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1  MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

MOTORES TÉRMICOS 
 
         São dispositivos que convertem energia térmica em trabalho mecânico, 

divide-se em dois grupos: 

 

• Combustão interna - a mistura admitida para dentro do motor é queimada e 

sua energia térmica é transformada em energia mecânica. 

 

• Combustão externa - usa-se o combustível para aquecimento de uma 

caldeira, onde ocorre a vaporização do líquido que será usado para a propulsão 

do aparelho que transformará a energia térmica em energia mecânica. 

         Ex. Máquina a vapor, turbina a vapor, etc. 

 

NOMENCLATURA BÁSICA 
 

Um motor de combustão interna, alternativo, se divide em três partes 
principais: 
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Componentes do motor: 

01 – Bloco 09 - Pistão 
02 – Cabeçote 10 - Biela 
03 – Carter 11 - Pino do pistão 
04 – Válvulas 12 - Casquilhos (Bronzinas) 
05 - Eixo comando de válvulas 13 - Árvore de manivelas (Virabrequim) 
06 - Balancim (eixo de balancins) 14 - Volante do motor 
07 – Molas 15 - Vareta 
08 – Anéis 16 - Tucho 
OHV- “over head valves” – válvulas no cabeçote 
OHC - “over head camshaft” - eixo comando de válvulas no cabeçote 
DOHC - “double over head camshaft” - dois eixos comando de válvulas no 
cabeçote 
 

OBS. A seguir vamos detalhar alguns componentes do motor: 
BLOCO 
 

 

 

Componente que abriga em seu interior 
o virabrequim, bielas e pistões. Na 
prática, é a "estrutura de suporte" do 
motor, na qual ficam os suportes da 
sede de casquilhos e também os 
cilindros. É de ferro-gusa fundido ou de 
liga de alumínio e apresenta uma série 
de ranhuras de reforço nos pontos mais 
críticos. Normalmente o bloco de um 
motor é fechado por cima pelo cabeçote 
e por baixo pelo cárter. 
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CABEÇOTE 
 

 
 
PISTÃO 

 

OBS.: Para controle de dilatação, a cabeça do pistão é cônica e ele é de seção 

transversal oval.  
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CLASSIFICAÇÃO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

 

Quanto ao tipo de movimento: 

• Alternativos (a pistão) 

• Rotativos (Turbinas a gás - Wankel) 

 

Quanto à forma de iniciar a combustão: 

• Ignição por faísca (motores a gasolina e álcool) 

• Ignição espontânea (motores diesel) 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à disposição dos órgãos 

internos: 

 

• Em linha                                                             

• Em V 

• Opostos 
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Quanto ao número de cursos do pistão por ciclo motor:  

• Dois tempos (dois cursos do pistão por ciclo) 

• Quatro tempos (quatro cursos por ciclo) 

* (Um ciclo motor é composto de quatro fases: admissão, compressão, 

expansão e escapamento.) 

  

Motor de ignição por faísca: 

 

Motor de ignição espontânea: 
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Definições:                                                                                

                                                                           

PMS  - Ponto morto superior 
 É o ponto de  máximo  afasta- 
 mento da cabeça do pistão em 
 relação à árvore de manivelas 
  
PMI - Ponto morto inferior 
 É o ponto de  mínimo  afasta- 
 mento da cabeça do pistão em 
 relação à árvore de manivelas 
  
CURSO (s) - É  à  distância  entre  o PMI e 

o PMS. É o dobro do raio da 
manivela ( s = 2r ) 

 

                                                                    

Cilindrada unitária (Vu) - É o volume deslocado pelo pistão entre o PMI e o PMS. 

 

 

                  onde “D” é o diâmetro do pistão 

 

 

 

Cilindrada total (V) - É a cilindrada unitária multiplicada pelo número de cilindros 

do motor. 

                                                                          

                  onde “z” é o número de cilindros do motor  

 

 

Volume morto (V2) - É o volume onde será comprimida a mistura ar/combustível;  

                                 É o volume da câmara de combustão. 

 

Volume total do cilindro  (V1) →  V1 = Vu + V2  
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Taxa de compressão (  rv) - É a relação entre o volume total do cilindro e o 

volume morto. 

                                                       

 

 

 

 

Velocidade média do pistão (vp) -    vp = 2 s n   onde “n” é a rotação do motor 

 

 

Velocidade angular da árvore de manivelas (ω) - ω  = 2 π  n 

  

Velocidade angular do comando de válvulas (ωv) 

 

 motor 4 tempos - ωv = ω / 2 

 

 motor 2 tempos - ωv = ω 

 

Ângulo α - É o ângulo descrito pela manivela em 

relação ao eixo do cilindro. 

Raio da manivela (r) - r = s / 2 

 

Comentário:  Outra forma de classificar os motores de combustão interna é 

através da  relação diâmetro x curso do pistão.  

• Motor quadrado: Quando o diâmetro é igual ao curso;  

Ex. Motor GM 2.0 - 86,0 mm x 86,0 mm  (Melhor desempenho esportivo) 

• Motor subquadrado: Quando o diâmetro é menor que o curso;  

Ex. Motor VW AP-2000 - 82,5 mm x 92.8 mm (Desempenho em baixas rotações) 

• Motor superquadrado: Quando o diâmetro é maior que o curso;  

     Ex. Motor FIAT 1.0 - 76,0 mm x 54,8 mm (Melhor desempenho esportivo) 
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MOTORES QUADRADOS, SUBQUADRADOS E SUPERQUADRADOS. 

O expediente de usar o mesmo bloco em motores de diversas cilindradas 
é bastante comum. Como exemplo, a GM trabalhava com a Família 1 (Corsa, de 
1,0, 1,4 e 1,6 litro, sendo o 1,4 destinado apenas à exportação) e a Família 2 
(que começou com o Monza 1,6 e hoje inclui versões 1,8, 2,0, 2,2 e 2,4, este no 
S10 e Blazer).  

À distância entre os centros dos cilindros é a mesma dentro de cada 
família, ainda que o diâmetro dos cilindros e o curso dos pistões sejam 
modificados. 
No caso da Fiat o aproveitamento é ainda maior: do 1,0 ao 1,5 litro, passando 
pelas extintas versões de 1,05 e 1,3 litro, a linha Fiasa (motor nacional que 
equipou as linhas 147 e Uno, permanecendo no Mille, Palio Young e Fiorino), o 
diâmetro dos cilindros é o mesmo para todos, 76 mm. Fica fácil perceber que, 
para ganhar cerca de 50% em cilindrada, do menor ao maior, o curso dos 
pistões precisa crescer bastante: vai de 54,8 mm (no 1,0) a 82,5 mm (no 1,5, 
que não deve ser confundido com o motor Sevel argentino de mesma 
cilindrada). Em conseqüência, o Fiasa 1,0 é um motor superquadrado, ou de 
curso curto, e o 1,5 um subquadrado ou de curso longo. O que isso implica? 

Motores de curso longo tendem a obter funcionamento suave, bom torque 
em baixas rotações e combustão mais completa, pois o percurso da frente de 
chama no momento da queima é menor e as perdas de calor diminuem -- com 
benefícios ao consumo e emissões de poluentes. No entanto, se o comprimento 
das bielas não for adequado ao longo curso, o motor pode conseguir relação r/l 
desfavorável, o que resulta em vibrações e aspereza. Esse inconveniente era 
claro nos primeiros Fiasas 1,5, mas foi bastante reduzido quando de sua adoção 
no Palio. 

O caso oposto, motor de curso curto ou superquadrado, é a solução 
preferida em propulsores esportivos. Permite um motor mais baixo, virabrequim 
mais leve e compacto, bielas mais curtas e leves e mais espaço para as válvulas 
na câmara de combustão (pois os cilindros devem ter maior diâmetro para 
chegar à mesma cilindrada), além de menor velocidade média dos pistões. 
Disso resultam maior potência em altos regimes, facilidade para subir de giros, 
suavidade de funcionamento em altas rotações e tendência a maior durabilidade 
nessas condições de uso. 

Compromisso intermediário pode ser obtido com diâmetro e curso iguais 
ou equivalentes, no chamado motor quadrado: é o caso dos 2,0-litros a gasolina 
da GM, da Peugeot/Citroën e também do motor diesel Mazda que equipa 
Tracker e Grand Vitara: todos possuem exatos 86 mm em ambas as medidas. 

O aumento de cilindrada a partir do mesmo bloco pode ser efetuado, mas 
muitos componentes terão de ser substituídos ou modificados, como 
virabrequim, bielas e -- em alguns casos -- pistões e válvulas. O fabricante pode 
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também ter efetuado alterações no comando de válvulas, carter e outros 
elementos, sem falar nos sistemas de injeção e ignição. 

Mudando-se a cilindrada, o veículo deve receber nova documentação e, 
se deixou de ser 1,0, será preciso pagar a diferença de impostos que incidiu no 
momento da compra. Por tudo isso, parece ser bem mais interessante 
economicamente trocar o motor completo ou mesmo o carro por um de maior 
cilindrada "de fábrica”. 
 

Motor Cilindrada 
(cm³) 

Diâmetro 
(cm) 

Curso 
(cm) 

Potência 
(cv) 

RPM Torque  
(mkgf) 

RPM Classificação 

VW 1.6 1596 81,0 77,4 90 5600 13,5 2600 Superquadrado 
VW 2.0 1984 82,5 92,8 125 5800 19,5 3000 Subquadrado 
Fiat 1.6 1590 86,4 67,4 84 5700 13,2 3250 Superquadrado 
GM 2.5 2471 101,6 76,2 82 4400 17,1 2500 Superquadrado 

 Ford 1.8 1781 81,0 86,4 93 5200 15,5 2800 Subquadrado 
GM 2.0 1988 86,0 86 110 5600 17,3 3000 Quadrado 
VW 1.8 1781 81,0 86,4 96 5200 15,6 3400 Subquadrado 
Fiat 1.5 1498 86,4 63,9 82 5500 12,8 3500 Superquadrado 
Ford 1.6 1555 77,0 83,5 73,7 5200 12,6 2400 Subquadrado 
GM 1.8 1796 84,8 79,5 95 5600 15,1 3000 Superquadrado 

 
 
Exercício:  Para o motor monocilíndrico, 4 tempos, da 
figura, são dados: D = 10 cm; r = 4,5 cm; V2 = 78,5 
cm3;  
n = 4500 rpm. 
Pede-se: 
 
a)  a cilindrada (cm3); 
b)  a taxa de compressão; 
c)  a velocidade média do pistão (m/s); 
d)  a velocidade angular do comando de válvulas 

(rad/s); 
e)  se na rotação dada, a combustão se realiza para 

um ∆α=25º, qual o tempo de duração da 
combustão em milisegundos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA - PROF. DURVAL PIZA DE OLIVEIRA JUNIOR 14 

2  PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 
 
Motores quatro tempos: 
 
Motores de ignição por faísca (MIF) 
 
Em 1862 Beau de Rochas propôs uma  seqüência de operação em 4 tempos, 

que é, até hoje, típica dos motores de ignição por faísca. Em 1876 Nikolaus 

August Otto , construiu um motor utilizando as idéias de Beau de Rochas, 

funcionou perfeitamente. Desde então essa seqüência passou a ser conhecida 

como ciclo de Otto ou ciclo Otto  e é mostrada a seguir. 

 

1-  Admissão: 

Válvula de admissão aberta. 

Válvula de escape fechada. 

O pistão se desloca do PMS ao PMI 

admitindo para dentro do cilindro a 

mistura combustível/ar. 
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2 - Compressão: 

 

Válvula de admissão fechada. 

Válvula de escape fechada. 

O pistão se desloca do PMI ao PMS, 

comprimindo a mistura.  

Antes do pistão atingir o PMS, ocorre a 

faísca, dando origem à combustão.  

 

 

3 - Expansão: 

Válvula de admissão fechada. 

Válvula de escape fechada. 

A combustão provoca a expansão dos 

gases que empurram o pistão, fazendo-

o se deslocar do PMS ao PMI. 

 

 

 

 

 

4 - Escapamento: 

Válvula de admissão fechada. 

Válvula de escape aberta. 

O pistão se desloca do PMI ao PMS, 

empurrando para fora os gases 

queimados.  

 

OBS. Para se completar um ciclo motor de 4 tempos são 

necessárias duas voltas completas da árvore de 

manivelas. 
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Aplicações: Veículos de passeio, pequenos veículos de carga, pequenos 

aviões e pequenas embarcações. 

 
Motores de ignição espontânea (MIE) 
 

Em 1892 Rudolph Diesel idealizou um novo motor com ignição espontânea, 

chamado até hoje de motor Diesel, cuja seqüência de operação é mostrada a 

seguir. 

 

1-  Admissão: 

 

Válvula de admissão aberta. 

Válvula de escape fechada. 

O pistão se desloca do PMS ao PMI 

admitindo para dentro do cilindro 

apenas ar 

 

 

 

 

2 - Compressão: 

Válvula de admissão fechada. 

Válvula de escape fechada. 

O pistão se desloca do PMI ao PMS, 

comprimindo o ar. Antes do pistão, 

atingir o PMS, ocorre a injeção do 

combustível, que se mistura com o ar, 

que está aquecido devido à 

compressão, dando origem à 

combustão 
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3 - Expansão: 

 

Válvula de admissão fechada. 

Válvula de escape fechada. 

A combustão provoca a expansão dos 

gases que empurram o pistão, fazendo-

o se deslocar do PMS ao PMI. 

 

 

 

 

4 - Escapamento: 

Válvula de admissão fechada. 

Válvula de escape aberta. 

O pistão se desloca do PMI ao PMS, 

empurrando para fora os gases 

queimados.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicações: Veículos para transporte terrestre, embarcações de médio e 

pequeno porte e instalações industriais. 
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Motores de 2 tempos: 
 
Em 1878 Dugald Clerk idealizou o ciclo motor em dois tempos, sendo utilizado 

tanto para motores de ignição por faísca quanto para motores de ignição 

espontânea. 

 
Motores de ignição por faísca (MIF) 

 
Quando o pistão se desloca do PMI ao PMS, simultaneamente, ele comprime a 

mistura (combustível + ar + óleo lubrificante) que está no cilindro, e admite nova 

quantidade de mistura no carter. Antes do pistão, atingir o PMS ocorre à faísca 

que da origem à combustão e conseqüentemente a expansão. 

 

Com a expansão, o pistão se desloca do PMS para o PMI, liberando as janelas 

de escape. Ao mesmo tempo ele comprime a mistura que está no carter, 

fazendo com que a mesma, passe para o cilindro através da janela de 

transferência. Esta nova mistura ao entrar no cilindro auxilia na expulsão dos 

gases queimados. 
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OBS. Para se completar um ciclo motor de 2 tempos é necessária apenas uma 

volta completa da árvore de manivelas. 

 

Aplicações: Motocicletas, cortadores de grama, pequenas bombas, pequenos 

motores de popa, etc. 

 

Motores de ignição espontânea (MIE) 

Quando o pistão se encontra no PMI, estão abertas as janelas de admissão e a 

válvula de escape. Ar é empurrado para dentro do cilindro por uma bomba, 

chamada de “bomba de lavagem”, auxiliando no escapamento dos gases 

queimados. Fecha-se a válvula de escape e o ar fica retido no cilindro. O pistão 

se desloca do PMI ao PMS comprimindo o ar e antes dele atingir o PMS ocorre 

à injeção do combustível, que da origem à combustão e conseqüentemente a 

expansão, deslocando o pistão do PMS para o PMI, quando será feita uma nova 

lavagem do cilindro. 

 
 
 
Aplicações: Navios de grande porte e instalações estacionárias de grande 
porte. 
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Motores rotativos 
 
No grupo dos motores rotativos estão incluídos, as turbinas a gás e os motores 
Wankel. 
 
Turbina a gás - O seu princípio de funcionamento está baseado no ciclo 
termodinâmico criado em 1873 por Brayton. Seus componentes básicos estão 
indicados na figura. 

 
O ar é aspirado pelo compressor que o comprime no interior da câmara de 
combustão, onde o combustível é injetado e queimado. Devido ao aumento da 
temperatura causado pela combustão, os gases expandem através da turbina, 
provocando rotação da mesma e produzindo trabalho útil. 
 
Motor Wankel - Idealizado por Felix Wankel, em 1957, aperfeiçoado com a 
ajuda do físico Dr. Froede foi mostrado em 1960. Em 1963 a N.S.U. apresentou 
um veículo equipado com esse motor e a partir de 1964 foi iniciada a venda 
desses veículos. O motor Wankel tem seu princípio de funcionamento descrito 
abaixo. 
Como é mostrado na figura abaixo, o motor Wankel possui uma carcaça fixa 
(estator) e um rotor girando em seu interior (movimento epitrocoide), que além 
do movimento de rotação sofre também um movimento de translação, mantendo 
os seus três vértices em permanente contato com o estator, mas permitindo que 
as faces do rotor se afastem e se aproximem do estator. A cada volta, cada face 
do rotor, realiza um ciclo motor. 

