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Lista de Abreviaturas

• ABNT: Associação brasileira de normas técnicas

• ADM: árvore de manivela ou virabrequim

• AEAC: Álcool etílico anidor combustível

• AEHC: Álcool etílico hidratado combustível

• BP: British Petroleum (empresa petrolífera)

• CNP: Conselho nacional de petróleo

• CNPE: Conselho nacional de política energética

• CRS: Common Rail System

• CTE: Composto de chumbo tetraetila

• CV: cavalo vapor (unidade de medida de potência

• EDC: Diesel eletrônico

• GLP: gás liquefeito de petróleo

• GM: General Motors

• GNV: Gás natural veicular

• IAD: Índice antidetonante

• MCI: motor de combustão interna

• PMI: ponto morto inferior

• PMS: ponto morto superior
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• REGAP: Refinaria Gabriel Passos

• UCE: Unidade de controle eletrônico

• UIS: Unit Injector System
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Prefácio

Este trabalho foi desenvolvido como material didático para a disciplina Tec-
nologia de Motores do Curso de Tecnológo de Mecanização Agrícola da
UNIC(Universidade de Cuiabá) campus Tangará da Serra, mas será útil para
outros profissionais e estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica.

No capítulo 1, apresentamos um breve histórico dos motores de com-
bustão interna cujos primórdios inicia-se na revolução industrial com James
Watt. Um estudo detalhado das partes e dos componentes de um motor de
combustão interna é apresentado no próximo capítulo, bem como as devidas
explicações dos motores de quatro e dois-tempos a diesel e a gasolina. No
capítulo 3, fazemos um estudo dos tipos de combustíveis usados nos mo-
tores de combustão interna, dando ênfase aos diversos tipos de óleo diesel
lançados recentemente no mercado. Nos demais capítulos apresentamos
os demais sistemas relacionados com tais motores, tais como os sistemas
de alimentação e injeção eletrônica, arrefecimento, lubrificação. Encerramos
estas notas no capítulo 8 em que são apresentados curiosidades e outros
assuntos relacionados com os motores de combustão interna, combustíveis
e os sistemas estudados anteriormente. Além disso, estas notas possuem
diversas ilustrações para facilitar o entendimento.

Tangará da Serra, agosto de 2014
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Capítulo 1

Introdução

"O motor a diesel pode ser alimentado por óleos vegetais e ajudará no de-
senvolvimento agrário dos países que vierem a utilizá-lo. O uso de óleos
vegetais como combustível pode parecer insignificante hoje em dia, mas
com o tempo irá se tornar tão importante quanto o petróleo e o carvão são
atualmente".

Rudolph Diesel

1.1 Breve Histórico

Figura 1.1: Máquina a vapor de
James Watt

Já no século XVII se idealizavam os
primeiros veículos impulsionados a vapor;
Ferdinand Verbiest, um padre de Flan-
dres, demonstrara-o em 1678 ao conce-
ber um pequeno carro a vapor para o
imperador da China. Em 1769, Nicolas-
Joseph Cugnot elevava a demonstração
à escala real, ao utilizar um motor a
vapor para movimentar uma carruagem.
Esta foi, sem dúvidas, uma das bases
para o surgimento do automóvel, embora
sua aplicação tenha passado aparente-
mente despercebida na sua terra-natal,
França. Por mais de 100 anos foi usado

as máquinas à vapor no qual a água transforma em vapor em uma caldeira e
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levado para uma câmara que movimenta um pistão. Para transformar a água
em vapor eram usados lenha ou carvão, mas o rendimento de tais máquinas
era muito baixo, apesar de terem propiciado a revolução industrial no século
XVIII.

Em 1801, no Reino Unido, Richard Trevithick montou o que seria uma
vagão movido a vapor. Esse tipo de veículo manteve-se em voga durante
algum tempo, sofrendo inovações ao longo das décadas seguintes como a
trava à mão, caixa de velocidades e direção; algumas atingiram o sucesso
comercial, contribuindo significativamente para a generalização do tráfego,
até que uma reviravolta contra este movimento resultou em leis restritivas no
Reino Unido, a chamada Lei da Bandeira Vermelha (1862), a qual obrigava
os veículos serem precedidos por um homem a pé acenando uma bandeira
vermelha. Esta lei, suprimida em 1896, atrasou o desenvolvimento do au-
tomóvel no Reino Unido, no entanto impulsionou a construção de estradas
de ferro e locomotivas.

Figura 1.2: Nikolaus Otto

São considerados motores de combustão in-
terna aqueles que utilizam os próprios gases
de combustão como fluido de trabalho, ou seja,
são estes gases que realizam os processos de
compressão, aumento de temperatura (queima),
expansão e finalmente exaustão. Apenas nos
anos de 1860 os motores de combustão in-
terna começaram a surgir, destaca o trabalho de
J.J.E. Lenoir que construiu os primeiros motores
de combustão interna, mas não havia com-
pressão antes da combustão. Foram comercia-
lizados cerca de 5000 unidades de até 6 HP com
eficiência em torno de 5%.

Nikolaus August Otto (1832-1891) nascido
em Holzhausen an der Haid na Alemanha, teve

contato na época com outros inventores e cientistas que ao mesmo tempo e
até antes de Otto já trabalhavam em projetos semelhantes, pois na época, o
motor a vapor já estava bem difundido entre eles. Ele teve a idéia de cons-
truir um mecanismo, baseado no conjunto mecânico de pedal e manivela
muito utilizado em serviços braçais e nas bicicletas, onde uma mistura de ar
e combustível pudesse explodir e gerar força e movimento. Esse mecanismo
foi projetado e construído para trabalhar em um ciclo de quatro tempos, daí o
nome no motor que ficou conhecido como motor de combustão interna ciclo
Otto.

O motor de Otto obteve inúmeras vantagens em relação ao motor a va-
por. Uma delas é o baixo peso já que o motor a combustão interna não
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precisava de um reservatório de água para ser aquecida, muito menos um
combustível para ser queimado e aquecer a água, sendo na época comum
utilizar a lenha ou o carvão. Outra vantagem era o baixo consumo de com-
bustível, embora ainda sendo benzeno e um sistema de alimentação de
combustível não muito eficiente, que se diferenciava dos motores anteri-
ores, onde em poucos quilômetros ou em poucas horas de funcionamento
queimavam um balaio de lenha.

A potência dos motores de combustão interna ciclo Otto também supe-
rava, em proporções de tamanhos, a do motor a vapor. Apenas a pressão do
vapor empurrava os pistões e bielas para gerar força e movimento rotativo
enquanto no motor de ciclo Otto uma explosão de combustível, um poder
térmico e um deslocamento de gases assumia o papel do vapor com muito
mais eficiência, gerando maior potência. Quando a utilização de gasolina,
que antes de ser utilizada nos motores era um subproduto do petróleo jo-
gado fora, passou a ser um combustível com mais poder de explosão e com
um percentual de lubrificação, alimentando os motores, o motor de ciclo Otto
aumentou ainda mais a sua potência e torque.

O motor de combustão interna ciclo Otto com todas essas vantagens,
sendo mais leve e compacto oferecendo mais versatilidade em comparação
com os motores a vapor, logo se consagrou como a força motriz que se
estenderia até os dias atuais nas mais diferentes aplicações que pudesse
servir com a sua força de trabalho ao homem. Os automóveis, as embar-
cações, os ônibus, os caminhões, as máquinas de trabalho rural e de can-
teiros de obras, assim como na indústria em geral e até mesmo na aviação
utilizam ainda o princípio de funcionamento, em motores de combustão in-
terna, de 150 anos atrás. Ele também conseguiu vender cerca de 5.000
unidades agora com eficiência em torno de 11%.

É geralmente aceito que os primeiros automóveis de combustão interna
a gasolina tenha surgido quase simultâneamente através de vários inven-
tores alemães, trabalhando de forma independente. No entanto, podemos
considerar que o carro mais antigo da história foi criado por Karl Benz, na
Alemanha, em 1885. O inventor, fundador da empresa alemã Mercedez-
Benz e considerado o Pai do Automóvel, introduziu o uso do motor de com-
bustão interna a quatro tempos e a gasolina, em um veículo com apenas
três rodas.

Em 1876, o engenheiro alemão Rudolf Diesel,(1858-1913) lançou uma
patente de um novo tipo de motor de combustão interna. Sua intenção de
iniciar a combustão pela injeção de um combustível líquido no ar aquecido
apenas por compressão permitiu dobrar a eficiência dos motores da época.
Muito maiores taxas de compressão,sem detonação, eram agora possíveis.
Após muito esforço, Diesel levou cinco anos para conseguir por em prática
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um motor de ignição por compressão.
A linha de produção em larga escala de automóveis a preços acessíveis

foi lançada por Ranson Olds em sua fábrica Oldsmobile em 1902. Este con-
ceito foi amplamente expandido por Henry Ford, no início de 1914. Como
resultado, os carros da Ford saíam da linha de produção com tanta veloci-
dade, que a pintura tornou-se um gargalo. Somente a cor "negro japonês"
secava rápido suficiente, forçando a empresa a deixar de oferecer os carros
nas outras cores.

1.2 A Evolução dos Automóveis no Brasil

Pode-se dizer que a era automobilística nasceu no Brasil no dia 25 de novem-
bro de 1891, quando desembarcou no porto de Santos, do navio Portugal,
o primeiro carro importado, adquirido pelo jovem inventor do avião, Alberto
Santos Dumont, que mais tarde seria conhecido como o Pai da Aviação. O
carro era um reluzente Peugeot, com motor Daimler a gasolina, de 3, 5 cv e
dois cilindros em V, conhecido pelos franceses como voiturette, por ser muito
parecida com uma charrete. Seu proprietário o comprara por 6.200 francos,
em Valentigney, cidade perto de Paris, e o trouxe diretamente para Santos.
Mais tarde, o veículo foi levado a São Paulo, permanecendo na residência
de Santos Dumont. A Romi-Isetta, foi o primeiro carro fabricado no Brasil,
produzido pelas indústrias Romi na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, no
interior paulista.

O Brasil é um dos países do mundo a fazer um protótipo de um carro. Uti-
lizando um motor de origem francesa, o inventor paulistano Paulo Bonadei
foi o pioneiro. O veículo ficou pronto em 1905, quando Paulo percebeu um
pequeno detalhe: o carro era maior que a porta de sua garagem, que teve
que ser alargada. Em 1910, a Ford já estava montando o Ford "T" em São
Paulo. Em 1925, a companhia Chevrolet fez o carro "Cabeça de Cavalo".
Em 31 de março de 1952, presidente da Comissão de Desenvolvimento In-
dustrial instalou no Brasil a sub-comissão de jipes, tratores, caminhões e
automóveis.

Em meados de 1956, durante o governo do presidente Juscelino Ku-
bitschek, saíam às ruas os primeiros carros fabricados produzidos pela Fábri-
ca Nacional de Motores, que era responsável pela produção de caminhões
pesados. Posteriormente vieram: automóvel JK com estilo Alfa-Romeo, Har-
vester, Mercedes-Benz do Brasil com seus caminhões e ônibus, a Scania e a
Toyota. Logo depois, carros de passeio e camionetas começaram a ser fabri-
cados: Wolksvagen, DKW-Vemag, Simca, Galaxie, Corcel (Ford), Chevrolet
Opala (GM), Esplanada, Regente e Dogde Dart (Chryler).
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Capítulo 2

Motores de Combustão
Interna

"O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais
inteligência".

Henry Ford

2.1 Introdução

Motor de combustão interna é uma máquina térmica, que transforma a ener-
gia proveniente de uma reação química em energia mecânica. O processo
de conversão se dá através de ciclos termosexânicos que envolvem expan-
são, compressão e mudança de temperatura de gases.

São considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam
os próprios gases de combustão como fluido de trabalho. Ou seja, são
estes gases que realizam os processos de compressão, aumento de tem-
peratura (queima), expansão e finalmente exaustão. Assim, este tipo de
motor distingui-se dos ciclos de combustão externa, nos quais os processos
de combustão ocorrem externamente ao motor. Neste caso, os gases de
combustão transferem calor a um segundo fluido que opera como fluido de
trabalho, como ocorre nos ciclos Rankine (é um ciclo termodinâmico rever-
sível que converte calor em trabalho).

Existem dois tipos principais de motores à explosão: motores de movi-
mento alternado ou motores alternativos e motores rotativos. Os motores
alternativos possuem êmbolos que se move para cima e para baixo ou para
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Figura 2.1: Motor de combustão interna

frente e para trás. Uma parte chamada virabrequim transforma este movi-
mento alternado em movimento circular, giratória, que aciona rodas. Um
motor rotativo, conhecido também como motor Wenkel, utiliza rotores no lu-
gar de êmbolos. Os rotores produzem diretamente o movimento giratório.

Durante as últimas três décadas, novos fatores de mudança tornaram-se
importantes e influenciaram no projeto e operação dos motores de com-
bustão, tais como a necessidade de controlar a emissão de poluentes, a
otimização do consumo de combustíveis, a redução de peso, a redução de
custos e a redução de perdas térmicas.

2.2 Classificação

Os motores de combustão interna podem ser classificados quanto à apli-
cação, quanto ao projeto básico, quanto ao ciclo de trabalho, quanto ao
combustível utilizado, quanto a preparação da mistura e quanto ao sistema
de ignição. (Ver [3]).

1. Quanto à aplicação:

(a) Automóveis

(b) Caminhões

(c) Naval

14
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Figura 2.2: Classificação dos motores alternativos

(d) Aeronaves leves

(e) Geração elétrica

(f) Motores portáteis

2. Projeto básico:

(a) Alternativos. Estes motores são classificados conforme o número
e a disposição dos pistões ou cilindros.

i. Monocilindros
ii. Cilindros em linha
iii. Cilindros em V
iv. Cilindros opostos
v. Cilindros em W

vi. Pistões opostos
vii. Cilindros radiais

(b) Rotativos (Motores Wankel)

3. Ciclo de trabalho:

15
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(a) Quatro tempos

i. Aspirado
ii. Superalimentado
iii. Turbocomprimido

(b) Dois tempos

i. Superalimentado
ii. Turbocomprimido

4. Combustível:

(a) Gasolina

(b) Diesel

(c) Gás natural

(d) GLP

(e) Àlcool

(f) Biocombustível

5. Preparação da mistura

(a) Carburação

(b) Injeção

i. Monoponto
ii. Multiponto

(c) Injeção direta

6. Sistema de ignição:

(a) Por centelha

(b) Por compressão

2.3 Principais Partes dos Motores
de Combustão Interna

Um motor de combustão interna se divide em três partes principais: cabeçote,
bloco e cárter conforme a figura (2.3).

16
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Figura 2.3: Partes principais de um motor de combustão interna

2.3.1 Cabeçote do Motor

O cabeçote é a parte superior do motor. Normalmente os cabeçotes de mo-
tores resfriados a água são fabricados em ferro fundido, e em circunstâncias
especiais que exige pouco peso, são fabricados em alumínio. A função do
cabeçote é selar a parte superior dos cilindros e deve ser robusto e rígido o
suficiente para distribuir as forças dos gases uniformemente para o bloco do
motor. (Ver [1]).

No cabeçote, temos:

1. Válvulas

2. As velas de ignição nos motores de ignição por centelha

3. Os bicos injetores nos de ignição por compressão

4. Eixo de cames ou comando de válvulas

Quase todos os motores tem válvulas no cabeçote. A função das válvu-
las é controlar a entrada e a saída de gases no cilindro. A válvula de
descarga suporta temperaturas entre 700 ◦C e 750 ◦C. O motor de quatro
tempos convencional apresenta duas válvulas por cilindro: uma de admissão

17



Introdução aos Motores de Combustão Interna

Figura 2.4: Cabeçote do motor

e outra de descarga. Além disso, a capacidade de escoamento da válvula de
descarga pode ser menor que da válvula de admissão, e recomenda que o
diâmetro da válvula de descarga deva ser 0, 83−0, 87 do diâmetro da válvula
de admissão.

A função da vela de ignição é conduzir a alta voltagem elétrica para o
interior da câmara de combustão, convertendo-a em faísca para inflamar a
mistura ar/combustível. Apesar de sua aparência simples, é uma peça que
requer para sua concepção a aplicação de tecnologia sofisticada, pois ao
seu perfeito desempenho está diretamente ligado o rendimento do motor, os
níveis de consumo de combustível, a maior ou menor carga de poluentes
nos gases expelidos pelo escape, etc.

O eixo de cames, feito de ferro fundido ou aço forjado, com um came por
válvula, é usado para abertura das mesmas. Em motores de 4 tempos o eixo
de cames gira com a metade da velocidade da árvore de manivela (virabre-
quim). Tuchos mecânicos ou hidráulicos, acionados pelos cames coman-
dam as válvulas. Dependendo da posição do eixo de cames e das válvu-
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Figura 2.5: Válvulas do motor

Figura 2.6: Corte de uma vela de ignição

las, peças adicionas são requeridas para transmitir o movimento dos tuchos
para as hastes das válvulas. Além disso, este eixo controla a abertura e
o fechamento das válvulas de admissão e descarga. Recebe movimento
da árvore de manivelas, possui um ressalto ou came para cada válvula
e gira com metade da velocidade da árvore de manivelas. Os ressaltos
atuam sobre os impulsionadores das válvulas em tempos precisos. Os
eixos de cames são fabricados em aço forjado ou ferro fundido (ao níquel-
cromo-molibdênio). Passam por tratamentos como cementação e tempera
de maneira a oferecer a máxima resistência ao desgaste dos ressaltos. Em
alguns caso, o eixo de comando de válvulas pode ser encontrado no bloco
do motor.

Componentes de altíssima precisão nos motores diesel, os bicos inje-
tores tem a principal função de pulverizar o combustível sob pressão na
massa de ar quente dentro da câmara de combustão. Existem no mercado
bicos injetores de controle mecânico e eletrônico. Quanto mais eficaz for a
pulverização melhor será o rendimento do motor, maior será a economia de
combustível e menores serão níveis de emissões de gases poluentes.
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Figura 2.7: Bico injetor da Valtra 420Ds Trator 985S

Um aspecto extremamente relevante para o bom funcionamento do mo-
tor nos vários regimes de rotação é a regulagem adequada do conjunto de
comando de válvulas e as válvulas propriamente ditas. O virabrequim aciona
a árvore de comando de válvulas por intermédio de uma corrente, ou por
um conjunto de engrenagens ou ainda por correia dentada, em uma relação
2 : 1 conforme a figura (2.8). Nos motores de quatro cilindros, hoje em dia,
é muito comum se utilizarem quatro válvulas por cilindro. A figura acima
mostra o cabeçote de um motor de quatro cilindros com quatro válvulas
por cilindro (dezesseis válvulas no total). Nesse tipo de motor, as válvu-
las são quase sempre acionadas diretamente pelos próprios excêntricos da
árvore do comando de válvulas, sem intervenção dos balancins, permitindo
um abastecimento perfeito dos cilindros, com consequente ganho de rendi-
mento e diminuição do consumo.

2.3.2 Bloco do Motor

O bloco do motor é a parte central do motor. São, na sua maioria, de ferro
fundido. A resistência do bloco pode ser aumentada, se for utilizada na sua
fabricação uma liga de ferro fundido com outros metais. Alguns blocos de
motor são fabricados com ligas de metais leves, o que diminui o peso e au-
menta a dissipação calorífica. Neste caso o cilindro é revestido com camisa
de ferro fundido. Passagens para a água de resfriamento são inseridos na
fundição do bloco. Motores carga-pesada frequentemente usam camisas do
cilindro, pressionadas dentro do bloco que podem ser trocadas dentro do
bloco. Podem ser camisas secas ou molhadas dependendo se estão ou não
em contato com a água de resfriamento. A utilização de alumínio na cons-
trução dos blocos pequenos vem crescendo devido ao fato de serem mais
leves.
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Figura 2.8: Acionamento das válvulas por hastes ou varetas

No interior do bloco são montados o virabrequim ou árvore de manivelas
e os pistões. O pistão feito de alumínio nos motores menores é fechado na
parte superior e aberto na inferior. O pistão se movimenta linearmente no
interior do cilindro percorrendo sempre uma mesma distância denominada
de curso. Curso é a distância entre o ponto morto superior e o ponto morto
inferior do pistão. O diâmetro do pistão é ilustrado na Fig. (2.10).

Além disso, o pistão sela o cilindro e transmite a pressão gerada pela
combustão dos gases para o virabrequim através do sistema biela-manivela.
A biela, normalmente de aço liga forjado, é acoplada na sua parte superior
ao pistão, por meio de um pino de aço. O pino é vazado para redução de
peso.

O virabrequim é normalmente feito de aço forjado e é suportado por man-
cais fixos. O número máximo de mancais fixos é um a mais que o número de
cilindros. O virabrequim tem partes excêntricas(manivelas) na extremidade
das quais (mancais móveis) são acopladas as bielas. Em ambos os acopla-
mentos são inseridas bronzinas para melhor deslizamento.

