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RESUMO 
 

Os sistemas eletrônicos de injeção disponíveis atualmente no mercado nacional 

controlam a combustão igualmente em cada cilindro do motor. O presente estudo 

verifica experimentalmente, em dinamômetro de bancada, os efeitos causados no 

desempenho de um motor de combustão interna de ignição por centelha, operando 

em carga parcial e variando a razão ar e combustível cilindro a cilindro. É 

apresentada, também, uma avaliação desses efeitos, em termos de potência útil, 

consumo de combustível, emissões de gases poluentes e na estabilidade cíclica da 

combustão. As conclusões versam sobre a vantagem desta alteração em termos de 

desempenho, emissões de gases poluentes e consumo de combustível. 

 

Palavras – chave: Motores de combustão interna, Combustíveis, Gases (Emissão) 
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ABSTRACT 
 

The electronic injection systems currently available in the domestic market control 

equally the combustion in each cylinder of the engine. This study perform 

experimentally on the dynamometer bench, the effects caused in the performance of 

an internal combustion engine for spark ignition, operating at part load and changing 

the air-fuel ratio cylinder to cylinder. It presents, also, an evaluation of these effects in 

terms of net power, fuel consumption, emissions of pollutants and the cyclic stability 

of combustion. The conclusions explain of the advantages of this proposal with 

respect of performance, emissions of pollutants and fuel consumption. 

 

Keywords: Internal Combustion Engine, Fuel, Emissions 
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1 Introdução e Objetivos 

 

Os maiores fabricantes de motores de combustão interna do mundo têm 

alocado recursos, quer sejam financeiros ou humanos, com o objetivo de 

desenvolver motores que tenham melhor desempenho, baixo nível de emissões de 

gases poluentes e baixo consumo de combustível. 

Um grande avanço no desenvolvimento dos motores foi a introdução do 

sistema eletrônico de injeção em substituição aos carburadores. O sistema 

eletrônico de injeção permite melhor controle da combustão e, como conseqüência, 

melhor desempenho, menores emissões de gases poluentes e menor consumo de 

combustível. 

Em Heywood (1988) é descrito que os motores de combustão interna são 

datados de 1876 quando Nikolaus Otto foi o primeiro a desenvolver um motor de 

combustão de ignição por centelha. O princípio de funcionamento baseia-se na 

geração de potência mecânica através da energia fornecida pela combustão de um 

combustível. Nos motores de combustão interna de ignição por centelha, a energia 

química é liberada pela queima da mistura de ar e combustível vaporizado dentro 

dos cilindros, a queima é iniciada através da ignição por uma centelha elétrica. 

Desde a época surgimento dos motores de combustão interna, tem havido um 

contínuo aperfeiçoamento e estudo do processo de queima do combustível, ou seja, 

a combustão. O resultado disto foi o desenvolvimento de novas tecnologias e 

conseqüentemente uma rápida evolução do motor a combustão. 

Nas últimas décadas, fatores importantes têm estimulado significantemente o 

desenvolvimento de motores de combustão interna. Estes fatores são a necessidade 

do controle da poluição em centros urbanos, e a redução do consumo de 

combustível.  

Apesar de apenas 1% dos gases emitidos por um motor de combustão serem 

nocivos, a concentração urbana destes gases eleva a quantidade a níveis 

preocupantes. A poluição automotiva tornou-se um problema significativo a partir de 

1940, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Estudos demonstraram que as 

emissões de gases tóxicos em grandes centros urbanos estavam afetando 

nocivamente a saúde da população. Em 1960, na Califórnia, foi emitida a primeira 

norma de emissões que determinava os limites máximos permitidos para emissões 
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de gases poluentes dos veículos produzidos. Atualmente, diversos países do mundo 

adotam normas de emissões determinando a máxima emissão de gases poluentes 

em veículos que transitarão em seu território. No caso de motores de combustão 

interna, adotou-se o termo “emissões” para designar os gases poluentes emitidos 

pelo veículo. Ao longo das últimas décadas, as normas de emissões tornaram-se 

cada vez mais restritivas no limite de emissões dos veículos. Atender estas normas 

tornou-se um grande desafio para os fabricantes de motores de combustão interna 

(Heywood, 1988). 

Neste desafio em tornar o motor mais eficiente, e conseqüentemente menos 

poluente e de com menor consumo de combustível, os fabricantes de motores 

desenvolveram o sistema de injeção eletrônica, em substituição ao carburador. 

Com a substituição do carburador por um sistema eletrônico de injeção, foi 

possível aperfeiçoar o controle da combustão do motor. O carburador é um sistema 

mecânico limitado, e o seu funcionamento não será abordado neste trabalho. 

Na tabela 1.1, há o histórico da implementação do sistema de injeção 

eletrônica em motores de combustão interna por centelha. 

TABELA 1.1 – Histórico de implementação do sistema da injeção eletrônica 

(AUTOMOTIVE NEWS, 2004) 

Data Histórico 

1937 A injeção direta é aplicada em motores de aviação 

1951 A injeção direta é aplicada nos carros de corrida nas 500 milhas de Indianápolis, nos 

USA 

1954 É feita a injeção de combustível no tubo de admissão dos carros de corrida 

1967 Primeiro sistema de injeção pulsado com controle eletrônico chamado  

Jetronic Bosch. Aplicado nos VW, Opel, Mercedes-Benz e Volvo 

1973 Sistema de injeção continua eletromecânico K-Jetronic Bosch. Aplicado nos Porsche, 

Mercedes-Benz e Volvo 

1973 Sistema de injeção L-Jetronic Bosch. Aplicado nos VW, Opel, BMW e Fiat 

1979 Sistema de injeção Motronic Bosch com controle eletrônico simultâneo de injeção e 

ignição com uma unidade de comando. Aplicado nos Porsche e BMW 

1981 Sistema de injeção LH-Jetronic Bosch. Aplicado nos veículos Volvo 

1982 Sistema de injeção KE-Jetronic Bosch com injeção contínua eletromecânica, controle 

de pressão de combustível e emissão de poluentes. Aplicado nos veículos Mercedes-

Benz 

1986 Sistema de injeção KE-Jetronic Bosch com injeção contínua eletromecânica de 

combustível. Aplicado nos VW, Fox para exportação para o Canadá e USA 
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1988 Sistema de injeção LE-Jetronic Bosch de combustível controlada eletronicamente e 

sistema EZK para controle de ignição com controle de detonação. Aplicada 

inicialmente nos VW GTI e Santana Executivo. Depois Monza MPFIe Kadett GSI 

1991 Domínio da injeção eletrônica nos veículos nacionais 

1994 Saída da última fábrica de carburadores do Brasil 

 

A empresa Robert Bosch GmbH foi a primeira a produzir em série um sistema 

de injeção eletrônica, isto ocorreu com o Volkswagem 1600 em 1967. Este sistema 

de injeção eletrônica foi denominado sistema Jetronic. Até então, nenhum sistema 

mecânico foi capaz de permitir ganhos de desempenho, redução de consumo de 

combustível e produzir tão baixas emissões. O sistema Jetronic tornou-se referência 

como um sistema robusto e durável. Na década de 80, praticamente todas as 

montadoras européias tinham os seus veículos equipados com o sistema eletrônico 

de injeção. 

