC obteve-se um COVIMEP de 5.8%, com o torque de 4,75 

kgfm e um BSFC de 341,58 g/kwh. Como pode ser visto na Figura 33 e Figura 34. 

 

 

Figura 33 - TORQUE X COVIMEP para 7100 rpm e 50% de TPS 
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Figura 34 - BSFC X COVIMEP para 7100 rpm e 50% de TPS 

 

4.1.4 Caso de operação 4: 8500 rpm e 50% de abertura de corpo de borboleta 

Para o seguinte caso de operação, a abertura de borboleta foi fixada em 50% 

e a rotação em 8500 rpm. Inicialmente o motor trabalhou com o ponto de ignição em 

36º BTDC e apresentou um λ=0,84, um torque de 4,61 kgfm, BSFC de 363,53 g/kWh 

e o COVIMEP com valores por volta de 9.3%. 

 Com a mesma sequência de procedimentos dos casos anteriores, otimizou-se 

o lambda para o valor de 0,91 e, assim, foi obtida uma redução no BSFC e no torque. 

Em seguida, com a otimização do ponto de ignição, obteve-se maior redução no 

consumo de combustível específico juntamente com um leve incremento no torque e 

valores de COVIMEP por volta de 7,21%. Nesse caso, não foram obtidas grandes 

reduções no COVIMEP, o fato é justificado pelas alterações feitas no motor, 

principalmente, no coletor de admissão. Como pode ser visto na Figura 35 e Figura 

36. 
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Figura 35 - Torque X COVIMEP para 8500 rpm e 50% de TPS 

 

 

   

 

Figura 36 - BSFC X COVIMEP para 8000 rpm e 50% de TPS 
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4.1.5  Caso de operação 5: 5100 rpm e 53% de abertura de corpo borboleta  

No terceiro caso de operação, o TPS foi fixado em 53%, a rotação em 5100 rpm 

e o ponto de ignição foi de 36º BTDC. Com essa condição, o motor apresentava um 

λ=0,79, com o torque em 4,36 kgfm, um elevado BSFC de 408,36 g/kWh e o COVIMEP 

de aproximadamente 25%. O aumento do lambda para 0,92, não alterou o torque e o 

BSFC foi reduzido para 315,55 g/kWh. Ao modificar o ponto de ignição para 39º BTDC, 

obteve-se um torque de 4.3 kgfm com o COVIMEP próximo a 24%. Para essa 

condição, o motor apresenta uma grande faixa de instabilidade, que também é 

justificada, principalmente, pela restrição de entrada de ar.  Nessa faixa de operação 

o motor sofre grandes oscilações na rotação e, por isso, encontrou-se uma grande 

dificuldade para estabilizar o motor no dinamômetro. Como pode ser visto na Figura 

37 e Figura 38. 

 

 

Figura 37- TORQUE X COVIMEP  para 5100 rpm e 53% de TPS 
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Figura 38 - BSFC X COVIMEP  para 5100 rpm e 53% de TPS 

 

4.1.6 Caso de operação 6: 8000 rpm e 97% de abertura de corpo de borboleta 

Nesse caso, o motor encontra-se em plena carga próximo ao torque máximo do 

motor. Na calibração original, o ponto de ignição encontrava-se a 39º BTDC e λ= 0,95, 

o motor apresentava um torque de 5,6 kgfm, um BSFC de 366,56 g/kWh e seu 

COVIMEP encontrava-se por volta de 8%. Nessa condição, o principal objetivo é o 

máximo torque, esse foi o parâmetro de maior relevância. No enriquecimento da 

mistura até um λ= 0,92 o motor teve um pequeno acréscimo no torque. Após foi 

alterado o ponto de ignição, no qual, a 42ºBTDC, obteve-se o maior torque com um 

COVIMEP = 4,4%. Como pode ser visto na Figura 39 e Figura 40. 
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Figura 39-TORQUE X COVIMEP para 8000 rpm e 97% de TPS  

 

 

 

Figura 40- BSFC X COVIMEP para 8000 rpm e 97% de TPS  
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5 CONCLUSÃO    

Ao término desse estudo, nota-se a grande importância da redução do COVIMEP 

para o motor do protótipo Formula UFSM, pois o motor está sujeito às mais variadas 

solicitações de carga durante as provas dinâmicas da competição. Grandes melhorias 

foram realizadas com a utilização do sensor de pressão no cilindro para análise dos 

dados indicados em conjunto com todos os outros sensores do motor, dentre eles 

estão:  

Conseguiu-se identificar os pontos de falhas do motor através dos dados 

adquiridos em pista.  

Uma redução do COVIMEP em todos os pontos estudados que   resultou numa 

melhora na dirigibilidade do protótipo. 

Decréscimo no consumo específico de combustível de aproximadamente 15% 

em condições de baixa e média carga. 

Acréscimo de torque em condições de plena carga, já que nessa condição o 

piloto necessita do maior torque. 

 

Diante disso, observa-se necessidade de uma análise do COVIMEP em todos os 

pontos do mapa do motor para, assim, possibilitar uma melhor dirigibilidade e 

economia de combustível. 

No estudo foram obtidos conhecimentos relevantes para o desenvolvimento do 

bom funcionamento de motores de alta performance.  

A experiência em controle e operação de dinamômetros de bancada e, também, 

o grande aprendizado com software de análise de dados.   
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ANEXOS 
Anexo  A- Sensor de oxigênio 
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Fonte: editado de <http://www.motec.com/sensors/lambdasensors> 
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Anexo  B- Sensor MPX 4250 
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Fonte: Editado de 

<http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Mpx4250%20datasheet&gclid=Cj0KEQjwkIurBR

DwoZfi1bGCxocBEiQAmcs-emdrd1bVC7ioZykQgFh91O5zfH3vhr6Ap4qO9oWcbc4aAqzK8P8HAQ>  
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Anexo  C- Sensor de pressão AVL G H14D 
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Fonte: editado de <https://www.avl.com/documents/10138//885983//AT3363E_GH14D.pdf> 
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Anexo  D- Sensor MAP ds 1720 

 
Fonte: editado de 

http://www.ds.ind.br/media/linhas/10/06/1_99c5dd27b4ad03046cd029a2b9165c55.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ds.ind.br/media/linhas/10/06/1_99c5dd27b4ad03046cd029a2b9165c55.pdf
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Anexo  E- Encoder  
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Fonte: http://www.rls.si/rm44-up-to-13-bit-encoder-base-unit  

 