A folga entre a lateral do pistão e a parede do cilindro é "fechada" pelos
anéis de segmento inseridos em reentrâncias laterais na cabeça do pistão.
Estes anéis servem para evitar a fuga de gases e controlar o óleo de lu-
brificação. Os anéis superiores são chamados anéis de compressão e os
inferiores raspam o excesso de óleo das paredes do cilindro removendo-o
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Figura 2.9: Bloco do motor

Figura 2.10: Pistão

para o cárter. Este último deve ser ventilado(suspiro) para evitar aumento
de pressão.

A câmara de combustão é o espaço compreendido entre o cabeçote e a
cabeça do pistão no ponto morto superior. Apresentam formas irregulares e
é onde ocorre a combustão da mistura ar-combustível Fig. (2.13).

O cárter é a parte inferior do motor. Nos motores de quatro tempos é
basicamente o reservatório de óleo lubrificante. A bomba de óleo lubrificante
está localizada no cárter. Outros componentes tais como carburador ou
sistema de injeção, sistema de lubrificação e arrefecimento serão estudados
mais tarde.

2.4 Ciclos de Operação

No motores alternativos, temos:
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Figura 2.11: Acoplamento da biela com o pistão

1. Os pistões movem para frente e para trás no interior de um cilindro
transmitindo força para girar um eixo (o virabrequim) por meio de um
sistema de biela e manivela.

2. A rotação permanente do eixo proporciona um movimento cíclico do
pistão.

3. O pistão chega a parar no Ponto Morto Superior (PMS) e no Ponto
Morto Inferior (PMI), quando o volume no interior do cilindro é mínimo
e máximo, respectivamente conforme a Fig. (2.14)

4. O volume mínimo é denominado volume da câmara de combustão
(Vc).

5. O volume varrido pelo pistão, que corresponde à diferença entre o vo-
lume total, Vt e o volume da câmara é chamado de volume deslocado,
Vd.

6. A razão entre o máximo volume e o mínimo volume é a taxa de com-
pressão, rc. Matematicamente, a razão de compressão é dada por

rc =
Vt

Vc
=

Vd + Vc

Vc

7. Os valores de rc variam de 8 a 12 nos motores de ignição por centelha
e de 12 a 24 nos motores de ignição por compressão.
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Figura 2.12: Árvore de manivelas ou virabrequim

Além disso, definimos a cilindrada unitária como sendo volume deslo-
cado Vd e a cilindrada total (V ) é a cilindrada unitária multiplicada pelo
número de cilindros.

Na Fig. (2.15), apresentamos o eixo de cames, as vávulas, os pistões,
os cilindros, a biela, o virabrequim e o cárter de um motor de combustão
interna. Estão presentes também as engrenagens de transmissão.

Exemplo 2.1 O motor CHEVROLET AGILE 1.4 ECONOFLEX possui as
seguintes características:

i) O número de cilindros é N = 4

ii) O diâmetro do cilindro é 7, 76 cm

iii) O curso do pistão é 7, 34 cm

Com base nestes dados, determine sua cilindrada.

Resolução: A área da base do cilindro é S =
πϕ2

4
=

π7, 762

4
= 47, 295 cm2.

Logo, a cilindrada é

Vd = S × curso ×N = 47, 295× 7, 34× 4 ≃ 1389 cm3
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Figura 2.13: Detalhe da câmara de combustão de um motor HEMI e outros
componentes

Exemplo 2.2 Sabendo que a taxa de compressão do motor do exemplo an-
terior é rc = 12, 4 : 1, calcule:

a) O volume da câmara de combustão;

b) A altura deixada no cilindro para a abertura das válvulas.

c) A nova taxa de compressão do motor da questão anterior, se a sua
altura (h) do cilindro que compõe a câmara de combustão tenha sido
rebaixado de 0, 08 cm.

Resolução:

a) Sendo rc =
Vd + Vc

Vc
=

Vd

Vc
+ 1, então

12, 4 =
1389

Vc
+ 1 ⇒ Vc =

1389

11, 4
≃ 121, 8 cm3

b) Sendo Vc = S × h, onde h é a altura da câmara de compressão, então

h =
Vc

S
=

121, 8

47, 295
= 2, 58 cm
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Figura 2.14: Esquema do ciclo de operação dos motores alternativos

c) Seja h′ a altura rebaixada, ou seja, h′ = 2, 5 cm. Desta forma, 0 novo
volume da câmara de combustão é

Vc = S × h′ = 47, 295× 2, 5 = 118, 24 cm3

Logo, a nova taxa de compressão é:

rc = 1 +
Vd

Vc
= 1 +

1389

118, 24
≃ 12, 8 : 1

2.5 Motores Diesel de Quatro-tempos

Os motores de quatro tempos são assim denominados porque realizam o
ciclo em quatro cursos ou tempo do pistão: admissão, compressão, explosão
e exaustão ou descarga. Este ciclo é também conhecido por ciclo Otto.
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Figura 2.15: Motor de combustão interna

• Curso de Admissão: Começa com o pistão se movendo do PMS para
o PMI, permitindo que o cilindro se ja preenchido com mistura fresca.
Para aumentar a massa induzida a válvula de admissão abre-se um
pouco antes de começar o curso e fecha um pouco depois de terminar.

• Curso de Compressão: Quando as duas válvulas estão fechadas a
mistura é comprimida a uma pequena fração de seu volume inicial.
Próximo do final do curso de compressão a combustão é iniciada e a
pressão no cilindro cresce mais rapidamente. No fim da compressão,
temos a taxa de compressão de 18 : 1, com uma pressão de 40 −
45 kgf/cm2 e a temperatura de aproximadamente 800◦C.

• Curso de Expansão: Este curso começa com o pistão no PMS termi-
nando no PMI. Gases a altas temperaturas e pressão empurra o pistão
para baixo e força o virabrequim a girar. Cerca de cinco vezes mais
trabalho é realizado sobre o pistão no tempo de expansão do que o in-
verso no tempo de compressão. Quando o pistão aproxima-se do PMI
a válvula de descarga abre-se fazendo a pressão cair para próxima da
pressão de exaustão.

27



Introdução aos Motores de Combustão Interna

Figura 2.16: O ciclo Otto

• Curso de Exaustão: Neste curso os gases queima dos deixam o cilin-
dro: primeiro porque a pressão no interior do cilindro é bem maior que
no sistema de exaustão, e depois eles são varridos para fora pelo movi-
mento do pistão. Quando o pistão está chegando próximo ao PMS,
a válvula de admissão abre-se e a válvula de exaustão fecha-se um
pouco depois do PMS.

Cada cilindro requer 4 cursos do pistão, ou duas revoluções do virabre-
quim, para completar a seqüência de eventos que produz um tempo útil.
Este ciclo tanto pode ser usado por motores de ignição por centelha como
por motores de ignição por compressão.

2.6 Motores a Gasolina de Dois-tempos

Tanto os motores a gasolina quanto os motores a diesel são classifica-
dos como motores de combustão interna de 4 tempos a pistão de movi-
mento recíproco. Há um terceiro tipo de motor, conhecido como motor dois-
tempos, usado quando não há grandes limitações à emissão de poluentes
nem a necessidade de torque elevado. Os motores dois-tempos estão pre-
sentes nos equipamentos de jardinagem (motosserras, sopradores de fo-
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Figura 2.17: Motossera

lhas, aparadores), ciclomotores, jet skis, pequenos motores de popa e aero-
modelos de controle remoto. Um motor dois-tempos é assim:

Figura 2.18: Os componentes básicos de um motor dois-tempos

É possível encontrar motores dois-tempos em motosserras e jet skis
porque eles têm 3 vantagens importantes em relação aos motores quatro-
tempos:

• Motores dois-tempos não têm válvulas de admissão e escapamento
nem comando de válvulas, o que simplifica sua construção e reduz
seu peso;
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• Motores dois-tempos têm uma explosão a cada giro do virabrequim,
enquanto nos motores quatro-tempos há combustão um giro sim, um
giro não, e isso dá um ganho significativo de potência aos motores
dois-tempos;

• Motores dois-tempos podem funcionar em qualquer posição, o que
pode ser muito útil em equipamentos como as motosseras. Já um
motor quatro-tempos normal pode ter problemas com o fluxo de óleo
a menos que esteja de pé, e resolver essa deficiência pode deixar o
motor mais complexo.

Essas vantagens tornam o motor dois-tempos mais leve, mais simples
e mais barato de produzir - além de teoricamente ter a capacidade de pro-
duzir o dobro de potência no mesmo espaço de tempo porque há o dobro de
explosões por giro. A combinação de pouco peso e dobro teórico de potên-
cia dá aos motores dois-tempos uma ótima relação peso/potência quando
comparados a muitos desenhos de motores quatro-tempos.

Mas não é comum ver esse tipo de motor em carros, porque os motores
dois-tempos têm duas desvantagens significativas que vão fazer mais sen-
tido para nós depois que virmos como esses motores funcionam. Mas não
é comum ver esse tipo de motor em carros, porque os motores dois-tempos
têm duas desvantagens significativas que vão fazer mais sentido para nós
depois que virmos como esses motores funcionam.

Figura 2.19: Interior de um motor dois-tempos
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2.6.1 Soltando a Centelha

Nos motores de dois-tempos, a vela de ignição libera sua centelha uma vez
a cada rotação. Dá para entender um motor dois-tempos ao observar cada
parte do ciclo. Comece pelo momento em que a vela dispara a centelha. O
combustível e o ar do cilindro foram comprimidos, o que os faz entrar em ig-
nição quando a vela solta a centelha. A explosão resultante empurra o pistão
para baixo. Conforme ele se move vai comprimindo a mistura ar/combustível
no cárter do motor. Quando o pistão se aproxima do fim do seu curso, a
janela de escapamento se abre. A pressão que ainda existe no cilindro leva
a maioria dos gases queimados para fora dele, como mostramos na Fig.
(2.19).

Figura 2.20: Posição de entrada de combustível de um motor dois-tempos

2.6.2 Admissão de Combustível

Quando o pistão finalmente atinge o ponto mais baixo, a janela de transfer-
ência se abre. O movimento do pistão pressurizou a mistura no cárter, o que
faz com que essa mistura percorra o canal de transferência e entre no cilin-
dro pela janela de transferência, desloque o restante dos gases queimados
e encha o cilindro com uma nova carga de combustível, como na Fig. (2.20).

Repare que em muitos motores dois-tempos com desenho de fluxo cruza-
do a cabeça do pistão tem um formato que evita que a mistura ar/combustível
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que entra passe direto pela parte superior do pistão e saia pela janela de es-
capamento.

2.6.3 O Tempo de Compressão

Agora, o virabrequim começa a levar o pistão de volta em direção à câmara
de combustão, efetuando o curso de compressão. Conforme a mistura ar-
combustível do pistão vai sendo comprimida, cria-se um vácuo no cárter.
Esse vácuo abre a válvula de palheta e suga ar e combustível com óleo
do carburador. Mas muitos motores não têm essa válvula de palheta e por
isso são menos potentes em baixas rotações, devido ao refluxo da mistura
ar-combustível pelo duto de admissão.

Assim que o pistão chega ao final do curso de compressão, a vela de
ignição dispara de novo para repetir todo o ciclo. E esse motor se chama
"dois-tempos" porque tem um tempo de admissão simultâneo a um tempo
de compressão. Em um motor quatro-tempos, há tempos separados de ad-
missão, compressão, combustão e escapamento. Dá para ver que o pistão
realmente faz três coisas diferentes em um motor de dois-tempos:

• De um lado do pistão está a câmara de combustão, na qual o pistão
comprime a mistura ar-combustível e captura a energia liberada pela
ignição do combustível;

• Do outro lado do pistão está o virabrequim, em cujo compartimento
o pistão cria um vácuo para sugar a mistura ar-combustível do car-
burador através da válvula da palheta e então pressuriza o cárter para
que a mistura ar-combustível seja empurrada para o cilindro pelo canal
de transferência;

• Ao mesmo tempo, as laterais do pistão estão agindo como válvulas
que cobrem e descobrem as janelas de transferência e escapamento
localizadas na parede do cilindro;

Realmente é bem legal ver o pistão fazendo tantas coisas diferentes, e é
isso o que faz com que os motores dois-tempos sejam tão simples e leves.
Em compensação, a carga térmica sobre o pistão é mais elevada, pois a
cada curso descendente que efetua há uma combustão, enquanto o motor
quatro-tempos tem um dois cursos "frios", o de admissão e o de compressão.

Se você já usou um motor dois-tempos, sabe que é necessário mistu-
rar óleo especial com a gasolina - agora que você já entende o ciclo dois-
tempos, dá para ver o motivo. Em um motor quatro-tempos, o cárter fica
completamente separado da câmara de combustão, o que permite enchê-lo
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com óleo para lubrificar as peças do virabrequim, os mancais nas extremi-
dades da biela, o pistão e a parede do cilindro. Em um motor dois-tempos,
por outro lado, o cárter funciona como uma câmara de pressurização para
forçar a mistura ar-combustível para dentro do cilindro, o que impossibilita
que ela tenha óleo lubrificante. Em vez disso, o que fazemos é misturar óleo
com a gasolina para lubrificar o virabrequim, a biela e as paredes do cilindro.
Acredite, se você esquecer de misturar o óleo, o motor não vai durar muito
...

2.6.4 Desvantagens do Motor Dois-tempos

Agora dá para ver que os motores dois-tempos têm duas vantagens im-
portantes em comparação com os motores quatro-tempos: eles são mais
simples e mais leves, além de produzir cerca do dobro da potência. Mas se
isso é verdade, por que é que os carros e caminhões usam motores quatro-
tempos?

1. Motores dois-tempos não chegam nem perto de atingir a durabilidade
de motores quatro-tempos. A falta de um sistema de lubrificação dedi-
cado faz com que as partes se desgastem muito mais rápido.

2. O óleo para motores dois-tempos é caro, e é necessário colocar cerca
de 20 ml dele a cada litro de gasolina (a proporção é 50 : 1). Seu carro
gastaria mais ou menos 2 litros de óleo a cada 1.000 km se tivesse
motor dois-tempos.

3. Os motores dois-tempos não usam o combustível de maneira eficiente,
o que significa que você faria menos quilômetros por litro.

4. Motores dois-tempos são muito poluentes. Na verdade, tanta poluição
que é provável que você não os veja por aí daqui a algum tempo.

Essa poluição é criada por dois motivos. O primeiro é a queima do óleo
junto com o combustível. O óleo deixa todos os motores dois-tempos um
tanto quanto fumacentos (embora não tanto quanto no passado). O segundo
motivo é o vazamento de uma parcela da carga de ar-combustível admitida
no cilindro pela janela de escapamento e os hidrocarbonetos que saem do
combustível fresco, combinados com o óleo, não são nada bons para o am-
biente. Enquanto isso, os fabricantes têm trabalhado para encontrar uma
maneira de deixar os motores quatro-tempos mais leves e menores, algo
que você pode ver em cada novo produto marítmo ou de jardinagem que
chega às lojas.
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2.7 Motores Diesel de Dois-tempos

A grande diferença entre motores de dois e de quatro-tempos é a quantidade
de potência que eles podem produzir. A vela de ignição dispara duas vezes
mais em um motor dois-tempos (uma vez para cada volta do virabrequim,
contra uma vez para cada duas voltas em um motor quatro-tempos). Isso
significa que um motor dois-tempos tem o potencial de produzir duas vezes
mais potência que um motor de quatro-tempos do mesmo tamanho.

O ciclo do motor a gasolina de dois-tempos, onde gasolina e ar são mis-
turados e comprimidos juntos, não é exatamente ao ideal para o princípio
do motor dois-tempos. O problema é que algum combustível não queimado
pode escapar cada vez que o cilindro estiver sendo recarregado com a mis-
tura ar-combustível. O fato é que o esquema do motor a diesel, que com-
prime apenas o ar e então injeta o combustível diretamente no ar compri-
mido, é uma combinação muito melhor para o ciclo de dois-tempos. Muitos
fabricantes de grandes motores a diesel usam essa vantagem para criar mo-
tores de alta potência. figura abaixo mostra a disposição de um típico motor
a diesel dois-tempos:

Figura 2.21: Os componentes básicos de um motor diesel dois-tempos
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No alto do cilindro estão duas ou quatro válvulas de escapamento que
abrem ao mesmo tempo. Há também o injetor de diesel (mostrado acima em
amarelo). O pistão é alongado, como em um motor a gasolina dois-tempos,
de modo que possa agir como válvula da entrada. O pistão, ao chegar ao
final de seu curso, abre as janelas para a admissão de ar. O ar de admissão
(azul claro) é pressurizado por um turbocompressor ou um compressor. O
cárter é estanque e contém óleo como em um motor a quatro-tempos.

O ciclo do diesel dois-tempos funciona assim:

1. Quando o pistão está no alto de seu curso, o cilindro contém uma
carga de ar altamente comprimido. O combustível diesel é pulverizado
no cilindro pelo injetor e inflama-se imediatamente devido ao calor e à
pressão dentro do cilindro. É o mesmo processo descrito nos motores
a diesel.

2. A pressão criada pela combustão do combustível empurra o pistão
para baixo. Este é o ciclo de potência.

3. Quando o pistão se aproxima do fim de seu curso, todas as válvulas
de escapamento se abrem. Os gases queimados são expelidos rapi-
damente do cilindro, aliviando a pressão.

4. Quando o pistão chega ao final do seu curso, abre as janelas de ad-
missão de ar. O ar pressurizado enche o cilindro, forçando para fora o
restante dos gases queimados.

5. As válvulas de escapamento se fecham e o pistão começa a voltar a
subir, fechando as janelas de admissão e comprimindo a carga de ar
fresco. Este é o ciclo de compressão.

6. Quando o pistão se aproxima do topo do cilindro, o ciclo se repete a
partir do primeiro passo.

Com esta descrição, você pode ver a enorme diferença entre um motor
a diesel dois-tempos e um motor a gasolina dois-tempos: na versão a diesel
somente o ar enche o cilindro, em vez da gasolina e o ar misturados. Isso
significa que um motor a diesel dois-tempos não sofre nenhum dos pro-
blemas ambientais que atormentam um motor a gasolina dois-tempos. Por
outro lado, um motor a diesel dois-tempos precisa ter um turbocompressor
ou um compressor, o que significa que você nunca encontrará um diesel
dois-tempos em uma motoserra (seria simplesmente caro demais).
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2.8 Exercícios Propostos

1. Defina o que é motor de combustão interna.

2. Classifique os motores de combustão interna:

(a) Quanto à aplicação

(b) Quanto ao projeto básico.

(c) Quanto à disposição dos cilindros ou pistões.

(d) Quanto ao ciclo de trabalho.

(e) Quanto ao combustível utilizado.

(f) Quanto a preparação da mistura.

(g) Quanto ao sistema de ignição.

3. Quais são as principais partes de um motor de combustão interna?

4. Qual a função do cabeçote?

5. Qual a recomendação sobre o diâmetro da válvula de descarga?

6. Qual a função da vela de ignição?

7. Descreva o eixo de cames.

8. Descreva os bicos injetores nos motores diesel.

9. Preencha corretamente as setas indicada na figura abaixo:

Figura 2.22: Partes do motor
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10. O que possui na extremidade posterior um flange para o acoplamento
do motor é o:

( ) Cilindro;

( ) Eixo de cames;

( ) Carter

( ) Virabrequim;

( ) Cabeçote.

11. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações abaixo:

(a) ( ) O cabeçote pode ser feito de alumínio tanto para motores
pequenos quantos motores grandes.

(b) ( ) Os ressaltos presentes no eixo de cames atuam sobre os
impulsionadores das válvulas em tempos precisos.

(c) ( ) Um aspecto extremamente relevante para o bom funciona-
mento do motor nos vários regimes de rotação é a limpeza per-
iódica do conjunto de comando de válvulas e as válvulas propria-
mente ditas.

(d) ( ) Todos os blocos dos motores de combustão interna possuem
em cada cilindro uma camisa de ferro fundido.

(e) ( ) O pistão feito de alumínio nos motores menores é fechado
na parte superior e aberto na inferior. O pistão se movimenta li-
nearmente no interior do cilindro percorrendo sempre uma mesma
distância denominada de curso.

(f) ( ) A biela feita normalmente de aço comum, é acoplada na sua
parte superior ao pistão, por meio de um pino de aço.