O sistema Jetronic tinha uma central de controle computadorizada e sensores 

que medem o fluxo e a temperatura do ar admitido. Baseado nessas medições, o 

sistema ajustava a quantidade de combustível a ser injetada. 

Em 1979, a empresa Robert Bosch introduziu a nova geração do sistema de 

injeção Jetronic, chamada Monotronic. O sistema Monotronic trazia a inovação de 

controlar a ignição e a injeção de gasolina em uma única unidade de controle. 

As inovações continuaram, e em 1995, a Bosch introduziu o controle eletrônico 

da válvula de aceleração. A válvula de aceleração é conhecida vulgarmente como 

“borboleta” de aceleração. Este sistema foi denominado ME-Motronic. Essa inovação 

contribuiu no melhor controle do fluxo de ar de admissão e permitiu o envio do sinal 

de posição da borboleta para os sistemas de controle de ignição e injeção de 

combustível. O sistema ME-Motronic foi o primeiro sistema do tipo “drive by wire”, ou 

seja, um sistema sem cabo de acionamento da borboleta. 

O controle de injeção de combustível determina a quantidade necessária de 

combustível para o motor em função das medições feitas pelos sensores do motor. 

Este sistema injeta a mesma quantidade de combustível em todos os cilindros. 

O objetivo deste trabalho é avaliar quais são as vantagens de ser reduzir 

cilindro a cilindro individualmente a quantidade de injeção. O sistema de injeção 

utilizado como referência para o objetivo proposto é o sistema ME-Motronic da 

Bosch para motores de combustão interna por centelha. 
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Foi executado um experimento em um motor operando em carga parcial em 

dinamômetro de bancada, cujos resultados obtidos são apresentados e foram 

avaliados em termos de torque útil, consumo especifico de combustível, emissões de 

gases poluentes e estabilidade cíclica da combustão. As vantagens desta alteração 

do sistema são expostas na conclusão deste trabalho. 

 

2 Sistemas de Injeção eletrônica 

 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo descreve-se o funcionamento básico de alguns tipos de 

sistemas de injeção eletrônica. A partir do sistema denominado Jetronic até o  

ME-Motronic explanando suas principais características e a evolução destes 

sistemas. 

 

2.2 Sistema Jetronic 

 

O tipo Mono-ponto de injeção eletrônica é caracterizado por um único injetor de 

combustível eletromagnético localizado acima da válvula de aceleração do motor. 

Esse injetor fornece combustível de forma intermitente através de pulsos elétricos 

comandados pela central eletrônica, controlando a injeção de combustível. 

O tipo Multi-ponto de injeção eletrônica tem injetores eletromagnéticos 

próximos a válvula de admissão de cada um dos cilindros do motor. Esse tipo de 

sistema de injeção eletrônica é capaz de controlar melhor a mistura de ar e 

combustível de forma mais eficiente do seu sistema predecessor (Mono-ponto). 

 

2.2.1 Sistema Mono-Jetronic 

 

É um sistema do tipo mono-ponto, eletronicamente controlado, para motores 

aspirados de quatro cilindro. O principal componente deste sistema é a central 

eletrônica de comando, a qual, com base na posição da válvula de aceleração, 
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determina a largura do pulso elétrico para acionar o injetor, e, conseqüentemente a 

quantidade de combustível a ser fornecida. 

Atuadores e sensores auxiliam o sistema a controlar a quantidade de 

combustível necessária a ser injetada no motor. Com a variação da rotação e a 

posição da válvula de aceleração, a central eletrônica controla a mistura de ar 

combustível através da relação da rotação pela posição da válvula. Com esta 

relação, o sistema é capaz de manter a vazão de combustível próxima ao valor ideal, 

provendo menores emissões e consumo de combustível. 

Na FIGURA 2.2.1.a os componentes do sistema de injeção do tipo Mono-

Jetronic são apresentados. 

 

 

Figura 2.2.1.a – Componentes do Sistema de Injeção tipo Mono-Jetronic 
[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 
2.2.2 Sistema K-Jetronic 
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O sistema K-Jetronic é um sistema multi-ponto. Neste sistema não há injetor 

controlado eletromagneticamente o controle de injeção é feito através de distribuidor 

de combustível. 

Esse sistema possui um dispositivo de medição de fluxo de ar de admissão. De 

acordo com o fluxo de massa de ar admitido, o combustível é fornecido, e misturado 

ao ar admitido de forma contínua. Esse sistema permite um controle das emissões 

mais eficaz. 

Na FIGURA 2.2.1.b são apresentados os componentes do sistema K-Jetronic 

 

 

 

Figura 2.2.1.b – Componentes do Sistema de Injeção tipo K-Jetronic 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

O combustível proveniente do tanque é bombeado ao acumulador de pressão. 

O regulador de pressão mantém a pressão primária constante. O combustível 
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necessário chega aos injetores através do distribuidor de combustível de forma 

contínua, o excesso de combustível retorna ao tanque. 

O combustível é injetado individualmente em cada cilindro do moto. A 

quantidade necessária é comandada pela variação da abertura da passagem de 

combustível no distribuidor.  

A FIGURA 2.2.2.b apresenta os componentes do distribuidor de combustível e 

do injetor 

 

  

FIGURA 2.2.2.a – Componentes da distribuição de combustível do Sistema de 

Injeção tipo K-Jetronic [AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-

ROM] 

 

2.2.3 Sistema KE-Jetronic 

 

KE-Jetronic é baseado no K-Jetronic. Esse sistema tem maior capacidade de 

processamento. Ele permiti que componentes eletrônicos adicionais sejam 

incorporados ao sistema de injeção tornando o sistema mais preciso para as mais 

diferentes condições de operação do motor. Os componentes adicionais do sistema 

são: 

 Sensor para medir a variação de vazão de ar; 

 Atuador de pressão para ajustar a razão ar-combustível; 

 Regulador de pressão de combustível para manter a pressão de 

combustível estável e prover uma função de corte de combustível quando o 

motor é desligado 

A FIGURA 2.2.3.a apresenta os componentes do sistema KE-Jetronic 
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FIGURA 2.2.3.a – Componentes do Sistema de Injeção tipo KE-Jetronic 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

O controle do fluxo de combustível tornou-se mais preciso no sistema  

KE-Jetronic. Neste sistema há um atuador de pressão eletro-hidráulico. O atuador de 

pressão eletro-hidráulico é montado dentro do distribuidor de combustível. A pressão 

é controlada eletronicamente provendo ao motor um fluxo constante e proporcional 

ao fluxo de ar admitido. 

A FIGURA 2.2.3.b mostra o atuador de pressão eletro-hidráulico em detalhes. 
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FIGURA 2.2.3.b – Atuador de pressão eltro-hidraúlico  

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

2.2.4 Sistema L-Jetronic 

 

Trata-se de um sistema que controla a injeção de forma intermitente com 

injetores que atuam eletromagneticamente. A quantidade necessária de combustível 

é determinada pelo tempo de abertura do injetor. 

O sistema L-Jetronic mede o fluxo de ar que entra no motor e as principais 

variáveis controladas são o fluxo de ar admitido e a rotação do motor. 

Este sistema é a combinação das vantagens da medição direta de fluxo de ar 

do sistema K-Jetronic com o aumento do processamento das leituras dos sensores. 