 

 
A - Início da admissão; 
B - Admissão; 
C - Início da compressão;  
D - Máxima compressão e 
combustão; 
E – Início da expansão; 
F - Expansão;  
G – Início do escapamento; 
H - Fim de escapamento. 
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3  TÓPICOS DE TERMODINÂMICA 

TÓPICOS DE TERMODINÂMICA 
 
Definições importantes 
 
Sistema: Quantidade de matéria ou região do espaço fixa ou móvel, sobre a 

qual vamos fixar a nossa atenção para estudo. 

 
Meio: É o que resta do universo excluindo-se o sistema. 
 
Fronteira: Superfície real ou imaginária, fixa ou móvel, que separa o sistema do 
meio. 
 
Estado: É a condição em que se encontra o sistema, definido pelas suas 
propriedades. 
 
Propriedades: São grandezas direta ou indiretamente  mensuráveis que 
definem a condição em que se encontra o sistema. Podem ser de dois tipos: 
  

Propriedades 

extensivas: 

São aquelas que dependem da massa do sistema. 

Ex. massa, volume, energia cinética, etc. 
 

Propriedades 

intensivas: 

(específicas) 

São aquelas que não dependem da massa do 

sistema. 

Ex. temperatura, pressão, todas as propriedades 

extensivas por unidade de massa. 
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Processo: É a maneira pela qual o sistema muda de estado. 
 

Processos típicos: isotérmico (temperatura constante) 

isocórico (volume constante) 

isobárico (pressão constante) 

adiabático (sem trocas de calor) 

isoentrópico (entropia constante) 

reversível (pode ser invertido perfeitamente sem 

deixar vestígios no meio) 

 

Equação de estado (gás perfeito): como o próprio nome diz, é uma equação 

que representa um estado do sistema, sendo uma relação entre as propriedades 

de estado, a saber ,  pressão, volume e temperatura (p, V e T). 

 

Ex. Equação de Clapeyron 

 

 

p V = m R T 

onde: p - pressão absoluta do gás 

V - volume de gás 

m - massa de gás 

R - constante do gás 

T - temperatura absoluta do gás 

 
Para sistema fechado: 

 p1 V1         p2 V2 

-------------  = ------------- 
    T1         T2 

 
 
Para processo adiabático: 
 

p1 V1
k = p2 V2 k onde: k - constante adiabática 

 
ou 
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Relações importantes: 
                                        cp                  R                 R k 
 R = cp - cv ;  k = -------- ;  cv = -------- ; cp = ---------- 
                                        cv                k - 1              k - 1 
 
onde: cv - calor específico a volume constante 

          cp - calor específico à pressão constante 

 

Trabalho: Forma de energia em trânsito, que é o produto da projeção da força 

sobre o deslocamento, pelo próprio deslocamento. 

 Convenção de sinais - sistema sobre o meio → W > 0 

                                               meio sobre o sistema → W < 0 

 

Calor: Forma de energia em trânsito, que ocorre devido a uma diferença de 

temperatura. 

 Convenção de sinais - sistema para o meio → Q < 0 

                                                meio para o sistema → Q > 0 

 

Energia total: É uma propriedade atribuída ao sistema, constituída por: 

 

 
Energia cinética → 
 
Energia interna → 
 
Energia potencial 
→  
 

          m v2 
Ec = -------- 
            2 
U - energia térmica 
 
Ep = m g z 
 

 

OBS. Para sistema aberto deve-se acrescentar uma parcela que é a energia de 

fluxo, p V. 
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PRIMEIRO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA 

 
                                        Q - W = E2 - E1 
 
Para sistema fechado: 
 
                                v2

2                                  v1
2  

 Q - W = m ( ------- + g z2 + u2 ) - m ( ------- + g z1 + u1 ) 
                                 2                                    2 
 
* para um sistema fechado, as variações de energia potencial e energia cinética, 

são desprezíveis, logo:            Q - W = U2 - U1 

TRABALHO NO DIAGRAMA  p x V 
 

 
 
 
 
1W2 =  ∫p dV 
 
A área abaixo da curva representa o 
trabalho trocado com o meio. 
 
 
 
 
 
 
 

CALOR NO DIAGRAMA  T x S  
 

 

 

 

 

 

1Q2 =  ∫T dS 
 
A área abaixo da curva representa o calor 

trocado com o meio. 
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SEGUNDO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA 
 
Para que um sistema, que realize um ciclo, produza trabalho  útil, há 
necessidade de que o sistema troque calor com duas fontes, sendo uma quente 
e outra fria.  
Ciclo: É uma seqüência de processos, onde o estado final coincide com o 

estado inicial. 
 

Rendimento térmico do ciclo (ηt) 

      
                Wc                 QR 
      ηt = --------- = 1 -  --------- 
                QF                  QF  
 

 
CICLOS PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA  
 
INDICADORES DE PRESSÃO 
 

São dispositivos destinados ao “levantamento” do diagrama real que representa 

um ciclo de funcionamento de um motor de combustão interna. 

Indicador mecânico: 

“Defeitos” do indicador mecânico: 

 

1. Altera a “rv” do motor, 

prejudicando o seu 

desempenho; 

2. A inércia do sistema mecânico 

influi no resultado; 

3. O sistema é ríg ido, 

transmitindo as vibrações para 

a ponta do riscador. 

 

OBS. Este aparelho é aplicado em motores de grande porte e baixas rotações, 

como por exemplo, motores de navio. 

Diagrama obtido (MIF - 4 t): 
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Indicador eletrônico: 
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Diagrama obtido (MIF - 4 t): 

 
 
 
CICLOS REAIS  
 
Ciclo Otto - motor de ignição por faísca 4 tempos 
 

 
Este ciclo foi idealizado por  

Beau de Rochas (1862) e posto 

em prática por Nikolaus August 

Otto (1876), como já foi visto 

anteriormente. 

 

Em média →  5 ≤ rv ≤ 13  
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Ciclo Diesel - motor de ignição espontânea 4 tempos 
 

 
Este ciclo foi idealizado e posto em 

prática por Rudolph Diesel 

(1892), como já foi visto 

anteriormente. 

 

Em média →  14 ≤ rv ≤ 23  

 

 
 
 
 
 

 
CICLOS IDEAIS - CICLOS PADRÃO- AR 
 
Hipóteses simplificadoras: 
 
1. O fluido de ativo é apenas ar; 

2. O ar se comporta como um gás perfeito; 

3. O sistema será considerado fechado, não havendo admissão nem 

escapamento; 

4. Os processos de compressão e expansão serão considerados isoentrópicos; 

5. Em substituição à combustão, teremos fornecimento de calor, feito por uma 

fonte quente externa, sendo no ciclo otto padrão-ar a volume constante e no 

ciclo diesel padrão-ar a pressão constante; 

6. Em substituição ao escapamento, teremos retirada de calor, feita por uma 

fonte fria externa, sempre a volume constante. 
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Ciclo Otto padrão-ar: 
 

 
         Wc = 1W2 + 2W3 + 3W4 + 4W1                               QÚTIL = Q F - QR = Wc 
 
Rendimento térmico do ciclo otto padrão-ar (η to) 
 
Aplicando o segundo princípio de Termodinâmica 
 
                Wc                 QR            onde: QR = m cv ( T4 - T1 ) 
     ηto = --------- = 1 -  ---------                  
                QF                  QF                      QF = m cv ( T3 - T2 ) 
 
                       m cv ( T4 - T1 )                           ( T4 - T1 ) 
     ηto  = 1 - [ -------------------- ]  →   ηto  = 1 - [ ------------- ]   colocando T1 e T2 em  
                        m cv ( T3 - T2 )                          ( T3 - T2 )        evidencia, temos: 
               
                     T1    (T4/ T1 - 1)       
     ηto  = 1 - ----- [------------- ]      
                     T2     (T3/ T2 - 1) 
 
entre os estados (1) e (2), (3) e (4), temos processo isoentrópico, logo: 
        T1         V2                           T4         V3                          V1  
     ------ = ( ------ ) k-1       e        ------ = ( ------- ) k-1      mas  ------- = rv       logo, 
        T2         V1                           T3         V4                          V2   
 
        T1           1                                                                  T4        T3   
     ------ = ( ------- )k-1  como V1 = V4 e V2 = V3  teremos:  ------ = ------ 
        T2          rv                                                                  T1        T2   
                                         1 
portanto        ηto  = 1 - (-------) k-1   
                                        rv 
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Ciclo Diesel padrão-ar 
 

Rendimento térmico do ciclo diesel padrão-ar 
 
                                                        1             (T3 / T2)k - 1  
Demonstra-se que:      ηtd  = 1 - (-------) k-1  [ ---------------- ] 
                                                       rv             k (T3/ T2 - 1) 
 
 
Ciclo Brayton (Turbina a gás) 

Rendimento térmico do ciclo 
                               1                
             ηt   = 1 - (-------) k-1/ k   onde rp é relação de pressões ou taxa de pressões 
                               rp 
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Ciclo misto (Sabathé) - Pretende representar melhor os motores de ignição por 
faísca e ignição espontânea. 

 
CONCEITOS LIGADOS AOS CICLOS 
 
Potência do ciclo ( Nc) 
                                            Wc n                   n = rotação do motor 
                                  Nc = ---------     onde -  x = nº. de rotações/ciclo 
                                               x                      4t → x = 2 ; 2t → x = 1 
 
Pressão média do ciclo ( pmc ) 
 
É uma pressão fictícia, que atuando constantemente na cabeça do pistão , 

produziria o mesmo trabalho que a pressão variável (real) do ciclo. 

 
              Wc = pmc (V1 - V2) 
 
              Vu = (V1 - V2) 
 
                         Wc 
              pmc = ------- 
                          Vu 
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Fração residual de gases (f) 
 
É a relação entre a massa de gases queimados que permanece dentro do 

cilindro após o escape (massa residual) e a massa total da mistura. 

            mr                  mr  
    f = ------- = -------------------- 
            mt          ma + mc + mr  
onde: 
mr = massa residual 
mt = massa total 
ma = massa de ar 
mc = massa de comb. 
 
              V2  
     f = -------- 
              V4’ 
 
 

 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
1)  Com base no ciclo otto padrão-ar, onde são conhecidos: motor 4t, 

monocilíndrico;    Vu = 400 cm3; rv = 9; p1 = 1,0 kgf/cm2 (abs); t1 = 27ºC; p4 = 
4,0 kgf/cm2 (abs). 

Pede-se: 
a)  a massa de ar com a qual o ciclo vai operar (g); 
b)  completar a tabela abaixo; 
c)  o calor fornecido (J); 
d)  o calor retirado (J); 
e)  o trabalho do ciclo (J); 
f)  o rendimento térmico do ciclo (%); 
g)  a potência do ciclo (motor @ 9600 rpm) (kW); 
h)  a pressão média do ciclo (kPa). 
 

 1 2 3 4 
p (kPa)     
V (cm3)     
t (º C)     
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2)  Para o ciclo padrão-ar cujo diagrama p x V está esquematizado abaixo, são 
dados: motor 4t, Vu = 500 cm3; p1 = 1,0 kgf/cm2 (abs); t1 = 27ºC; QF= 1,0 kcal. 

 
Escalas do gráfico: 
 
   pressão →  10 kgf/cm2/cm 
 
   volume → 100 cm3/cm 
 
Pede-se:  
 
a)  O trabalho do ciclo (J); 
b)  O rendimento térmico do ciclo (%); 
c)  A taxa de compressão; 
d)  A massa de ar com a qual o ciclo 

vai operar (g). 
 
 

3)  Para se prever o comportamento de um motor 6 cilindros, 4 tempos, de 
ignição espontânea, utiliza-se um ciclo padrão-ar. São estimados: 

pmáx = 30 kgf/cm2 (abs); p1 = 1 kgf/cm2 (abs); t1 = 27º C; t3 = 2300 K; kar = 1,4;  
Rar = 29,3 kgf m / kg K; cp = 0,24 kcal / kg K; V1 = 1000 cm3  
Pede-se:  
a) a taxa de compressão; d) o trabalho do ciclo (J); 
b) a cilindrada do motor (cm3); e) a pressão média do ciclo (kPa). 
c) o calor fornecido (J);  
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4 ENSAIOS DE MOTORES DE COMBUSTÃO  
 

ENSAIOS DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

 
Os ensaios de motores de combustão interna são feitos com os seguintes 
objetivos: 
 
a)  Levantamento das curvas características; 
b)  Verificação do desempenho do conjunto e de componentes específicos; 
c)  Ajustes e regulagens do conjunto e de componentes específicos; 
d)  Desenvolvimento de novos projetos. 
 
CURVAS CARACTERÍSTICAS 
 
Propriedades 
 
        As propriedades, conjugado na árvore de manivelas ou torque (T), potência 
(N) e  consumo  especifico  (Ce), são as  que serão utilizadas para o 
"levantamento" das curvas características de um motor de combustão interna, 
todas elas obtidas em função da rotação. 
 
Curvas características de um motor 
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TORQUE OU CONJUGADO NA ÁRVORE DE MANIVELAS 
 
Como mostra a figura abaixo, o conjunto pistão-biela-manivela, faz aparecer um 
momento instantâneo (Tα) no eixo do motor, causado pela força tangencial (F tan). 
Embora o raio da manivela seja constante, esse momento varia com o ângulo α. 
Com o funcionamento do motor a uma dada rotação se obtém um momento 
médio positivo que será popularmente chamado apenas de torque (T). 

 
Ft = força total 
 
Fb = força na biela 
 
Ftan = força tangencial 
 
Tα = torque instantâneo 
 
 
 
 
 

 
 
POTÊNCIA 
 
Para um motor de combustão interna, são definidas quatro potências: 
 
Potência Térmica (Q)   É o calor fornecido por unidade de tempo pela queima 
do combustível; 

 onde: pci é o poder calorífico inferior do combustível, ou seja, energia por 
           unidade de massa. 
           mc é a vazão em massa de combustível que o  motor consome. 
 
Potência indicada (Ni)  É a potênc ia  desenvolvida  na  cabeça  dos pistões; 
 
Potência de atrito (Na) É a potência consumida pelas resistências internas do 
motor; 
 
Potência efetiva (Ne)  É a potência medida no eixo do motor.  Ne = Ni - Na 
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Rendimento térmico indicado (η ti)  Conhecido também apenas como 
rendimento térmico   

 
Rendimento mecânico (ηm) 

 
Rendimento térmico efetivo (η te) - Conhecido também como rendimento global 
do motor 

Consumo especifico (Ce) 

 
onde: - mc é a vazão em massa de combustível que o motor consome. 
 
A figura abaixo mostra distribuição das potências e rendimentos pelo 

motor. 
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DINAMÔMETRO (freio dinamométrico) 
 

Equipamento destinado a determinar o torque e a potência efetiva de um motor 

de combustão interna. Basicamente se compõe de um rotor e um estator com 

um elemento de acoplamento entre eles, que pode ser água ou um fluxo elétrico, 

sendo chamado de dinamômetro hidráulico ou dinamômetro elétrico 

respectivamente. 

 

 
 
 
MEDIDA DO TORQUE E DA POTÊNCIA 
 
Freio de Prony - É um elemento didático que utilizado para se compreender o 
funcionamento dos dinamômetros. 
 

Ao acelerarmos o motor, a sua 
rotação tende a aumentar. 
Apertando-se na cinta 
ajustável,  freia-se o volante 
do motor, conseguindo o 
equilíbrio dinâmico mantendo 
portanto a rotação constante. 
Devido à ação motora 
(momento), aparece no braço 
uma força que será lida no 
medidor. 
 
Logo,    T = F b  
 
onde: T = torque do motor 
F = força lida no medidor 

                                                                                b = braço do dinamômetro  
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Cálculo da potência no eixo do motor (Potência efetiva) 
 
Para o cálculo da potência basta lembrar que:     Ne = ω T    ou    Ne = 2 π  n T 
 
Com unidades coerentes teremos: 
 
                                                               T n 
                                                    Ne = --------- 
                                                              fator 
 

Ne T n fator 
CV kgf m rpm 716,2 
HP kgf m rpm 726,2 
kW N m rpm 9549,0 

 
Constante do dinamômetro (K) 
 
Sabemos que:  Ne = T n / fator e  T = F b  
 
                   F b n                                                                                                    
logo  Ne = ---------  como o valor de b e do fator são constantes, teremos 
                  fator 
           b  
 K = --------       portanto,   Ne = F K n 
        fator                                                                      
 
Dinamômetro hidráulico   
 
Um dinamômetro hidráulico de alta potência, para altas e baixas rotações, é 

composto por uma carcaça e dentro um rotor de com vários alvéolos semi-

elípticos, de frente  para igual número de alvéolos semelhantes na face interna 

da carcaça. A água, admitida para a carcaça, passa através de furos existentes 

nos alvéolos, atingindo os do rotor. A força centrífuga originada pelo movimento 

de rotação do rotor imprime movimento à água, forçando-a de volta aos alvéolos 

da carcaça. Este movimento, altamente turbulento, será mantido enquanto o 

rotor girar. 