12. Complete as palavras cruzadas abaixo relativa ao motor de combustão
interna.

13. Descreva o virabrequim.

14. Qual a função das bronzinas colocadas nas bielas?

15. O que são anéis de segmento e quais suas funções?

16. Descreva o cárter de um motor de combustão interna.

17. O que são:

(a) PMS
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(b) PMI

(c) Vc, Vt e Vd

(d) rc

18. O motor da CHEVROLET CRUZE 1.8 16V ECOTEC6 possui as seguintes
características:

i) O número de cilindros é N = 4 em linha

ii) O diâmetro do cilindro é 8, 05 cm

iii) O curso do pistão é 8, 82 cm

Com base nestes dados, determine sua cilindrada e verifique se ela
está acima ou abaixo da cilindrada nominal de 1800 cm3.

19. Sabendo que a taxa de compressão do motor do exemplo anterior é
rc = 10, 5 : 1, calcule:

(a) O volume da câmara de combustão;

(b) A altura deixada no cilindro para a abertura das válvulas.

(c) A nova taxa de compressão do motor da questão anterior, se a
sua altura (h) do cilindro que compõe a câmara de combustão
tenha sido rebaixado de 8 mm.

20. Como se dá o início da combustão em motores a gasolina?
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21. Como se dá o início da combustão em motores diesel?

22. O que é câmara de combustão ou compressão?

23. Explique o que é taxa de compressão.

24. Descreva:

(a) 1◦ curso do motor a quatro-tempo;

(b) 2◦ curso do motor a quatro-tempo;

(c) 3◦ curso do motor a quatro-tempo;

(d) 4◦ curso do motor a quatro-tempo.

25. Por que são usados os motores de dois-tempos nas motosserras e nos
jet-skis?

26. Descreva os três ítens que o pistão descreve em motor de dois-tempos
à gasolina.

27. Cite as quatro desvantagens do motor à gasolina de dois-tempos.

28. Cite as 6 etapas do motor diesel dois-tempo.

29. Qual a diferença entre um motor de dois-tempos à gasolna e um motor
diesel dois-tempos?
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Capítulo 3

Combustíveis Para os
Motores de Combustão
Interna

"O biocombustível coloca o Brasil no cenário mundial. Não há país com
potencial de competitividade nesta área como o Brasil".

Luiz Inácio Lula da Silva

3.1 Introdução

Figura 3.1: Óleo diesel AS
500

Um combustível é qualquer substância que
reage com o oxigênio (ou outro comburente)
liberando energia, usualmente de modo vi-
goroso, na forma de calor, chamas e gases.
Supõe a liberação da energia nele contida
em forma de energia potencial a uma forma
utilizável. Em geral se trata de algo suscep-
tível de combustão mas há excepções que
se explicam a seguir.

No meio que vivemos existem várias su-
bstâncias que podem ser usadas como com-
bustível. Entre as sólidas incluem-se o

carvão, a madeira e a turfa. O carvão é queimado em caldeiras para es-
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quentar água, que pode vaporizar-se para mover máquinas a vapor, ou dire-
tamente para produzir calor utilizável em usos térmicos (calefação). A turfa
e a madeira são utilizadas principalmente para a calefação doméstica e in-
dustrial. A turfa foi utilizada para a geração de energia nas locomotivas, que
utilizavam madeira como combustível, muito comum no passado.

Entre os líquidos usados como combustível encontramos os de origem
vegetal ou animal, como o álcool e o óleos vegetais de rícino e gorduras a
partir do século XX surgem os combustíveis minerais, considerados fósseis,
são os derivados do petróleo como óleo diesel, o querosene e a gasolina
(ou nafta). Entre os combustíveis gasosos estão o gás natural ou os GLP
(Gases Liquefeitos de Petróleo), representados pelo Propano e o Butano.
As gasolinas e até os gases são utilizados para os motores de combustão
interna. (WIKIPÉDIA 2013)

Outro aspecto importante dos combustíveis é a octagem que é a capaci-
dade que o combustível tem, em mistura com o ar, de resistir a altas tem-
peraturas na câmara de combustão, sem sofrer detonação. A detonação,
também é conhecida como batida de pino, e pode destruir o motor. Quanto
maior a octanagem, maior será a resistência à detonação.

3.2 A Gasolina

Figura 3.2: Gasolina

A gasolina é um combustível constituído basicamente por hidrocarbone-
tos e, em menor quantidade, por produtos oxigenados. Esses hidrocarbone-
tos são, em geral, mais "leves" do que aqueles que compõem o óleo diesel,
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pois são formados por moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente
de 4 a 12 átomos de carbono). Além dos hidrocarbonetos e dos oxigena-
dos, a gasolina também pode conter compostos de enxofre e compostos de
nitrogênio. A faixa de destilação da gasolina automotiva varia de 30 a 220 ◦C.

A gasolina básica (sem oxigenados) possui uma composição complexa.
A sua formulação pode demandar a utilização de diversas correntes nobres
oriundas do processamento do petróleo como nafta DD (produto obtido a
partir da destilação direta do petróleo), nafta craqueada que é obtida a partir
da quebra de moléculas de hidrocarbonetos mais pesados (gasóleos), nafta
reformada (obtida de um processo que aumenta a quantidade de substân-
cias aromáticas) e nafta de coque, obtida através do processo de coquea-
mento, nafta alquilada (de um processo que produz iso-parafinas de alta
octanagem a partir de iso-butanos e olefinas), etc. Quanto maior a octa-
nagem (número de moléculas com octanos) da gasolina maior será a sua
resistência à detonação espontânea.

O manual de cada veículo especifica o tipo de gasolina que possui a
octanagem mínima necessária ao bom funcionamento (desempenho) do
mesmo, sem a ocorrência danosa da detonação. Qualquer gasolina que
possua octanagem maior que a mínima especificada poderá ser utilizada
sem problemas. No Brasil, a octanagem é expressa em IAD = Índice An-
tidetonante.

3.2.1 Produção

A Petrobras, empresa petrolífera brasileira, produz diversos tipos de gasolina
utilizando tecnologia própria, fabricando as diversas frações de petróleo cons-
tituintes da gasolina e misturando-as entre si e com os aditivos, através
de formulações convenientemente definidas para atender aos requisitos de
qualidade do produto.

A Galp, empresa petrolífera portuguesa detentora de toda a capacidade
refinadora do país, produz gasolinas com indice de octanas 95 e 98, e a
BP 1 comercializa uma gasolina que atinge as 100 octanas. Estas gasoli-
nas possuem aditivos que visam a melhorar a performance do combustível,
nomeadamente:

1. Detergente: visa reduzir os depósitos no sistema de injeção e no mo-
tor de forma a melhorar a combustão;

2. Inibidor de corrosão: agente que visa a proteger as zonas de circu-
lação de combustível de forma a reduzir a corrosão provocada;

1British Petroleum - Empresa petolífera multinacional sediada no Reino Unido.
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3. Desemulsificante: promove a separação da água no sistema de dis-
tribuição e armazenagem do combustível, de forma a diminuir a cor-
rosão daí resultante;

4. Agente veículo (solvente sintético): por ser estável a altas tempe-
raturas, provoca resíduos diminutos durante a combustão que se rea-
liza na câmara de combustão do motor.

O grande crescimento da produção de gasolina, motivado pelo desen-
volvimento da indústria automobilística, foi possível não só através do refino,
mas também de processos de transformação de frações pesadas, que fazem
aumentar o rendimento total do produto em relação ao petróleo.

A gasolina aditivada, disponível em alguns postos, é uma gasolina co-
mum acrescentada de aditivos detergentes-dispersantes. Esses aditivos
têm como finalidade a limpeza do sistema de alimentação de combustível,
incluindo linha de combustível, bomba, galeria de combustível, injetores e
válvulas de admissão. Seu uso permite que o motor opere nas condições
especificadas pelo fabricante por mais tempo, o que reduz consumo e emis-
sões e aumenta o intervalo entre manutenções. Ao contrário do que se
pensa, a gasolina aditivada não aumenta a octanagem do combustível. As
gasolinas de alta octanagem são chamadas, genericamente, de "gasolinas
premium".

3.2.2 Concentração de Álcool e Qualidade

Densidade é a massa por unidade de volume de uma substância. A densi-
dade de um substância é a razão da massa da substância por seu volume,
ou seja,

d =
m

V
(3.1)

e é geral é expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm3). Na prática,
a densidade dos líquidos é medida através de um densímetro. A gasolina
padrão tem uma densidade entre 0, 72 g/cm3 e 0, 75 g/cm3, a gasolina adul-
terada apresenta, em geral, uma densidade menor, devido a adição de com-
postos orgânicos menos densos.

A qualidade da gasolina segue uma série de normas técnicas definidas
pela própria Petrobrás. Tão logo o combustível chega na central, faz-se o
exame de propriedades físicas, como a aparência visual e a densidade. O
próximo passo é a determinação da quantidade de água. Segundo a legis-
lação brasileira, a gasolina deve ser totalmente isenta de H2O, mas, algu-
mas vezes, a gasolina recebe a adição de álcool não anidro e a presença de
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Figura 3.3: Termo densímetro do etanol

água pode ser detectada. A análise é feita pelo método de Karl Fischer, que
está em acordo com a norma técnica da ABNT.

A gasolina brasileira recebe a adição, regulamentada, de etanol. A con-
centração de álcool na gasolina brasileira, segundo o CNP (Conselho Na-
cional de Petróleo) deve estar entre 18% e 24%. Este etanol deve ser anidro,
já que a gasolina deve ser isenta de água. A quantidade de etanol pode
ser medida facilmente através de uma extração do mesmo da fase orgânica
para a fase aquosa, com a adição de uma solução de NaCl em água.

Após estes testes, a gasolina vai, então, para o cromatógrafo, um apa-
relho capaz de separar os vários componentes da amostra. O cromató-
grafo consiste em um sistema onde a amostra, após injetada, percorre, sob
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pressão (o gás de arraste é o N2) uma fina coluna metálica, oca, preenchida
com um determinado material adsorvente. Os compostos mais voláteis e de
menor peso molecular passam pela coluna primeiro, e são detectados pelo
detector que, no caso, é um detector de ionização de chama. A coluna tem
cerca de 50 metros de comprimento. O resultado da análise é expresso em
um cromatograma.

3.3 Combustíveis Para Motores Diesel

3.3.1 Introdução

Os combustíveis utilizados em motor diesel são o óleo diesel, biodiesel e
álcool. Contudo o óleo diesel é ainda o combustível mais utilizado em mo-
tores diesel. O óleo diesel é um derivado da destilação do petróleo bruto
constituído basicamente por hidrocarbonetos. O óleo diesel é um composto
formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas
concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. É um produto pouco in-
flamável, medianamente tóxico, pouco volátil, límpido, isento de material em
suspensão e com odor forte e característico. Recebeu este nome em ho-
menagem ao engenheiro alemão Rudolf Diesel. O óleo diesel é utilizado em
motores de combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo
diesel), empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis,
furgões, ônibus, caminhões.

Desde 1994, a Petrobras produz dois tipos de óleo diesel rodoviário: o
metropolitano e o interior.

• O óleo diesel rodoviário metropolitano possui menor teor de enxofre é
consumido em regiões que necessitam de um óleo com menor emis-
são de material particulado e que produza ganho ambiental.

• O óleo diesel rodoviário interior é consumido nas demais regiões do
país.

Dentro desses dois tipos existem ainda os seguintes subtipos:

• O óleo diesel aditivado

• O óleo diesel de Inverno foi desenvolvido para regiões que apresentam
temperaturas ambientes de até −5◦C, impede o entupimento dos filtros
dos motores devido à boa fluidez, dispensa qualquer mistura ou uso de
aditivos anticongelantes no combustível, proporciona partida rápida do
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motor em condições de temperaturas negativas e é comercializado du-
rante os meses de inverno na região sul do país, nos postos Petrobras
certificados pelo Programa de Olho no Combustível.

O Diesel rodoviário metropolitano comercializado atualmente possui, des-
de maio de 2006, um teor de enxofre de no máximo 500 mg/kg ou (500
partículas por milhão ou 500 ppm), visando reduzir ainda mais as emissões
de material particulado. No primeiro semestre de 2005 a Petrobras passou
a fornecer o óleo diesel D 500 nas regiões metropolitanas dos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (Petrobras, 2010). O óleo diesel
rodoviário é classificado conforme o teor de enxofre em três classes (Art. 3,
Resolução da ANP no 42):

a) Óleo diesel AS 50 e BS 50: combustíveis com teor de enxofre, má-
ximo, de 50 mg/kg ou 50 ppm. Este tipo de óleo diesel possui melhor
partida a frio, diminui a formação de depósitos no motor e redução na
incidência de contaminantes no lubrificante. Além disso, ele reduz em
até 90% das emissões de enxofre, menor emissão de material particu-
lado e fumaça branca.

b) Óleo diesel AS 500 e BS 500: combustíveis com teor de enxofre, má-
ximo, de 500 mg/kg ou 500 ppm;

c) Óleo diesel AS 1800 e BS 1800: combustíveis com teor de enxofre,
máximo, de 1800 mg/kg ou 1800 ppm. Esse produto é comercializado
nas regiões do país onde não há venda do diesel metropolitano. Para
diferenciá-lo deste, o óleo diesel rodoviário interior recebe um corante
de cor vermelha. Da mesma forma que o óleo diesel metropolitano, ele
pode ser comercializado pelas distribuidoras aditivado ou não. Con-
forme determinação do DNC, a PETROBRAS coloca à disposição do
mercado três tipos de Óleo Diesel, a saber:

Tipo A: Diesel automotivo, utilizado em motores diesel e instalações de
aquecimento de pequeno porte.

Tipo B: Diesel metropolitano. É também utilizado para aplicação auto-
motiva. Difere do diesel Tipo A por possuir no máximo 0, 5% de
enxofre e por somente ser comercializado para uso nas regiões
metropolitanas das seguintes capitais: Porto Alegre, Curitiba, São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza
e Aracaju.

Tipo D: Diesel marítimo. É produzido especialmente para utilização em
motores de embarcação marítima. Difere do diesel Tipo A por ter
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especificado o seu ponto de fulgor em, no mínimo, 60 ◦C. Este
diesel não é produzido pela REGAP 2.

Exemplo 3.1 Determine a quantidade máxima de enxofre em uma amostra
de 3, 6 kg de óleo diesel AS 50?

Resolução: A quantidade máxima de enxofre presente neste tipo de óleo
diesel é 50 mg/kg. Assim, temos a regra de três:

1 kg de óleo diesel 50 mg de enxofre
3, 6 kg de óleo diesel x mg de enxofre

x = 3, 6× 50 ⇒ x = 180 mg

O mês de janeiro de 2013 marca a substituição gradual do diesel S 50
(com 50 ppm de enxofre) disponível no mercado pelo diesel S 10 que, como
o nome indica, apresenta 10 ppm de enxofre. A ação visa seguir as normas
estabelecidas pelo PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar
por Veículos Automotores) e todos os veículos produzidos a partir de 2012
devem, obrigatoriamente, utilizá-lo. O novo diesel possui menor teor de en-
xofre e provoca menos danos ao meio ambiente.

Os postos começarão a fazer os trabalhos de limpeza e segregação em
seus equipamentos e todos os municípios antes abastecidos com o S 50
receberão diesel S 10. A demanda alcançada pelo novo produto deve chegar
a 15 % do total do diesel rodoviário do país. Algumas vantagens do diesel
S 10 são:

• Possui propriedades que conferem benefícios a combustão do motor e
na partida a frio − fração de destilação mais nobre.

• Óleo diesel S 10 tem 48 de cetano mínimo, enquanto o S 50 tem 46, e
o S 500 com 42. Mais qualidade na ignição.

• Diminuição ainda maior na formação de depósitos no motor e conta-
minantes no lubrificante do que o S 50.

3.3.2 A Qualidade do Óleo Diesel

A qualidade do óleo diesel e especificada em função de diversas caracterís-
ticas do combustível. As principais são: pureza, densidade, viscosidade,
número de cetano e ponto de fulgor.

2Refinaria Gabriel Passos, fica na divisa dos municípios de Betim e Ibirité.
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1. Pureza: É uma medida do teor de água e sedimentos presentes no
óleo diesel. Essas impurezas normalmente são provenientes do trans-
porte e armazenamento inadequados do combustível. A presença
desses contaminantes, em teor maior que o permitido, causa desgaste
excessivo do motor. A água causa corrosão dos bicos injetores, com-
bustão imperfeita e promove a formação de partículas de ferrugem.
Os sólidos em suspensão devido aos danos causados ao sistema de
alimentação de combustível, principalmente bomba e bicos injetores.
O teste de pureza é feito em laboratórios credenciados pela Agên-
cia Nacional do Petróleo. Consiste em se centrifugar 50 ml de diesel
misturado em tubo de ensaio com quantidade igual de um solvente
(tolueno). No final, lê-se a camada de água e de sedimentos pre-
sentes na parte inferior do tubo e a seguir calcula-se a percentagem
em relação à amostra tomada. Os limites máximos previstos pela ANP
3 para presença de água e sedimentos no óleo diesel é de 0, 05%.

Exemplo 3.2 Calcule a quantidade máxima de água e sedimentos que
podem estar presentes em uma amostra de 4500 ml de óleo diesel?

Resolução: Segundo a ANP, o teor máximo permitido é 0, 05% em
volume. Assim, temos a seguinte regra de três:

100 ml de óleo diesel 5 ml de água e sedimentos
4500 ml de óleo diesel x ml de água e sedimentos

100x = 4500× 5 ⇒ x = 225 ml

2. Contagem de Partículas: Pesquisa e quantifica a presença de con-
taminantes no óleo diesel. Detecta tanto partículas metálicas como
não metálicas inclusive sujeiras de fontes externas como, por exemplo,
sílica. Um contador de partículas emite raio de luz a laser, quanti-
ficando e registrando os tamanhos dos contaminantes. O resultado
segue a norma ISO 4406 que classifica partículas em maior que cinco
e maior que 15 micra.

3. Densidade: É a relação entre massa e volume de óleo diesel a tem-
peratura de 20◦C, expressa em g/cm3. Variações na densidade tem
influência na massa de combustível injetado, visto que a bomba inje-
tora controla a injeção em função da variação do volume. Os limites
especificados pela ANP são: 0, 82 g/cm3 e 0, 88 g/cm3 para diesel "B-
interior" e 0, 82 a 0, 865 g/cm3 para diesel "D-metropolitano".

3Agência Nacional de Petróleo
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4. Viscosidade: A viscosidade do óleo diesel é determinada em condi-
ções cinemáticas e seu resultado é expresso em centésimos de Stokes
(centiStokes). A viscosidade é medida em função da resistência ao
escoamento do óleo diesel em orifício padrão. A viscosidade tem in-
fluência na lubrificação da bomba e bicos injetores. Valores baixos
de viscosidade resultam em desgaste excessivo e vazamentos nestas
partes do sistema de alimentação. Valores altos resultam em maior
esforço da bomba injetora e atomização inadequada do combustível
pelos bicos injetores.

5. Número de Cetano: O número de cetano mede a qualidade de ig-
nição do diesel e tem influência direta na partida do motor e no seu
funcionamento sob carga. Fisicamente, o número de cetano se rela-
ciona diretamente com o retardo da ignição do motor de modo que,
quanto menor o número de cetano maior será o retardo da ignição.
Consequentemente, maior será a quantidade de combustível que per-
manecerá na câmara sem queimar no tempo certo.

6. O Ponto de Fulgor: O ponto de fulgor indica a facilidade do diesel
inflamar, varia em função do teor de hidrocarbonetos leves existentes
no diesel. Atualmente, o ponto de fulgor é especificado apenas para o
diesel tipo D, produzido especialmente para motores marítimos.

3.3.3 Biodiesel

Figura 3.4: Amostra de biodiesel
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O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ex-
traídos de diversas matérias-primas, como palma, mamona, soja, girassol,
dentre outras. Por advir de fontes renováveis e ser menos poluente ele é
ecologicamente correto. O biodiesel está sendo adicionado, na proporção
de 5%, aos tipos de diesel (comum ou aditivado) e não necessitam de qual-
quer adaptação para receber a mistura. Na Europa o biodiesel já vem sendo
utilizado em vários países. (Veja [12]).

Em abril de 2005, reforçando o princípio de inovação, tecnologia, quali-
dade, serviços e responsabilidade sócio-ambiental que norteiam nossa com-
panhia, foi iniciada a comercialização do biodiesel na Petrobras Distribuidora;
e em 2007, antes do prazo estabelecido pela legislação, o biodiesel já estava
presente na maioria dos postos da rede. (Veja [11]).

As vantagens do biodiesel são:

• É energia renovável. As terras cultiváveis podem produzir uma enorme
variedade de oleaginosas como fonte de matéria-prima para o biodiesel.

• É constituído por carbono neutro, ou seja, o combustível tem origem
renovável ao invés da fóssil. Desta forma, sua obtenção e queima
não contribuem para o aumento das emissões de CO2 na atmosfera,
zerando assim o balanço de massa entre emissão de gases dos veícu-
los e absorção dos mesmos pelas plantas.

• Possui um alto ponto de fulgor, conferindo ao biodiesel manuseio e
armazenamento mais seguros.