O aumento da capacidade do processador da central eletrônica permitiu que mais 

funções de controle fossem implementadas, um exemplo é o ajuste no controle de 

mistura de ar e combustível em função de um mapa de carga (torque) versus 

rotação do motor. 
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Devido ao novo controle de injeção a pressão do sistema de combustível foi 

aumentada para 250kPa ou 300kPar permitindo uma melhor mistura do combustível 

com o ar de admissão. Com a pressão de combustível maior, o combustível injetado 

pelos orifícios transforma-se em gotículas menores permitindo uma melhor mistura 

com o ar admitido. Mais uma evolução que permitiu a redução emissões. 

A FIGURA 2.2.4.a mostra detalhes do sistema L-Jetronic 

 

 

 

FIGURA 2.2.4.a – Componentes do Sistema de Injeção tipo L-Jetronic 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

O sensor de medição de fluxo de ar de admissão foi que apresentou mudança 

de projeto mais significativo, conectado diretamente na central eletrônica de 

comando. Fazendo uso de um defletor que se movimenta em função do fluxo de ar 

que passa pelo sistema de admissão do motor, através de um sensor de posição a 
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central eletrônica calcula o fluxo de ar em conjunto dos sensores de pressão e 

temperatura do ar admitido. Na FIGURA 2.2.4.b o sensor de medição do fluxo de ar 

de admissão é mostrado em detalhes. 

 

 

 

FIGURA 2.2.4.b – Sensor de fluxo de ar de admissação  

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

Outra modificação significativa implementada no sistema L-Jetronic foi a 

introdução do sistema da linha de combustível com a válvula de alívio, tornando 

mais simples o sistema. A FIGURA 2.2.4.c mostra uma comparação dos sistemas de 

linha de combustível. 
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FIGURA 2.2.4.c – Comparação da linha de combustível tradicional e sem-

retorno [AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

2.2.5 Sistema LH-Jetronic 

 

O sistema LH-Jetronic é similar ao sistema L-Jetronic. A diferença é o método 

de como o fluxo de ar de admissão é medido. O LH-Jetronic usa um sensor mássico 

de filme quente para medição do fluxo de ar em massa de admissão. Deste modo, 

não é mais necessária a determinação da quantidade de combustível a ser injetado 

não depende mais da densidade do ar, a qual varia de acordo com a temperatura e 

pressão. A medição é feita diretamente pelo sensor de medição mássico de filme 

quente. 

A central eletrônica de controle foi modificada. No sistema LH-Jetronic a central 

eletrônica inclui um microcomputador, um programa de controle, uma memória de 

dados e um conversor analógico digital. Esta modificação permitiu que a central 

eletrônica fosse programada com algoritmo incluindo lógicas e estratégias de forma 

que o motor consumisse o mínimo de combustível e emitisse o mínimo de gases 

nocivos. A FIGURA 2.2.5.a detalha o sistema LH-Jetronic. Na FIGURA 2.2.5.b é 

mostrado em detalhe o sensor de filme quente. 
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FIGURA 2.2.5.a – Componentes do Sistema de Injeção tipo LH-Jetronic 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

 

 

FIGURA 2.2.5.b – Sensor de Filme Quente [AUTOMOTIVE Handbook; Robert 

Bosch; 2002; CD-ROM] 
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2.3 Sistema Motronic 

 

Motronic é o nome dado para o controle de malha fechada e aberta para 

motores de ignição por centelha. Essencialmente, combina a injeção eletrônica de 

combustível e o controle de ignição em uma única central de comando. 

Gradualmente, várias funções foram incorporadas ao sistema para responder as 

legislação e normas de emissões de gases nocivos, redução do consumo de 

combustível, de encontro com as metas de desempenho, de conforto, de 

dirigibilidade e segurança. 

 

Exemplos destas funções adicionais são: 

 Controle de marcha lenta; 

 Controle de malha fechada da razão ar combustível; 

 Recirculação de gases de exaustão para redução de emissões de Óxidos 

de Nitrogênio (NOx) e redução do consumo de combustível; 

 Controle de sobre-alimentaçao e de admissão variável (coletor de admissão 

variável) para aumentar o desempenho do motor; 

 Controle de eixo comando variável para redução de emissões de gases 

nocivos, redução de consumo de combustível e aumentar o desempenho. 

 Proteção de componentes ( exemplo: controle de detonação, limitação de 

rotação do motor, controle de temperatura de exaustão) 

 

O sistema Motronic usa os dados dos sensores para varrer o estado do veículo 

e do motor em pequenos intervalos de tempo (milissegundos para se aproximar a 

sistema de controle em tempo real). 

O principal componente do sistema é a central de controle. Nela há um 

programa com todos os algoritmos de controle – por exemplo: executar processos 

de controle de acordo com uma lógica previamente programada e uso dos dados 

(parâmetros, características e mapas programados). As variáveis de entrada 

derivam dos sensores do sistema (pressão, temperatura, etc.), cálculos são feitos na 

central de controle de acordo com o algoritmo programado, e então os sinais são 

enviados aos atuadores comandando o sistema. Com estes sinais de entrada, a 

central eletrônica detecta, por exemplo: 
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 Torque requerido; 

 Enchimento do cilindro associado a injeção de combustível; 

 Correção do avanço da ignição; 

 

Uma adicional característica, e mais significativa, foi a introdução do 

gerenciamento de torque. Anteriormente o controle dos sistemas (exemplo: controle 

marcha lenta ou limitação de rotação máxima) eram feitos por parâmetros 

controláveis (exemplo: fluxo de massa admitido, massa de combustível injetado, 

etc.). O sistema Motronic foi desenvolvido com uma estrutura de gerenciamento de 

torque, então todas as demandas de controle são coordenadas em torque requerido 

podendo ser criado pelo ajuste dos parâmetros de controle. A FIGURA 2.3.a 

apresenta esquematicamente o princípio de funcionamento desta estrutura. 

 

 

FIGURA 2.3.a – Estrutura de comando por torque requerido 

[electronic BOSCH (7ª ed)] 
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2.3.1 Sistema M-Motronic 

 

Neste sistema o motorista altera a massa de ar admitido, e conseqüentemente 

o torque, modificando a posição do pedal do acelerador e a válvula de aceleração 

que estão conectados por cabo. Com a informação do sensor de massa de ar 

admitido, a central eletrônica calcula a quantidade de ar que está na entrada da 

válvula de admissão. O algoritmo programado na central eletrônica determina qual o 

tamanho do pulso elétrico a ser comandado ao injetor para um mistura ideal e o 

ótimo ponto de avanço de centelha. Com isto o motor é controlado em seu melhor 

ponto de funcionamento. 

 

2.3.2 Sistema ME-Motronic 

 

O sistema ME-Motronic é baseado no mesmo princípio de funcionamento do 

sistema M-Motronic. O sistema ME-Motronic se diferencia pela introdução de um 

atuador que comanda a válvula de aceleração, deste modo, a válvula de aceleração 

independe da posição do pedal de acelerador. Nos sistemas anteriores o pedal de 

acelerador estava conectado com a válvula de aceleração através de um cabo. Este 

sistema é foi nomeado como “drive-by-wire”. A FIGURA 2.3.2.a os componentes do 

sistema ME-Motronic são ilustrados. 
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FIGURA 2.3.2.a – Componentes do Sistema de Injeção tipo ME-Motronic 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 

 

3 Emissões de gases poluentes e consumo de combustível 

 

Segundo Heywood (1988) as emissões de gases de exaustão de motores de 

ignição por centelha contêm óxidos de nitrogênio (óxido nítrico, NO, e uma pequena 

parcela de dióxido de nitrogênio, NO2. Juntos conhecidos como NOx). Os gases de 

exaustão também contêm monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos os 

quais são não queimados ou parcialmente queimados, os hidrocarbonetos (HC). 