A potência do motor sob prova é absorvida pelo escoamento contínuo de água 

através do dinamômetro. A absorção de energia se manifesta pelo aumento de 

temperatura da água, que deve estar disponível em quantidade suficiente para 

absorver a potência máxima. 
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Dinamômetro elétrico  
 
Existem dois tipos, o dinamômetro de correntes parasitas e o de corrente 
contínua. 
 
Dinamômetro de correntes parasitas  
 
Possui rotor em forma de uma engrenagem feita de material de alta 

permeabilidade magnética e o mesmo material em dois anéis solidários ao 

estator, separados do rotor por pequeno espaço livre. No centro do rotor existe 

uma bobina alimentada por corrente contínua. Quando ligado, a bobina gera um 

campo magnético que é concentrado nos dentes do rotor, que girando gera 

correntes parasitas nos anéis, que com isso se aquecem. O calor gerado é 

absorvido pelo estator e retirado deste por um adequado sistema de 

resfriamento, a água. Este dinamômetro pode ser regulado pela intensidade da 

corrente que passa pela bobina. 

 
Dinamômetro de corrente contínua 
 
Este dinamômetro é dependendo da necessidade, um gerador ou um motor 

elétrico. A sua carcaça é suspensa em rolamentos coaxiais. O campo magnético 

deste dinamômetro é de excitação independente, variando a alimentação de 

campo e rotor, se consegue ampla gama de velocidades e potências absorvidas. 

A variação  da ação do freio é feira por um reostato. 
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Medida do consumo de combustível 
 
Método em massa 
 
No prato de uma balança coloca-se um reservatório de combustível, que irá 

alimentar o motor. Utilizando-se da escala da balança como referência, quando 

o ponteiro passar por um valor conhecido aciona-se um cronômetro e quando o 

ponteiro passar por um novo valor conhecido, desliga-se o cronômetro. Teremos 

então uma massa consumida (mc) num certo tempo (t), o que é exatamente a 

vazão em massa de combustível consumido. 

 
  
Método em volume 
 
Utiliza-se um rotâmetro (medidor de vazão em volume), na linha de alimentação 

de combustível para o motor, que irá fornecer direto o  volume de combustível 

consumido por unidade de tempo. A desvantagem deste método é que é 

necessário se conhecer a massa específica do combustível, para se determinar 

à vazão em massa. 
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Na falta do rotâmetro, pode-se utilizar uma bureta graduada e um cronômetro, 

executando-se um processo semelhante ao do método em massa, só que será 

medido o volume (Vc) consumido por tempo (t). 

 
 
Medida do consumo de ar (“Flow-box”) 
 
A figura mostra um equipamento que utiliza uma “placa de orifício” (diafragma) 
para a medida de consumo de ar.  
Princípio básico de funcionamento : Como se sabe a admissão de ar para o 
motor é pulsante, não sendo portanto um escoamento em regime permanente, 
para resolver esse problema a tomada de ar para o motor é feita em um tanque, 
que devido ao seu tamanho, elimina a pulsação, fazendo que pelo “orifício”, 
exista uma vazão constante de ar. 
A pressão dentro tanque será medida por um micromanômetro diferencial, com 
escala em mmH2O.  
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Aplicando-se a equação de “bernoulli” entre as seções (1) e (2) teremos: 

onde mar é a vazão em massa de ar realmente admitida pelo motor. 
 
                                                                                                                    patm 
OBS. A massa específica do ar é determinada pela expressão:     ρar = ----------- 
                                                                                                                  Rar Tamb 
 
Massa ideal de ar (mae)                                           
 
Quando o ar é admitido para o motor, à medida que ele se aproxima do cilindro, 

sofre aquecimento e portanto a sua massa específica (ρar) diminui. Devido a 

essa diminuição, a massa de ar realmente admitida pelo motor, é menor do que 

a que caberia no cilindro, se as condições de entrada, patm , tamb , fossem 

mantidas.  

Cálculo da mae 
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Rendimento volumétrico: 

É a relação entre a massa de ar realmente admitida pelo motor e a massa de ar 

que poderia ser admitida se as condições de entrada, patm , tamb , fossem 

mantidas.  

 
 
MISTURA COMBUSTÍVEL / AR 
 
- Relação combustível / ar (F) 
 
 É a relação entre a massa de combustível e a 
massa de ar que formam a mistura que será admitida pelo 
motor. 
 
 
 
 

 Atualmente se utiliza a relação ar / combustível (λ) 
 
 
- Relação combustível / ar estequiométrica ( Fe) 
 
 É a relação combustível / ar quimicamente correta, para uma combustão 
completa. O seu valor servirá como referência. 
 
 

 
 
Os valores obtidos são apenas de referência, podendo variar. 
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- Fração relativa (Fr) 
 
 É a relação entre uma relação combustível-ar qualquer e a relação 
estequiométrica de um determinado combustível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se Fr < 1 teremos mistura pobre. ( λr > 1 ) 
 Se Fr = 1 teremos mistura estequiométrica. ( λr = 1) 
 Se Fr > 1 teremos mistura rica. ( λr < 1) 
 
Influência do tipo de mistura no comportamento do motor. 
 
- Mistura muito rica (Limite rico) 
 
 O excesso de combustível dificulta a propagação da chama, provocando 

uma instabilidade na rotação do motor. Provoca também um resfriamento da 

câmara de combustão e em conseqüência disso a extinção da chama, 

impedindo o motor de funcionar. (motor “afogado”) 

 
- Mistura de máxima potência 
 
 É uma mistura levemente rica, que na condição de plena carga do motor 

produz a máxima potência. 

 
- Mistura econômica 
 
 É uma mistura levemente pobre, que devido ao excesso de ar permite a 

queima completa do combustível. Nesta condição o motor pode produzir o 

mínimo consumo específico. 

 
- Mistura muito pobre (Limite pobre) 
 
 Devido ao excesso de ar, a chama se torna excessivamente lenta, 

mantendo a combustão durante grande parte da expansão, provocando o 

superaquecimento da câmara de combustão. Esta condição pode provocar a 

fusão da “cabeça” do pistão. 
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EXERCICIOS PROPOSTOS 

1)  

 

2)  Em um M.I.F. 4 tempos, com raio de manivela de 40mm, o ângulo descrito 
pela manivela durante a combustão é de 30º. Quando ensaiado em um 
dinamômetro, apresentou uma leitura de força de 11 kgf e um consumo de 
combustível de 90ml em 40s. Em seguida, o motor foi acionado pelo 
dinamômetro, sendo obtida uma potência de atrito de 3,8 kW. Tanto quando o 
motor aciona o dinamômetro, quanto quando é acionado, a velocidade média 
do pistão é de 10 m/s. Sabe-se que o rendimento mecânico é 80 %, o pci = 
9.000 Kcal/kg e o  ρc = 0,75 kg/l. 

 
PEDE-SE: 
a) o tempo de duração da combustão em 
milisegundos; 

d) a rotação do motor (rpm); 

b) o consumo específico (g/kWh); e) Ne (kW); 
c) o rendimento térmico indicado (%); f) o braço do dinamômetro 

(m). 
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5 ESTUDO DA COMBUSTÃO  
 
ESTUDO DA COMBUSTÃO 
 
COMBUSTÃO NORMAL (Motor de ignição por faísca) 
 
 Pouco antes do pistão atingir o PMS, no curso de compressão, salta uma 

faísca entre os eletrodos da vela de ignição, provocando o início da reações de 

oxidação do combustível, porém não aumentando significativamente a pressão e 

a temperatura. Forma-se junto aos eletrodos da vela uma “esfera”, chamada de 

“núcleo de chama”. A superfície do “núcleo de chama” é chamada de “frente de 

chama” e se propaga por toda a câmara de combustão tendo a sua frente à 

mistura não queimada e deixando para trás gases queimados. Se a “frente de 

chama” não sofrer perturbação nenhuma, teremos uma combustão normal. 

 Para a formação do “núcleo de chama” é necessário então um certo 

tempo, chamado de “retardamento químico”, que causa a necessidade do 

avanço da faísca em relação ao PMS, para que a combustão ocorra no ponto de 

máxima compressão. 

 

Fatores que influem na velocidade da “frente de chama” 

 

Turbulências →  aumentam o contato entre as partículas, acelerando a reação 

Relação combustível-ar → misturas levemente ricas provocam uma maior 

                                            velocidade de propagação 

Gases residuais →  a sua presença desacelera a combustão 

 

Anomalias da combustão: 

 

n Pré-ignição - A combustão se inicia antes da faísca da vela, isto é a 

combustão começa devido a pontos quentes existentes na câmara de 
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combustão, fazendo o combustível atingir a temperatura de “auto-ignição”. A 

pré-ignição não provoca aumento de pressão e sim aumento de temperatura, 

causando a fusão da cabeça do pistão sem qualquer ruído. 

 

n Detonação (“batida de pino”) - À medida que a “frente de chama” avança, a 

pressão e a temperatura na câmara vão aumentando, o que pode levar a TAI, 

temperatura de “auto-ignição”, provocando a queima espontânea de uma 

grande parcela da mistura, provocando um aumento brusco na pressão e 

temperatura, o que causa a formação de ondas de choque, que fazem vibrar 

as paredes da câmara, provocando um ruído audível chamado de “batida de 

pino”. 

 

Fatores que influem na detonação: 

 

1-  Qualidade do combustível - é definida pelo índice de octanas, que indica o poder 

antidetonante do combustível, quanto maior mais difícil ocorrer à detonação;  

2-  Pressão e temperatura de admissão - quanto maiores, maior a probabilidade de ocorrer 

detonação; 

3-  Temperatura do fluido de arrefecimento  - quanto maior, mais probabilidade de ocorrer 

detonação; 

4-  Percurso de chama - quanto maior for o percurso, maior a probabilidade de ocorrer 

detonação, o que limita o diâmetro dos cilindros a valores baixos, raramente maiores que 10 

cm; 

5-  Mistura combustível-ar - as misturas pobres ou ricas, afastadas da mistura estequiométrica, 

dificultam a ocorrência de detonação; 

6-  Taxa de compressão - quanto maior, mais probabilidade de ocorrer detonação; 

7-  Turbulência - quanto maior, menor a probabilidade de ocorrer detonação, facilita a troca de 

calor; 

8-  Avanço da faísca  - quanto maior, mais probabilidade de ocorrer detonação;  

9-  Temperatura do eletrodo da vela - vela quente, mais probabilidade de ocorrer detonação, 

vela fria, menor probabilidade de ocorrer detonação; 

10- Geometria da câmara de combustão - a conformação da câmara tem grande influência na 

detonação. O que se deseja é que a massa de mistura a ser queimada no fi nal da combustão 
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seja pequena, que a parte final da câmara tenha boa área de troca de calor, que o percurso 

da chama seja o menor possível e a turbulência produzida seja adequada. 

 

 

 

COMBUSTÃO NORMAL (Motor de ignição espontânea - Diesel) 
 
 Antes do pistão atingir o PMS, no curso de compressão, o injetor começa 

a introduzir  combustível pulverizado, que é misturado com o ar, que está com 

uma temperatura superior a temperatura de “auto-ignição” (retardamento físico), 

absorvendo calor, vaporizando e sofrendo as reações preliminares de oxidação 

(retardamento químico), provocando o início da combustão. 

 Como se pode notar, no motor de ignição espontânea, existem dois 

retardamentos, um físico e um químico, constituindo um retardamento total, 

durante o qual o combustível vai sendo injetado sem um aumento significativo 

da pressão e da temperatura na câmara. 

 Se o retardamento se prolongar mais do que o normal, acumula 

combustível na câmara e ao ser queimado, provocará um aumento brusco da 

pressão, causando a detonação. 

 Nos motores de ignição espontânea a detonação ocorre no início da 

combustão, enquanto que nos motores de ignição por faísca ocorre no final. 

 

TIPOS BÁSICOS DE CÂMARAS DE COMBUSTÃO PARA MOTORES DIESEL 

 

1-  Injeção direta ou aberta: 
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Partida a frio fácil; 

Maior rendimento térmico; 

Menor consumo de combustível. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2-  Injeção indireta ou dividida: 

 
n Produzir turbulências para 

reduzir o retardamento físico; 
n Maior perda de calor, redução do 

rendimento térmico e aumento 
do consumo. 

n Funcionamento mais suave do 
motor; 

n Rotações mais elevadas; 
n Partida a frio difícil. 

n Não produz alta turbulência; 
n Movimento se torna altamente 

turbulento na cabeça do pistão, onde 
se completa a combustão; 

n Funcionamento mais suave do motor; 
n Rotações mais elevadas; 
n Partida a frio difícil. 
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6 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO   
 
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 
 
COM CARBURADOR 
 

 

COM INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL (“single-point”) 
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CARBURAÇÃO 
 
- Carburador Elementar 
 
 É um elemento mecânico que promove a mistura combustível / ar, 

dosando a quantidade de combustível para uma certa vazão de ar admitida pelo 

motor. 

 
Curva característica de necessidades do motor ( Motor de ignição por faísca) 
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Sistemas auxiliares do carburador elementar 
  
 Para que o carburador elementar atenda as necessidades do motor, ele 
deverá ser equipado, no mínimo, com os seguintes sistemas auxiliares. 
 
- Marcha-lenta e progressão; - Acelerações rápidas; 
- Faixa econômica; - Partida a frio 
- Máxima potência;  
 
Sistema auxiliar de marcha lenta e progressão 
 
Quando a borboleta aceleradora encontra-se praticamente fechada, abaixo dela, 

existe um vácuo muito grande, que vai aspirar mistura pelo orifício (1). O 

combustível é dosado pelo 

gicleur (2) e o ar é dosado 

pelo gicleur (3), 

proporcionando uma 

mistura muito rica. A vazão 

dessa mistura é dosada 

pela válvula de agulha (4), 

que permite a regulagem da 

emissão de CO pelo 

escapamento na condição de “marcha-lenta”. Quando a borboleta aceleradora 

for aberta, haverá um aumento na vazão de ar pelo sistema principal do 

carburador, provocando um empobrecimento excessivo. Para evitar que isso 

aconteça, existem os chamados furos de progressão (5), que permitem entrada 

de mistura rica junto com o ar, provocando um empobrecimento progressivo na 

passagem das baixas para as médias cargas. 
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Sistema auxiliar de faixa econômica 
 
Também chamado de sistema de correção em cargas médias. Com o aumento 

da abertura da borboleta, a 

tendência é que a mistura 

fique cada vez mais rica. Este 

sistema tem como função 

evitar este enriquecimento. 

Quando o combustível é 

aspirado pelo venturi, um tubo 

misturador (1)  com uma série 

de orifícios permite a entrada 

de ar, dosado pelo gicleur (2), junto com o combustível, fazendo com que a 

mistura final fique pobre.  

 
Sistema auxiliar de máxima potência (com válvula de máxima) 
 
Para que o motor possa atingir máxima potência, a mistura deve ser rica. No 

sistema da figura com a borboleta aceleradora fechada, a câmara (1) fica sujeita 

a um elevado vácuo, fazendo com que a válvula de diafragma (2) se feche. Com 

a borboleta próxima 

da abertura total o 

vácuo na câmara 

diminui, fazendo com 

que a mola abra a 

válvula, permitindo 

que uma quantidade 

extra de combustível 

seja enviada para o 

sistema principal, 

enriquecendo a mistura. 
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Sistema auxiliar de máxima potência (suplementar aerodinâmico) 
 
No sistema da figura, coma borboleta próximo da abertura total, a sucção 

causada no tubo (1) faz com que por ele seja arrastada uma quantidade extra de 

combustível, enriquecendo a mistura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema auxiliar de acelerações rápidas 
 
Para evitar que a mistura se empobreça bruscamente com uma abertura muito rápida 

da borboleta 

aceleradora, o 

sistema da figura 

mostra que ao se 

mover à borboleta no 

sentido da abertura, o 

diafragma (2) é 

comprimido pelo 

mecanismo, fazendo 

com que a pressão na câmara (2) aumente, fechando a válvula (5) e abrindo a válvula 

(4), permitindo que uma grande quantidade de combustível seja jogada no sistema 

principal através do injetor (3). Ao se mover à borboleta no sentido do fechamento, a 

mola nove o diafragma, fazendo com que a pressão na câmara (2) diminua, fechando a 

válvula (4) e abrindo a válvula (5), permitindo a entrada do combustível na câmara. 
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Sistema auxiliar de partida a frio (afogador) 
 
Através de um mecanismo se fecha a borboleta (1), não permitindo a entrada de 

ar e ao mesmo tempo 

abre-se, um pouco, a 

borboleta aceleradora (2), 

permitindo que a sucção 

provocada pelo 

funcionamento do motor, 

acionado pelo motor de 

partida, arraste uma certa 

quantidade de combustível 

pelo sistema principal 

enriquecendo bastante a 

mistura, fazendo com que 

o motor entre logo em funcionamento.  