• Apresenta excelente lubricidade, fato que vem ganhando importância
com o advento do petrodiesel de baixo teor de enxofre, cuja lubricidade
é parcialmente perdida durante o processo de produção.

• Contribui para a geração de empregos no setor primário. Com isso,
evita o êxodo do trabalhador no campo, reduzindo o inchaço das gran-
des cidades e favorecendo o ciclo da economia autossustentável essen-
cial para a autonomia do país.

• Com a incidência de petróleo em poços cada vez mais profundos,
muito dinheiro esta sendo gasto na sua prospecção e extração, o que
torna cada vez mais onerosa a exploração e refino das riquezas na-
turais do subsolo, havendo então a necessidade de se explorar os re-
cursos da superfície, abrindo assim um novo nicho de mercado, e uma
nova oportunidade de uma aposta estratégica no sector primário.

• Nenhuma modificação nos atuais motores do tipo ciclo diesel faz-se
necessária para misturas de biodiesel com diesel de até 20%, sendo
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que percentuais acima de 20% requerem avaliações mais elaboradas
do desempenho do motor. Fonte: ([12])

As desvantagens do biodiesel são:

• Não se sabe ao certo como o mercado irá assimilar a grande quan-
tidade de glicerina obtida como subproduto da produção do biodiesel
(entre 5 e 10% do produto bruto). A queima parcial da glicerina gera
acroleína, produto suspeito de ser cancerígeno.

• No Brasil e na Ásia, lavouras de soja e dendê, cujos óleos são fontes
potencialmente importantes de biodiesel, estão invadindo florestas tro-
picais que são importantes bolsões de biodiversidade. Muitas espécies
poderão deixar de existir em consequência do avanço das áreas agrí-
colas, entre as espécies, podemos citar o orangotango ou o rinoceronte-
de-sumatra. Embora no Brasil, muitas lavouras não serem ainda uti-
lizadas para a produção de biodiesel, essa preocupação deve ser con-
siderada. Tais efeitos nocivos poderão ser combatidos pela efetivação
do zoneamento agro-ecológico proposto pelo Governo Federal.

• A produção intensiva da matéria-prima de origem vegetal leva a um
esgotamento das capacidades do solo, o que pode ocasionar a des-
truição da fauna e flora, aumentando portanto o risco de erradicação
de espécies e o possível aparecimento de novos parasitas, como o
parasita causador da Malária.

• O balanço de CO2 do biodiesel não é neutro, mesmo sendo inúmeras
vezes menos emissor de CO2 que o diesel de petróleo, se for levado
em conta a energia necessária à sua produção, mesmo que as plan-
tas busquem o carbono à atmosfera: é preciso ter em conta a en-
ergia necessária para a produção de adubos, para a locomoção das
máquinas agrícolas, para a irrigação, para o armazenamento e trans-
porte dos produtos.

• Cogita-se a que poderá haver uma subida nos preços dos alimentos,
ocasionada pelo aumento da demanda de matéria-prima para a pro-
dução de biodiesel. Como exemplo, pode-se citar alguns fatos ocor-
ridos em Portugal, no início de Julho de 2007, quando o milho era
vendido a 200 euros por tonelada (152 em Julho de 2006), a cevada a
187 (contra 127), o trigo a 202 (137 em Julho de 2006) e o bagaço de
soja a 234 (contra 178). O uso de algas como fonte de matéria-prima
para a produção do biodiesel poderia poupar as terras férteis e a água
doce destinadas à produção de alimentos.
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3.4 Exercícios Propostos

1. O que é combustível?

2. Cite três combustíveis de origem vegetal e três combustíveis de origem
mineral.

3. Como é constituída a gasolina?

4. O que é a octanagem?

5. A gasolina é obtida à partir de quaisquer substâncias?

6. Cite e comente cada tipo de aditivo para a gasolina.

7. Explique:

(a) Gasolina aditivada

(b) Gasolina adulterada

(c) Gasolina premium

8. Uma amostra de 400 ml de gasolina pesa 280 g. Esta gasolina é
padrão ou adulterada? Justifique.

9. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações abaixo:

( ) O manual de cada veículo não especifica o tipo de gasolina que
possui a octanagem mínima necessária ao bom funcionamento
(desempenho) do mesmo, sem a ocorrência danosa da detonação.

( ) A qualidade da gasolina segue uma série de normas técnicas
definidas pela própria Petrobrás. Tão logo o combustível chega
na central, faz-se o exame de propriedades físicas, como a aparên-
cia visual, densidade e a determinação da quantidade de água.

( ) A gasolina brasileira recebe a adição, regulamentada, de etanol
comum. A concentração de álcool na gasolina brasileira, segundo
o CNP (Conselho Nacional de Petróleo) deve entre 16% e 22%.

( ) O óleo diesel é um derivado da destilação do petróleo bruto cons-
tituído basicamente por hidrocarbonetos. É um produto pouco
inflamável, medianamente tóxico, pouco volátil, límpido, isento de
material em suspensão e com odor forte e característico.

( ) O óleo diesel rodoviário metropolitano possui maior teor de en-
xofre e é consumido em todas as regiões do país.
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Figura 3.5: Palavras cruzadas sobre combustíveis

10. Resolva as palavras cruzadas abaixo:

11. Quais são os combustíveis usados nos motores diesel?

12. Descreva três vantagens do óleo diesel de inverno?

13. Explique as três classes do óleo diesel rodoviário segundo o teor de
enxofre.

14. Quais os três tipos de óleo diesel que a PETROBRAS disponibiliza no
mercado?

15. Calcule a quantidade máxima de enxofre presente em uma amostra
de 12 kg de óleo diesel BS 500?

16. Explique o que é pureza do óleo diesel?

17. Uma amostra de 400 ml de óleo diesel possui 0, 16 ml de água e se-
dimentos. Esta amostra cumpre as normas de pureza previstos pela
ANP? Justifique.

18. Explique o que é a contagem de partículas no óleo diesel.
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Capítulo 4

O Sistema de Alimentação
dos Motores de Combustão
Interna

"As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso".

Santos Dumont

4.1 Introdução

O sistema de alimentação dos motores de combustão interna é responsável
pelo suprimento de ar e combustível ao motor. Existem basicamente dois
tipos de sistemas de acordo com o ciclo de funcionamento dos motores:

• O sistema para motores otto: Neste sistema, o combustível é mistu-
rado ao ar antes de ser admito nos cilindros.

• O sistema para motores diesel: Neste sistema o combustível é injetado
nos cilindros por um circuito diferente do percorrido pelo ar.

Tanto num sistema quanto no outro a admissão ocorre quando o pistão se
desloca do ponto morto superior (PMS) para o ponto morto inferior (PMI)
com a válvula de admissão aberta.

Nos motores a gasolina, o carburador era o dispositivo predominante
para adição de combustível. Um carburador utiliza o vácuo criado pelo ar na
admissão à câmarade combustão, mas um injetor pulveriza o combustível
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através de um bocal estreito a alta pressão fazendo possível uma melhor
mistura ar-combustível. antes de ser difundido o uso da injeção eletrônica
de combustível (EFI).

4.2 O Carburador

Figura 4.1: Do tanque ao carburador

A idéia que existe por trás de um motor de combustão interna é queimar
gasolina para criar pressão e então transformar esta pressão em movimento.
É necessária uma quantidade muito pequena de gasolina durante cada ciclo
de combustão. Tudo o que a combustão precisa é de algo em torno de 10
miligramas de gasolina por curso de combustão.

O objetivo de um carburador é misturar a quantidade certa de gasolina
ou álcool com o ar para que o motor funcione de maneira adequada. Caso
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não haja combustível suficiente misturado com o ar, o motor "fica pobre" e
poderá não dar a partida ou pode ser danificado. Caso haja muito com-
bustível misturado com o ar, o motor "fica rico" e também pode ser que não
pegue, faz fumaça preta, funciona mal (afoga facilmente, morre) ou, no mí-
nimo, desperdiça combustível. O carburador tem a missão de fazer a mistura
correta.

Figura 4.2: Este é o lado que se conecta ao motor

Figura 4.3: Este é o lado que recebe o ar externo através do filtro de ar

Nos carros novos, a injeção de combustível está se tornando quase uni-
versal, já que proporciona menor consumo de combustível e reduz as emis-
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sões. Mas quase todos os carros mais antigos e equipamentos pequenos,
como cortadores de grama e motoserras, usam carburadores, porque eles
são simples e baratos.

O carburador de uma motosserra é um bom exemplo, porque é bem sim-
ples. Aliás, mais do que a maioria dos carburadores ele precisa atender a
três condições apenas:

• Ele tem que fazer o motor funcionar mesmo sob baixas temperaturas.

• Ele precisa funcionar quando o motor estiver em marcha-lenta.

• Ele precisa funcionar com o motor aceleração plena.

Ninguém que opera uma motosserra está interessado em transiência en-
tre a marcha-lenta e o acelerador todo aberto, portanto a diferença de de-
sempenho gradual entre esses dois extremos não é muito importante. Em
um carro, todas as faixas intermediárias são importantes e é por isso que o
carburador dos carros é muito mais complexo. Você pode ver um carburador
de motosserra na Fig. (4.2) e Fig. (4.3).

Aqui estão as peças de um carburador:

• Um carburador é, essencialmente, um tubo;

• Há uma chapa ajustável atravessada no tubo chamada borboleta de
aceleração, que controla quanto de ar pode fluir através do tubo. Você
pode ver a borboleta ou válvula circular de latão na Fig (4.2);

• Há um estreitamento em determinado ponto do tubo, chamado venturi,
em que nesse estreitamento é criado uma depressão. O venturi está
visível na Fig. (4.3);

• Neste estreitamento, há um orifício, chamado glicê (do francês gicleur),
que permite a vazão do combustível sugado pela depressão. Você
pode ver o glicê na lateral esquerda do venturi na Fig. (4.3).

O carburador está operando "normalmente" quando em aceleração má-
xima. Nesse caso, a borboleta está paralela ao tubo em seu comprimento,
permitindo que o máximo de ar flua através do carburador. O fluxo de ar cria
uma boa depressão no venturi e há uma dada vazão de combustível através
do glicê. Você pode ver um par de parafusos na parte superior direita do
carburador na Fig. (4.2). Um destes parafusos (identificado como "Hi" (alta,
principal), no caso da motosserra) controla quanto de combustível flui para
dentro do venturi na aceleração máxima.
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Quando o motor está em marcha-lenta, a borboleta de aceleração está
quase fechada (a posição dela nas fotos é a de marcha-lenta). Não há ar su-
ficiente fluindo através do venturi para criar depressão. Entretanto, na parte
de trás da borboleta há bastante depressão (porque ela está restringindo o
fluxo de ar). Se um pequeno orifício for feito na lateral do tubo do carburador
exatamente atrás da borboleta, o combustível pode ser fluir para tubo pela
depressão abaixo da borboleta. Este pequeno orifício é chamado de glicê
de marcha-lenta. O outro parafuso do par visto na Fig. (4.2) é identificado
como "Lo" (baixa, marcha-lenta) e controla a quantidade de combustível que
flui através deste glicê.

Ambos os parafusos Hi e Lo são simplesmente válvulas de agulha. Ao
girá-los, você permite que mais ou menos combustível flua pela agulha.
Quando você os ajusta, está controlando diretamente quanto combustível
flui através do glicê de marcha-lenta e do glicê principal.

Quando o motor está frio e você tenta dar a partida puxando a corda
de arranque, ele é acionado em uma rotação bem baixa. Por estar frio,
ele precisa de uma mistura bastante rica para dar a partida. É onde entra
a borboleta do afogador. Quando ativada, a borboleta do afogador cobre
completamente o venturi. Se a borboleta de aceleração está completamente
aberta e o venturi está coberto, o vácuo do motor arrasta combustível através
do glicê principal e um pouco pelo de marcha-lenta (como a entrada do tubo
do carburador está completamente coberta, toda a depressão do motor puxa
combustível através dos glicês). Geralmente essa mistura rica permite que
o motor pegue uma ou duas vezes, ou funcione bem lentamente. Ao abrir a
borboleta do afogador, o motor passa a funcionar normalmente.

4.3 O Sistema de Injeção Eletrônica

Na tentativa de atender às leis de emissões e consumo, o sistema de com-
bustível usado nos carros modernos mudou muito nos últimos anos. O Su-
baru Justy, de 1990, foi o último carro vendido nos Estados Unidos a ter um
carburador. No ano seguinte, o Justy tinha injeção de combustível. Apesar
de a injeção eletrônica existir desde a década de 50, a injeção eletrônica de
combustível foi amplamente usada em carros europeus apenas a partir de
1980. Hoje em dia, todos os carros vendidos nos Estados Unidos, na Eu-
ropa e no Brasil têm sistemas de injeção de combustível, os quais possuem
as seguintes vantagens:

1. Melhor aproveitamento do combustível: Faz possível um menor
consumo de combustível em comparação com os carburadores que

58



Introdução aos Motores de Combustão Interna

Figura 4.4: Um injetor eletrônico de combustível

geravam misturas de ar-combustível desiguais para cada cilindro.

2. Menor emissão de poluentes: A concentração dos poluentes nos
gases da combustão depende diretamente da proporção ar-combustí-
vel. Para reduzir as emissões de poluentes é necessário preparar uma
mistura de uma certa proporção. Os sistemas de injeção permitem
ajustar a quantidade necessária de combustível que entra no motor.

3. Maior rendimento do motor: A utilização de sistemas injeção permite
otimizar a forma dos coletores de alimentação. O resultado concreto
se traduz em uma maior potência e um aumento do torque do motor.

4. Partidas mais rápidas: Através de um dosagem exato de combustível
em função da temperatura do motor e do seu regime podemos con-
seguir uma rápida partida. Na fase de aquecimento ajustamentos são
feitos no sistema de injeção do motor para obter um consumo mínimo
de combustível

Podemos classificar os sistemas de injeção eletrônica segundo o lugar
da injeção, o número de injetores, o número de injeções e segundo as ca-
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racterísticas de funcionamento.

4.4 O Injetor de Combustível

Figura 4.5: Esquema de um injetor de combustível

Um injetor de combustível não é nada além de uma válvula eletromag-
nética controlada eletronicamente. Ele é abastecido com combustível pres-
surizado proveniente da bomba de combustível em seu carro e é capaz de
abrir e fechar muitas vezes por segundo.

Quando o injetor é energizado, um eletroimã move um êmbolo que abre
a válvula, permitindo que o combustível pressurizado esguiche através de
um minúsculo bocal. O bocal é projetado para atomizar o combustível, a
fim de tornar a névoa a mais fina possível para que possa queimar facil-
mente. A quantidade de combustível fornecida ao motor é determinada pela
quantidade de tempo que o injetor de combustível permanece aberto. Isso é
chamado de largura de pulso e é controlado pela UCE (Unidade de Controle
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Eletrônico).
Os injetores são montados no coletor de admissão de modo que pos-

sam pulverizar combustível diretamente nas válvulas de admissão. Um
tubo chamado galeria de combustível fornece combustível pressurizado a
todos os injetores. A fim de fornecer a quantidade correta de combustível, a
unidade de controle eletrônico do motor é equipada com um grupo completo
de sensores. Vamos dar uma olhada em alguns deles.

4.5 Sensores do Motor

A fim de fornecer a quantidade correta de combustível para cada condição
de operação, a UCE tem de monitorar um gigantesco número de sensores
de entrada. Eis apenas alguns:

1. Sensor de massa do fluxo de ar: diz à UCE a massa de ar que está
entrando no motor;

2. Sensor(es) de oxigênio: monitora a quantidade de oxigênio no es-
capamento para que a ECU possa determinar o quão rica ou pobre a
mistura de combustível está e fazer os ajustes necessários;

3. Sensor da posição do acelerador: monitora a posição da válvula-
borboleta de aceleração (que determina quanto ar passa para den-
tro do motor) para que a ECU possa responder rapidamente às mu-
danças, aumentando ou diminuindo o fluxo de combustível conforme
necessário;

4. Sensor de temperatura da água: permite à UCE determinar quando
o motor atingiu sua temperatura de funcionamento normal;

5. Sensor de voltagem: monitora a voltagem do sistema no carro para
que a UCE possa elevar a rotação do motor em ponto-morto se a vol-
tagem estiver caindo (o que indicaria haver uma alta carga elétrica);

6. Sensor de pressão absoluta do coletor: monitora a pressão do ar no
coletor de admissão. A quantidade de ar sendo aspirada para dentro
do motor é um bom indicativo de quanta potência está produzindo;
e quanto mais ar entra no motor, mais baixa se torna a pressão do
coletor. Portanto, essa leitura é usada para medir quanta potência está
sendo produzida;

7. Sensor de rotação do motor: monitora a rotação do motor, que é um
dos fatores usados para calcular a largura do pulso.
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Há dois tipos principais de controle para sistemas multiponto: todos os
injetores de combustível abrem ao mesmo tempo, ou cada um pode abrir
pouco antes da válvula de admissão de seu cilindro se abrir (isso é chamado
injeção de combustível seqüencial, necessariamente multiponto).

A vantagem da injeção de combustível sequencial é que, se o motorista
fizer uma alteração repentina, o sistema pode responder de maneira mais
rápida. Isto porque a partir do momento em que a alteração é feita, ele tem
apenas de aguardar até que a próxima válvula de admissão se abra em vez
de aguardar a próxima rotação completa do motor.

4.6 A Injeção Direta de Combustível

Figura 4.6: Injeção direta de combustível

A injeção direta de combustível em motores do ciclo Otto surgiu em 1884
com o motor "Spiele". Com o desenvolvimento mais tarde do carburador,
este método foi abandonado, ressurgindo tempos depois com a finalidade de
prevenir a detonação. Este tipo de injeção possui as seguintes vantagens:
(Ver [4]).

1. Não necessita de borboleta de aceleração o que reduz as perdas de
carga na admissão de ar.
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2. A injeção de combustível dentro do cilindro e sua evaporação, resul-
tam em um resfriamento da mistura, e conseqüentemente, pela ter-
modinâmica, em uma maior eficiência volumétrica.

3. Reduz o consumo de combustível e as emissões contaminantes: hidro-
carbonetos, óxidos nítricos e monóxido de carbono.

Os injetores do sistema não estão localizados no coletor de admissão, mas
estão estrategicamente instalados acima da câmara de combustão, possibi-
litando segundo as seguintes vantagens:

1. Permite uma definição exata dos intervalos de alimentação de com-
bustível.

2. Também permite um controle preciso do tempo necessário para prepa-
rar a mistura ar-combustível.

Os motores de injeção direta de combustível funcionam com dois tipos
de mistura, conforme a carga do motor:

• Mistura estratificada: O motor é alimentado com uma mistura pouco
rica quando o veículo estiver em movimento sob condições de carga
parcial (acelerador a meio passo). O resultado deste processo é uma
melhora de 20% em economia de combustível.

• Mistura homogênea: A injeção do combustível é feita na fase de ad-
missão para gerar um efeito de refrigeração, produzindo grandes va-
lores de potência no motor.

4.7 A Injeção Indireta de Combustível

O injetor introduz o combustível no coletor de admissão, acima da válvula
de admissão, que não necessariamente está aberta. É o sistema de injeção
mais utilizado e pode ser contínuo ou intermitente para os motores de ciclo
Otto. No sistema intermitente com controle eletrônico, temos os sistemas
monoponto e multiponto.

4.7.1 O Sistema de Injeção Eletrônico Monoponto

O sistema monoponto destaca-se por possuir uma única válvula de injeção
para os diversos cilindros do motor conforme a Fig. (4.7).
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Figura 4.7: Sistema de injeção eletrônica indireta monoponto

4.7.2 O Sistema de Injeção Eletrônico Multiponto

O sistema multiponto utiliza uma válvula de injeção de combustível para
cada cilindro do motor conforme a Fig. (4.8).

Figura 4.8: Sistema de injeção eletrônica multiponto

Segundo o número de injeções, temos:

1. Injeção simultânea: O combustível é injetado ao mesmo tempo por
todos os cilindros.

2. Injeção semi sequencial: O combustível é injetado nos cilindros de
dois a dois.
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3. Injeção sequencial: O combustível é injetado no cilindro com a válvula
de admissão aberta e os injetores trabalham sincronizados.

4.8 O Circuito de Ar

Figura 4.9: Fluxo de ar e do combustível em um sistema de alimentação
diesel turbinado com intercooler.

O sistema de alimentação diesel é composto por dois circuitos: o circuito
de ar e o circuito de combustível. A Fig. (4.9) ilustra o fluxo do ar e do
combustível em um sistema de alimentação diesel turbinado com intercooler.

O circuito de ar (4.10) tem como função conduzir o ar do meio ambiente
até o interior dos cilindros e depois eliminar os resíduos da combustão. É
constituído segundo a Fig. (4.11) das seguintes partes:

• Pré-filtro: Localizado antes do filtro de ar, tem a função de reter as
partículas grandes contidas no ar.