Heywood (1988) também descreve que, em geral, as concentrações destes 

poluentes são diferentes dos valores calculados, supondo um equilíbrio químico. Os 

mecanismos químicos e a cinética da combustão são importantes fatores na 

determinação dos níveis de emissões. 
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3.1 Emissões de monóxido de carbono (CO) 

 

Dentro dos ciclos de operação do motor: compressão, combustão, expansão e 

exaustão, o monóxido de carbono (CO) tem a sua formação durante o processo de 

combustão. Com misturas ricas há insuficiente oxigênio para queimar o carbono do 

combustível para a formação de CO2. Em condições de mistura pobre a emissão de 

CO é baixa, dependendo somente da homogeneidade da mistura ar combustível. 

 

3.2 Emissões de hidrocarbonetos (HC) 

 

Deficiência de ar leva a combustão incompleta da mistura ar-combustível 

emitindo assim emissões de hidrocarbonetos (HC) não queimados e parcialmente 

queimados. Similarmente a emissões de CO, as emissões de HC ocorrem quando 

há mistura rica (<1) e variando a mistura em direção a mistura pobre (>1) as 

emissões de HC diminuem até certo limite de mistura pobre, neste ponto as 

emissões de HC aumentam novamente em virtude das falhas de combustão. 

 

3.3 Emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) 

 

Picos de temperatura e a duração do seu efeito são os fatores principais na 

formação de óxido nítrico (NO). Na combustão também há a produção de dióxido de 

nitrogênio (NO2) e oxido nitroso (N2O) em quantidade não significativa.  

As emissões de NOx são maiores quando a mistura está próxima a =1, sendo 

que ao empobrecer ou enriquecer a mistura a temperatura da câmara de combustão 

é dimuída. 

A relação entre os gases de emissões e a razão ar-combustível é demonstrada 

na FIGURA 3.a. 
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FIGURA 3.3.a – Variação de HC, CO, NOx, Torque e Consumo específico em 

função de  [AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; 

CD-ROM] 

 

3.4 Consumo específico de combustível 

 

Heywood (1988) descreve que em testes de dinamômetro o consumo de 

combustível é medido em massa de combustível por tempo, já o consumo específico 

de combustível é o fluxo em massa de combustível por potência de saída. Medindo 

assim quanto eficientemente o motor está usando o combustível consumido para 

produzir trabalho. É a medição da eficiência do motor. 
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4 Controles do sistema eletrônico de injeção 

 

Neste capítulo serão abordados três controles do sistema de injeção eletrônica, 

o controle de enchimento de ar, o controle de injeção de combustível e o controle da 

razão ar-combustível ajusta a quantidade de combustível. Estes são os controles 

relevantes para este trabalho. 

 

4.1 Controle de enchimento de ar do cilindro 

 

Em motores de ignição por centelha a mistura de ar e combustível é feita antes 

da válvula de admissão. Para o atendimento das normas de emissões de gases 

poluentes, um controle preciso de ar admitido é requerido, especialmente durante as 

operações dinâmicas do motor em veículo. Isto requer sensores os quais possam 

medir o fluxo de ar admitido de forma acurada em conjunto com atuadores que 

mantenham o fluxo de ar admitido controlado. 

Quando o motor está em operação em condições onde a mistura  

ar-combustível é estequiométrica, ou seja, a quantidade de ar admitido e o 

combustível injetado produzem a queima completa sem excesso, ou falta, de ar 

dentro da câmara de combustão. Existe uma relação linear entre a quantidade de ar 

admitido e o torque gerado pelo motor. Os sensores que seguem são utilizados no 

sistema de injeção do tipo Motronic: 

 Sensor de massa de ar admitido tipo filme quente (HFM) do termo em 

língua inglesa Hot Film-Air Mass Meter; 

 Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão (MAP) do termo em 

língua inglesa Intake Manifold Absolute Pressure sensor; 

 Posição da válvula de aceleração eletrônica (ETC) do termo em língua 

inglesa Eletronic Throttle Control. 

 

Com a aquisição dos sinais dos sensores a central eletrônica do motor calcula 

a relação entre a massa de ar admitida e a massa de ar em condições normalizadas  

(1013 hPa e 273 K) denominado enchimento relativo, e esta relação é independente 

do deslocamento volumétrico do motor. Este fator deve ser conhecido para 

determinar a quantidade de combustível a se ser injetada. 
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O enchimento relativo, em conjunto com o avanço de centelha, são os 

principais parâmetros que influenciam o torque do motor e são usados no controle 

de torque como variáveis. 

O sensor HFM mede a vazão mássica de ar que escoa pelo coletor de 

admissão em intervalos de 1 milissegundo, o valor obtido é convertido em 

enchimento relativo. 

O fluxo de ar que passa através da ETC é caracterizado matematicamente. As 

dependências são as pressões antes e após a ETC, a temperatura do ar de 

admissão e a abertura da ETC. 

O torque é requerido pelo pedal do acelerador do veículo, a central eletrônica 

através da medição do sensor HFM calcula o enchimento relativo e assim comanda 

a ETC para uma posição que controle o fluxo ar que entra no motor. 

 

4.2 Controle de injeção de combustível 

 

O controle de injeção de combustível tem o objetivo de prover a quantidade de 

combustível requerido para cada condição de operação do motor. Isto é feito 

eletricamente através de uma bomba de combustível, passando pelo filtro, para o 

tubo de distribuição que contém válvulas de injeção comandadas 

eletromagneticamente e que injetam combustível no duto de admissão próximo a 

válvula de admissão do motor. 

Devido às exigências da legislação o controle de emissões de gases poluentes 

e a busca de melhor desempenho do motor, o controle de injeção de combustível 

tornou-se mais preciso a cada nova geração de sistemas de injeção eletrônica. A 

correta medição da quantidade de ar admitida pelo motor define o correto tempo de 

abertura do injetor, garantindo assim a correta mistura de ar e combustível que será 

admitida no motor. A FIGURA 4.2.a mostra esquematicamente a posição dos 

injetores do motor e a FIGURA 4.2.b é um diagrama de momento e o tempo de 

abertura de um injetor. 
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FIGURA 4.2.a – Posição dos injetores [AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 

2002; CD-ROM] 

 

 

FIGURA 4.2.b – Exemplo de tempo de abertura de injetores 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 
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4.3 Controle da razão ar-combustível 

 

Em motores a combustão interna do tipo porta injetores a relação entre a 

quantidade de ar admitido e o combustível injetado, ou seja a razão ar-combustível, 

é nomeado como lambda (). Quando há a combustão completa teórica ideal o  é 

igual a 1 . 