O esquema abaixo mostra um carburador completo, ou seja, com todos os 
sistemas auxiliares. 
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TÓPICOS IMPORTANTES DO PROCONVE  (Anexo II) 
 
(PROCONVE = Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores ) 
 
 Criado em 1988 pelo CONAMA (Conselho Nacional do meio Ambiente), 

consiste nas seguintes resoluções: 

 * Reduzir os níveis de emissão de poluentes; 

 * Desenvolver tecnologia para equipamentos de ensaios e medição de 

poluição; 

 * Criar programas de inspeção e manutenção da frota nacional; 

 * Padronizar a avaliação de resultados; 

 * Promover a melhoria do combustível nacional. 

 

CALENDÁRIO DO CONTROLE DE EMISSÕES PARA VEÍCULOS LEVES (ciclo otto) 

Ano 
 

CO 
(g/km)         (%) 

HC 
(g/km) 

Nox 
(g/km) 

Aldeídos 
(g/km) 

 
88 ---- 91 

 

 
24,0 

 
3,0 

 
2,1 

 
2,0 

 
----------- 

 
92 ---- 96 

 

 
12,0 

 
2,5 

 
1,2 

 
1,4 

 
0,15 

 
97 
 

 
2,0 

 
0,5 

 
0,3 

 
0,6 

 
0,03 

 
 A partir de 01/01/88, os fabricantes devem fornecer ao consumidor, através do 

manual do proprietário, informações sobre a correta manutenção do veículo para a 

redução da poluição (esta manutenção deve ser recomendada em adesivos colocados 

em lugar visível e protegido), as especificações de porcentagem de CO, rotação de 

marcha-lenta e ponto inicial de ignição. O parafuso da mistura do carburador deve ser 

lacrado ou possuir limitadores invioláveis para a faixa de regulagem. A emissão de 

gases do carter deve ser nula em qualquer regime de trabalho. 

 A partir de 01/10/90, a emissão evaporativa terá o limite máximo de 6,0g/ensaio. 

Para atender aos níveis de emissões a partir de 1997 o CNP deverá retirar totalmente o 

chumbo tetraetila da mistura álcool/gasolina, mantendo o mínimo de 80 octanas. 
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7 SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE 

COMBUSTÍVEL  
 
SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL 

 
INTRODUÇÃO: 
 
         Como já foi visto anteriormente, o PROCONVE estabeleceu metas bem 
definidas para controle das emissões de poluentes pelos veículos automotores.                                                                             
         As montadoras de veículos do Brasil, para adequar seus produtos às 
novas condições, partiram para a utilização de duas soluções:  
         1- controle mais preciso da mistura combustível/ar (injeção eletrônica de 
combustível e ignição eletrônica digital mapeada); 
  2- tratamento do gás de escape (conversor catalítico). 
          
         O primeiro veículo a receber injeção eletrônica de combustível no Brasil, foi 
o GOL GTi, que utilizava o sistema LE 2.1 jetronic da Bosch. 
 Em 1991 a GM do BRASIL, passou a equipar toda a sua linha Monza e 
Kadett com injeção eletrônica de combustível utilizando o sistema MULTEC TBI 
700 da AC Rochester, tanto a gasolina quanto a álcool. 
 Hoje todos os automóveis de passeio, produzidos no Brasil contam com 
injeção eletrônica de combustível, dos seguintes fabricantes: BOSCH, DELPHI 
(AC ROCHESTER), MAGNETI-MARELLI e FIC (Ford). 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INJEÇÃO: 
 
         • SINGLE-POINT  ou  SINGLE-PORT - Uma única válvula de injeção para 
                                                                         todos os cilindros. 
 
         • MULTI-POINT ou  MULTI-PORT - Uma válvula de injeção para cada 
                                                                   cilindro do motor. 
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 A seguir apresentamos esquemas gerais dos sistemas LE 2.1 e MULTEC TBI 
700 (EFI) 
 
SISTEMA BOSCH LE 2.1 JETRONIC  (PIONEIRO NO BRASIL) 
 
 
ESQUEMA GERAL 
 

 
 
 
 
COMPONENTES DO SISTEMA: 
1- Reservatório de combustível                            15- Borboleta aceleradora 
2- Bomba auxiliar                                                     16- Parafuso de regulagem da marcha lenta 
3- Eliminador de bolhas                                           17- Interruptor de borboleta aceler. fechada 
4- Bomba de combustível                                        18- Interruptor de borboleta aceler. aberta 
5- Filtro de combustível                                           19- Sensor de temperatura do motor 
6- Tubo distribuidor                                                 20- Distribuidor de ignição 
7- Regulador de pressão                                         21- Resistores das válvulas 
8- Válvula de injeção (uma por cilindro)                22- Bateria 
9- Coletor de admissão                                            23- Comutador de ignição  
10- Medidor de vazão de ar                                    24- Relé de comando da injeção 
11- Sensor de temperatura do ar                             25- Unidade de comando da injeção 
12- Parafuso de regulagem da % de CO                26- Bobina de ignição 
13- Regulador de ar adicional                                27- Sensor de detonação 
14- Válvula corretora de rotação                           28- Fusível 
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SISTEMA MULTEC TBI 700 (GMB – Chevrolet EFI) 
 
ESQUEMA GERAL 
 
 
  

  
 
 
 
 
Componentes do sistema: 
1- Módulo eletrônico de controle 9- Bobina de ignição 
2- Unidade de injeção de combustível 10- Sensor de pressão do óleo do motor 
2A- Válvula injetora 11- Tanque de combustível 
2B- Regulador de pressão 12- Ajustador da % de CO 
2C- Válvula de controle de ar da marcha-lenta 13- Bateria 
2D- Sensor de posição da borboleta 
aceleradora 

14- Chave de ignição 

3- Sensor de temperatura do motor 15- Conector do sistema de diagnose  
4- Sensor de pressão absoluta no coletor de 
admissão 

16- Chicotes elétricos e conectores  

5- Filtro de combustível 17- Luz de advertência para manutenção do 
motor 

6- Bomba elétrica de combustível 18- Sensor de velocidade do veículo 
7- Relé da bomba de combustível 19- Luz para indicação de troca de marcha 
8- Distribuidor 20- Sensor de oxigênio no gás de 

escapamento 
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SISTEMAS SINGLE-POINT 
 
Para uma melhor compreensão dos sistemas de injeção, vamos dividi-los em 
três novos subsistemas, a saber: 
           
         1- Subsistema de ar; 
         2- Subsistema de combustível; 
         3- Subsistema elétrico. 
 
SUBSISTEMA DE AR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes do sistema:        
1- filtro de ar 
2- corpo de borboleta 
3- sensor de posição da borboleta  
4- sensor de temperatura 
5- atuador de marcha-lenta (motor de passo) 
6- sensor de pressão 
7- coletor de admissão 
 
FILTRO DE AR 
 

         Elemento filtrante de papel com grande capacidade (área) 
de filtragem, atuando com fluxo de ar ascendente, ou seja, as 
impurezas mais pesadas se depositam no fundo da caixa do 
filtro e apenas as mais leves chegam ao elemento filtrante. O 
filtro de ar é fixado no corpo de borboleta ou na carroceria do 
veículo. 
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CORPO DE BORBOLETA  
 
         É constituído por 
uma tampa e um corpo. 
Na tampa temos o sensor 
de temperatura do ar (1), 
a válvula de injeção (2) e 
o regulador de pressão 
(3). No corpo temos a 
válvula de borboleta (4), 
que tem como função 
controlar o fluxo de ar 
admitido pelo o motor. A 
borboleta (4) é acionada 
pelo pedal do acelerador. 
Temos ainda no corpo o 
sensor de posição da 
borboleta (5) e o atuador 
de marcha-lenta (6) 

(motor de passo). 
 
SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA 

  
 É um potenciômetro, ligado ao eixo de 
acionamento da borboleta aceleradora. Quando a 
borboleta aceleradora é movida, aciona o sensor de 
posição (potenciômetro), que informa à unidade de 
comando a posição em que ela se encontra. 
 Com a borboleta totalmente fechada, a 
unidade de comando pode tomar duas atitudes 
diferentes: se a rotação do motor for inferior a 1200 
rpm, ela considera que seja marcha-lenta, 

enriquecendo a mistura; se a rotação for superior a 1200 rpm, ela considera que 
seja freio-motor, cortando a injeção de combustível, o que proporciona um freio-
motor mais efetivo, uma maior economia de combustível e uma menor emissão 
de poluentes. 
 Com a borboleta totalmente aberta, a unidade de comando reconhece a 
condição de plena carga do motor, aumentando a quantidade de combustível 
injetado, enriquecendo a mistura para que o motor atinja a condição de máxima 
potência. 
 Além dessas informações o sensor tem como função principal, informar a 
unidade de comando, pela sua posição, a quantidade de ar que está sendo 
admitida pelo motor. 
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SENSOR DE TEMPERATURA DO AR 
 
 É um sensor NTC (Coeficiente negativo de 
temperatura), ou seja, quanto maior a temperatura menor 
é a sua resistência elétrica. A unidade de comando 
alimenta este sensor com um sinal positivo, e como a sua 
resistência varia com a temperatura, a unidade de 
comando através da variação do sinal, fica sabendo a 
temperatura do ar admitido pelo motor, podendo definir a 
sua densidade, para o cálculo da massa de ar admitido. 
 
 

 
ATUADOR DE MARCHA-LENTA (motor de passo) 

 O atuador de marcha-lenta tem 
como objetivo controlar a rotação de 
marcha -lenta. Esse controle é feito 
através de um motor de passo que 
move linearmente um obturador, 
controlando uma passagem extra de 
ar (by-pass) que interliga a parte 
superior com a parte inferior da 
borboleta aceleradora. Ao ser 
desligada a ignição, a unidade de 
comando fecha totalmente a 
passagem de ar para que o motor 

pare totalmente de funcionar e em seguida abre totalmente a passagem para 
facilitar a próxima partida do motor. 
 
SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA 
 

 Tem como função informar a unidade de 
comando o valor da pressão absoluta no coletor 
de admissão. Está alojado no cofre do motor e é 
ligado ao coletor de admissão através de um tubo 
de borracha. O elemento sensível do sensor é 
constituído de uma membrana de material 
cerâmico que constitui uma célula de força (strain 
gage), que separa duas câmaras, uma delas 
fechada a vácuo e a outra exposta à pressão do 
coletor. A deformação da membrana provoca uma 
variação no sinal elétrico. 
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COLETOR DE ADMISSÃO 
 
 O coletor de admissão se comparado ao de um motor equipado com 
carburador é de formato diferente, de modo a não permitir o refluxo de mistura 
ar/combustível. 
 

 
 
SUBSISTEMA DE COMBUSTÍVEL 
 

 
Componentes do sistema: 
        
  1- Tanque de combustível 
  2- Bomba de combustível 
  3- Filtro 
  4- Regulador de pressão 
  5- Válvula de injeção 
  6- Cânister 
  7- Válvula de purga do cânister 
  8- Relé da bomba de comb. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

 
         Para veículos equipados com injeção 
eletrônica, o "pescador” de combustível fica dentro 
de um copo estabilizador, para impedir que falte 
combustível na bomba, mesmo que o mesmo 
esteja no final e se movimente dentro do tanque. 
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BOMBA DE COMBUSTÍVEL 
 
 
         Dentro de um invólucro metálico estão instalados, uma bomba de roletes 
ou de engrenagens, uma válvula de retenção, uma válvula de alívio de pressão 
e um motor elétrico, que trabalham imersos no combustível, que refrigera e 
lubrifica todos os componentes. A bomba de combustível, é uma bomba de 
deslocamento positivo, isto é, tem como função pressurizar o combustível no 
sistema. 

 
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 

 
          
 Feito em metal, 
blindado, devido à pressão do 
combustível, possui no seu 
interior duas superfícies 
filtrantes, uma de papel (1) e 
outra de tecido (2), possui 
ainda uma tela metálica (3). 

 
REGULADOR DE PRESSÃO 

          Para que a vazão de combustível pela válvula 
de injeção seja uniforme, a pressão no sistema deve 
ser mantida constante. Porém a injeção do 
combustível é intermitente, e como já foi visto, a 
bomba de combustível é acionada por um motor 
elétrico de rotação constante e por causa disso, toda 
vez que não ocorre injeção do combustível a pressão 
tende a aumentar, daí a necessidade do regulador de 
pressão. Como mostra a figura, o regulador é formado 
por duas câmaras separadas por um diafragma de 

borracha (1) no qual está instalada uma válvula normalmente fechada, por mola. 
A câmara inferior recebe a pressão do combustível do tubo distribuidor e toda 
vez que ela vence a mola, a válvula se abre, liberando o retorno do combustível. 
         O regulador de pressão está colocado no corpo de borboleta.  
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VÁLVULA DE INJEÇÃO (Injetor de combustível) 
 
    É uma válvula eletromagnética, que se abre toda vez que a 
unidade de comando energiza a sua bobina interna, isso ocorre 
a cada pulso de ignição. Como a vazão de combustível é 
constante, a quantidade de combustível a ser injetada é 
definida pelo tempo de abertura da válvula. Ela está fixada na 
tampa do corpo de borboleta. 
 
SUBSISTEMA ELÉTRICO 
 
         É através do sistema elétrico que todas as informações são transmitidas. 
Ele faz a união entre o sistema de ar, de combustível e a unidade de comando.    
 
ESQUEMA GERAL 

 
1- Unidade de comando da injeção  13- Atuador de marcha-lenta 
2- Relê de comando de potência 14- Válvula de injeção 
3- Relê de proteção 15- Sonda de oxigênio 
4- Comutador de ignição e partida 16- Bomba de combustível 
5- Bateria 17- Conector SAD 
6- Fusível 18- Linha diagnose 
7- Lâmpada de diagnose 19- Bobina 1 ( cilindros 1 - 4) 
8- Sensor de rotação do motor 20- Bobina 2 ( cilindros 2 - 3) 
9- Sensor de posição da borboleta 21- Eletro válvula do canister 
10- Sensor de temperatura do ar 22- Contagiros  
11- Sensor de temperatura do motor  23- Medidor de consumo 
12- Sensor de pressão absoluta  
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RELÉ DE COMANDO 
 
 Tem como função fornecer eletricidade para a 
bomba de combustível e unidade de comando. 
 