• Filtro de ar: Tem como função reter pequenas partículas contidas no
ar. Podem ser de dois tipos:
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Figura 4.10: Circuito de ar do sistema de alimentação diesel.

– Filtro de ar em banho de óleo: Nos filtros em banho de óleo o ar
passa por uma camada de óleo antes de atravessar o elemento
filtrante. O elemento filtrante é fabricado de palha de côco e não
é trocado, devendo ser limpo periodicamente.

– Filtro de ar seco: (Ver Fig. 4.12) São constituídos por dois ele-
mentos filtrantes descartáveis:

∗ O elemento primário de papel: O elemento primário de papel
Fig.(4.13) aceita limpezas e deve ser limpo sempre que for
avisado pelo indicador de restrição. O indicador de restrição
é um dispositivo mecânico do circuito de ar do sistema de
alimentação de tratores agrícolas que avisa ao operador da
necessidade de limpeza do elemento primário do filtro de ar.
A restrição da passagem de ar pelo filtro reduz a eficiência
do elemento filtrante, pode levar o motor a perder potência,
aumentar o consumo e provocar superaquecimento.

∗ O elemento secundário de feltro: É fabricado em feltro Fig.
(4.13), não aceita limpezas e deve ser substituído periodica-
mente conforme recomendação do fabricante do motor.

• Coletor de admissão: O coletor de admissão conduz o ar filtrado
até os cilindros do motor. A admissão do ar pode ser apenas por
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Figura 4.11: Pré-filtro e filtro de ar em banho de óleo.

meio de vácuo criado pelo movimento descendente do pistão no in-
terior dos cilindros, neste caso o motor é dito aspirado, ou sob pressão
com auxílio de uma turbina denominados de motores turbinados.

• Coletor de descarga: Recolhe os gases provenientes dos cilindros do
motor na fase de exaustão.

• Abafador: Tem como função diminuir o ruído causado pelo motor de
combustão interna.

4.8.1 A Turbina

A turbina também denominada de turbocompressor, turbocharger, turboali-
mentador ou turbo Fig. (4.14) é constituído por um conjunto de dois rotores
montados nas extremidades de um eixo, a turbina é acionada pela ener-
gia cinética dos gases da descarga. O ar quente impulsiona o rotor quente
fazendo que o rotor frio, na outra extremidade, impulsione o ar para os cilin-
dros. Nos motores do ciclo diesel a turbina tem como objetivo aumentar a
pressão do ar no coletor de admissão acima da pressão atmosférica. Isso
aumenta a massa de ar sem aumento do volume. O resultado é mais com-
bustível injetado e mais potência, algo em torno de 35% e reduz o consumo
específico de combustível em 5%.
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Figura 4.12: Filtro de ar seco do sistema de alimentação diesel. Fonte: [1]
.

4.8.2 O Intercooler

O intercooler está cada vez mais reconhecido como um dos componentes
principais para melhorar a performance nos motores turbo. O intercooler, é
uma espécie de radiador ou mais especificamente um permutador de calor.
O intercooler posiciona-se entre a turbina e o coletor de admissão. Propor-
ciona uma melhor performance, e ao mesmo tempo reduz o consumo de
combustível. As emissões dos gases de escape e a carga térmica no mo-
tor aumenta a confiabilidade do motor em ultrapassagens. A sua função é
baixar a temperatura do ar que aumentou bastante depois de o ar ser com-

Figura 4.13: Elemento primário do filtro de ar seco e elemento secundário
do filtro de ar seco. Fonte: [1]

.
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Figura 4.14: Turbina, turbocharge, turboalimentador ou turbo do motor diesel

primido pelo turbo. A eficiência de um intercooler mede-se pelo sucesso com
que consegue remover esse calor. Contudo um intercooler mal dimensio-
nado também pode causar problemas, não é o simples fato de se adicionar
um intercooler que se consegue melhorar performance do motor. As vanta-
gens do intercooler são:

1. O arrefecimento do ar quente comprimido que sai do turbo, aumen-
tando a sua densidade e dessa forma conseguindo entregar uma maior
massa de ar ao motor, desta forma aumentando a potência do motor;

2. A redução das temperaturas e carga térmica do motor, por conseguinte
até se pode aumentar a pressão do turbo para valores mais elevados.
Os intercoolers são um componente importante em todos os motores
turbocomprimidos.

A eficiência de um Intercooler mede-se pela razão entre a temperatura
removida pelo intercooler e o aumento de temperatura causada pelo turbo.
Mede-se em percentagem.
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Figura 4.15: Esquema de funcionamento de um intercooler

4.9 O Circuito de Combustível

O circuito de combustível tem como função conduzir o combustível deste
o tanque de combustível até o interior dos cilindros. É responsável pela
dosagem e injeção do combustível pulverizado no interior dos cilindros se-
gundo a ordem de ignição do motor. A pressão de injeção é em torno de
2000 kgf/cm2 ou duas mil atmosferas. É constituído das seguintes partes:
Fig. (4.16)

• Tanque de combustível: São atualmente na sua maioria fabricados
de polietileno de alta densidade. O uso desse material é devido a
sua resistência ao calor, resistência a solventes, baixa permeabilidade,
fácil de processar e baixo custo. Podemos encontrar o tanque de
combustível em diversos locais dos tratores. Atualmente existe uma
tendência de se colocar o tanque em local protegido do calor e menos
sujeito a impactos acidentais. Os tanques de tratores agrícolas devem
apresentar capacidade suficiente para autonomia de uma jornada de
trabalho sem necessidade de abastecimento.

• Copo de sedimentação: Localiza-se antes da bomba alimentadora.
Tem como principal função decantar a água contida no combustível.
Apresenta na parte inferior um parafuso para drenagem. A drenagem
dever ser feita todos os dias para evitar que a água se misture com
o combustível e danifique partes sensíveis do circuito, tais como a
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Figura 4.16: Esquema do circuito de combustível

bomba injetora e os bicos injetores.

• Bomba alimentadora: Está localizada entre o copo de sedimentação
e o filtro de óleo combustível. Tem como função promover o fluxo de
óleo do tanque até a bomba injetora.

• Filtros de combustível: Estão localizados entre a bomba alimenta-
dora e a bomba injetora. Tem como função proteger o sistema de in-
jeção contra impurezas presentes no óleo diesel. O elemento filtrante
é de papel e normalmente vem conjugado com copo de sedimentação
e dreno para retirada de água do circuito de combustível do sistema
de alimentação.

• Tubulações de baixa pressão: São as tubulações de retorno. Ver
Fig. (4.17)

• bomba injetora: Está localizada entre o filtro de combustível e os bi-
cos injetores. É a principal parte do sistema de alimentação diesel.
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Figura 4.17: Tubulações de baixa e alta pressão do sistema de alimentação
diesel

Tem como funções: dosar o combustível de acordo com as necessi-
dades do motor; enviar o combustível para os bicos injetores de acordo
com a ordem de ignição do motor e promover pressão suficiente para
pulverizar o combustível na massa de ar quente na câmara de com-
bustão. A bomba injetora é regulada eletronicamente por um sistema
de medição de débitos o qual regula os sistemas mecânicos e eletrôni-
cos de monitoramento de bombas injetoras.

• Tubulações de alta pressão: Estão localizadas entre a bomba inje-
tora e os bicos injetores.

• Bicos injetores: Estão localizados no cabeçote (injeção direta) e têm
como principal função pulverizar o combustível sobpressão na massa
de ar quente dentro da câmara de combustão. Após a injeção o bico
fecha-se rapidamente impedindo o retorno de gases da combustão.
Existem no mercado bicos injetores de controle mecânico e eletrônico.
Nos bicos de controle mecânico a injeção é controlada mecanicamente
e operaram em pressões menores que os eletrônicos. O diesel entra
no bico e comprime a mola de pressão até que a válvula de fluxo se
abre e o combustível é injetado na câmara de combustão. Ver Fig.
(4.18)
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Figura 4.18: Principais partes dos bicos injetores de controle mecânico

4.10 O Sistema de Injeção Eletrônica
dos Motores Diesel

Desde a construção do primeiro motor Diesel, o principal problema tem sido
o processo de injeção do combustível para a combustão ideal. Os sistemas
existentes não sofreram grandes modificações no correr dos anos. As prin-
cipais alterações, que resultaram em evolução significativa, foram, primeira-
mente o advento da bomba rotativa em linha, desenvolvida por Robert Bosch
em 1927, que permitiu aos motores alcançarem rotações mais elevadas e,
conseqüentemente, mais potência.

A injeção eletrônica em motores diesel surgiu na década de 80. Neste
sistema o processo de combustão é mais bem controlado que nos sistemas
mecânicos. A quantidade e o tempo de pulverização do combustível são
mais precisos, o que resulta em melhor combustão e redução de poluentes.
As vantagens do sistema eletrônico em relação ao mecânico são: maior
rendimento do motor, menor consumo de combustível e emissão de polu-
entes. Os sistemas eletrônicos mais utilizados atualmente são: Diesel Eletrô-
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nico (EDC), Unit Injector System (UIS) e Common Rail System (CRS).

4.10.1 Diesel Eletrônico (EDC)

Neste sistema a injeção é monitorada por sensores, contudo ainda existe a
presença da bomba injetora. A bomba injetora desse sistema é denominada
de bomba injetora eletrônica. Conhecida também por "Fly By Wire Electronic
Pump", devido que não existe nenhuma conexão mecânica entre a bomba
e o pedal do acelerador. Foi o primeiro sistema de injeção eletrônica diesel,
lançado no mercado pela Bosch em 1989 em veículos comerciais.

A dosagem e injeção do combustível são controladas electronicamente
por uma unidade eletrônica, denominado de unidade de controle eletrônico
(UCE) que processa todas as informações relacionadas com o funciona-
mento do sistema de injeção de combustível. Por meio do pedal do acele-
rador e de informações recebidas, tais como rotação do motor, velocidade
de deslocamento, temperatura do líquido de arrefecimento, massa de ar ad-
mitida, entre outros fatores, a unidade de controle eletrônico (UCE) calcula o
volume de combustível que deve ser enviado aos bicos injetores. O sistema
de injeção eletrônica EDC combina todas as funções de controle e regu-
lagem na unidade de controle eletrônico Fig. (4.19), a qual estão conectados
o sistema de injeção e diversos sensores e ativadores.

Figura 4.19: Unidade de controle eletrônico do sistema de injeção eletrônico
EDC

74



Introdução aos Motores de Combustão Interna

4.10.2 O Sistema de injeção Unit Injector System (UIS)

Figura 4.20: O sistema de injeção eletônica diesel UIS

O sistema UIS Fig. (4.20) foi lançado no mercado pela Bosch em 1994.
Sua característica principal é combinar a bomba injetora e o bico injetor em
uma única unidade (Unit Injector). Apresenta uma unidade injetora para
cada cilindro, permite variar o período da injeção e pode gerar pressões de
injeção de até 2.200 bar. Os principais componentes do sistema de injeção
eletrônica diesel UIS são:

• Unidade injetora (12),

• Sensor de pressão e temperatura do ar (13),

• Sensores de temperatura, os quais medem temperaturas em diversos
locais do motor (16),

• Sensor de fase que informa qual cilindro está em compressão e sensor
de rotação do motor (17).

A unidade injetora do sistema é composta bomba de alta pressão (1),
bico injetor (5) e válvula solenóide (4) para controle da injeção Fig. (4.21).
Cada cilindro apresenta uma unidade injetora localizada no cabeçote. De-
vido a isso há uma redução das tubulações de alta pressão.
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Figura 4.21: Unidade injetora com bomba de alta pressão (1), bico injetor (5)
e válvula solenóide (4).

Em 1997, a Alfa Romeu lançou o seu modelo 156 equipado com um mo-
tor Diesel dotado de um sistema de injeção revolucionário, que ela denomi-
nou de JTD. Tal sistema, aumentava a potência e o torque com redução do
consumo e, por conseqüência, os níveis de emissões e abriu novas perspec-
tivas para o futuro dos motores Diesel. Posteriormente, os direitos de fabri-
cação deste sistema foram cedidos à Robert Bosch, que começou a equipar
motores para a Mercedes Benz, BMW, Audi, Peugeot e Citroën (estes úl-
timos denominam o sistema de HDI). Em 2003 chegará ao mercado um
modelo da Fiat. A Ford está testando um modelo Focus e a Volkswagen já
apresentou um Passat equipado com o novo sistema. No segmento de mo-
tores mais pesados, as fábricas Mercedes, Scania e Volvo já anunciaram os
lançamentos dos novos motores equipados com este sistema, que ganhou
a denominação de COMMON RAIL que veremos a seguir.

4.11 O Sistema de Injeção Common Rail (CRS)

O Common Rail System Fig. (4.22) possui uma única bomba de alta pressão
que envia combustível para todos os bicos injetores. Neste sistema os pro-
cessos de pressurização e injeção são independentes entre si; é possível
realizar mais de uma pulverização de combustível durante a fase de expan-
são. A 1a geração do sistema funciona com pressões de 1600 bar. At-
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Figura 4.22: O sistema de injeção eletrônica diesel CRS.

ualmente, a 4a geração do sistema funciona com pressão de injeção de
2100 bar. Os principais componentes do sistema são: bomba de alta pressão
comprime o diesel até atingir a pressão de injeção (4); galeria de combustível
armazena o diesel sobe pressão (5), tubos de alta pressão (6), bomba de
baixa pressão transporta o diesel do tanque até a bomba de alta pressão
(7), bico injetor que injeta o diesel nos cilindros (8), válvula reguladora de
pressão que regula a pressão do diesel nas galerias (9), válvula de desati-
vação que desativa um cilindro da bomba de alta pressão, evitando super-
aquecimento (10), sensor de pressão que obtém a pressão do diesel nas
galerias (11), sensor de pressão e temperatura do ar (13), sensor de fluxo
de massa que informa ao módulo de controle a massa de ar aspirada pelo
motor (14), sensores de temperatura, os quais medem temperaturas em di-
versos locais do motor (16), sensor de fase que informa qual cilindro está
em compressão e o sensor de rotação do motor (17).

A Fig. (4.23) ilustra o sistema de injeção eletrônica diesel common rail
de um motor marítimo da Volvo Penta Brasil.

A é o filtro primário de combustível; B é o filtro secundário de combustível;
C é a bomba de alta pressão que envia o combustível sobpressão (2000 bar)
para o tubo de distribuição E (rail); D é o módulo de controle (UCE): controla
o suprimento de combustível aos bicos injetores a partir de informações re-
cebidas de sensores (rotação, pressão entre outros); E é o tubo distribuidor
comum (Common Rail) que distribui o combustível para os bicos injetores.
Possui sensor que informa ao módulo ou unidade de controle eletrônico
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Figura 4.23: O sistema de injeção eletrônica Common Rail Volvo Penta
Brasil.

(UCE) a pressão atual do combustível no tubo distribuidor comum; F é o
cooler (resfriador de combustível) o qual resfria o combustível que retorna
para o tanque; G são os bicos injetores que são controlados eletronicamente
pelo módulo de controle D.

4.11.1 Aparelhos Para Teste de Injeção Eletrônica Diesel

Existem diversas marcas de equipamentos para teste de sistemas de injeção
eletrônica diesel. O equipamento comercializado pela Bosch é denominado
SDC 701 Fig. (4.24). Possui scanner portátil, cabos e adaptadores para 12
e 24 V . O aparelho é compacto e portátil, projetado para fazer toda a leitura
dos componentes eletrônicos do sistema de injeção. Possibilita a análise
de gráficos e impressão dos resultados. Entre as funções estão: identifi-
cação do número da UCE, leitura dos códigos de defeito do módulo, apaga a
memória de erros do módulo, testa a compressão dinâmica do motor, corte
dos cilindros, ajuste do pedal do acelerador, leitura dos sensores do sis-
tema, testes dos atuadores, identificação dos estados de entrada e saída do
sistema. O SDC 701 pode ser utilizado em diversos tipos de motores tais
como, Mercedes-Benz, Diesel Ford, Diesel GM, GMC, International, Iveco,
Diesel Mitsubishi, Diesel Nissan, Scania, Diesel Toyota, Troller, Diesel Volvo
e Diesel VW.
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Figura 4.24: Equipamento para teste de injeção eletrônica diesel.

4.12 Exercícios Propostos

1. Qual a função do sistema de alimentação?

2. Quais os tipos de sistemas de alimentação que existem?

3. Como funciona um carburador?

4. Quais as três condições que um carburador de uma motossera precisa
satisfazer?

5. Quais as vantagens dos sistemas de injeção eletrônica.

6. O que é o injetor de combustível?

7. O que é a lagura de pulso do injetor de combustível?

8. Qual a função do:
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(a) Sensor de massa de fluxo de ar?

(b) Sensor de temperatura da água?

(c) Sensor de pressão absoluta do coletor?

9. Quais as três vantagens do sistema de injeção direta?

10. Quais as vantagens de posicionar os injetores acima da câmara de
combustão?

11. O que é mistura estratifica do combustível?

12. O que é mistura homogênea do combustível?

13. Quais os sistemas de injeção indireta intermitente para os motores de
ciclo Otto?

14. Qual a característica do sistema de injeção eletrônica monoponto?

15. Qual a característica do sistema de injeção eletrônica multiponto?

16. Descreva:

(a) Injeção simultânea de combustível.

(b) Injeção semi sequencial de combustível.

(c) Injeção sequencial de combustível.

17. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações abaixo:

(a) ( ) No sistema de alimentação dos motores Otto, o combustível
é misturado ao ar depois de ser admitido nos cilindros.

(b) ( ) Nos motores a gasolina, o carburador era o dispositivo pre-
dominante para adição de combustível.

(c) ( ) O carburador de uma motosserra tem que fazer o motor fun-
cionar quando estiver em marcha-lenta.

(d) ( ) Venturi é uma chapa ajustávei no tubo do carburador.

(e) ( ) O sistema de injeção eletrônica foi inventado na década de
80.

18. Quais os dois circuitos dos sistema de alimentação dos motores diesel?

19. Descreva os tipos de filtros de ar.

20. Quais os elementos filtrantes descartáveis do filtro de ar.
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21. Qual a função do coletor de admissão?

22. Qual a função da turbina nos motores diesel?

23. O que é o intercooler?

24. Quais as vantagens do intercooler?

25. Desenhe o circuito de combustível com suas partes principais. (Ver
pág. 75)

26. Como deve ser feita a drenagem do copo de sedimentação?

27. Qual a função da bomba alimentadora?

28. Descreva a localização e a função da bomba injetora.

29. Qual a função dos bicos injetores?

30. Quais as vantagens do sistema de injeção eletrônico diesel?

31. Como funciona o sistema diesel eletrônico (EDC)?

32. Qual a função da unidade de controle eletrônico (UCE)?

33. Qual a característica principal do sistema de injeção Unit Injector Sys-
tem (UIS)?

34. Descreva o sistema de injeção eletrônica Common Rail System (CRS)?

35. Cite as funções do aparelho para teste de injeção eletrônica diesel
SDC701.

36. Resolva as palavras cruzadas abaixo.
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Capítulo 5

O Sistema de Lubrificação

"Nunca fiz nada dar certo por acidente; nem nenhuma das minhas invenções
surgiu por acidente; elas vieram do meu trabalho".

Thomas A. Edison

Figura 5.1: Óleos lubrificantes.

O sistema de lubrificação tem como função distribuir o óleo lubrificante
entre as partes móveis do motor com objetivo de diminuir o desgaste, o ruído

83



Introdução aos Motores de Combustão Interna

e auxiliar no arrefecimento do motor. Nos motores diesel de quatro tempos
o óleo lubrificante é armazenado no cárter do motor. O fluxo de óleo é feito
sobpressão através de galerias existentes no motor.

5.1 Óleos Lubrificantes

São fluidos utilizados na lubrificação dos motores e no sistema de transmis-
são dos tratores. Deve-se sempre utilizar o óleo lubrificante recomendado
pelo fabricante. Óleos com viscosidades acima da recomendada (grossos)
não penetram nas folgas, deixando de executar a lubrificação, por sua vez
óleos com viscosidades abaixo da recomendada (finos) escorrem entrem as
folgas não realizando a lubrificação.

Viscosidade é um critério importante de qualquer óleo lubrificante. É
uma medida da espessura do fluido ou a resistência para fluir. Por exemplo,
o mel é grosso e a água é fina, assim o mel tem uma viscosidade maior
do que a água. A viscosidade do óleo precisa se adequar às temperaturas
ambientes corretas. Se estiver muito grosso quando o motor estiver frio,
ele não se movimentará pelo motor. E se ele se tornar muito fino quando
o motor estiver quente, não dará a proteção certa para as partes do motor.
A otimização da viscosidade ou espessura de um óleo ajuda a maximizar a
eficiência energética, evitando o desgaste dos componentes.