Através de um sensor, denominado , que mede a quantidade de oxigênio nos 

gases de exaustão, e da central eletrônica, é possível ter um controle de malha 

fechada permitindo diminuir o erro no controle da mistura. 

Com envio da informação do valor  para a central eletrônica o sistema verifica 

o resultado da combustão do motor. O  desejado é regulado mudando a quantidade 

injetada de combustível. 

O  é uma importante variável para o controle da quantidade de combustível a 

ser injetado, há alguns termos normalmente utilizados para caracterizar o tipo de 

mistura dentro da câmara de combustão: 

 

 Mistura rica (<1): Obtenção do máximo desempenho do motor, o excesso 

de combustível garante que o ar admitido seja totalmente queimado na 

combustão. Utilizado em motores até 1970. Atualmente é somente usada 

para aquecimento de motores enquanto estão com a temperatura menor da 

temperatura ideal de operação. 

 Mistura estequiométrica (=1): Esta mistura é requerida para uso apropriado 

de conversores catalíticos de três vias. Nesta condição de operação o motor 

apresenta um bom compromisso entre o desempenho e as emissões de 

gases poluentes. 

 Mistura pobre (>1): Menor consumo de combustível, mas com menor 

desempenho do motor. Ocorre maior número de eventos de falhas de 

combustão, pois há ar em excesso na câmara de combustão. 
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5 Tratamento de gases de exaustão 

 

Os limites de emissões de gases poluentes são regulamentados por legislação, 

tecnologias têm sido desenvolvidas para que se obtenha o melhor desempenho do 

motor e no sistema de exaustão para remover os gases poluentes. Entre os 

componentes desenvolvidos para a redução de emissões estão os conversores 

catalíticos, oxidando a catalise para HC e CO, reduzindo a catalise para NOx. E os 

catalisadores de três – vias catalisando os três gases poluentes. 

 

5.1 Conversores Catalíticos 

 

Segundo Heywood (1988) os conversores catalíticos usados em motores a 

combustão de ignição por centelha, consistem em um material catalítico ativo 

depositado sobre um especial invólucro de metal, o qual o fluxo de gases de 

exaustão atravessa. O contato entre o metal depositado e o gás de exaustão 

acarreta uma reação química que converte os gases nocivos em gases não nocivos. 

Os metais ativos (normalmente materiais nobres) empregados para oxidação de CO 

e HC ou a redução de NOx devem ser distribuídos sobre uma grande área para que 

haja 100% de conversão dos gases nocivos de exaustão. A FIGURA 5.1.a. ilustra 

um típico conversor catalítico. 

 

 

FIGURA 5.1.a – Conversor catalítico típico 

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 
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5.2 Catalisador de três – vias 

 

Quando um motor a combustão opera em valores de  próximo a 1, então a 

redução de NO e a oxidação CO e HC podem ocorrer com um único conversor 

catalítico, denominado catalisador de três – vias, pois a tecnologia empregada neste 

componente é capaz de reduzir estes três gases simultaneamente. 

Em sistemas de injeção eletrônica através da leitura da sonda lambda a central 

eletrônica é programada para que o motor opere em ciclos de mistura rica e pobre 

em uma freqüência de aproximadamente de 1 Hz, que segundo Heywood (1988) é a 

mais eficaz janela e mais utilizada para que haja a conversão dos gases nocivos de 

exaustão. 

Devido a estas variações cíclicas na composição dos gases de exaustão 

próximos a =1, o conversor é capaz de reduzir NO quando há excesso de oxigênio 

(mistura pobre) e remover CO e HC quando há deficiência de oxigênio (mistura rica). 

A FIGURA 5.2.a e b mostram a eficiência da conversão de NO, CO e HC em um 

conversor típico de três – vias. 

 

 

FIGURA 5.2.a – Eficiencia do conversor catalítico em função de  

[AUTOMOTIVE Handbook; Robert Bosch; 2002; CD-ROM] 
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FIGURA 5.2.b – Eficiência do conversor catalítico de três – vias em função da 

razão ar-combustível 

[Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, 1988] 

 

6 Pesquisa bibliográfica 

 

Para a realização deste trabalho vários artigos e publicações relacionados a 

controles de injeção eletrônica foram pesquisados. Aqui serão apresentados 

trabalhos que serviram de referência e motivaram a execução do experimento. 

Segundo Taylor (1976), define como distribuição perfeita a condição em que 

cada cilindro de um motor de vários cilindros recebe a mesma quantidade de mistura 

para cada ciclo, apesar de que na prática esta condição não aconteça. Com um bom 

projetado, operando em condições favoráveis é possível se aproximar desta 

condição. Em contra posição há irregularidades na distribuição, em função das 

variações na quantidade de mistura e de sua qualidade, ou seja, a razão ar-

combustível, de cilindro a cilindro e de ciclo para ciclo do mesmo ciclo. 

Taylor (1976) também descreve: “É evidente que os erros na distribuição 

tendem a diminuir a máxima potência, a aumentar o mínimo consumo de 
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combustível e a estreitar a faixa na qual a operação é possível. O efeito sobre o 

desempenho do motor é desastroso se forem grandes os erros na distribuição”. 

No artigo publicado por Salber et al (2006) a qualidade no processo de 

combustão é um decisivo fator para o projeto do pós-tratamento dos gases de 

exaustão e deste modo tem um maior impacto no consumo de combustível. A fim de 

potencializar as vantagens os controles baseados softwares com estratégias 

adaptativas são necessários, como as flutuações na qualidade do combustível que 

devem ser detectadas e contrabalanceadas pela calibração. Funções adaptativas no 

controle do motor são capazes de modificar o tempo de injeção e melhorar a 

dirigibilidade. Neste artigo através de testes concluem que a otimização da 

calibração faz que consumo de combustível foi reduzido em 1% em um ciclo do tipo 

NEDC. 

Kainz e Smith (1999) em trabalho publicado na SAE apresentaram a 

contribuição da má distribuição da razão ar-combustível. Uma variação de ±0,44 da 

razão de ar-combustível representa uma variação de ± 3% em consumo de 

combustível. Apesar de muitas aplicações provêem ganhos de calibração estáticos, 

para corrigir a má distribuição da mistura, mas provendo somente uma média de 

correção na frota de motores. Estas aplicações não levam em conta as diferenças de 

componente para componente e motor para motor. Eles apresentaram um algoritmo 

que reduz a variabilidade de emissões usando somente os componentes em 

produção. 

Também neste artigo são listadas as vantagens em alterar o software do 

sistema de injeção do motor. Como não há alteração de componentes do motor as 

validações não são necessárias e as tolerâncias dos componentes em produção 

podem ser aumentadas. Há também benefícios quanto a emissões de gases 

poluentes, a repetibilidade dos resultados dos testes é melhorada, simultânea 

redução de HC (8%), CO(41%) e NOx(80%) Com relação a diribilidade de veículos 

também foi constatado ganhos, a qualidade da marcha lenta do motor foi aumentada 

devido a redução da variação de IMEP (de 5,6% para 2,5%). 

Grizzle (1991) descreve que a má distribuição da razão ar-combustível é 

ocasionada, em parte, da própria variação do injetor. Conseqüentemente os 

injetores devem ser produzidos muito próximos ao valor nominal de fluxo para evitar 

desvio acarretando um alto custo de produção. E que a correção desta variação faz 



 

33 

com que o motor opere de forma a aumentar a eficiência de conversão dos gases de 

exaustão de conversores catalíticos de três vias. 