Posição dos terminais 
                                                                                  
30- Alimentação positiva direto da bateria 
31- Alimentação negativa  
15- Comutador de ignição e partida 
01- Sinal da bobina de ignição 
50- Sinal do motor de partida 
87- Alimentação positiva para os componentes 
citados acima 
87b- Alimentação positiva p/ as bombas 

 
 
SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR 
 
 É um sensor NTC, ou seja, quanto maior a temperatura 
menor é a sua resistência elétrica. A unidade de comando 
alimenta este sensor com um sinal positivo, e como a sua 
resistência varia com a temperatura, a unidade de comando 
através da variação do sinal, fica sabendo a temperatura do motor. 
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UNIDADE DE COMANDO 
 
 Recebendo as informações mostradas na figura abaixo, a unidade de 
comando, tem como principal função, definir o tempo de injeção do combustível, 
de acordo com a necessidade do motor, de modo a se obter um funcionamento 
sem falhas, com uma emissão mínima de poluentes e com uma certa economia 
de combustível. Com a evolução dos “softwares”, a unidade de comando passou 
a executar outros comandos, como por exemplo: definir o momento exato da 
faísca, dada pela vela de ignição; controlar a abertura da válvula de purga do 
canister; controlar a rotação do motor (marcha-lenta); controlar o funcionamento 
da bomba de combustível; fornecer informações para diagnose; informar, via luz 
de advertência, a ocorrência de anomalias no sistema. 
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SISTEMAS MULTI-POINT 
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Como foi feito com os sistemas single-point, para uma melhor compreensão, 
vamos dividir também o sistema multi-point em três subsistemas, a saber: 
           
         1- Subsistema de ar; 
         2- Subsistema de combustível; 
         3- Subsistema elétrico. 
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SUBSISTEMA DE AR 
 
Componentes do sistema: 
1- filtro de ar 
         2- medidor de vazão de ar   
         3- sensor de temperatura do ar 
         4- corpo de borboleta 
         5- válvula corretora de rotação (motor de passo) 
         6- sensor de posição da borboleta 
         7- coletor de admissão 
 

 
 
MEDIDOR DE VAZÃO DE AR - (Sistemas LE e MOTRONIC BOSCH) 
 
         Também chamado de LMM (luftmegenmesser), mede a quantidade de ar 
admitido pelo motor e a sua respectiva temperatura. Com estes dois valores é 
possível à unidade de comando, determinar a massa de ar admitida pelo motor e 
definir a quantidade ideal de combustível que será injetada. 
         Seu princípio de funcionamento é bastante simples. Dentro do medidor, 
existe uma palheta, deslocada pelo fluxo de ar, no eixo da qual, está acoplado 
um cursor que se move em uma pista de um circuito, que seleciona um resistor 
para cada posição da palheta, informando ao módulo de comando, através de 
sinais elétricos, a quantidade de ar admitido. Esta palheta tem seu retorno feito 
por mola. 
         Logo à entrada do medidor está localizado o sensor de temperatura, que é 
do tipo NTC (coeficiente térmico negativo), ou seja, quanto mais quente estiver o 
ar, menor será a sua resistência elétrica. 
         A figura mostra a existência de um canal, onde o ar pode passar sem 
mover a palheta, não sendo portanto detectado pela unidade de comando. Este 
ar, chamado por nós de "não medido", pode ser regulado através do parafuso "c" 
(tipo allen de 5 mm), permitindo uma mistura mais rica ou mais pobre, para o 
motor, o que influi na % de CO que é emitido pelo escapamento.  O LMM está 
localizado na tampa do filtro de ar. 
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CORPO DE BORBOLETA (válvula aceleradora) 
 
         É constituído por uma válvula de borboleta (GMB, FORD e FIAT - uma 
borboleta, VOLKSWAGEN e alguns modelos FORD - duas borboletas), que tem 
como função controlar o fluxo de ar admitido pelo o motor. A borboleta é 
acionada pelo pedal do acelerador, quando movida, aciona um potenciômetro 
que envia um sinal elétrico para a unidade de comando informando a posição da 
borboleta. 
         Com a borboleta totalmente fechada, a unidade de comando pode tomar 
duas atitudes diferentes: se a rotação do motor for inferior a 1200 rpm, ela 
considera que seja marcha-lenta, enriquecendo a mistura; ou se a rotação for 
superior a 1200 rpm, ela considera que seja freio-motor, cortando a injeção de 
combustível, o que proporciona um freio-motor mais eficiente, uma maior 
economia de combustível e uma menor emissão de poluentes. 
        A partir de 70% de abertura da borboleta, a unidade de comando 
reconhece a condição de plena carga do motor, aumentando a quantidade de 
combustível injetado, enriquecendo a mistura para que o motor atinja a condição 
de máxima potência. 
         Como mostra a figura, a borboleta aceleradora, quando está fechada, veda 
totalmente a passagem do ar, o que não acontece no carburador. Existe então 
uma passagem lateral de ar (by-pass), que permite que o motor continue 
funcionando, mesmo com a borboleta totalmente fechada. A vazão de ar por 
esta passagem é controlada por um parafuso (SISTEMA LE BOSCH e 
MAGNETI MARELLI IAW P8), permitindo que se controle a rotação de marcha-
lenta. Nos demais sistemas esse controle é feito por um motor de passo ou por 
uma válvula solenóide. 
 
REGULADOR DE AR ADICIONAL (Sistemas LE e MM-IAW- P8) 
 
 

         É uma válvula de guilhotina, 
acionada por um bimetálico, que na 
fase de aquecimento, permite uma 
passagem maior de ar para o motor, 
aumentando a abertura da palheta 
do medidor de vazão de ar, fazendo 
com que a unidade de comando 
aumente a quantidade de 
combustível injetado, permitindo uma 

maior quantidade de mistura que provoca um aumento na rotação do motor, o 
que é desejável na fase fria. 
         O bimetálico é aquecido por uma resistência elétrica. Uma vez aquecido, 
fecha a guilhotina, cessando a passagem adicional de ar, fazendo a rotação do 
motor voltar ao nível normal. 
         Este componente não provoca o enriquecimento da mistura. 
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VÁLVULA CORRETORA DE ROTAÇÃO (veículo equipado com ar-
condicionado) (Sistema LE) 
 
         É um solenóide com uma agulha na ponta de seu núcleo. 
         Quando o  sistema condicionador de ar é acionado, é imposta ao motor 
uma carga adicional (compressor do sistema) que provoca uma queda na 
rotação da marcha-lenta. Para evitar tal queda, o solenóide recebe uma corrente 
elétrica, a agulha se desloca, permitindo uma passagem adicional de ar para o 
motor, provocando um aumento na sua rotação. 
         Este componente não provoca o enriquecimento da mistura. 
 
* Nos Sistemas MOTORNIC, MULTEC 700 e FIC-EFI, as funções do regulador 
de ar adicional, válvula corretora de rotação e o controle de rotação, são 
realizados por um motor de passo  (MOTRONIC e MULTEC 700) ou por uma 
válvula solenóide (FIC -CFI). 
 
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL (Autolatina) 
Componentes do sistema: 
 
         1- Tanque de combustível 
         2- Bomba principal 
         3- Filtro 
         4- Regulador de pressão 
         5- Tubo distribuidor 
         6- Válvula de injeção 
 
* O sistema LE 2.1 JETRONIC da BOSCH, possui ainda uma bomba auxiliar e 
um separador de vapores. 
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TUBO DISTRIBUIDOR 
 
         Pode ser feito de material plástico ou metálico. É de um formato tal que 
permite distribuição uniforme do combustível para as válvulas de injeção. 
Também tem como função  fixar as válvulas de injeção. 
  

REGULADOR DE PRESSÃO 
 
         Para que a vazão de combustível pelas válvulas de injeção seja uniforme, 
a pressão no tubo distribuidor deve ser mantida constante. Porém a injeção do 
combustível é intermitente, e como já foi visto, a bomba de combustível é 
acionada por um motor elétrico de rotação constante e por causa disso, toda vez 
que não ocorre injeção do combustível a pressão tende a aumentar, daí a 
necessidade do regulador de pressão. 
         Como mostra a figura, o regulador é formado por duas câmaras separadas 
por um diafragma de borracha no qual está instalada uma válvula normalmente 
fechada, por mola. A câmara inferior recebe a pressão do combustível do tubo 
distribuidor e toda vez que ela vence a mola, a válvula se abre, liberando o 
retorno do combustível. A câmara superior recebe a pressão (vácuo) do coletor 
de admissão. Toda vez que o motor estiver em condição de marcha -lenta ou 
freio-motor, o vácuo no coletor é alto, aspirando o diafragma, fazendo a válvula 
se abrir, liberando o retorno do combustível. Este procedimento é necessário, 
pois na condição de freio-motor não existe consumo de combustível, o que 
provocaria uma sobrecarga na linha. Na condição de marcha-lenta a quantidade 
de combustível consumida é muito pequena e se não for aliviada a pressão 
teremos problemas de vazão nas válvulas injetoras. O regulador de pressão está 
colocado no tubo distribuidor.  
 
VÁLVULAS DE INJEÇÃO 
 
         São válvulas eletromagnéticas, que se abrem toda vez que a unidade de 
comando energiza as suas bobinas internas. Como a vazão de combustível é 
constante, a quantidade de combustível a ser injetada é definida pelo tempo de 
abertura da válvula. Estão fixadas no tubo distribuidor por presilhas e 
encaixadas no coletor de admissão.  No sistema que estamos mostrando, temos 
quatro válvulas de injeção, ligadas duas a duas em paralelo, mas acionadas 
simultaneamente pela unidade de comando, ou seja, as quatro válvulas se 
abrem ao mesmo tempo, não importando se está ocorrendo à admissão ou não.  
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Na maioria dos sistemas hoje, as válvulas são seqüenciais, cada uma delas 
sendo acionada na  ordem de ignição do motor.  
 
SISTEMA BOSCH MOTRONIC M 1.5 
 
ESQUEMA GERAL 
 

 
 
 
COMPONENTES DO SISTEMA: 

1- Reservatório de combustível                            15- Sensor de oxigênio (Sonda lambda) 
2- Bomba de combustível 16- Cânister 
3- Filtro de combustível 17- Válvula de ventilação do tanque 
4- Regulador de pressão 18- Relé de comando da injeção 
5- Bobina de ignição 19- Válvula de diafragma 
6- Medidor de vazão de ar 20- Sensor de temperatura do ar 
7- Válvula de injeção (uma por 
cilindro) 

21- Comutador de ignição e partida 

8- Distribuidor de ignição 22- Conector do sistema de auto 
diagnose 

9- Sensor de posição da borboleta                                            23- luz de advertência de anomalia 
10- Unidade de comando da injeção 24- Atuador da embr. do conv. de torque 
11- Atuador de marcha-lenta 25- Interruptor do alarme eletrônico 
12- Sensor de temperatura do motor 26- Sensor de velocidade 
13- Sensor de rotação do motor                                27- Fusível 
14- Catalisador                            28- Sensor de detonação 
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SISTEMA FIC - EEC-IV EFI (FORD E VOLKSWAGEM) 
 
ESQUEMA GERAL 
 

 
 
 
 
COMPONENTES DO SISTEMA: 
1- Sensor de posição da borboleta 
aceleradora 

15- Catalisador 

2- Sensor de temperatura do ar 16- Sensor de oxigênio (Sonda lambda) 
3- Sensor de pressão absoluta 17- Regulador de pressão 
4- Válvula solenóide de marcha-lenta 18- Filtro de combustível 
5- Filtro de ar 19- Sensor de detonação 
6- Sensor de temperatura do motor 20- Corpo de borboletas 
7- Sensor de velocidade 21- Conector do sistema de diagnóstico 
8- Bomba de combustível 22- Relé de comando do ar-

condicionado 
9- Unidade de comando da injeção 23- Relé de comando da bomba de 

combustível 
10- Reservatório de combustível 24- Sensor de rotação do motor (HALL) 
11- Válvula de injeção (uma por 
cilindro) 

25- Sensor de posição do câmbio 
automático 

12- Módulo de potência da ignição 26- Sensor da direção hidráulica 
13- Canister 27- Comutador de ignição 
14- Válvula de purga do canister 28- Relé de comando da injeção 
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SISTEMA MAGNETI-MARELLI IAW -P8 (Tempra 16V) 
 
ESQUEMA GERAL 
 

 
 
 
 
COMPONENTES DO SISTEMA: 
1- Reservatório de combustível                            14- Catalisador 
2- Bomba de combustível 15- Sensor de oxigênio (Sonda 

lambda) 
3- Filtro de combustível  16- Cânister 
4- Regulador de pressão 17- Válvula de ventilação do tanque 
5- Bobina de ignição 18- Sensor de detonação 
6- Sensor de posição da borboleta 
aceleradora 

19- Relé de comando da injeção 

7- Válvula de injeção (uma por cilindro) 20- Conector do sistema de 
diagnose 

8- Distribuidor de ignição, com sensor 
de fase 

21- Luz de advertência de anomalia 

9- Sensor de temperatura do ar 22- Comutador de ignição 
10- Regulador de ar adicional 23- Fusível 
11- Válvula corretora de rotação 24- Unidade de comando da injeção 
12- Sensor de temperatura do motor 25- Sensor de fase 
13- Sensor de rotação do motor e PMS                                
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SISTEMA FIC - EEC-V EFI (FORD – KA - Fiesta) 
 
ESQUEMA GERAL 
 

 
 
COMPONENTES DO SISTEMA: 

1- Reservatório de combustível                            15- Sensor de oxigênio (Sonda lambda) 
2- Bomba de combustível 16- Cânister 
3- Filtro de combustível 17- Válvula de ventilação do tanque 
4- Regulador de pressão 18- Relé de comando da injeção 
5- Bobina de ignição 19- Válvula de diafragma 
6- Medidor de vazão de ar 20- Sensor de temperatura do ar 
7- Válvula de injeção (uma por cilindro) 21- Comutador de ignição 
8- Distribuidor de ignição 22- Conector do sistema de auto 

diagnose 
9- Sensor de posição da borboleta 
aceleradora                                             

23- luz de advertência de anomalia 

10- Unidade de comando da injeção 24- 
11- Atuador de marcha-lenta 25- 
12- Sensor de temperatura do motor 26- 
13- Sensor de rotação do motor                                27- Fusível 
14- Catalisador                            28- Sensor de detonação 
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SISTEMA DE INJEÇÃO MULTI COMBUSTÍVEL 
 

Esses sistemas de injeção, são conhecidos comercialmente como “Total-
flex”, “Flexpower” ou “Flex-fuel”. São sistemas utilizados em motores que 
funcionam com gasolina ou álcool, separadamente ou uma mistura dos dois 
combustíveis em qualquer proporção. 
 A principal diferença está no programa da unidade de comando, que 
reconhece o combustível que está sendo fornecido ao motor através de um 
sensor de combustível, ou através da sonda “lambda” pela análise dos gases de 
escape. 
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8 SISTEMAS DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

PARA MOTORES DIESEL  
 

SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORES DIESEL 
 

Os sistemas de injeção de combustível para motores diesel, podem ser divididos 

em três tipos: 

 

1. Sistema distribuidor (Bomba rotativa) - Para motores de pequeno porte, até 30 

CV por cilindro; 

2. Sistema de bombas individuais (Bomba em linha) - Para motores de médio e 

grande porte, até 100 CV por cilindro; 

3. Sistema acumulador (O injetor funciona como bomba) - Para motores de 

grande porte, mais de 100 CV por cilindro. 

 

Características que um sistema de injeção para motores diesel deve atender: 

a)  Injetar a quantidade de correta de combustível em cada cilindro, exigida pelo 

regime de trabalho do motor; 

b)  Iniciar a injeção do combustível no momento exato; 

c)  Injetar o combustível com a velocidade de injeção desejada; 

d)  Iniciar e terminar a injeção bruscamente; 

e)  Distribuir o combustível finamente pulverizado, na massa de ar dentro do 

cilindro, a fim de promover a melhor homogeneização possível da mistura; 

f)  Manter a galeria de alta pressão sempre cheia e pressurizada. 
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A figura abaixo mostra um sistema padrão de injeção de combustível para 

motores diesel com bombas injetoras individuais  “em linha”.  

 

Componentes: 
 

 NOME  NOME 
1  Bomba alimentadora  6  Bico injetor 
2  Filtros de combustível  7  Galeria de retorno 
3  Bomba injetora 8  Tanque de combustível 
4  Regulador (governador) 9  Filtro de ar 
5  Galeria de alta pressão 10  Válvula de pressão 

 
 

Princípio de funcionamento do sistema com bomba em linha 

 

A bomba alimentadora ( de transferência) (1) envia o combustível do tanque (8) 

para a bomba injetora (3), passando pelo conjunto de filtros (2). Dentro da 

bomba injetora temos um elemento injetor para cada cilindro, que será mostrado 

em detalhes mais adiante. No elemento injetor o combustível é pressurizado e 

enviado para o bico injetor (6) através da galeria de alta pressão (5). O 

combustível não injetado retorna ao tanque de combustível através da galeria de 

retorno (7). 
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Elemento injetor - A figura abaixo mostra o elemento injetor. 

 

 

01- válvula reguladora de pressão 

02- galeria de alimentação 

03- pistão injetor 

04- cremalheira 

05- engrenagem para movimento de rotação do 

pistão 

06- aba para movimento do pistão 

07- came de acionamento do pistão 

08- sulco helicoidal 

 

O elemento recebe combustível através da galeria de alimentação (02). 

Acionado pelo came (07), o pistão injetor (03) é empurrado para cima, 

provocando um aumento na pressão que faz com que a válvula reguladora (01) 

se abra, enviando o combustível até o bico injetor. No momento em que o sulco 

helicoidal (08) atingir a galeria de alimentação à pressão na câmara diminui 

fazendo a válvula reguladora se fechar, encerrando a injeção, apesar do pistão 

continuar se movendo. Movendo-se a cremalheira (04), a engrenagem (05) faz o 

pistão girar, através da aba (06), mudando o sulco helicoidal de posição, 

aumentando ou diminuindo o curso útil do pistão, ou seja aumentando ou 

diminuindo a quantidade de combustível que será injetada. 
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Sistema de bomba rotativa  (Lucas CAV) 
 
 

 

Componentes: 
 

 NOME  NOME 
1  Bomba alimentadora 6  Bico injetor 
2  Filtros de combustível  7  Galeria de retorno 
3  Bomba injetora 8  Tanque de combustível 
4  Regulador (governador) 9  Filtro de ar 
5  Galeria de alta pressão 10  Válvula de pressão 

 
 
Princípio de funcionamento do sistema com bomba rotativa 

 

A bomba alimentadora (1) envia o combustível do tanque (8) para a bomba 

injetora (3), passando pelo conjunto de filtros (2). Dentro da bomba injetora 

temos uma bomba de palhetas, chamada de bomba de transferência, que 

alimenta um distribuidor único através de uma válvula dosificadora, que controla 

a quantidade de combustível em função da carga desejada. No distribuidor o 

combustível é pressurizado e enviado para o bico injetor (6) através da galeria 

de alta pressão (5). O combustível não  injetado retorna ao tanque de 

combustível através da galeria de retorno (7). 
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Distribuidor de combustível (Figura abaixo) - O combustível fornecido pela 

bomba de transferência é dosificado pela válvula e mandado para o canal de 

admissão, que num dado instante, devido ao movimento de rotação, coincide 

com um dos canais de alimentação do rotor central. Esse combustível ocupa o 

espaço entre os pistões injetores, pelo canal central. Em seguida, o rotor, ao 

girar, coloca o canal central em comunicação com um do  canal de saída para o 

bico injetor, no exato momento em que os pistões injetores são empurrados para 

o centro pelos ressaltos do anel de ressaltos comprimindo o combustível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA - PROF. DURVAL PIZA DE OLIVEIRA JUNIOR 84 

Sistema acumulador 

 
 

 
Componentes: 
 

 NOME  NOME 
1  Bomba alimentadora  5  Galeria de retorno 
2  Filtros de combustível  6 Tanque de combustível 
3  Regulador (governador) 7  Filtro de ar 
4  Bico injetor 8 Acumulador 

 
Os elementos básicos são uma bomba de engrenagens (1) de baixa pressão, 

com regulador de pressão, governador (3) e uma galeria (8) ligando todos os 

bicos injetores (4). Um eixo de cames aciona os bicos injetores. 