Os modificadores de viscosidade aumentam a viscosidade do seu óleo
em temperaturas altas, mas têm pouco efeito sobre a viscosidade em tem-
peraturas baixas. Estes permitem que o seu óleo flua adequadamente quan-
do estiver frio e também permaneça suficientemente espesso para proteger
os seus componentes de motores em temperaturas altas.

O óleo lubrificante tem cinco funções principais:

i) Permitir a redução dos atritos, aumentando o rendimento do motor e
diminuindo o consumo de combustível;

ii) Proteger as peças contra o desgaste e a corrosão, garantindo a longe-
vidade e a eficácia do motor;

iii) Permitir a eliminação das impurezas, graças ao filtro de óleo e às tro-
cas, para manter a limpeza das peças do motor;

iv) Reforçar a vedação, que assegura a taxa de compressão do motor,
otimizando a sua potência;

v) Permitir a troca do calor, prevenindo a deformação das peças;
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vi) Reduzir o ruído através do amortecimento de choques e as cargas
entre os mancais.

A estas funções juntam-se novas exigências: a economia de combustível e
a diminuição da emissão de poluentes.

Para que o óleo lubrificante possa atingir os objetivos acima deve aten-
der as especificações de VISCOSIDADE e de QUALIDADE óleo lubrificante!
qualidade do indicadas pelo fabricante do motor.

Existem dois tipos principais de óleo básico: o mineral e o totalmente sin-
tético. Os lubrificantes para motores chamados de "semissintéticos" ou "de
tecnologia sintética" contêm uma mistura destes dois tipos. Os lubrificantes
para motores chamados de "semissintéticos" ou "de tecnologia sintética"
contêm uma mistura destes dois tipos. Os óleos minerais básicos vêm do
petróleo bruto, que é processado em uma refinaria para separar as frações
com propriedades de lubrificação úteis e remover os componentes indese-
jáveis, tais como as ceras.

5.2 Classificação SAE

Figura 5.2: Viscosímetro saybolt universal.

A viscosidade é a resistência que um óleo impõe ao seu escoamento. É o
tempo em segundos, para que certa quantidade de óleo, numa dada tempe-
ratura, escoe através de um orifício de formato e dimensões padronizados. É
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medida em instrumento padrão, denominado viscosímetro saybolt universal
conforme a Fig. (5.2).

A classificação foi elaborada pela Associação dos Engenheiros Auto-
motivos dos Estados Unidos (SAE) é adotada como padrão de medida da
viscosidade de óleos lubrificantes. A viscosidade deve ser estampada na
lata do óleo lubrificante. Quanto maior o número maior é a viscosidade do
óleo. Na Tabela abaixo são apresentadas recomendações de viscosidade
de óleos para cárter e transmissão de motores diesel.

Cárter Transmissão
SAE 5W SAE 75

SAE 10W SAE 80
SAE 20W SAE 90
SAE 30 SAE 140
SAE 40 SAE 250
SAE 50

O estudo da viscosidade adequada a cada tipo de motor deve ser feito
por técnicos especializados, já que certas situações solicitam óleos de alta e
baixa viscosidade ao mesmo tempo, que é o caso da lubrificação de motores
de combustão interna. O índice de viscosidade representa o comportamento
da viscosidade do óleo ao variar a sua temperatura. Quanto mais alto é
o índice, mais estável é sua viscosidade com a variação da temperatura,
exemplo 15W − 60.

• O que significa a classificação SAE nos óleos lubrificantes automo-
tivos?
SAE - Sociedade Americana dos Engenheiros Automotivos, classifica
os produtos pela viscosidade, classifica os óleos de motor de acordo
com seu comportamento sob diferentes temperaturas: monoviscosos
e multiviscosos.

• O que significa a classificação API nos lubrificantes?
API - Instituto Americano do Petróleo especifica o grau de desem-
penho, classifica os óleos de acordo com sua capacidade de proteger
contra desgaste e formação de borra em condições mais ou menos
severas de uso.

• O que significa a classificação ACEA?
ACEA - Associação dos Construtores Europeus de Automóveis cri-
adas pelas montadoras européias, é dividida em 3 categorias, ACEA-a,
ACEA-b e ACEa-e.
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Para motores diesel, a classificação API é a seguinte:

• CS - serviços leves

• CB - serviços médios

• CC - serviços pesados

• CD - serviços muito pesados

Geralmente os óleos de baixa viscosidade contêm aditivos anti-congelan-
tes, identificados pela letra "W" (Winter = Inverno). Existem óleos monovis-
cosos (SAE-30) e também óleos multiviscosos (SAE 10W−40) que atendem
as necessidades de uso dentro da faixa que o código especifica (SAE 10-
20-30-40). Os procipais aditivos contidos em óleos lubrificantes são antioxi-
dantes, anticorrosivos, ampliadores de viscosidade, detergentes e antiespu-
mantes.

5.3 Tipos de Sistemas de Lubrificação

Figura 5.3: Sistema de lubrificação por salpico.

Os sistemas de lubrificação são classificados de acordo com a forma de
distribuição do óleo pelas diferentes partes do motor.
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5.3.1 Sistema de Mistura com o Combustível

Utilizado nos motores de 2 tempos a gasolina. O óleo é mistura ao com-
bustível na proporção de 1 : 20 a 1 : 40.

5.3.2 Sistema de Lubrificação por Salpico

Mais utilizado em motores estacionários, monocilíndricos de uso agrícola. O
pé da biela apresenta um prolongamento afilado denominado pescador Fig.
(5.3). Uma bomba alimenta com óleo o pescador. Ao girar o motor o óleo
é borrifado pelo pescador nas paredes dos cilindros e nas peças da parte
inferior do bloco.

5.3.3 Sistema de Lubrificação por Circulação e Salpico

Neste sistema uma bomba força a passagem do óleo através de uma galeria
principal contida no bloco do motor ao mesmo tempo em que abastece as
calhas de lubrificação por salpico. Da galeria principal o óleo, sobpressão, é
direcionado par a árvore de manivelas, eixo de cames e eixo de balancins.
O óleo que escapa dos eixos é pulverizado na parte superior das paredes
dos cilindros, nos pistões e pinos das bielas.

5.3.4 Sistema de lubrificação por Circulação Sob Pressão

Figura 5.4: Circulação do óleo lubrificante no sistema de lubrificação sob
pressão.
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O óleo sob pressão circula entre as partes móveis do motor. Passa
através dos mancais do eixo da árvore de manivelas, cames, balancins e
pinos dos pistões. Os pinos dos pistões são lubrificados por galerias exis-
tentes nas bielas. As partes superiores dos cilindros e dos pistões são lubri-
ficadas pelo óleo que escapa de furos existentes nas conexões das bielas
com os pinos dos pistões e a parte inferior das paredes dos cilindros e dos
pistões pelo óleo pulverizado de furos existentes nas conexões da árvore
de manivelas com as bielas. Devido a longa distância e diversas galerias
percorridas pelo óleo neste sistema, o requerimento de pressão na maioria
dos motores varia entre 15 e 40 psi, podendo chegar a 65 psi em alguns
motores. A Fig. (5.4) ilustra a circulação do óleo no sistema de lubrificação
sobpressão.

O sistema de lubrificação sob pressão é constituído dos seguintes com-
ponentes: reservatório de óleo, bomba de óleo, galerias, filtro de óleo, válvula
de alívio, manômetro e radiador de óleo.

• Reservatório de Óleo: O reservatório de óleo lubrificante nos motores
diesel de quatro tempos é o próprio cárter do motor.

Figura 5.5: Bomba de engrenagens.

• Bomba de Óleo: A bomba de óleo está localizada no reservatório
de óleo lubrificante, pode ser acionada pelo movimento do eixo de
manivelas ou pelo eixo pelo eixo do comando de válvulas. Sua função
é suprir óleo lubrificante sob pressão as diversas partes do motor. As
bombas de óleo na sua maioria são do tipo de engrenagens Fig. (5.5).
Estas bombas são constituídas por um par de engrenagens encer-
radas em uma caixa fechada. O óleo entra por uma das extremidades
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da caixa e é forçado a passar entre as engrenagens. A medida que as
engrenagens giram é obtido o aumento de pressão.

• Galerias: São passagens localizadas no interior do bloco do motor por
onde o óleo é bombeado até as partes a serem lubrificadas.

• Filtro de óleo: O filtro de óleo está Localizado na parte externa do bloco
do motor. Tem como função reter partículas indesejáveis visando pro-
mover a limpeza do óleo lubrificante. As impurezas reduzem significa-
tivamente a vida dos motores, desta forma os filtros devem sempre ser
trocados de acordo com a recomendação do fabricante do trator. A Fig.
(5.6) ilustra a localização do filtro de óleo no sistema de lubrificação do
motor.

Figura 5.6: Localização do filtro no sistema de lubrificação.

Figura 5.7: Manômetro para máquinas agrícolas e tratores.
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• Válvula de alívio: Localizada na linha de alta pressão do sistema. Tem
como objetivo evitar que a pressão atinja valores acima do recomen-
dado.

• Manômetro: O manômetro está localizado no painel de instrumentos,
indica a faixa de pressão de funcionamento do sistema de lubrificação.

• Radiador de óleo: Alguns sistemas de lubrificação possuem radiador
de óleo que tem como função resfriar o óleo lubrificante do motor.

5.4 Sistema de Lubrificação de Tratores

Conforme [17], um trator agrícola possui centenas de mecanismos móveis
que se atritam e exercem esforços. Uma boa lubrificação é de fundamental
importância. Alguns minutos sem lubrificação no virabrequim do pistão e do
comando de válvulas seriam suficientes para fundir o motor e causar graves
prejuízos. O óleo lubrificante também possui a função de resfriamento dos
mecanismos móveis, absorvendo o calor gerado, além de atuar como ele-
mento de limpeza.

Diariamente, antes de dar a partida no motor e com o trator em solo plano
remova a vareta de nível e verifique o óleo. O nível de óleo do motor deve
estar entre as marcas mínima e máxima. Para completar o nível de óleo do
motor, remova a tampa de abastecimento, coloque o óleo apropriado.

A cada período determinado pela manutenção automotiva deve-se trocar
o filtro e o óleo. Isto é muito importante para uma maior vida do motor; para
tratores novos a primeira troca deve ser feita em 100 horas de trabalho. Veja
procedimento abaixo.

• Remova o bujão de drenagem do Carter e deixe escoar todo o óleo.
Atenção! Essa operação deve ser feita logo após um período de tra-
balho, quando o óleo ainda estiver quente.

• Manualmente ou com o auxilio de uma cinta, remova o filtro e descarte-
o.

• Limpe o suporte do filtro com um pano que não solte fiapos.

• Lubrifique a borracha de vedação do filtro novo com um pouco de óleo
e aperte-o apenas o suficiente para que não haja vazamentos.

• Coloque o óleo novo até completar o nível.
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• Em motores com intercambiador de calor acoplado ao filtro, deve-se
tomar cuidado ao soltar o filtro para não danificar as mangueiras de
ligação.

5.5 Respostas a Alguns Mitos
Sobre Lubrificação

Vejamos nesta seção algumas perguntas e respostas sobre a lubrificação.
Fonte: [16]

1. Como devo escolher o lubrificante para meu carro?

Para saber qual é o lubrificante correto para seu veículo, consulte o
"Manual do Proprietário" na parte de manutenção quanto à viscosi-
dade (SAE) e ao desempenho (API) ou então verifique nas tabelas de
recomendação disponíveis nos postos de serviço.

2. Qual o nível correto do óleo no carro?

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o nível correto se
encontra entre os dois traços e não só no traço superior. Se o óleo
fica abaixo do mínimo da vareta, o motor pode ser prejudicado por
falta de lubrificação. No entanto, se o óleo fica acima do máximo da
vareta, haverá aumento de pressão no cárter, podendo ocorrer vaza-
mento e até ruptura de bielas, além do óleo em excesso ser queimado
na câmara de combustão sujando as velas e as válvulas, danificando
também o catalisador no sistema de descarga do veículo.

3. Quando devo completar o nível de óleo?

Com o uso do carro, o nível do óleo baixa um pouco devido às folgas do
motor e à queima parcial na câmara de combustão. Assim, enquanto
não chega a hora de trocar o óleo, devemos ir completando o nível.

4. Escuto dizer que óleo bom é aquele que não baixa o nível e não precisa
de reposição. Isto é verdade?

Não. A boa lubrificação é aquela em que o óleo lubrifica até o anel
do pistão mais próximo da câmara de combustão onde esse óleo é
parcialmente queimado, sendo consumido. É normal um consumo de
meio litro de óleo a cada mil quilômetros rodados com carros de pas-
seio, mas cada fabricante de motor especifica um consumo normal
para seu motor,de acordo com o projeto. É bom ressaltar que carro
novo consome óleo.
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5. É verdade que o óleo de motor deve ser claro e o óleo de engrenagem
escuro?

É comum se ter esta opinião, no entanto ela não é correta. Os óleos
lubrificantes são formulados misturando-se básicos e aditivos e a sua
cor final dependerá da cor do básico e do aditivo que forem emprega-
dos na sua formulação. Além disso, a cor não tem nenhuma influência
no desempenho do óleo.

6. O óleo mais escuro é também mais grosso?

Este é outro conceito errado. O óleo mais claro pode ser mais viscoso
(grosso) do que um óleo escuro e vice-versa.

7. Por que o óleo de motor fica escuro com o uso?

Para realizar a função de manter o motor limpo, o óleo deve manter em
suspensão as impurezas que não ficam retidas no filtro de óleo, para
que elas não se depositem no motor. Desta forma, o óleo fica escuro
e o motor fica limpo.

8. Quando devo trocar o óleo do carro?

Quando atingir o período de troca recomendado pelo fabricante do
veículo e que consta do "Manual do Proprietário". Os atuais fabri-
cantes dos motores vêm recomendando períodos de troca cada vez
maiores, dependendo do tipo de serviço e da manutenção do carro.

9. É verdade que o motor deve estar quente na hora de troca de óleo?

Sim, porque quando o óleo está quente, ele fica mais fino e tem mais
facilidade de escorrer.

10. Quanto tempo devo esperar para medir o nível de óleo?

É importante que se espere pelo menos 5 minutos após o motor ter
sido desligado para se medir o nível do óleo. Isto porque, neste tempo,
o óleo vem descendo das partes mais altas do motor para o cárter e
assim podemos ter a medida real do volume de óleo.

11. Posso aumentar o período de troca quando uso óleos sintéticos?

Embora os lubrificantes sintéticos possuam características de quali-
dade superiores, a maioria dos fabricantes de veículos ainda não dife-
rencia os períodos de troca, caso se utilize óleos sintéticos ou minerais.
Recomendamos seguir a indicação do Manual do Proprietário para in-
tervalo de troca.
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12. O filtro de óleo também deve ser trocado? Quando?

Sim. O óleo, com seus aditivos detergentes/dispersantes, carrega as
sujeiras que iriam se depositar no motor. Ao passar pelo filtro, as im-
purezas maiores ficam retidas e as menores continuam em suspensão
no óleo. Chega um momento em que o filtro, carregado de sujeira,
dificulta a passagem do óleo podendo causar falhas na lubrificação. A
situação se agrava quando ocorre o bloqueio total do filtro de óleo, o
que pode causar sérios danos ao motor. O período de troca do filtro
de óleo também é recomendado pelo fabricante do veículo e consta do
"Manual do Proprietário". Normalmente, ela é feita a cada duas trocas
de óleo. Porém, já existem fabricantes que recomendam a troca do
filtro a cada troca do óleo.

13. Qual a diferença entre "serviço severo"e "serviço leve", que são termos
usados pelos fabricantes de veículos quando falam em intervalos de
troca de óleo?

Serviço severo é típico para os carros que andam nos centros urbanos,
com o anda e pára do tráfego e por pequenas distâncias, de até 6 km,
ou em estradas poeirentas. Serviço leve é aquele em que os car-
ros trafegam por percursos longos e velocidades quase constantes em
rodovias pavimentadas, como no caso de viagens.

14. Qual a validade do óleo lubrificante?

A validade do óleo lubrificante é indeterminada, desde que o produto
seja armazenado de maneira correta, ou seja, lacrado em sua embal-
agem, em local seco e evitando exposição ao calor e à luz do sol.

15. Um carro velho também pode usar um óleo de última geração, como
por exemplo o LUBRAX SINTÉTICO ou LUBRAX TECNO?

Não é recomendado. Se o veículo usa óleo mineral por muito tempo
e passa a usar óleo de base sintética (LUBRAX TECNO SAE 15W −
40) ou sintético (LUBRAX SINTÉTICO SAE 5W − 40), a limpeza dos
resíduos deixados pelo mineral será muito rápida e mesmo trocando o
filtro em períodos reduzidos pode ser que não tenha vazão, e poderá
ocorrer o entupimento da bomba de óleo e outras partes internas do
motor, ocasionando problemas no mesmo.

16. Devo adicionar algum aditivo ao óleo para melhorar o desempenho do
meu motor?
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Não há necessidade de adicionar aditivos complementares ao óleo. Os
lubrificantes recomendados já possuem todos os aditivos necessários
para atenderem perfeitamente ao nível de qualidade exigido.

17. Posso misturar produtos de marcas diferentes?

Não se devem misturar de forma alguma óleos de diferentes marcas se
estes forem sintéticos ou semi-sintéticos, mesmo atendendo os mes-
mos níveis de API e mesma viscosidade, pois poderá haver incom-
patibilidade entre aditivos, ocasionando até mesmo a neutralização
de alguma função. No caso de óleos minerais com o mesmo nível
de desempenho e mesmo grau de viscosidade, não há problema em
misturá-los.

18. Qual a diferença entre o óleo mineral, semi-sintético e sintético? Eles
podem ser misturados?

O lubrificante é composto por óleos básicos e aditivos. Sua função
no motor é lubrificar, evitar o contato entre as superfícies metálicas
e refrigerar, independentemente de ser mineral ou sintético. A dife-
rença está no processo de obtenção dos óleos básicos. Os óleos mi-
nerais são obtidos da separação de componentes do petróleo, sendo
uma mistura de vários compostos. Os óleos sintéticos são obtidos por
reação química, havendo assim maior controle em sua fabricação, per-
mitindo a obtenção de vários tipos de cadeia molecular, com diferenças
características físico-químicas e por isso são produtos mais puros. Os
óleos semi-sintéticos ou de base sintética, empregam mistura em pro-
porções variáveis de básicos minerais e sintéticos, buscando reunir
as melhores propriedades de cada tipo, associando a otimização de
custo, uma vez que as matérias-primas sintéticas possuem custo muito
elevado. Não é recomendado misturar óleos minerais com sintéticos,
principalmente de empresas diferentes. Seus óleos básicos apresen-
tam naturezas químicas diferentes e a mistura pode comprometer o
desempenho de sua aditivação, podendo gerar depósitos. Além disso,
não é economicamente vantajoso, já que o óleo sintético é muito mais
caro que o mineral, e a mistura dos dois equivale praticamente ao óleo
mineral, sendo, portanto, um desperdício.Uma dica interessante se re-
fere à troca de óleo mineral por sintético. É importante trocar o filtro
de óleo junto com a primeira carga de sintético e trocar esta carga no
período normal de troca do veículo em função da sua utilização.

19. A especificação de fluido para freio SAE J 1703 é a mesma que DOT−
3?
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Não. Ambas atendem a normas americanas e são para freios a tambor
e a disco, no entanto, uma foi definida pela entidade SAE e outra pelo
Departamento de Transporte da FMVSS. Na prática elas se equivalem,
isto é, onde se recomenda uma pode-se usar a outra e vice-versa.

20. Em relação a óleos para caixas de câmbio de automóveis, qual a dife-
rença entre as especificações API GL-4 e GL-5? Existe algum prob-
lema em se usar o GL-5 ao invés do GL-4?

A especificação API GL-4 designa um serviço de engrenagens hipóides
de carros de passageiros e outros equipamentos automotivos, operan-
do sob condições de alta velocidade e baixo torque ou vice-versa. O
produto da BR para esta aplicação é o LUBRAX TRM-4. Já a especi-
ficação API GL-5 é designada também para engrenagens hipóides,
operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (cho-
que), situação encontrada em caixas de mudanças de caminhões e em
eixos traseiros (diferenciais). Os produtos BR para esta aplicação são
o LUBRAX GL-5 e o LUBRAX TRM-5. A utilização de um óleo API
GL-5 na transmissão ao invés do GL-4 irá gerar problemas de engate
e "arranhamento" durante a troca de marchas, comprometendo a vida
útil da caixa de mudanças. Este problema é decorrente do maior teor
de aditivos dos óleos API GL-5 em relação aos API GL-4, que acabam
interferindo negativamente no funcionamento do mecanismo de sin-
cronização das marchas.