Takubo e Goto (2007) relatam em seu artigo que com a redução da variação da 

razão ar-combustível foi possível controlar a conversão de gases de exaustão de 

forma mais precisa. 

Heywood (1988) afirma o fluxo de ar não é idêntico em cada cilindro em um 

motor multicilindro, mesmo operando em carga estabilizada. Isto acontece pelas 

diferenças do duto de admissão e outros detalhes da geometria do duto de 

admissão para cada cilindro. Encontrar, em média, variações de fluxo de massa de 

ar admitido para cada cilindro na ordem de ± 5% é completamente normal. O fluxo 

de ar dentro de cada cilindro depende da pressão do coletor de admissão, as 

variações da posição da ETC e o motor atuando em regime transiente afetam na 

determinação do combustível necessário para a combustão. Também relata que a 

variação da média da razão ar-combustível é da ordem de 2 a 6% entre os cilindros. 

Em Daniels (2008) em sua publicação sobre a tendência global dos motores 

relata que devido a maior demanda do controle governamentais de emissões um 

considerável trabalho tem sido empregado para que a medição do fluxo de massa 

de ar de admissão seja mais precisa, e no lado da alimentação de combustível a 

injeção tenha uma resposta mais rápida e precisa. Quanto a central eletrônica do 

motor tem conseguido um controle preciso mesmo durante condições transientes 

extremas, e com as regulamentações de emissões cada vez mais severas a central 

eletrônica de comando terão demandas extremas e deverão ser capazes de 

respostas rápidas a variações de condições do motor. 

 

7 Controle da razão ar-combustível por cilindro 

 

A proposta deste trabalho é modificar o controle da razão ar-combustível, de 

forma a controlar a quantidade injetada em cada cilindro. Os controles descritos 

anteriormente neste trabalho controlam a injeção de combustível de forma igual para 

todos os cilindros do motor. 

A central eletrônica envia um pulso elétrico aos injetores que se abrem 

permitindo a injeção de combustível em um determinado tempo. Este tempo, 

denominado tamanho do pulso, é igual para todos os injetores. 
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Para o controle proposto uma alteração de algoritmo da central eletrônica deve 

ser feito, de forma que, através da leitura do sensor , obtenha-se a informação para 

alterar o tamanho do pulso de um cilindro determinado. De acordo o objetivo, quer 

seja diminuir emissões de gases poluentes, reduzir o consumo de combustível ou 

melhorar o desempenho do motor, um determinado tamanho do pulso de injeção é 

requerido. A alteração permite que cada um dos injetores tenha um tempo de 

abertura independente. A FIGURA 7.a ilustra o princípio de funcionamento deste 

controle. 

 

 

FIGURA 7.a – Injeção cilindro a cilindro comparada com Injeção convencional 
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8 Levantamento experimental 

 

O experimento foi executado em um motor de combustão interna com as 

seguintes características: 

 

Disposição - linha 

Cilindros  4 

Cilindrada Total litros 1,8 

Razão de Compressão - 9,4:1 

Injeção Eletrônica do Tipo - Multi-ponto 

TABELA 8.a. – Características básicas do motor utilizado no experimento 

 

Os ensaios foram feitos em uma Bancada de Ensaios cujas características as 

seguintes: 

 

 Freio dinamométrico 

Fabricante: AVL 

Modelo: APA 100 

Faixa de trabalho: 0 a 454 Nm 

Incerteza: ±1% 

 

 Sensores de temperatura 

Fabricante: ECIL 

Modelo: Tipo K 

Faixa de trabalho: até 200ºC 

Incerteza: ±1,9ºC 

Faixa de Trabalho: até 1000ºC 

Incerteza: ±8ºC 
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 Sensor de pressão de combustão 

Fabricante: AVL 

Modelo: ZF43 – GU13Z-24 

Faixa de trabalho: 0 – 20000 kPa 

Incerteza: ±1% 

 

 Bancada de emissões 

Fabricante: AVL 

Modelo: CEB-II 

 

Gás: CO(L) 

Faixa de trabalho: 50ppm a 2000ppm 

Incerteza: ±0,1ppm 

 

Gás: CO2 

Faixa de trabalho: 1% a 16% 

Incerteza: ±0,02% 

 

Gás: CO(H) 

Faixa de trabalho: 1% a 7% 

Incerteza: ±0,02% 

 

Gás: O2 

Faixa de trabalho: 5% a 25% 

Incerteza: ±0,1% relativo 

 

Gás: HC 

Faixa de trabalho: 100ppm a 10.000ppm 

Incerteza: ±0,3ppm 

 

Gás: NOx 

Faixa de trabalho: 10ppm a 5.000ppm 

Incerteza: ±3ppm 
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 Sensor de pressão 

Fabricante: DRUCK 

Modelo: PMP Diversos 

Faixa de trabalho: -60kPa a 700kPa 

Incerteza: ±0,8kPa 

 Medidor de consumo de combustível 

Fabricante: Pierburg 

Modelo: PLU – 121 

Faixa de trabalho: máximo 75litros/h 

Incerteza: ±1% 

 Consumo específico de combustível 

Incerteza: ±0,01% 

 

 Sistema de exaustão 

Foi utilizado o conjunto de exaustão disponível no dinamômetro com conversor 

catalítico inerte, ou seja, sem carga de metais e um abafador traseiro. 
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 Características do combustível utilizado 

GASOLINA ESPECIAL BR E0-R100 

Característica Método Resultado Unidade 

n° octano motor D 2700 90,2  

n° octano pesquisa D 2699 100,6  

pressão de vapor a 37,8 GC D 5191 41,7 kPa 

densidade relativa a 20/4 GC D 4052 0,7621  

densidade relativa a 15/4 GC D 4052 0,7666  

enxofre total D 5453 106 mg/kg 

ponto inicial de ebulição D 86 39,9 grau C 

10% evaporados D 86 69,2 grau C 

50% evaporados D 86 105,0 grau C 

90% evaporados D 86 113,2 grau C 

evaporadosa 70 GC D 86 10,5 % volume 

evaporadosa 100 GC D 86 35,5 % volume 

ponto final de ebulição D 86 164,3 grau C 

TABELA 8.b – Tabela de características do combustível 

 

8.1 Procedimento do ensaio 

 

A execução do teste foi feito em duas cargas parcias, 2000 rpm com 200 kPa 

de BMEP e 2000 rpm com 800 kPa de BMEP. Duas séries de testes foram feitos em 

cada condição, a primeira série o motor foi estabilizado na condição de rotação e 

carga determinando a abertura da ETC, a cada alteração de cil foi mantido a 

posição inicial da ETC. Na segunda série o motor foi estabilizado na condição de 

rotação e carga, a cada alteração de cil a posição da ETC foi alterada para 

compensar a mudança de carga, ou seja, todos os pontos estão com o mesmo valor 

de carga. 