Os sistemas apresentados até aqui são totalmente mecânicos, porém existem 

atualmente sistemas eletrônicos de injeção de combustível para motores diesel. 
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9 SISTEMAS DE ARREFECIMENTO E 

LUBRIFICAÇÃO  
SISTEMA DE ARREFECIMENTO 

 
Para manter os componentes do motor em temperaturas médias compatíveis 

com as características dos materiais, e para evitar a detonação nos motores de 

ciclo otto, há a necessidade de se retirar calor do motor.  

 

Basicamente são utilizados dois processos para arrefecimento dos motores de 

combustão interna: 

1. circulação forçada de água 

2. circulação forçada de ar 

 

Verifica-se, experimentalmente que 25% a 30% do calor gerado na combustão 

devem ser transferidos para o sistema de arrefecimento, nos motores 

arrefecidos a água e de 20% a 25% nos motores arrefecidos a ar.  

 

Arrefecimento por circulação forçada de água 

É o processo mais empregado pois permite melhor controle da temperatura 

média do motor, o que permite também trabalhar com temperaturas médias mais 

baixas, permitindo maiores taxas de compressão, melhorando o rendimento 

térmico. 

Os componentes básicos do sistema são: 
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• Radiador 

• Bomba d’água 

• Válvula termostática 

A figura mostra o 

sistema em 

funcionamento com o 

motor frio. A 

temperatura ideal de 

funcionamento deve 

estar em torno de 80º C, em todos os regimes de trabalho, mas como a válvula 

termostática está fechada, a temperatura tende a subir rapidamente, sendo 

necessária à entrada do radiador no circuito. 

Na figura abaixo vemos a válvula termostática aberta, permitindo a passagem de 

água pelo radiador. 

A válvula termostática 

não deve ser removida 

pois o motor trabalharia, 

por muito tempo, com 

temperaturas muito 

baixas, o que provocaria, 

a formação de gomas e 

vernizes que prendem os 

anéis nos pistões, uma combustão incompleta, aumentando o consumo de 

combustível, e a lavagem  óleo lubrificante das paredes do cilindro devido à 

condensação do vapor de combustível. 

 

Arrefecimento por circulação forçada de ar 

 

Atualmente este sistema é aplicado somente onde seja absolutamente 

necessário, pois ele limita a potência do motor por litro de cilindrada, os cilindros 

devem ser aletados, e há a necessidade de um circulador de ar, cuja potência 
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consumida e custo são equivalentes ou até maiores que os do sistema de 

arrefecimento a água. 

 
 
SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO 

 

São quatro os sistemas de lubrificação de um motor. 

 

1. Por salpico ou aspersão. 

A capa da biela ou um pescador, batem no óleo do carter, levantando gotículas 

que são espalhadas pelo motor. 

 

2.  Por lubrificação forçada. 

Uma bomba succiona óleo do carter e o distribui, através de canais e 

tubulações, para todos as partes do motor. 

 

3.  carter seco.  

Devido a problemas de altura, o motor possui um pequeno carter onde o óleo é 

recolhido e bombeado para um reservatório em separado, de onde é enviado de 

volta para o motor. 
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Lubrificantes para Motores de Combustão Interna e suas Características Físicas 
 
Ao se especificar as características de um Lubrificante, as  expectativas são via 

de regra substituir o atrito seco pelo viscoso, entre as superfícies com 

movimento relativo  para diminuir o desgaste, retirar calor destas superfícies, 

retirar as partículas metálicas geradas pelo desgaste destas superfícies protegê-

las de corrosão, além de auxiliar na vedação. 

No estudo da  Mecânica dos Fluidos, são definidas várias destas características, 

que se aplicam genericamente. Todas são aplicáveis aos Lubrificantes, sendo 

uma forte tendência a concentração das atenções para a  viscosidade . 

Entretanto é um conjunto de características que estabelece a aplicação de um 

Lubrificante num dado caso. Para fins de produção, e aplicação, são definidos 

ensaios físicos, para  estabelecer atribuições aos Lubrificantes. 

                                                                                                       Massa de substancia 

Densidade em massa  ou  Massa específica :           ρ  =  -------------------------------  
                                                                                                     Volume correspondente  
 

Deve-se especificar a temperatura, pois o Volume tende a se alterar com a 

temperatura. 

 

Massa específica relativa, também denominada apenas por densidade. 

Segundo o Instituto Brasileiro do Petróleo: 

                                                  Massa de um volume de substancia à 200 C 
Densidade  200 / 40 C  = -------------------------------------------------------------------- 
                                             Massa de igual volume de água destilada a   40 C 
 

Na industria de maneira geral é utilizada a escala API   
                                                                             ( American Petroeum Institute ) : 
                                                                      141,5 
                         Graus API = ------------------------------------      --    131,5 
                                                     Densidade  600  /  600  F 
 

Assim quanto maior a densidade menor o Grau API. 

Por exemplo, à  água  cuja densidade  é  1   apresenta  100 API. 
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Ponto de Fulgor:   é a menor temperatura em que a substancia sendo aquecida, 

sob condições padrão ( Cleveland de vaso aberto), produz vapor suficiente para 

um “lampejo” na presença de chama piloto. 

Ponto de Inflamação:  é a mínima temperatura, para que em ensaio idêntico ao 

do ponto de Fulgor, se obtenha chama contínua. ( de duração mínima de 5 

segundos ). 

Por questão de segurança, as substancias com ponto de Fulgor inferior a 700 C, 

são consideradas perigosas. 

Para controle no uso de Lubrificantes, o ponto de Fulgor, permite a verificação 

da presença de contaminantes, mais voláteis ( gasolina, diesel, etc ) 

Ponto de Névoa: é a temperatura em que a parafina e outras substancias 

semelhantes, normalmente presentes nos Lubrificantes, iniciam a formação de 

minúsculos cristais, tornando o óleo turvo. 

Ponto de Fluidez:   é a menor temperatura na qual o  Lubrificante ainda  escoa 

em ensaio padrão.  Este ensaio é particularmente importante para partida à frio 

de motores em condições de baixa temperatura ambiente. 

Resíduo de Carbono:  Por meio de ensaio padrão ( Método de Conradson)  

pode-se  verificar a quantidade de depósitos de carbono, após evaporação por 

altas temperaturas.  

Número de Desemulsão:  Quanto maior este número, maior a tendência  do 

Lubrificante manter bolhas de vapor. 

Perdas por Evaporação: Quanto maior esta característica, menor a estabilidade 

das outras propriedades do Lubrificante. 

Resistência à extrema pressão: é a propriedade de manter separadas as 

superfícies, evitando o rompimento da película de Lubrificante, podendo-se 

verificar a maior ou menor resistência por meio de ensaio padrão. 

Viscosidade:  é a propriedade mais significativa dos Lubrificantes, sendo  

definida a partir da Lei de Newton da Viscosidade. 

                                                 τ           ( tensão de cisalhamento ) 

viscosidade dinâmica :           µ   =  ------------ 
                                                        d v  /  dy      ( gradiente de velocidades ) 
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                                                      µ 
viscosidade cinemática: ν  = ------- ;             viscosidade SSU:  Segundos Saybolt  

                                                  ρ                                                   Universal 
                                                         
 
 
O valor numérico da viscosidade SSU é obtido por meio de ensaio padrão num 

viscosímetro, onde se cronometra o número de segundos, que a substancia 

leva, escoando  através  de  um  orifício calibrado padrão, para preencher um 

frasco de 60 cm3, numa dada temperatura. 

 

Pode-se converter a viscosidade SSU em viscosidade cinemática através da 

expressão: 

                                                                     135 

                     ν      =   0,22 * SSU        ---   ------ 
                                                                    SSU 
 

Com:   ν     em  cSt   (centiStoke)      e   SSU   em   segundos 
 
Como a viscosidade é muito sensível à variação da temperatura, define -se  o        

Índice de Viscosidade:   I . V . 
                                                                          ( L  --  U ) 
                                                    I . V .   =       ------------   *  100 
                                                                         ( L  --   H ) 
 
L:   é o valor  da viscosidade à 37,80 C ( 1000 F )  do óleo de I . V .  igual a zero, 

cuja viscosidade é a mesma  que a da amostra de I . V . a calcular, na 

temperatura de 98,90 C. 

H:   é o valor  da viscosidade à 37,80 C ( 1000 F )  do óleo de I . V .  igual a 100, 

cuja viscosidade é a mesma  que a da amostra de I . V . a calcular, na 

temperatura de 98,90 C. 

U:   é o valor  da viscosidade à 37,8 0 C ( 1000 F ) da amostra de I . V . a calcular. 
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 Viscosidade  em  SSU 

 

 

 

                                                                                        Óleo de I . V. = zero 

 

                                                                                               Óleo de I . V. desconhecido 

 

L 

                  U 

                                                                        Óleo de I . V. = 100 

                                      H          

 

 

 

                                                         1000 F                                                            2100 F 

                                                          380 C                                                              990 C 
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10 MOTORES SOBREALIMENTADOS  
 

TURBO COMPRESSOR 

 
É um equipamento destinado a aumentar a potência de um motor de combustão 

interna. 

O ganho de potência se deve ao aumento de densidade do ar admitido devido a 

um aumento na pressão de admissão, causado por um compressor que é 

acionado por uma turbina, movida pelos gases de escapamento. 
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A figura abaixo mostra um motor de combustão interna equipado com 
turbocompressor. 
  

 
 
 
 
A figura abaixo mostra um motor equipado com turbocompressor e intercooler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA - PROF. DURVAL PIZA DE OLIVEIRA JUNIOR 95 

SUPERCHARGER 

Trata-se de um equipamento destinado a aumentar a potência de um motor de 

combustão interna. 

O ganho de potência se deve ao aumento de densidade do ar admitido devido a 

um aumento na pressão de admissão, causado por um compressor volumétrico , 

tipo parafuso, que é acionado pelo próprio motor de combustão interna.  
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ANEXO I 
 

NOMAS PARA ENSAIOS  
 

CONDIÇÕES GERAIS DO ENSAIO 
 

Para os ensaios devem ser utilizados instrumentos cuja precisão possa 
ser controlada e calibrada. Durante uma medição havendo variação da grandeza 
a ser medida, deve-se considerar o valor médio daqueles indicados. 
 
1- Momento de força 

 
a) O momento de força (Torque) deve ser mantido com dinamômetros 

elétricos ou hidráulicos, ou ainda, com gerador elétrico, cuja capacidade de 
absorção seja compatível com a potência ensaiada. 

b) Para os dinamômetros calibrados conforme item h, a compatibilidade 
dinamômetro/motor será definida pela não utilização, na medição da potência 
nominal, dos primeiros 25% da escala; para aquelas cuja precisão supera o 
exigido em h, pode-se ainda fazer uso daquela parte dos primeiros 25% em que 
a precisão fica dentro de ±2% do valor observado. 

c) O acoplamento entre o motor ensaiado e o dinamômetro deve ser 
capaz de operar na faixa de velocidade angular do ensaio com perda mínima de 
potência e um mínimo de desbalanceamento. 

d) Devem ser conhecidos o comprimento do braço do momento de força 
e a força e a localização do cutelo dos pesos de aferição. 

e) O dinamômetro deve ser convenientemente balanceado, calibrado e 
ser sensível para cargas crescentes e decrescentes. 

f) A indicação do momento de força pode ser feita por balança ou por 
dispositivos mecânicos ou eletrônicos. Quando o motor for ensaiado com 
gerador elétrico, o grau de eficiência do mesmo deve ser conhecido. 

g) Os dispositivos de indicação devem marcar zero, quando a carcaça 
do dinamômetro ficar na posição neutra. 

h) A calibração do dinamômetro junto com o dispositivo de indicação do 
momento e força deve ser feita sob condições estáticas e dinâmicas, em 
intervalos adequados, sobre toda a gama de capacidade. O resultado da 
calibração estática com o da dinâmica deve ter precisão de ±0,50% da escala 
total. 

i) A grandeza do peso que mede a sensibilidade da indicação não deve 
exceder a ±0,15% do valor correspondente à indicação máxima da escala. 

 
2- Velocidade angular 

 
a) A velocidade angular é obtida mediante a contagem das rotações em 

intervalo de tempo (rpm). 
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b) A contagem deve ser feita com contagiros mecânicos, elétricos ou 
eletrônicos. A precisão dos instrumentos deve ser de ±25% do valor da leitura 
observada ou ±10 rotações o valor menor. 

c) O cronógrafo deve ter a precisão de ±0,25 % do valor da leitura  
observada. 
 
3- Medição do consumo de combustível líquido 

 
a) O sistema de alimentação de combustível utilizado no ensaio deve 

preencher as especificações do fabricante do motor. 
b) O consumo de combustível em estado líquido pode ser medido por 

massa (balança), ou por volume (bureta calibrada ou medição do fluxo por meio 
eletrônico). 

c) Aplicando o método volumétrico, observado deve medir a densidade 
do combustível, considerando a temperatura mediada na saída do medidor. 

d) A quantidade de combustível a ser consumida para medição do 
tempo de consumo, deve ser compatível com a quantidade consumida pelo 
motor e permitir, no seu total, uma verificação do consumo com uma precisão de 
±1%. 

e) Será permitido o uso de instrumento de medição do fluxo, quando o 
fluxo medido ficar suficientemente constante durante a medição. O sistema de 
medição deve satisfazer as exigências do item d. 

 
4- Medição do consumo de combustível em estado gasoso 

 
a) Os instrumentos de medição instalados no sistema de alimentação do 

motor devem sofrer um mínimo de perda de pressão, e mostrar uma pressão 
constante na entrada e na saída do gás. 

Instrumentos cuja indicação dependem da densidade do gás devem ser 
calibrados para a densidade do gás utilizado no ensaio, e dispostos de forma a 
controlar a densidade durante o funcionamento. A instrumentação deve garantir 
uma precisão de medição de ±1%. A capacidade da instrumentação deve ser 
escolhida de modo que a gama de indicação da vazão esperada garanta esta 
precisão. 

b) Para a medição do consumo são recomendados: 
- gasômetro calibrado, do tipo de deslocamento volumétrico positivo; 
- medidores de tipo de diafragma, para vazões até 600 m3/h; 
- medidores rotativos (tipo roots), de deslocamento positivo, para baixas 
pressões, de até 200 kPa, com capacidade de 250 m3/h a 6000 m3/h, ou para 
altas pressões de até 1000 kPa, com capacidade de 500 m3/h a 3000 m3/h; 
- medição por orifícios calibrados, em caso de vazões maiores de 600 m3/h a 
pressão maiores do que 200 k Pa; ou medição por tubos venturi calibrados, em 
caso de vazões e pressões inferiores àqueles valores, quando houver um fluxo 
suficientemente constante. Medições com aparelhos tipo anemômetro, ou por 
cálculo de proporcionalidade, não são considerados satisfatórios; 
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- motores a GLP: as medições serão efetuadas através de métodos adequados, 
devendo o método empregado ser indicado na apresentação dos resultados. 
 
5- Temperaturas 

 
a) A medição das temperaturas pode ser feita por termômetros, dos 

tipos líquido em vidro, Bourdon, termelétrico e eletrônico conforme conveniência 
de aplicação. 

b) Em casos de medição por termelétricos, deve-se providenciar os 
meios para se manter a temperatura de referência, ou utilizar-se instrumento de 
compensação automático. 

c) A gama de medição e a escala do indicador do instrumento devem ser 
compatíveis com a grandeza de temperatura a ser medida. Os termômetros 
devem ser calibrados. 

d) A sensibilidade dos instrumentos deve ser, no mínimo, de 0,50% do 
valor de escala. 

e) Os instrumentos para temperaturas medidas até 500 K, a precisão 
deve ser de ±1% do valor total da escala. 
 