5.6 Exercícios Propostos

1. Qual a função do sistema de lubrificação?

2. Onde é armazenado o óleo lubrificante nos motores de quatro tempo?

3. Como é feito o fluxo de óleo?

4. O que são óleos lubrificantes?

5. Qual o problema dos óleos com alta viscosidade? E com baixa vis-
cosidade?

6. Descreva 4 funções do óleo lubrificante.

7. O que é a classificação SAE?

8. O que é viscosidade?
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9. O que significa a letra "W" nos óleos lubrificantes?

10. Dê o significado das siglas abaixo na classificação qualidade do óleo
feita pela API (American Petroleum Institute):

(a) CS -

(b) CB -

(c) CC -

(d) CD -

11. Indique se os óleos abaixo são para o cárter ou para transmissão.

(a) SAE 5W

(b) SAE 90W

(c) SAE 50W

(d) SAE 140W

12. Descreva o sistema de lubrificação sob pressão.

13. Quais os componentes do sistema de lubrificação sob pressão?

14. O que é a bomba de óleo? e como ela é acionada?

15. Quais os quatro tipos sistemas de lubrificação existentes?

16. Descreva o sistema de lubrificação por salpico.

17. O que são galerias?

18. Onde localiza-se o filtro de óleo? e qual a sua função?

19. Por que deve-se trocar periodicamente os filtros de óleos?

20. Qual o objetivo da válvula de alívio?

21. Qual a função do radiador de óleo?

22. O que fazer diariamente nos tratores antes de dar a partida?

23. Quais os procedimentos para trocar o filtro e o óleo de um trator?

24. Qual o nível correto de óleo nos carros?

25. Preencha as palavras cruzadas abaixo:
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1 Tem como objetivo evitar que a pressão atinja valores acima do recomen-
dado.

2 Uma das funções dos óleos lubrificantes.

3 Critério importante em qualquer tipo de óleo lubrificante.

4 Parte de alguns sistemas de lubrificação responsável por esfriar o óleo.

5 Local onde o óleo lubrificante é armazenado nos motores diesel de 4
tempos.

6 Sistema mais utilizado em motores estacionários.

7 Este tipo de óleo escorre entre as folgas, não realizando lubrificação.

8 Está localizada no reservatório de óleo lubrificante.

9 Óleo lubrificante constituido da mistura de óleo mineral e sintético.

10 São passagens localizadas no interior do bloco do motor por onde o óleo
é bombeado.

11 Tipo de instrumento de medida padrão de viscosidade.

12 O significado da letra W na classificação da SAE para óleos lubrificantes.

Figura 5.8: Palavras cruzadas sobre o sistema de lubrificação.
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26. É verdade que o óleo de motor deve ser claro e o óleo de engrenagem
escuro?

27. O filtro de óleo também deve ser trocado? Quando?

28. Qual a validade do óleo lubrificante?

29. Devo adicionar algum aditivo ao óleo para melhorar o desempenho do
meu motor?

30. Posso misturar produtos de marcas diferentes?
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Capítulo 6

O Sistema de Arrefecimento
dos Motores de Combustão
Interna

Figura 6.1: Balanço térmico típico de um motor diesel de combustão interna
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O sistema de arrefecimento tem a função de manter uma temperatura
ideal (estabilizada) no motor, entre 87 a 105 graus Celsius. Os meios arrefe-
cedores usados são o ar e a água. O meio arrefecedor entra em contato
com as partes aquecidas do motor, absorver calor e transfere para o meio
ambiente. Além dos componentes ilustrados na Fig. 6.2, o sistema ainda
trabalha com mangueiras, reservatório de expansão, válvula de expansão
integrada à tampa do radiador ou do reservatório e o aditivo adicionado à
água, formando o líquido de arrefecimento.

Figura 6.2: Esquema do sistema de arrefecimento.

Os motores de combustão interna são máquinas térmicas relativamente
ineficientes. Segundo (Barger, Liljedahl, Carleton, e McKibben, 1966), ape-
nas 35 % do calor total da combustão é transformado em trabalho efetivo. O
restante (65 %) é liberado para o meio ambiente por radiação direta, perdas
por atrito, gases da descarga e pelo próprio sistema de arrefecimento. O
trabalho para vencer resistências adicionado com o trabalho útil compõe o
trabalho mecânico. Além disso, vale lembrar que os motores a vapor tinham
rendimento muito menor comparado com os motores diesel. A Fig. (6.1)
ilustra o balanço térmico típico de um motor diesel de combustão interna.
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6.1 Componentes de um Sistema de
Arrefecimento e suas Utilidades

No sistema de alimentação forçada, a água absorve o calor excedente dos
cilindros do motor, e através de um radiador, transfere calor ao ar. Sistema
utilizado nos motores de tratores agrícolas. Possui bomba centrífuga que
promove a circulação forçada da água. Possui válvula termostática entre o
cabeçote do motor e o radiador para o controle da temperatura. A quanti-
dade de água do sistema

• Radiador: Trocador de calor entre a água e o ar. A água do sistema de
arrefecimento do motor deve ser limpa e livre de agentes químicos cor-
rosivos tais como cloretos, sulfatos e ácidos, Fig. (6.3). A água deve
ser mantida levemente alcalina, com o valor do pH em torno de 8,0 a
9,5. Qualquer água potável boa para beber pode ser tratada para ser
usada no motor. O tratamento da água consiste na adição de agentes
químicos inibidores de corrosão. A qualidade da água não interfere
no desempenho do motor, porém a utilização de água inadequada por
longo prazo pode resultar em danos irreparáveis. A formação de de-
pósitos sólidos de sais minerais, produzidos por água com elevado
grau de dureza, que obstruem as passagens, provocando restrições
e dificultando a troca de calor, são bastante freqüentes. Água muito
ácida pode causar corrosão eletrolítica entre materiais diferentes. O
tratamento prévio da água deve ser considerado quando, por exem-
plo, for encontrado um teor de carbonato de cálcio acima de 100 ppm
ou acidez, com pH abaixo de 7,0. O sistema de arrefecimento, pe-
riodicamente, deve ser lavado com produtos químicos recomendados
pelo fabricante do motor. Geralmente é recomendado uma solução a
base de ácido oxálico ou produto similar, a cada determinado numero
de horas de operação.

• Líquido de arrefecimento: Ele é um composto de água e aditivos, que
serve para elevar o ponto de ebulição da água, lubrificar e proteger
contra a corrosão.

• Bomba dágua: Serve para auxiliar o deslocamento da água do radi-
ador para o motor, fazendo com que haja uma troca do líquido aque-
cido pelo resfriado. Fique atento. Alguns motores utilizam a correia
dentada para acionar a bomba. Uma correia gasta pode se romper,
provocando o superaquecimento do motor.
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Figura 6.3: Esquema do radiador.

• Dutos internos: No interior do bloco do motor, no cabeçote ou no cole-
tor de admissão existem dutos por onde o líquido passa, absorvendo
o calor desses elementos. Utilize aditivos de qualidade comprovada
para evitar o acúmulo de sujeira e formação de crostas.

• Ventilador: Também conhecido por ventoinha, esse dispositivo é re-
sponsável pela circulação forçada do ar pelas aletas do radiador, puxan-
do o ar frontal para trás.

• A válvula termostática controla a temperatura através do fluxo de água
do motor para o radiador. Começa a se entre 70 − 80 ◦C. Possui em
seu interior um líquido termostático. É falsa a ideia de que a elimi-
nação da válvula termostática melhora as condições de arrefecimento
do motor. Muitos mecânicos, ao se verem diante de problemas de su-
peraquecimento do motor, eliminam a válvula termostática, permitindo
que o motor trabalhe abaixo da temperatura ideal em condições de
pouca solicitação.

• Tampa do radiador: A tampa do radiador apresenta válvulas de sobre-

103



Introdução aos Motores de Combustão Interna

pressão e depressão para controle da pressão e depressão no interior
do radiador.

Conforme [17], diariamente, antes de dar partida no motor, verifique o
nível d’água do radiador e complete-o com água potável se necessário. A
cada 1000 horas trabalhadas substitua a água do radiador. Adicione um
inibidor de corrosão, na proporção recomendada pelo fabricante.

6.2 Como Limpar o Sistema de Arrefecimento

A troca do líquido de arrefecimento do veículo é um procedimento fundamen-
tal para manter a temperatura certa do motor em todas as condições de uso
e evitar a corrosão do sistema, o ressecamento prematuro de mangueiras e
vedações, e outros sérios danos ao conjunto.

Um sistema de arrefecimento funcionando corretamente, na temperatura
ideal, só traz benefícios ao motor, que ganha em durabilidade, economia de
combustível e desempenho e, consequentente, tem menor nível de emis-
sões. Por isso, a troca do fluido de arrefecimento, uma mistura de água e
aditivos específicos, é de extrema importância no check list da manutenção
preventiva de um veículo.

Figura 6.4: Aditivos para o
sistema de arrefecimento.

Segundo [19], a função do aditivo de ar-
refecimento é transformar a água num flu-
ido adequado ao bom funcionamento e pro-
teção do sistema de arrefecimento do motor
de combustão interna. O líquido faz a troca
de calor, ganhando calor quando passa pelo
motor e perdendo ao passar no radiador. E-
xistem vários aditivos para arrefecimento no
mercado brasileiro, mas o mecânico deve
usar aquele recomendado pelo fabricante ou
outro de especificações similares de boas
marcas. Cuidado com os líquidos de má pro-

cedência, procure sempre certificados e homologados. A composição e as
propriedades dos fluidos variam de acordo com as especificações de cada
fabricante, mas, geralmente, são produtos à base de polímeros, etilenoglicol
e agentes anti-corrosivos. A formulação pode mudar bastante para aplicação
em motores de alumínio, pois determinados agentes que protegem o aço e
o ferro fundido atacam o alumínio.

Existem duas categorias de aditivos, os coolants e os anticorrosivos. Os
coolants são os aditivos que possuem em sua composição monoetilenoglicol
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e um pacote anticorrosivo, e são divididos em duas categorias: os orgânicos
(vida estendida) e os inorgânicos. As indicações de um ou outro variam de
acordo com as recomendações das montadoras. Os orgânicos oferecem
um intervalo maior entre as trocas, o que gera menos descarte de resíduo
no meio ambiente. Os coolants devem atender a algumas normas, como
a NBR 13705 (aditivos coolants inorgânicos concentrados) e a NBR 15297
(aditivos coolants orgânicos concentrados). Já os anticorrosivos são fluidos
cuja principal função é prevenir a corrosão, geralmente usados em veículos
pesados, de fabricação mais antiga.

A indústria dos aditivos, também chamados de protetores do sistema de
arrefecimento, evoluiu bastante na última década e os produtos à base de
polímeros - mais baratos, mais eficientes na troca de calor e menos prejudici-
ais ao ambiente - estão substituindo os compostos desenvolvidos a partir de
etilenoglicol, que apesar de terem o seu ponto de congelamento reduzido,
são feitos a partir do petróleo, matéria-prima que, além de mais poluente,
está mais suscetível às variações de preço do mercado.

6.2.1 Troca de Fluido de Arrefecimento

Recomenda-se que a troca seja feita sempre no período indicado pelo fa-
bricante, conforme os manuais, que indicam a primeira troca em torno dos
30 mil km ou 1 ano de uso, podendo chegar a até 120 mil km ou 5 anos,
de acordo com o tipo de aditivo. Deve-se verificar, na hora da compra, se o
fluido é concentrado (deve ser misturado com água antes de ser colocado
no veículo) ou diluído (pronto para uso). A concentração do líquido (tanto
de água, quanto de coolant) deve seguir a recomendação do fabricante.
Existem produtos de limpeza que podem ser usados antes da troca e que
vão despreender possíveis sujeiras e incrustrações em partes do sistema.
Além disso, o prazo ultrapassado o motor pode apresentar corrosão, impreg-
nação, diminuição do ponto de ebulição do fluido e ressecamento prematuro
de mangueiras e vedações.

6.2.2 Procedimento

Substituir o líquido de arrefecimento do motor é um serviço simples de efe-
tuar, porém, exige muito cuidado e atenção do mecânico, primeiro, em re-
lação à segurança, e por conta da escolha correta do produto a ser colocado
no carro. Por isso, a recomendação é que apenas mecânicos profissionais
em oficinas devidamente equipadas devem fazer o serviço. São necessários
cuidados especiais e equipamentos de proteção, como luvas de algodão ou
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química, protetor facial, roupa profissional em algodão ou brim. Em relação
às ferramentas para executar o serviço, o mecânico precisa das conven-
cionais, além de equipamentos de teste de estanqueidade (bomba e adap-
tadores) e termômetro infravermelho, para verificar, à distância e com pre-
cisão, as temperaturas dos diversos setores do sistema de arrefecimento.

Figura 6.5: Procedimento para troca de fluido de arrefecimento.

1. A troca deve ser feita com motor frio e pode ser de maneira manual ou
mecanizada, com a ajuda de um equipamento específico.

2. Manualmente, o mecânico deve abrir o sistema, de preferência, no
ponto mais baixo e esgotar todo o líquido. Não se esqueça que esse
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líquido deve ser descartado corretamente, pois contamina o meio am-
biente. Observação: Existe um líquido para limpar o sistema, depen-
dendo do caso, que só deve ser utilizado com aval do fabricante do
veículo.

3. Abra o respiro do sistema, ou seja, faça a sangria para não ter bolhas
de ar dentro das mangueiras e do radiador.

4. Faça a mistura na proporção indicada pelo fabricante, utilizando um
recipiente a parte.

5. Conforme a Fig. 6.5, oloque o produto novo de volta no sistema i).
Coloque até a medida indicada, mas veja também se o líquido está
saindo pelo respiro, o que significa que não tem mais bolhas no sis-
tema ii). Quando colocar o líquido, posicione o comando de ar do
carro na posição quente (iii).

6. O próximo passo é checar a estanqueidade para o bom funcionamento
do sistema. Não esqueça de checar com um manômetro e adapta-
dores adequados, se a tampa está pressurizada. De nada adianta um
sistema bem aditivado, mas sem pressurização. O fluido irá ferver do
mesmo jeito. O mesmo se aplica ao bom funcionamento do eletroven-
tilador do radiador e a limpeza interna e externa do mesmo. Deve-se
também tomar cuidado com radiadores recuperados, onde uma parte
dos tubos é isolada a fim de sanar vazamentos. Sua capacidade de
troca de calor cai muito.

Observação 6.1 Não deve usar água de torneira para adicionar ao aditivo,
pois contém cloro e sais minerais que podem provocar danos ao sistema de
arrefecimento, como incrustações e corrosões nas partes. Entre a gama de
produtos oferecidos, existe a água que passa por um minucioso processo
de purificação, no qual é retirada de poços artesianos e vai diretamente
para um equipamento de desmineralização por osmose reversa, de onde
sairá pronta pra uso. Outra boa opção para não cair em armadilhas na hora
de trocar o líquido do sistema é usar os produtos dois em um (encontrados
em lojas de autopeças), ou seja, aqueles em que a mistura do aditivo com
a água já vem pronta, eliminando assim o risco de realizar a combinação
em proporções erradas. Atualmente, 80 % a 90 %dos carros que trafegam
no Brasil estão com o seu sistema de arrefecimento precisando fazer algum
tipo de manutenção.
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6.3 Exercícios Propostos

1. O que é o sistema de arrefecimento?

2. Qual a porcentagem do calor total de combustão é transformado em
trabalho efetivo?

3. Qual a função do sistema de arrefecimento?

4. Quais os meios arrefecedores mais usados?

5. Explique o sistema de circulação forçada. Em tipos de máquinas este
sistema é usado?

6. Qual a função da válvula termostática?

7. Quais os danos da utilização da água inadequada no sistema de ar-
refecimento?

8. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações abaixo:

(a) ( ) O tratamento prévio da água deve ser considerado em dias
de muito calor.

(b) ( ) O radiador possui dois dutos principais: entrada do líquido
aquecido (parte superior) e saída do líquido resfriado (parte infe-
rior). É importante que suas aletas se mantenham limpas, para
não dificultar a passagem do líquido de arrefecimento.

(c) ( ) O sistema de arrefecimento periodicamente deve ser lavado
com água misturada com bicarbonato de sódio.

(d) ( ) A eliminação da válvula termostática melhora as condições
de arrefecimento do motor.

(e) ( ) O desgaste das bronzinas pode causar superaquecimento do
motor.

(f) ( ) No interior do bloco do motor, no cabeçote ou no coletor de
admissão existem dutos (passagens) por onde o líquido passa,
absorvendo o calor desses elementos. Para se evitar o acúmulo
de sujeira e formação de crostas, é fundamental a utilização de
aditivos.

(g) ( ) O tratamento prévio da água deve ser considerado se for en-
contrado um teor de bicarbonato de sódio de 50 ppm.
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(h) ( ) O líquido de arrefecimento é constituído por água e aditivos.
Esses aditivos tem por finalidade equilibrar o pH da água, não
deixando-a nem alcalina e nem ácida. O etilenoglicol é o principal
componente do aditivo.

9. Qual a função da bomba d‘água?

10. Qual a função da ventoinha?

11. Qual a função das mangueiras?

12. O que são camisas d‘águas?

13. O que é o radiador?

14. Descreva cada parte do radiador.

15. Caçe as palavras destacadas no texto abaixo.

Antigamente a maior preocupação era REFRIGERAR os motores, até
porque do calor gerado pela queima do combustível, apenas 1/4 era
usado como força de TRABALHO, e os outros 3/4 eram dissipado pelo
sistema de refrigeração. Devido as mudanças em suas características,
o SISTEMA de refrigeração, como era chamado, passa a ser sistema
de arrefecimento, e a água do RADIADOR passou a ser chamada de
solução arrefecedora (água + aditivo).

Como podemos observar os motores modernos trabalham mais QUEN-
TES, reaproveitando parte do calor que antes era eliminado pelo sis-
tema de refrigeração. Foi constatado pela engenharia que os motores
mais quentes sofrem menos DESGASTE, já que as ligas metálicas
que compõem estes motores atingem seu ponto máximo de dilatação,
com isso reduzem os ATRITOS e sofrem um desgaste menor.

Comparando novamente, a temperatura da água dos motores antigos
girava em torno de 80 graus CELSIUS contra os atuais 95 graus Celsius
dos motores modernos. Estas temperaturas ficam muito próximas do
ponto de fervor da água que é de 100 graus Celsius, além deste fator,
temos também a CORROSÃO do sistema e o congelamento da água
em algumas regiões mais frias. Por estes motivos é que o sistema de
arrefecimento necessita de ADITIVO em sua água, tornando-se assim
líquido de arrefecimento.

No funcionamento, o líquido de ARREFECIMENTO circula sob pressão
por todas as partes internas das galerias de água do motor. A bomba
d‘água é responsável pela circulação da água por todo este circuito.
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Normalmente a BOMBA é do tipo rotativo, que geralmente é acionada
pelo motor através da correia. O líquido de arrefecimento em seu per-
curso passa por diversos CANAIS dentro do bloco motor, cabeçote,
mangueiras efetuando assim a troca de CALOR. Porém enquanto a
temperatura desse motor for baixa (motor frio), este circuito de circu-
lação permanecerá fechado até que o motor atinja a temperatura ideal
de funcionamento, e a partir deste instante a VÁLVULA termostática
iniciará o processo de troca do líquido de arrefecimento.
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Capítulo 7

Para Saber Mais

"Um motor de combustão interna rotativo em que um rotor triangular gira
dentro de uma caixa especialmente concebida, a qual realiza as mesmas
funções que os pistões de um motor convencional com a vantagem de pesar
menos e possuir um número menor de peças móveis".

Felix Wankel

Neste capítulo, apresentaremos vários assuntos e curiosidades relaciona-
dos com os motores de combustão interna.

7.1 O Motor Wankel

Um dos mais recente desenvolvimento foi a construção de um motor de com-
bustão interna rotativo: o motor Wankel. Este é um tipo de motor de com-
bustão interna, inventado por Felix Wankel, que utiliza rotores com formato
semelhante ao de um triângulo em vez dos pistões dos motores alternativos
convencionais.

Diferentemente dos motores com cilindro e pistão, o motor Wankel não
utiliza o princípio da biela e manivela. Ele não produz nenhum movimento
alternativo, por isso tem um funcionamento mais suave, com menos atrito,
menos vibração e mais silencioso. O conjunto inclui também um número
reduzido de peças. Estas vantagens o tornam uma atraente solução téc-
nica que encontra uma vasta gama de aplicações em todas as áreas de
transportes (carros, motocicletas e aeronaves). As maiores dificuldades em
sua aplicação em larga escala são a vedação interna entre as câmaras,
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baixa durabilidade e alto consumo de combustível, porém vem sendo apri-
morado devido aos recursos do controle eletrônico e novas tecnologias de
fabricação.