Cada valor apresentado é resultado de uma média de 30 segundos de 

aquisição. A temperatura de admissão foi controlada a temperatura de 25°C, a 

temperatura de fluido de arrefecimento foi controlada em 90ºC e a temperatura de 

óleo foi controlada em 80°C em todas as condições do ensaio. Adotou-se a norma 

NBR ISO 1585 como referência para o ensaio. 
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Os dutos de exaustão foram instrumentados para que os gases de exaustão, 

resultado da combustão do motor, fossem analisados pela bancada de emissões, na 

FIGURA 8.1.a há a foto da instrumentação. 

 

 

FIGURA 8.1.a – Instrumentação para aquisição de gases de exaustão 

 

A variável do experimento foi cil em dois níveis: 1,00 e 1,08. Inicialmente todos 

os valores de  foram ajustados para que tivéssemos =1 em todos os cilindros, isto 

foi feito através da leitura do  em cada cilindro pela bancada de medição de gases 

de exaustão. 

O experimento foi definido variando cil em cada cilindro e todas as interações, 

seguem as tabelas de teste: 
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Teste A – rotação 2000 rpm e 2 bar BMEP com posição da ETC fixa 

ID cil1 cil3 cil4 cil2 

1A 1,00 1,00 1,00 1,00 

2A 1,08 1,00 1,00 1,00 

3A 1,00 1,08 1,00 1,00 

4A 1,08 1,08 1,00 1,00 

5A 1,00 1,00 1,08 1,00 

6A 1,08 1,00 1,08 1,00 

7A 1,00 1,08 1,08 1,00 

8A 1,08 1,08 1,08 1,00 

9A 1,00 1,00 1,00 1,08 

10A 1,08 1,00 1,00 1,08 

11A 1,00 1,08 1,00 1,08 

12A 1,08 1,08 1,00 1,08 

13A 1,00 1,00 1,08 1,08 

14A 1,08 1,00 1,08 1,08 

15A 1,00 1,08 1,08 1,08 

16A 1,08 1,08 1,08 1,08 

TABELA 8.1.a – Tabela dos valores cil do Teste A 

 

Teste B – rotação 2000 rpm e 2 bar BMEP ajuste da posição da ETC, mantendo carga 

ID cil1 cil3 cil4 cil2 

1B 1,00 1,00 1,00 1,00 

2B 1,08 1,00 1,00 1,00 

3B 1,00 1,08 1,00 1,00 

4B 1,08 1,08 1,00 1,00 

5B 1,00 1,00 1,08 1,00 

6B 1,08 1,00 1,08 1,00 

7B 1,00 1,08 1,08 1,00 

8B 1,08 1,08 1,08 1,00 

9B 1,00 1,00 1,00 1,08 

10B 1,08 1,00 1,00 1,08 

11B 1,00 1,08 1,00 1,08 

12B 1,08 1,08 1,00 1,08 

13B 1,00 1,00 1,08 1,08 

14B 1,08 1,00 1,08 1,08 

15B 1,00 1,08 1,08 1,08 

16B 1,08 1,08 1,08 1,08 

TABELA 8.1.b – Tabela dos valores cil do Teste B 
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Teste C – rotação 2000 rpm e 8 bar BMEP com posição da ETC fixa 

ID cil1 cil3 cil4 cil2 

1C 1,00 1,00 1,00 1,00 

2C 1,08 1,00 1,00 1,00 

3C 1,00 1,08 1,00 1,00 

4C 1,08 1,08 1,00 1,00 

5C 1,00 1,00 1,08 1,00 

6C 1,08 1,00 1,08 1,00 

7C 1,00 1,08 1,08 1,00 

8C 1,08 1,08 1,08 1,00 

9C 1,00 1,00 1,00 1,08 

10C 1,08 1,00 1,00 1,08 

11C 1,00 1,08 1,00 1,08 

12C 1,08 1,08 1,00 1,08 

13C 1,00 1,00 1,08 1,08 

14C 1,08 1,00 1,08 1,08 

15C 1,00 1,08 1,08 1,08 

16C 1,08 1,08 1,08 1,08 

TABELA 8.1.c –  Tabela dos valores cil do Teste C 

 

Teste D – rotação 2000 rpm e 8 bar BMEP ajuste da posição da ETC, mantendo carga 

ID cil1 cil3 cil4 cil2 

1D 1,00 1,00 1,00 1,00 

2D 1,08 1,00 1,00 1,00 

3D 1,00 1,08 1,00 1,00 

4D 1,08 1,08 1,00 1,00 

5D 1,00 1,00 1,08 1,00 

6D 1,08 1,00 1,08 1,00 

7D 1,00 1,08 1,08 1,00 

8D 1,08 1,08 1,08 1,00 

9D 1,00 1,00 1,00 1,08 

10D 1,08 1,00 1,00 1,08 

11D 1,00 1,08 1,00 1,08 

12D 1,08 1,08 1,00 1,08 

13D 1,00 1,00 1,08 1,08 

14D 1,08 1,00 1,08 1,08 

15D 1,00 1,08 1,08 1,08 

16D 1,08 1,08 1,08 1,08 

TABELA 8.1.e –  Tabela dos valores cil do Teste D 
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8.2 Resultados 

 

GRÁFICO 8.2.a – Gráfico de resposta de Torque do Teste A 

 

 

GRÁFICO 8.2.b – Gráfico de resposta de BSFC do Teste A 
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GRÁFICO 8.2.c – Gráfico de resposta de HC do Teste A 

 

 

GRÁFICO 8.2.d – Gráfico de resposta de CO do Teste A 
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GRÁFICO 8.2.f – Gráfico de resposta de CO2 do Teste A 

 

 

GRÁFICO 8.2.g – Gráfico de resposta de NOx do Teste A 
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GRÁFICO 8.2.h – Gráfico de resposta de Torque do Teste B 

 

 

GRÁFICO 8.2.i – Gráfico de resposta de BSFC do Teste B 
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GRÁFICO 8.2.j – Gráfico de resposta de HC do Teste B 

 

 

GRÁFICO 8.2.l – Gráfico de resposta de CO do Teste B 
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GRÁFICO 8.2.m – Gráfico de resposta de CO2 do Teste B 

 

 

GRÁFICO 8.2.n – Gráfico de resposta de NOx do Teste B 

 



 

48 

 

GRÁFICO 8.2.o – Gráfico de resposta de Torque do Teste C 

 

 

GRÁFICO 8.2.p – Gráfico de resposta de BSFC do Teste C 
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GRÁFICO 8.2.q – Gráfico de resposta de HC do Teste C 

 

 

GRÁFICO 8.2.r – Gráfico de resposta de CO do Teste C 
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GRÁFICO 8.2.s – Gráfico de resposta de CO2 do Teste C 

 

 

GRÁFICO 8.2.t – Gráfico de resposta de NOx do Teste C 
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GRÁFICO 8.2.u – Gráfico de resposta de Torque do Teste D 

 

 

GRÁFICO 8.2.v – Gráfico de resposta de BSFC do Teste D 
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GRÁFICO 8.2.x – Gráfico de resposta de HC do Teste D 

 

 

GRÁFICO 8.2.z – Gráfico de resposta de CO do Teste D 
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GRÁFICO 8.2.a1 – Gráfico de resposta de CO2 do Teste D 

 

 

GRÁFICO 8.2.b1 – Gráfico de resposta de NOx do Teste D 
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GRÁFICO 8.2.c1 – Gráfico de covariância de IMEP do Teste A 

 

 