6- Pressões 

 
a) Para a medição, podem ser utilizados manômetros do tipo Bourdon, 

ou de mola, para maiores pressões, e manômetros hidráulicos para baixas 
pressões. 

b) A gama de escala do instrumento, bem como a sua precisão deve ser 
compatível com a precisão da grandeza a ser medida. Os locais de medição e 
respectivas tolerâncias serão apontadas no método de ensaio a ser aplicado. 

c) Manômetros do tipo Bourdon devem ser escolhidos para obter-se 
leitura entre 40 e 75 % da escala. 

d) O mercúrio e a água utilizada em manômetros hidráulicos deve ser 
livres de impurezas. Os instrumentos devem permitir a ajustagem do ponto zero. 

e) As respectiva tubulações de ligação, ou as mangueiras da fonte de 
pressão até o instrumento, para gases, devem ser instaladas de modo a evitar a 
possibilidade de acumulo de umidade condensada, em qualquer ponto do 
mesmo. 

f) Na instalação de tubulação ou mangueira, para a pressão de líquido 
deve-se observar o enchimento completo da mesma, da fonte até o instrumento. 

 
7- Condições atmosféricas 

 
a) Todas as medições devem ser feitas em locais representativos. 
b) Para a pressão atmosférica, usar barômetro aneróide ou de mercúrio, 

este com convenção conforme temperatura ambiente. A precisão deve ser ±1,0 
mbar. 
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c) A unidade deve ser medida com psicrômetro, verificando-se a 
temperatura do bulbo seco e do úmido. Os termômetros devem ter a precisão de 
±1,0 K. 

 
8- Fumaça de escapamento de motores Diesel 

 
A medição e a indicação do nível de fumaça de escapamento de 

motores Diesel devem seguir a NBR 5478. 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO ENSAIO 
 

1- Potência - A potência desenvolvida pelo motor deve ser expressa em 
quilowatts (kW). 

 
2- Consumo absoluto de combustível - Para determinada potência efetiva e 
velocidade angular do motor, o consumo absoluto de combustível, deve ser 
expressa em quilogramas por hora (kg/h). 

 
3- Consumo específico de combustível - Deve ser expresso em gramas por 
quilowatts hora (g/kWh). 

 
4- Consumo de óleo lubrificante - Deve ser expresso em quilograma por hora 
(kg/h). 

 
5- Vazão de fluido de arrefecimento  - Deve ser expresso: 

a) para líquidos: 
- em quilogramas por hora (kg/h) ou; 
- em litros por hora (l/h) 
b) para gases, em metro cúbico padrão por hora (m3/h). 

A quantidade de fluido de arrefecimento contido no sistema deve ser 
expressa em litros (l). 

 
6- Velocidade angular - Deve ser expressa em rotações por minuto (rpm). 

 
7- Momento de força - Deve ser expresso em decanewtom metro (daNm). 

 
8- Pressão - Deve ser expressa em quilopascal (kPa), equivalendo a 1000N/m2 
ou (N/m2) x103. Dependendo da grandeza da medição ou da precisão exigida, 
pode-se usar coluna de água ou de mercúrio. Quando as medições forem de 
pressão atmosférica, os resultados devem ser expressos em milibar (mbar). 

 
9- Pressão média efetiva - Deve ser expressa em quilopascal (kPa). Este valor 
corresponde à potência e velocidade angular do respectivo regime de 
funcionamento conforme: 

Pm
NK
nV

=  (kPa) 
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Onde: 

K= 6x107 para ciclo de 2 tempos 
K= 12x107 para ciclo de 4 tempos 
N= dado em quilowatts (kW) 
n= dado em n° de rotações por minuto (rpm) 
V= dado em centímetros cúbicos (cm3) 

Utilizando nesta fórmula para N: 
a) a potência indicada (Ni), obtém-se a pressão média indicada (Pmi); 
b) a potência efetiva (Ne), obtém-se a pressão média efetiva (Pme); 
c) a potência de atrito (Na), obtém-se a pressão média de atrito (Pma). 
Em caso de dispor do diagrama indicador, a pressão máxima, a pressão 

de compressão em ignição e a pressão média podem ser obtidas pelo gráfico. 
 

10- Temperatura Deve ser usada em kelvin (K). 
 

11- Condição atmosférica padrão - Devem ser adotadas como padrão às 
condições atmosféricas definidas no método de ensaio a empregar, conforme a 
caracterização do motor. 

 
UNIDADES E SÍMBOLOS 
 
As unidades e símbolos utilizados nesta Norma estão descritos na tabela abaixo: 

 
Símbolo Grandeza SI Unidades em uso na norma 

B Pressão atmosférica Pa mbar 
D Massa específica Kg/m 3 g/cm3 
D massa específica do combustível Kg/m 3 g/cm3 
F Força exercida no manômetro N N 
H Pressão parcial do vapor d’água no ar Pa mbar 
L Braço do dinamômetro m m 
M massa do combustível Kg g 
M Momento de força Nm daNm  
N velocidade angular rad/s rpm 
N Potência W kW 
K cte. do dinamômetro - - 
K1 cte. Direcional - 955 
K2 cte. Direcional - 1200000 
P Pressão Pa kPa 
Q Consumo específico do combustível kg/Wh g//kWh 
Q Consumo de combustível Kg/h kg/h 
R Fator de redução - - 
S Tempo de medição de Q s s 
T Temperatura termodinâmica K K 
T Temperatura C C 
V Volume de combustível medido M3 cm3 
V Cilindrada do motor M3 cm3 
η Rendimento - - 
ν Viscosidade cinemática M3/s m2/s 
φ Umidade relativa do ar % % 
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Nota: As unidades do SI estão de acordo com o “quadro geral de unidades de 
medida”. Decreto n° 81621 de 03 de maio de 1978. 
 
 
 
 

Os índices utilizados nesta norma são dados a seguir: 
- a = atrito a ambiente - mic = mínimo com carga 
- c = compressão - ml = marcha lenta 
- cl = contínua limitada - n = nominal 
- cnl = contínua não limitada - o = observado (condição de ensaio) 
- D = Diesel (índice do fator de redução R) - O = Otto (índice de fator de redução R) 
- e = efeito - P = pico ou padrão ou parcial 
- g = gás - r = reduzido às condições padrão ou fluido de 

arrefecimento 
- K = Kelvin - s = condição de ar seco 
- l = líquido - sbc = sobre carga 
- i = indicado ou inferior - pa = partida ou parcial 
- m = médio ou mecânico - t = total ou transitório 
- ma = máximo - u = condição de ar úmido 
- mac = máximo com carga - v = ventilador 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
a) Os resultados do ensaio devem ser apresentados em relatório 

contendo as precisões abaixo, quando aplicáveis. 
 

Método de ensaio empregado 
1) os dados técnicos do motor 
Tipo: Fabricante: 
Modelo: Marca: n° de série: 
Tipo de alimentação: 
Números de cilindros: Data de fabricação: 
Disposição dos cilindros: Curso: 
Diâmetro dos cilindros: 
Taxa de compressão: 
Cilindrada: 
Tipo de câmara de combustão: 
Velocidade angular mínima: Velocidade angular máxima: 
Potência máxima contínua/velocidade angular: 
Potência de serviço/velocidade angular: 
2) Equipamento do motor 
Sistema de admissão: 
Filtro de ar: Marca: Modelo: Tipo: 
Sistema de escapamento 
Tubo de escapamento Marca: Modelo: Tipo: 
Silencioso: Modelo: Tipo: 
Tubo de descarga: Modelo: Tipo: 
Sistema de ignição: 
Distribuidor: Marca: Modelo: Tipo: 
Avanço inicial da ignição / velocidade angular com tubo de avanço a vácuo desconectado: 
Avanço a vácuo desconectado: 
Velas: Marca: Modelo: Tipo: 
Sistema de combustível: 
Carburador: Marca: Modelo: Tipo: 
Bomba injetora: Marca: Modelo: Tipo: 
Bomba de combustível: Marca: Modelo: Tipo: 
Filtro de combustível: Marca: Modelo: Tipo: 
Regulador de veloc. angular: Marca: Modelo: Tipo: 
Sistema de lubrificação: 
Bomba de óleo: Marca: Modelo: Tipo: 
Filtro de óleo: Marca: Modelo: Tipo: 
Sistema de arrefecimento: 
Radiador: Marca: Modelo: Tipo: 
Bomba de água: Marca: Modelo: Tipo: 
    
Capacidade do sistema (arrefecimento por líquido): 
Ventilador: Marca: Modelo: Tipo: 
Velocidade angular do ventilador: 
Razão das velocidades angulares motor/ventilador: 
Regulador: Marca: Modelo: Tipo: 
Demais equipamentos pertencentes ao motor a serem especificados: 
3) Combustível, tipo: 4) Lubrificante: 
N° de octanas: Tipo: Marca: 
N° de cetano: Viscosidade: 
Massa específica (padrão a 15°C): Capacidade do sistema de lubrificação: 
Poder calorífico inferior:  
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5) O relatório deve indicar a data e o local do ensaio, sendo assinado pelo 
engenheiro responsável. 
 
6) O relatório deve dar o resultado da potência ensaiada reduzida e o consumo 
de combustível (motores Diesel) cálculos e reduzido, conforme os métodos 
adotados. 
 
7) Ao relatório deve ser anexada a tabela de leituras feitas durante o ensaio e 
eventualmente, diagramas indicadores. 
 
 
NORMALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

EM BANCADA 
 
Para realização de medições de torques e potência em MCI’s devemos 

atender a certas especificações ou condições para efeito de padronização, para 
compararmos desempenhos destes. Eis alguns item a serem respeitados: 
 
- acelerador plenamente acionado (MIF); 
- bomba injetora pósfixa (MIE); 
- fornecimento de ar fresco; 
- amaciamento (ajuste), partida e aquecimento do motor deve seguir 
especificações de fabricantes; 
- instalação de termômetro (na escala absoluta) isolado do meio para medir calor 
radiante diretamente na corrente de ar (admissão). Efetuar várias medições e 
fornecer a média; 
- depressão de entrada deve ser medida nos dutos de entrada, no filtro e no 
silenciador; 
- a compressão do escapamento deve ser medida distante a no mínimo, três 
vezes o diâmetro do duto de saída. 
- nenhuma medida deve ser efetuada até o torque e rotação estabilizarem-se 
durante pelo menos um minuto; 
- a rotação não pode variar mais que 1%; 
- devem ser feitas duas leituras, intercalando em um minuto e não podem criar 
mais que 2% de diferença entre si. O valor fornecido deve ser a média entre as 
duas medições; 
- a temperatura ambiente deve ser de 253 K±5K; 
- o combustível deve sua temperatura medida o mais próximo possível da 
entrada do carburador (ou da bomba injetora); 
- caso não seja feita outra especificação para parte do fabricante, a temperatura 
do óleo deve ser medida na entrada da galeria de óleo; 
- devem ser feitas medições em números suficiente para determinar-se a curva 
característica. 
- os componentes necessários para funcionamento o motor devem ser montados 
na bancada o mais próximo possível deste; 
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- devem ser retirados componentes para operação do veículo como um todo e 
não especificamente do motor como: 

•compressor de ar para freios 
•bomba de direção hidráulica 
•compressor para suspensão 
•condicionador de ar 

Aquilo que não puder ser retirado deverá ser somado à potência efetiva 
máxima determinada nos testes. 

Devem ser regulados de acordo com especificação de produção do 
fabricante, sem alterações posteriores para uso particular; 
- regulagem do carburador (ou “débito” de bomba injetora); 
- sincronismo de ignição (ou injeção); 
- regulador de rotação; 
- dispositivo antipoluição 
- controle de sobre alimentação 
 
APROVEITAMENTO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS MOTORES 
 
As curvas características mostram as variações das propriedades dos motores 
em função das condições de funcionamento. As mais usuais para fins 
comerciais são as curvas de Torque, Potência e Consumo específico, obtidas 
em ensaios de plena carga. 
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O diagrama abaixo  representa um mapeamento completo de um motor de 
combustão interna. Estão representadas neste diagrama as propriedades: 

• Potência (kW) 
• Torque (Nm) 
• Pressão média efetiva (kPa) 
• Consumo específico (g/kWh) 
• Rotação (rpm) 
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ANEXO II 
 

LEGISLAÇÃO VEICULAR FEDERAL 
 
RESOLUÇÃO N.º 15, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995. 
 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto n.º 99.274, de 06 de junho de 1990 e suas 
alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e, 

 
Considerando que a emissão de poluentes por veículos automotores 

contribui para a contínua deterioração da qualidade do ar, especialmente nos 
centros urbanos; 

 
Considerando a necessidade de contínua atualização do Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE; 
 
Considerando a produção nacional e as importações de veículos 

automotores, juntamente com a necessidade de harmonização tecnológica 
internacional, resolve: 

 
Art. 1º - Estabelecer para o controle da emissão veicular de gases, 

material particulado e evaporativa, nova classificação dos veículos automotores, 
a partir de 1º de janeiro de 1996. 

 
§ 1º Veículo leve de passageiros: veículo automotor com massa total 

máxima autorizada até 3.856 kg e massa do veículo em ordem de marcha até 
2.720 kg, projetado para o transporte de até 12 passageiros, ou seus derivados 
para o transporte de carga. 

 
 
§ 2º Veículo leve comercial: veículo automotor não derivado de veíc ulo 

leve de passageiros com total máxima autorizada até 3.856 kg e massa do 
veículo em ordem de marcha até 2.720 kg, projetado para o transporte de carga, 
ou misto ou seus derivados, ou projetado para o transporte de mais de 12 
passageiros, ou ainda com características especiais para uso fora de estrada. 

 
§ 3º Veículo com características especiais para uso fora de estrada: 

veículo que possui tração nas quatro rodas e no mínimo quatro das seguintes 
características calculadas para o veículo com o peso em ordem de marcha, em 
superfície plana, com as rodas dianteiras paralelas à linha de centro longitudinal 
do veículo e os pneus inflados com a pressão recomendada pelo fabricante: 

 
- Ângulo de ataque mínimo 25º; 
- Ângulo de saída mínimo 20º;  
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- Ângulo de transposição de rampa mínimo 14º; 
- Altura livre do solo, entre os eixos, mínimo de 200mm; 
- Altura livre do solo sob os eixos dianteiro e traseiro mínimo de 18mm. 
 
§ 4º Veículo pesado: veículo automotor para o transporte de passageiros 

e/ou carga, com massa total máxima autorizada maior que 3.856 kg e massa do 
veículo em ordem de marcha maior que 2.720 kg, projetado para o transporte de 
passageiros e/ou carga. 

 
Art. 2º - Adotar as seguintes definições para efeito desta Resolução. 
 
§ 1º Massa total máxima autorizada - massa máxima do veículo definida 

pela legislação competente para as condições de operação por ela estabelecida. 
 
§ 2º Massa do veículo em ordem de marcha - massa do veículo com 

carroçaria e dotado de todos os equipamentos elétricos e auxiliares necessários 
para o funcionamento normal do veículo, acrescida da massa dos elementos 
que o fabricante do veículo fornece como de sério, ou opcionais e que devem 
ser listados e a massa dos seguintes elementos, desde que normalmente 
fornecidos pelo fabricante: 

 
- Lubrificantes; 
- Líquido de arrefecimento; 
- Líquido do lavador (do pára-brisa); 
- Combustível (reservatório abastecido, no mínimo, com 90% da 

capacidade especificada pelo fabricante); 
- Roda(s); 
- Sobressalente(s); 
- Extintor(es) de incêndio; 
- Peças de reposição; 
- Calços de roda; 
- Jogo de ferramentas. 
 
§ 3º Massa do veículo em ordem de marcha para veículos incompletos - 

deve ser declarada pelo fabricante, considerando uma massa típica para a 
aplicação. 

 
§ 4º Massa do veículo para ensaio - massa do veículo em ordem de 

marcha acrescida de 136kg. 
 
Art. 3º - Estabelecer limites de emissão de poluentes para veículos 

automotores novos, com motor do ciclo Otto, em substituição àqueles 
estabelecidos nas Resoluções n.º 18/86 e 03/89 do CONAMA. 
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§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1996, a emissão dos gases de 
escapamento por veículos leves de passageiros nacionais ou importados, e por 
veículos leves comerciais importados, não deverá exceder os seguintes valores: 

 
a) 12,0g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 1,2 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 1,4 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,15 g/km de aldeídos totais (CHO); 
e) 2,5% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
 
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 1996, a emissão dos gases de 

escapamento por veículos leves comerciais com massa total máxima autorizada 
até 2.800 kg, nacionais ou produzidos nos países do MERCOSUL, não deverá 
exceder os seguintes valores: 

 
a) 24,0g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 2,1 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 2,0 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,15 g/km de aldeídos totais (CHO); 
e) 3,0% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
 
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, os 

veículos leves comerciais nacionais ou produzidos nos países do MERCOSUL, 
com massa total máxima autorizada maior que 2800 kg, estão dispensados do 
atendimento a limites de emissão, exceto quanto à emissão do gás de carter, 
que deve ser nula em qualquer regime de trabalho do motor. 