Figura 7.1: Felix Wankel

Durante muitos anos o motor rotativo foi uma das aspirações máximas da
tecnologia automobilística. Desde a bomba de Ramelle, de 1588 (o estudo
mais antigo de que se tem conhecimento) até o modelo esportivo de maior
sucesso produzido pela Mazda, o RX-7, muito se percorreu para atingir o
grau de desenvolvimento necessário para a produção seriada.

Desde 1903, com o modelo lobular de Cooley, passando pelos projetos
de Murdock, Galloway e Kraus, pesquisavam-se formas alternativas ao fun-
cionamento tradicional. Foi nas mãos do engenheiro Felix Wankel que se
conseguiu grande êxito, em parceria com a fábrica alemã NSU.

A exemplo do motor idealizado por Cooley, o projeto de Wankel baseava-
se em uma estrutura de movimentos epicicloidais de um rotor sobre um eixo.
Um rotor trilobular: um triângulo com as faces abauladas, girando no inte-
rior de uma carcaça oca com forma ovalada. Os motores Wankel também
ficaram conhecidos como motores de combustão rotativa ou, simplesmente,
motores rotativos.

Wankel abre uma oficina em Heidelberg e uma retífica de motores. Com
meticulosidade e perseverança, Wankel começa a questionar a durabilidade
dos motores, que se tornavam defeituosos prematuramente, dificilmente che-
gavam a 50 mil km. Em 1929, já com 27 anos, julga ter encontrado a razão:
emite dois tratados de patentes. O primeiro, datado de 16/10/1929, ocupa-se
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Figura 7.2: Ciclos do motor Wankel

da "compensação ou equilíbrio das massas para engrenagens, com massas
que se deslocam em diversos sentidos"; no segundo, de 6/12/1929, propõe
novos ajustes de cargas dos anéis de segmento.

Com extrema dedicação aprofunda-se nesses problemas, construindo
junto à oficina da empresa um laboratório de experiências, que levam ao
motor de êmbolo rotativo, tal qual se conhece nos dias de hoje. Obtém sua
primeira carta patente, relativa ao motor rotativo, em 20/7/1933.

Neste motor não existem massas que se movem em direções diversas.
Seu maior inconveniente é a vedação entre os lóbulos do rotor. Wankel
consegue então outra patente, relativa à impermeabilização especial para
distribuidores giratórios.

Muda-se para a cidade de Lahr, onde obtém recursos para alugar uma
fábrica vazia em Lindam. Com pouco mais de 100 homens trabalhando no
Techinische Entwicklungs Stelle (Departamento de Desenvolvimento Téc-
nico), aperfeiçoa o sistema de vedação, até então o ponto mais vulnerável
do projeto, para iniciar a produção seriada.
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Vem a guerra e tudo é confiscado pelos americanos e franceses. Então
consegue um contrato com a NSU para construir um motor de motocicleta,
segundo o princípio do êmbolo rotativo.

Em 1957, sai da fábrica NSU em Neckarsulm o primeiro motor Wankel de
construção atual, para o NSU Spider (muito parecido com o Fiat 850). Em
1962, nove empresas assinam contratos de licença, pagando mais de 15 mil
marcos alemães para os custos das licenças. Entre elas a Toyo-Kogyo Co.,
no Japão (hoje Mazda Corporation), Curtiss-Wright (motores de aviação),
Mercedes-Benz (motores diesel), Krupp, MAN, Rolls-Royce, General Motors
e Ford.

A aplicação mais audaciosa surge em 1967, com o lançamento do NSU
Ro 80: um sedã compacto, vencedor do prêmio Carro do Ano europeu. Com
115 cv, dois rotores, ágil, aerodinâmico e moderno, causou grande procura
nas revendas. Contudo, os infindáveis problemas de vedação (o material
de vedação dos vértices do rotor era de baixa resistência), o consumo de
lubrificante e as constantes paradas na oficina arruinaram sua reputação e a
da fábrica. Acabou sendo absorvida pelo grupo VW, que não mais produziu
este tipo de propulsor. Felix Wankel, por sua vez, faleceria em 9 de outubro
de 1988.

Em meados dos anos 60 a Toyo Kogyo, a Citroën e a Mercedes-Benz
apresentaram vários modelos com esta motorização. Foi o período de maior
desenvolvimento do conceito. Com o passar dos anos, muitos fabricantes
desistiram pelo caminho e só a Mazda permaneceu com sua utilização. Em
1978 surgiu o RX-7, o maior sucesso de produção com esta motorização.

Por ser bastante leve e compacto, podendo ser montado completamente
atrás do eixo dianteiro, o motor permitia ótima distribuição de peso, mas
a direção era leve e instável. Seu outro grande atrativo era o preço e a
beleza do desenho, fonte de inspiração para outras marcas por anos a fio.
A Mazda aplicou esta motorização em protótipos de competição, sendo in-
clusive vencedora da 24 Horas de Le Mans, vitória muito contestada pelos
demais competidores.

Em 2009, no setor automobilístico, a Mazda era o único fabricante que
ainda incorporava esses motores em seus veículos. Em 22 de junho de
2012, a Mazda fabricou seu último motor Wankel, portanto, o motor parou
de ser fabricado permanentemente, já que a Mazda era a única fabricante
que o usava.
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7.2 Por que os Grandes Motores Diesel e os de
Carros de Corrida têm Potências tão Dife-
rentes?

Figura 7.3: Trator e carro de corrida

A resposta tem a ver com a maneira como os dois motores são projeta-
dos. O motor Diesel de 11 litros tem um curso de pistão longo. Isto significa
que o pistão está percorrendo uma distância relativamente longa para cima
e para baixo em seu cilindro, em cada ciclo. Um motor de corrida, por outro
lado, tem um curso curto. O pistão em um motor de corrida tem um diâmetro
maior para o tamanho do motor e ele sobe e desce uma distância relativa-
mente curta em cada ciclo. Isto significa que um motor de carro de corrida
pode girar bem mais rápido - até 15000 rpm em um motor da Champ Car -
mas tem relativamente pouco torque. Um motor Diesel grande geralmente
não pode ultrapassar 2000 rpm, mas tem um enorme torque devido ao curso
longo. O torque é o que permite que o motor puxe uma carga enorme em
uma subida.

Então por que um motor com um torque enorme e rpm máxima tem
potência em cv baixa? Um cv é igual a 44.000 J de trabalho por minuto.
Assim, um cavalo pode levantar 15, 2 kg em 304, 8 metros verticais em um
minuto, ou 165 kg em 30, 48 metros em um minuto, ou 1.650 kg em 3, 048
metros em um minuto e assim por diante.

Entretanto, o que um motor produz naturalmente é o torque. Pense em
um pistão num motor a gasolina. Quando a gasolina entra em combustão,
ela empurra o pistão e este exerce uma pressão na manivela, fazendo com
que ela gire. A manivela sente uma quantia de quilograma-força de torque
no processo. Há três variáveis que afetam o torque:

• Tamanho da face do pistão;
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• Quantidade de pressão que o combustível inflamado aplica na face do
pistão;

• Distância que o pistão atravessa em cada curso (portanto, o diâmetro
da manivela). Quanto maior for o diâmetro da manivela, maior o braço
da alavanca e então mais torque.

Um motor de corrida pode produzir um torque relativamente baixo, mas
como ele pode girar muito rápido, consegue uma grande potência em cv.
Um grande motor Diesel tem um enorme torque, mas ele não impõe "muito
respeito"em termos de cv porque ele nunca consegue ultrapassar 2000 rpm.
Isto faz sentido - se dois motores produzissem o mesmo torque, o que pro-
duz mais vezes por minuto produz mais e, portanto, tem mais força.

A diferença de rpm de potência máxima também explica o porquê dos
caminhões precisarem de tantas marchas. Um motor de carro de corrida
pode ter marcha-lenta 1.000 rpm e acelerar para 15.000 rpm - um múltiplo
de 15. Um grande motor Diesel deve ter apenas um múltiplo de 2 ou 3. Isto
porque a variação de rpm entre mínimo e máximo é muito pequena em um
motor Diesel e ele precisa de muitas marchas para manter o motor em sua
variação de rpm produtiva em qualquer velocidade.

7.3 Perguntas e Respostas
Sobre os Combustíveis

Figura 7.4: Combustíveis
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Nesta seção apresentaremos algumas perguntas e respostas interes-
santes sobre os combustíveis dos motores de combustão interna.

1. Qual é a cor original das gasolinas?

As gasolinas variam de incolor a amareladas, e isto acontece devido a
composição química e dos diversos processos de refino. Uma exceção
é a gasolina Podium que é incolor, mas que atualmente apresenta uma
cor levemente alaranjada, por causa do corante laranja adicionado no
álcool anidro, que está presente em todas as gasolinas automotivas
brasileiras.

2. A gasolina tem chumbo?

Não. O Brasil, em 1989, foi um dos primeiros países a retirarem o
chumbo de suas gasolinas automotivas. O composto chumbo tetraetila
(CTE) foi, durante muitos anos, incorporado à gasolina de vários países
para aumentar a sua octanagem. Com o crescimento da preocupação
com o meio ambiente, estes compostos foram suprimidos da com-
posição da gasolina, principalmente por serem tóxicos para o ser hu-
mano, mas também por inviabilizar a adoção de catalisadores de veícu-
los. O chumbo somente é utilizado na gasolina de aviação, sendo seu
uso prejudicial aos carros modernos, equipados com catalisadores e
sonda-lâmbda.

3. Uma gasolina com maior octanagem pode ser mais econômica?

Sim, nos carros que requerem gasolina com maior octanagem. Nestes
veículos, a utilização de uma gasolina de octanagem inferior irá au-
mentar o consumo, reduzir a potência disponível, podendo causar da-
nos ao motor do veículo.

4. O metanol é utilizado na gasolina?

Não. Por ser extremamente tóxico, o metanol não é utilizado como
combustível no Brasil. O metanol foi utilizado durante um breve período,
substituindo o álcool, que estava em falta no mercado.

5. Qual o teor de água no álcool?

O álcool etílico hidratado combustível (AEHC), utilizado nos carros
com tecnologia flex fuel, possui água no teor de 7% em média. O
álcool etílico anidro combustível (AEAC), que é misturado às gasolinas
brasileiras, é isento de água.
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6. Se eu usar 50% de gasolina e 50% de álcool no mesmo tanque qual
seria a conseqüência dessa mistura?

Os veículos movidos exclusivamente à gasolina comercializados no
Brasil, são projetados para funcionar com uma adição de álcool anidro
na gasolina, que pode variar de 18% a 24%. Para estes veículos, a
mistura de 50% de gasolina e 50% de álcool traria problemas para o
funcionamento do motor, em especial perda de potência e rendimento,
aumento do consumo de combustível e de emissões poluentes. Para
veículos bicombustível (flex fuel), não há qualquer inconveniente.

7. Qual a diferença da Gasolina A e a gasolina C?

A gasolina tipo A é a gasolina produzida pelas refinarias ou petroquími-
cas, que não contém álcool. A gasolina tipo C é a gasolina comercial-
izada nos postos de serviços, e que recebe a adição de álcool anidro
nas Distribuidoras, no percentual determinado pela legislação federal.

8. Por que a gasolina aditivada possui diferentes cores?

Geralmente as gasolinas aditivadas recebem a adição de um corante
para diferenciá-las da gasolina comum. No caso da Petrobras o corante
utilizado na gasolina aditivada (Gasolina BR Supra) é o verde.

9. Existe algum problema se estiver utilizando gasolina aditivada e mistu-
rar com gasolina comum?

Essas gasolinas podem ser misturadas. O único problema nessa mis-
tura é que haverá uma diluição do aditivo existente na gasolina aditi-
vada causando uma redução do poder de limpeza do sistema de ali-
mentação do veículo. Dependendo da quantidade de gasolina comum
que for adicionada a gasolina aditivada o pacote de aditivos pode até
perder o seu efeito.

10. O que é gasolina batizada?

Gasolina batizada é o mesmo que gasolina adulterada, ou seja, quando
alguém adiciona solvente ou outros compostos à gasolina de modo
a se obter um produto mais barato, porém com qualidade inferior à
exigida pela especificação do produto. É bom lembrar que o uso de
gasolina adulterada, ou "batizada", pode causar danos aos motores
dos veículos.
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Figura 7.5: Carro à gás natural veicular

7.4 Perguntas Frequentes Sobre o GNV

Gás natural veicular (GNV)1 é um combustível disponibilizado na forma gaso-
sa, a cada dia mais utilizado em automóveis como alternativa à gasolina e ao
álcool. O GNV diferencia-se do gás liquefeito de petróleo (GLP) por ser con-
stituído por hidrocarbonetos na faixa do metano e do etano, enquanto o GLP
possui em sua formação hidrocarbonetos na faixa do propano e do butano.
É um combustivel extremamente seguro se o veículo for preparado em uma
oficina credenciada; os acidentes registrados até hoje são em função de
adaptações realizadas por pessoas não habilitadas a realizá-las. (WIKIPÉ-
DIA 2013).

Vejamos nesta seção algumas perguntas e respostas relativas ao GNV.

1. De que forma o Gás Natural é armazenado no veículo?

O Gás Natural é muito leve e necessita ser comprimido a pressão de
serviço de 200 a 220 kgf/cm2 (segundo Portaria ANP n◦32 de 2001) e
armazenado em cilindros de aço, com 8 mm de espessura, não pos-
sui emendas, nem soldas sendo resistente a choques e colisões, sua
resistência é portanto, bem maior que as do tanque de gasolina ou de
álcool. Esses cilindros estão sujeitos a testes rigorosos, estabelecidos
por normas técnicas, certificados por organismos de certificação de

1Gás natural veicular
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produtos acreditados pelo Inmetro. Geralmente, é instalado no porta
mala do veículo.

2. Como o Gás Natural é utilizado no veículo?
O gás sai do cilindro e por meio de componentes especiais, como
válvulas de segurança e tubos resistentes a alta pressão, dirigi-se à
um redutor de pressão, sendo injetado e misturado ao ar aspirado, re-
sultando na combustão.

3. O Gás Natural armazenado é seguro?
Sim. Os cilindros para GNV e seus componentes, como redutores de
pressão, válvulas de alívio e de excesso de fluxo e sistema de venti-
lação, são criteriosamente projetados para a segurança do uso do Gás
Natural.

4. O veículo convertido à Gás Natural polui menos?
Sim. A redução de poluentes chega a 70% em relação a gasolina, pois
a queima é mais limpa.

5. Quais os benefícios do Gás Natural Veicular?
O Gás Natural Veicular é um dos mais seguros, mais limpos e menos
tóxicos entre os combustíveis.
Alguns itens que devem ser ressaltados:

(a) Como é mais leve que o ar, se dissipa rapidamente na atmosfera,
reduzindo qualquer risco de explosão ou incêndio;

(b) Seu tanque de combustível é de 8mm de espessura e não pos-
sui emendas nem soldas, sendo assim resistente a choques e
colisões;

(c) Tem um dispositivo de segurança que fecha sua válvula automati-
camente, minimizando qualquer vazamento;

(d) Devido a sua composição, ele produz uma queima mais limpa e
uniforme, portanto, de pouco impacto sobre o meio ambiente;

(e) Comparado com a gasolina e o álcool, a redução nos gastos com
o abastecimento fica em torno de 50% a 70%;

(f) O carro convertido para gás natural Veicular passa a ser bi-combus-
tível. Pode-se utilizar o gás ou o combustível original do carro.

6. Qualquer veículo pode ser convertido para gás natural veicular?
Sim. Porém deve-se avaliar todo o sistema original para que não haja
danos ao desempenho do veículo e quanto a emissão de poluentes.

120



Introdução aos Motores de Combustão Interna

7. Converter um veículo à Gás Natural é parecido com a conversão a
álcool?

Não. A conversão a Gás Natural é executada externamente ao veículo,
não havendo necessidade de alterações internas na câmara de com-
bustão do motor.

7.5 Biodiesel: Dúvidas Frequentes

Figura 7.6: Esquema do processo de fabricação do biodiesel

Nesta seção, veremos algumas dúvidas com relação ao biodiesel re-
spondidas pelo site oficial da Petrobras.

1. Como é o processo de fabricação do biodiesel?

A molécula de óleo vegetal é formada por três moléculas de ácidos
graxos ligadas a uma molécula de glicerina, o que faz dele um triglicí-
dio. O processo para a transformação do óleo vegetal em biodiesel
chama-se transesterificação, ou seja, é a separação da glicerina do
óleo vegetal. Cerca de 20% de uma molécula de óleo vegetal é for-
mada por glicerina. A glicerina torna o óleo mais denso e viscoso. Du-
rante o processo de transesterificação, a glicerina é removida do óleo
vegetal, deixando o óleo mais fino e reduzindo a viscosidade, dando
origem ao biodiesel.
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2. Qual a proporção do óleo vegetal que compõem o Biodiesel?

O biodiesel é produzido pela reação química do óleo vegetal com um
álcool de cadeia curta (metanol ou etanol). Como regra geral, pode-
mos dizer que 100 kg de óleo reagem com 10 kg de álcool gerando
100 kg de biodiesel e 10 kg de glicerina.

3. Qual é a cor e o odor do Biodiesel?

A cor e o odor do Biosiesel variam um pouco em relação ao óleo ve-
getal escolhido como matéria prima. Em geral, o produto é amarelo
podendo ser muito claro ou mesmo alaranjado. O odor é parecido com
o do óleo vegetal de origem.

4. Por que uma revolução energética?

Porque o biodiesel é elaborado a partir da mistura do Biodiesel (pro-
duzido com óleos vegetais extraídos da soja, palma , mamona, den-
tre outros) com óleo diesel comum ou aditivado. Ou seja, é um com-
bustível que parte dele se planta e, por isso, é mais um passo efetivo
para um futuro menos dependente do diesel fóssil, que move nossa
frota de ônibus e caminhões.

5. Por que uma revolução energética?

Porque os combustíveis renováveis são mais amigáveis ao meio ambi-
ente.

6. O óleo diesel pode ser misturado com qualquer óleo vegetal, tais como
óleos de cozinha, de soja?

Não. Caso isso ocorra, o diesel estará adulterado e causará sérios
danos ao motor.

7. O que vai acontecer com o diesel comum?

O diesel comum, assim como outros combustíveis comercializados nos
Postos Petrobras, como o Diesel Podium e o Extra Diesel Aditivado,
passa a apresentar em sua composição a adição de 5% de biodiesel,
percentual obrigatório conforme Resolução n◦ 6 do 2 CNPE, datada de
setembro de 2009.

2Conselho Nacional de Política Energética
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7.6 Como os Coletores de Escapamento Dimen-
sionados Melhoram o Desempenho dos Mo-
tores?

Os coletores de escapamento dimensionados são um dos acessórios que se
montam no motor que você pode usar para melhorar o desempenho dele.
O objetivo desses coletores é facilitar ao motor a expulsão dos gases de
escapamento para fora dos cilindros.

Quando você olha para um ciclo de quatro tempos, pode ver que o motor
produz toda a sua potência durante o curso de combustão. A gasolina ou o
álcool no cilindro é queimado e expandido durante esse movimento, gerando
potência. Os outros três cursos que o motor faz são males necessários para
tornar possível o curso de combustão, que é que produz a potência. Como
estes cursos consomem potência, eles são um peso-morto para o motor.

Durante o curso de escapamento, o motor pode perder a potência através
da contrapressão. A válvula de escape se abre no início do curso de escapa-
mento e, em seguida, o pistão empurra os gases queimados para fora do
cilindro. Se houver resistência contra a qual o pistão deva fazer força para
os gases queimados saírem, haverá desperdício de potência. Usar duas
válvulas de escapamento em vez de uma melhora o fluxo e torna maior a
área de passagem dos gases de escapamento.

Em um motor normal, os gases queimados saem do cilindro e chegam ao
coletor de escapamento. Em um motor de 4 ou 8 cilindros, há quatro cilindros
usando o mesmo coletor. A partir daí, os gases queimados fluem para dentro
de uma tubulação em direção ao catalisador e ao silenciador. Percebe-se
que a tubulação pode ser uma importante fonte de contrapressão, pois os
gases de escapamento de um cilindro acumulam pressão no coletor, o que,
por sua vez, acaba afetando o próximo cilindro que usa o coletor.

O conceito do coletor de escapamento dimensionado é eliminar a con-
trapressão do coletor que vem de fábrica. Em vez de um coletor comum que
todos os cilindros compartilham, cada cilindro tem seu próprio tubo de es-
capamento. Estes tubos unem-se em um tubo maior chamado tubo primário.
Os tubos individuais de um coletor dimensionado são cortados e curvados
para que tenham todos o mesmo comprimento. Com isso, garante-se que
os gases de escapamento de cada cilindro cheguem ao tubo primário com o
mesmo intervalo, para que não haja a contrapressão gerada pelos cilindros
que compartilham um mesmo coletor.
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