GRÁFICO 8.2.d1 – Gráfico de covariância de IMEP do Teste B 
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GRÁFICO 8.2.e1 – Gráfico de covariância de IMEP do Teste C 

 

 

GRÁFICO 8.2.f1 – Gráfico de covariância de IMEP do Teste D 
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GRÁFICO 8.2.g1 – Gráfico de PMEP do Teste A 

 

 

GRÁFICO 8.2.h1 – Gráfico de PMEP do Teste B 

 

 



 

57 

 

GRÁFICO 8.2.i1 – Gráfico de PMEP do Teste C 

 

 

GRÁFICO 8.2.j1 – Gráfico de PMEP do Teste D 
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9 Análise e Conclusões 

 

9.1 Torque 

 

Os testes C e A foram efetuados com o objetivo de avaliar como o torque do 

motor é afetado quando se empobrece cilindro a cilindro com o =1,08, até que os 4 

cilindros estejam com =1,08 em todas as suas combinações. A redução de torque 

foi na ordem de 9%, o que é significativo para o desempenho do motor. Apesar da 

redução de desempenho, aumentando a abertura da ETC esta perda de 

desempenho é compensada. 

 

9.2 Consumo específico de combustível 

 

Para a avaliação de como o consumo específico é afetado pela variação da 

razão ar-combustível os Testes D e B foram feitos com a correção da abertura da 

ETC para que o torque, e conseqüentemente o BMEP, tivessem o mínimo de 

variação. Observou-se que houve uma redução de em torno de 4% de redução de 

consumo específico de combustível, o que é significativo, avaliando que não houve 

nenhuma alteração de componentes do motor. 

Este resultado foi obtido devido a redução do PMEP, que significa a perda de 

bombeamento no ciclo de operação do motor, em virtude da maior abertura da ETC 

para se manter o mesmo torque quando os cilindros foram empobrecidos, o trabalho 

de bombeamento foi menor para produzir o mesmo trabalho, ou seja, o torque no 

eixo. 

 

9.3 Emissao de CO 

 

Avaliando os testes B e D observa-se, em concordância com o descrito no 

capítulo 3, a forte relação entre a emissão de CO e a razão ar-combustível. Os 

resultados são uma redução de 85% em média de emissão de CO, resultado muito 

significativo em apenas 8% de empobrecimento da razão ar – combustível. 
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9.4 Emissão de HC 

 

Com base nos teste B e D, devido ao torque ter sido mantida com o mínimo de 

variação, avaliou-se a emissão de HC. Os resultados obtidos foram uma redução de 

aproximadamente 30% na emissão no Teste D e aproximadamente 15% na emissão 

no Teste B. Como na emissão de CO houve significativa redução na emissão de HC, 

mas diferentemente da emissão de CO, a redução de emissão de HC do Teste B e 

D não tiveram valores próximos. A emissão de HC também é afetada de forma 

significativa pela razão ar – combustível, como a emissão de CO, mas as falhas de 

combustão em baixas cargas, ou seja, no Teste B fizeram com que a redução de HC 

no Teste B fosse praticamente a metade da redução do Teste D. 

A variação cíclica de combustão no Teste B, que significa as falhas de 

combustão, medida pela covariância de IMEP, aumentou em função do 

empobrecimento da mistura cilindro a cilindro. Já no Teste D a covariância de IMEP 

não apresentou uma variação significativa à medida que os cilindros eram 

empobrecidos. Resultando na menor redução de emissão de HC para o Teste B em 

relação ao Teste D. 

 

9.5 Emissão de NOx 

 

Os Teste B e D tem uma divergência na tendência na emissão de NOx. O Teste 

B a emissão de NOx tende a redução, em contra-partida o Teste D a tendência é 

uma maior emissão de NOx a medida que cada um dos cilindros são empobrecidos. 

A emissão de NOx é fortemente dependente da temperatura na câmara de 

combustão e a duração do pico de temperatura. No Teste B a temperatura é inferior 

ao Teste D, desta forma a temperatura de combustão, sendo menor que no Teste D, 

produz menos emissão de NOx e o empobrecimento da razão ar – combustível 

acarreta em uma menor temperatura na câmara e conseqüentemente menor 

emissão de NOx. O Teste D tem a temperatura de combustão maior que no Teste B 

e conforme houve o empobrecimento da razão ar – combustível a temperatura os 

picos de temperatura permaneceram por mais tempo e conseqüentemente houve 

aumento na emissão de NOx. 
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9.6 Eficiência do conversor catalítico 

 

O experimento foi ensaiado com um conversor catalítico inerte, ou seja, não 

efetuava a catalise dos gases de exaustão. Desta forma aqui será avaliado os 

resultados com base na FIGURA 5.2.a e FIGURA 5.2.b. 

A eficiência do conversor catalítico para a conversão de NOx é muito afetada 

quando há empobrecimento da razão ar-combustível, em contra-partida as emissões 

de CO e HC permanecem inalteradas Desta forma o empobrecimento da razão ar-

combustível afetará as emissões de NOx 

 

9.7 Vantagens da variação da razão ar – combustível cilindro a cilindro 

 

Os resultados dos Testes demonstraram que se obtêm redução de emissão de 

CO, HC e consumo de combustível. Deste ponto de vista seria vantajoso o uso de  

 = 1,08 em todos os cilindros. 

Mas as normas de emissões vigentes também determinam o limite máximo 

permissível para a emissão de NOx. E o uso do conversor catalítico de três vias tem 

sua eficiência de conversão muito reduzida quando se opera no motor com valores 

de  = 1,08. 

Limitando-se ao motor do estudo e das condições dos testes aqui 

apresentados, a variação cilindro a cilindro da razão ar-combustível é vantajosa, pois 

possibilita flexibilidade ao controle da combustão do motor. 

Empobrecendo a razão ar – combustível de forma igual em todos os cilindros 

obtemos os valores mínimos de emissões de gases nocivos e consumo, o que é 

vantajoso, mas com a perda da eficiência de conversão de NOx, o que é uma 

desvantagem. 

Com a variação de cilindro a cilindro é possível obter valores parciais de 

emissões e consumo, sendo assim é possível determinar qual o melhor 

compromisso entre a eficiência de conversão de NOx e desempenho do motor em 

conjunto com a redução de emissões de gases poluentes e consumo de 

combustível. 
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10 Trabalhos Futuros 

 

Este trabalho foi resultado de um experimento em único motor, levantamento 

de dados sem repetição e duas condições de carga. Os custos envolvidos foram o 

fator limitante. 

Como conseqüência disto, há possibilidade de aumentar a abrangência do 

estudo aqui relatado com uma pesquisa em motores de diferentes características, 

observando se as conclusões são aplicáveis também em outros motores. 

Além de motores com outras características, o aumento da abrangência das 

cargas medidas acrescentaria uma importante contribuição para se relatar e 

comprovar o que foi exposto neste trabalho. 

 

10.1 Variação de ignição cilindro a cilindro 

 

Seguindo a mesma motivação da variação da razão ar-combustível, a variação 

cilindro a cilindro do avanço de ignição pode ser objeto de estudo em trabalhos 

futuros. Variando-se o avanço de ignição cilindro a cilindro de forma similar ao 

exposto neste trabalho é possível avaliar quais seriam as vantagens em um controle 

deste tipo. 
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