 
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1997, a emissão dos gases de 

escapamento por veículos leves de passageiros, nacionais ou importados, não 
deverá exceder os seguintes valores: 

a) 2,0g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 0,3 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,03 g/km de aldeídos totais (CHO); 
e) 0,5% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
 
§ 5º A partir de 1º de janeiro de 1997, a emissão dos gases de 

escapamento por veículos leves comerciais importados, com massa do veículo 
para ensaio até 1700 kg, não deverá exceder os seguintes valores: 

 
a) 2,0g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 0,3 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,03 g/km de aldeídos totais (CHO); 
e) 0,5% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
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§ 6º A partir de 1º de janeiro de 1997, a emissão por gases de 
escapamento de veículos leves comerciais importados, com massa do veículo 
para ensaio maior que 1700 kg, não deverá exceder os seguintes valores: 

 
a) 6,2g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 0,5 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 1,4 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,06 g/km de aldeídos totais (CHO), ou 0,10 g/km desde que a soma 

da emissão de hidrocarbonetos e aldeídos não exceda a 0,50 g/km; 
e) 0,5% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
 
§ 7º A partir de 1º de janeiro de 1996, todos os veículos leves de 

passageiros ou leves comerciais, nacionais ou importados, a emissão 
evaporativa não deverá exceder 6,0 g por ensaio, exceto para os veículos 
movidos a gás metano veicular e os enquadrados no § 3º deste Artigo e devem 
ter emissão de gás de carter nula em qualquer regime de trabalho do motor. 

 
§ 8º A partir de 1º de janeiro de 1998, a emissão dos gases de 

escapamento por veículos leves comerciais, nacionais ou produzidos nos países 
do MERCOSUL, com massa do veículo para ensaio até 1700 kg, não deverá 
exceder os seguintes valores: 

 
a) 2,0g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 0,3 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,03 g/km de aldeídos totais (CHO); 
e) 0,5% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
 
§ 9º A partir de 1º de janeiro de 1998, a emissão dos gases de 

escapamento por veículos leves comerciais, nacionais ou produzidos nos países 
do MERCOSUL, com massa do veículo para ensaio maior que 1700 kg, não 
deverá e xceder os seguintes valores: 

 
a) 6,2g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 0,5 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 1,4 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
d) 0,06 g/km de aldeídos totais (CHO), ou 0,10 g/km desde que a soma 

da emissão de hidrocarbonetos e aldeídos não exceda a 0,50 g/km; 
e) 0,5% de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta. 
 
§ 10º Em caso de impossibilidade de atendimento ao limite de emissão 

de aldeídos totais estabelecido nos § 4º, § 5º e § 8º, os veículos movidos a 
álcool poderão, alternativamente no período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de 
dezembro de 1998, não exceder a 0,06 g/km desde que a soma da emissão de 
hidrocarbonetos (HC) e aldeídos totais (CHO) não exceda a 0,3 g/km e que a 
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justificativa técnica para uso desta alternativa seja aceita previamente pelo 
IBAMA. 

 
§ 11º Até 31 de dezembro de 1996, com base nas necessidades 

ambientais, o IBAMA se pronunciará a respeito da alternativa citada no § 10º, 
revisando o limite da emissão de aldeídos totais (CHO), para a aplicação a partir 
de 1º de janeiro de 1999. 

 
Art. 4º - Os níveis de emissão medidos nos veículos leves de 

passageiros e veículos leves comerciais, expressos em g/km, referem-se à 
massa de poluente emitida por quilômetro rodado. 

 
§ 1º As emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e 

óxidos de nitrogênio (Nox), devem ser medidas conforme a norma NBR 6601, de 
1990 - Veículos Rodoviários Automotores Leves - Determinação 
Hidrocarbonetos, Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrogênio e Dióxido de 
Carbono no Gás de Escapamento.  

 
§ 2º As emissões de aldeídos totais (CHO) devem ser medidas conforme 

a norma NBR 12026, de 1990 - Veículos Rodoviários Automotores Leves - 
Determinação de Emissão de Aldeídos e Cetonas Contidas no Gás de 
Escapamento, por Cromatografia Líquida - Método DNPH. 

 
§ 3º A emissão evaporativa de combustível deve ser medida conforme a 

norma NBR 11481, de 1990 - Veículos Rodoviários Leves - Medição de Emissão 
Evaporativa. 

 
§ 4º A emissão de monóxido de carbono em marcha lenta deve ser 

medido conforme a norma NBR 10972, de 1989 - Veículos Rodoviários 
Automotores Leves - Medição da Concentração de Monóxido de Carbono no 
Gás de Escapamento em Regime de Marcha Lenta - Ensaio de Laboratório 
atualizada pelos projetos de normas 05:017.01-004 - Analisador infra-vermelho 
de monóxido de carbono (CO), hidrocarboneto (HC) e dióxido de carbono (CO2), 
contidos no gás de escapamentos de veículos automotores leves - 
Especificação e 05:017.01-005 - Analisador de infra-vermelho de monóxido de 
carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e Dióxido de carbono (CO2) contidos no gás 
de escapamento de veículos automotores leves - método de ensaio. 

 
Art. 5º - Estabelecer novos limites de emissão de poluentes para os 

veículos leves de passageiros e leves comerciais novos com motor do ciclo 
Diesel, nacionais ou importados em substituição àqueles estabelecidos na 
Resolução n.º 08/93 do CONAMA. 

 
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1996, os veículos leves de passageiros 

ou leves comerciais devem atender aos mesmos limites de emissão de 
escapamento prescritos nos § 1º, § 2º, § 4º, § 5º, § 6º, § 8º e § 9º do Art. 3º 
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desta Resolução, exceto quanto ao teor de aldeídos totais (CHO) e monóxido de 
carbono (CO) em marcha lenta, medidos de acordo com os métodos de ensaio e 
os equipamentos de análise definidos no “Code of Federal Regulations” dos 
Estados Unidos da América, Título 40, Parte 86, de julho de 1992, que servirá de 
base para o IBAMA referendar norma complementar específica.         

 
§ 2° A partir de 1° de janeiro de 1996, a emissão do material particulado 

do gás de escapamento dos veículos leves de passageiros e leves comerciais 
com massa do veículo para ensino até 1700 kg, não deve exceder 0,05 g/km e 
para veículos leves comerciais, com massa do veículo para ensaio maior que 
1700 kg, não deve exceder 0,16 g/km, medida de acordo com o método de 
ensaio e os equipamentos de análise definidos no § 1 ° deste artigo. 

 
§ 3° De 1° de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, os veículos 

leves comerciais nacionais ou produzidos nos países do MERCOSUL, com 
massa total máxima autorizada maior que 2800 kg, devem atender às exigências 
estabelecidas na Resolução n° 08/93 do CONAMA para veículos pesados ou, 
alternativamente de análise definidos no § 1° deste artigo, estando os motores 
turbo-alimentados dispensados da exigência de emissão nula de gases de 
carter: 

 
a) 12,0 g/km de monóxido de carbono (CO); 
b) 1,2 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
c) 1,4 g/km de óxidos de nitrogênio (Nox); 
 
§ 4° Os veículos leves comerciais com massa total máxima permitida 

maior que 2000 kg, podem atender às exigências estabelecidas na Resolução n° 
08/93 do COMANA para veículos pesados, alternativamente aos procedimentos 
estabelecidos neste Artigo, desde que as características do motor permitam o 
ensaio, estando neste caso os motores turboalimentados dispensados da 
exigência de emissão nula de gases do carter. 

 
Art. 6° O IBAMA deverá propor limites de emissão de escapamentos 

mais adequados aos veículos leves comerciais novos do ciclo Diesel, de modo a 
compatibilizar o atendimento às exigências previstas nos § 2° e 5° do Art. 5° 
desta Resolução, em conformidade com o § 8 do Art. 2 da Resolução n° 08/93 
do COMANA. 

 
Art. 7° Aos infratores ao disposto nesta Resolução o IBAMA poderá 

suspender a emissão de novas LCVM e serão aplicadas as penalidades 
previstas na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na legislação específica, bem como as sanções de caráter 
penal e civil. 

 
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO N° 16, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 

 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamento pelo Decreto n° 99.274, de 06 de junho de 1990 e suas alterações, 
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e, 

 
Considerando que a emissão de fumaça e material particulado dos 

veículos contribui para a contínua degradação da qualidade do ar; 
 
Considerando a existência de soluções técnicas de uso comprovado, 

que permitem a intensificação do controle da emissão para os veículos movidos 
a óleo Diesel e auxiliam na fiscalização e em Programas de Inspeção e 
Manutenção de Veículos em Uso - I/M; 

Considerando a produção nacional e as importações de motores e 
veículos automotores, juntamente com a necessidade de harmonização 
tecnológica internacional; 

Considerando as disposições do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, resolve: 

 
Art. 1° em complemento à resolução CONAMA n° 08/93, a  partir de 1° 

de janeiro de 1996, os motores novos do ciclo Diesel para aplicações em 
veículos leves ou pesados, devem ser homologados e certificados quanto ao 
índice de fumaça (opacidade) em aceleração livre, através do procedimento de 
ensaio descrito na Norma NBR 13037 - Gás de Escapamento Emitido por 
Motores Diesel em Aceleração Livre - Determinação da Opacidade, em 
conformidade com os limites definidos no § 1° e § 2° deste Artigo. 

 
§  1° Os veículos que atendam às exigências da Fase II, definida na 

Resolução n° 08/93 do CONAMA, devem ser certificados mediante a declaração 
pelo fabricante, do respectivo índice de fumaça (opacidade) em aceleração livre 
a ser utilizado como parâmetro da regulagem de motores e avaliação do estado 
de manutenção do veículo nos Programas de Inspeção e Manutenção de 
Veículos em Uso I/M. 

 
§  2° Para os veículos que atendam à fase III, definida na Resolução 

08/93 do CONANA, os limites de fumaça em aceleração livre, a serem atendidos 
nas condições atmosféricas de referência, são os seguintes: 

 
Motores naturalmente aspirados: 0,83 m-1 (30 HSU) 
Motores turboalimentados: 1,90 m-1 (40 HSU) 
 
§  3° Para atender as condições atmosféricas de referência, o fator 

atmosférico fa deve estar no intervalo 0,98 ≤ fa ≤ 1,02. 
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§ 4° O fator atmosférico fa deve ser calculado pela expressão abaixo, 
conforme definido pela Diretiva 72/306/ENG, da Comunidade Econômica 
Européia de 2 de agosto de 1972, incluindo todas as atualizações posteriores. 

onde: 
        

                   fa
H

x
T

= 











750
298

0 65 0.5,

 

 
H= pressão atmosférica observada (mmHg) 
T= temperatura ambiente do teste (K) 
 
§ 5° Os valores de opacidade em aceleração livre, obtidos em ensaios 

de homologação e certificação de veículos novos, realizados em altitudes 
superiores a 350 m e que não atendam às condições estabelecidas no § 2° 
deste Artigo, poderão ser corrigidas para condições atmosféricas de referência 
através da divisão dos valores de m-1 por fatores numéricos determinados pelos 
fabricantes, desde que estes não ultrapassem 1,50 e 1,35 para motores 
naturalmente aspirados e turboalimentados respectivamente. 

 
Art.2° O fabricante ou encaroçados final do veículo deve afixar na coluna 

B da porta dianteira direita, etiqueta com valor do índice de fumaça, em 
aceleração livre, sendo de sua responsabilidade o valor da opacidade decla rado, 
etiqueta esta fornecida pelo fabricante do chassis. 

 
§ 1° Esta etiqueta, com o valor de opacidade a ser utilizado como limite 

para a avaliação do estado de manutenção do veículo nos Programas de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, deve exibir o valor da 
opacidade nas condições atmosféricas de referência, declarando no processo de 
homologação e certificação do motor e/ou veículo, incluída uma tolerância para 
a dispersão de produção de, no máximo, 0,5 m-1. 

 
§ 2° A etiqueta com o valor da opacidade deve ser adesiva, resistentes 

ao tempo, na cor amarela, quadrada com dimensão mínima de 15 mm de lado e 
com dígitos pretos com altura mínima de 5 mm e duas casas decimais, sem a 
unidade (m-1) 

 
§ 3° Para efeito desta Resolução, entenda-se como coluna B do veículo, 

o suporte estrutural do teto, nominalmente vertical, contra o qual se fecha a 
porta dianteira. 

 
Art. 3° Os manuais de proprietário e de serviço deverão conter o valor do 

índice de fumaça (opacidade) em aceleração livre definido para a etiqueta, 
conforme § 1° do Artigo 2° desta Resolução; velocidade angular (rpm) de 
marcha lenta e máxima livre do motor; fator de correção ou valor já corrigido 
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para altitudes superiores a 350 m e os esclarecimentos necessários para a 
utilização destas informações para a correta manutenção do veículo. 

 
Art. 4° Os limites de fumaça em aceleração livre deverão ser revisados 

até 31 de dezembro de 1996, tendo por objetivo sua compatibilidade com as 
legislações internacionais e necessidades ambientais, para implantação até 1° 
de janeiro de 2000, em conformidade com o § 8° do Artigo 2° da resolução de 
08/93 do CONAMA. 

 
Art. 5° Em complemento à Resolução 08-93 do CONAMA, estabelecer a 

liberação do controle de emissão de gases do carter de motores 
turboalimentados do ciclo  Diesel destinados a veículos pesados, mantidos os 
limites de hidrocarbonetos (HC) estabelecidos na Tabela 1 da Mesma 
Resolução, desde que a emissão de gases do carter de motores novos 
turboalimentados seja no máximo 1,3% da vazão do ar de admissão (m3/h), 
determinada nos ensaios de certificado dos motores. 

 
Art. 6° Aos infratores ao disposto nesta Resolução o IBAMA poderá 

suspender a emissão de novas LCVM e serão aplicadas as penalidades 
previstas na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na legislação, bem como as sanções de caráter penal e 
civil. 

 
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
Ministério do Meio Ambiente 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA 
RESOLUÇÃO No 297, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002. 

(PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 15 DE MARÇO DE 2002) 

Estabelece os limites para 
emissões de gases poluentes 
por ciclomotores, motociclos e 
veículos similares novos. 

 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE–CONAMA , no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 
99.274 de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e  

Considerando o expressivo crescimento da frota de ciclomotores, 
motociclos e similares nas principais regiões metropolitanas do país; 

Considerando que a emissão de poluentes por ciclomotores, motociclos e similares 
contribui para a contínua deterioração da qualidade de vida, especialmente nos centros urbanos; 
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Considerando que ciclomotores, motociclos e similares são fontes relevantes de emissão 
de poluentes nocivos à saúde pública e ao meio ambiente; 

Considerando a existência de tecnologias adequadas, de eficácia comprovada, que 
permite atender as necessidades de controle da poluição, resolve: 

Art. 1º Estabelecer os limites para emissões de gases poluentes por ciclomotores, 
motociclos e veículos similares novos. 

Art. 2º Instituir, a partir de 01 de janeiro de 2003, como requisito prévio para a 
importação, produção e comercialização de ciclomotores novos, motociclos novos e similares, em todo o 
território nacional, a Licença para Uso da Configuração de Ciclomotores, Motociclos e Similares – LCM;  

§  1º Somente poderão ser comercializadas no Território Nacional as configurações de 
ciclomotores novos, motociclos novos e similares, ou qualquer extensão destes, que possuírem LCM a ser 
emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

§ 2º A LCM terá validade no ano civil da sua emissão, podendo ser revalidada pelo 
IBAMA, anualmente, e será de propriedade exclusiva da pessoa física ou jurídica que a solicitar. 

§ 3º A LCM emitida no terceiro quadrimestre terá sua validade explicitada também para o 
ano civil subseqüente.  

§ 4º Os valores de emissão de gases de escapamento homologados para uma LCM 
poderão ser estendidos para outras configurações, desde que utilizem a mesma configuração de motor, 
sistema de exaustão e transmissão, e que a massa em ordem de marcha do veículo a receber a extensão 
esteja, no máximo, uma classe de inércia acima ou abaixo do veículo inicialmente homologado, conforme 
definida no Anexo I desta Resolução. 

§ 5º A revalidação de que trata o § 1º deste artigo, somente será concedida nos casos em 
que não haja alteração nas especificações previstas no Anexo II desta Resolução. 

Art. 3º. Para efeito desta Resolução serão consideradas as definições constantes do Anexo 
I desta Resolução.  

Art. 4º Para a obtenção da LCM o interessado deverá encaminhar pedido formal ao 
IBAMA, juntamente com as informações relacionadas no Anexo II desta Resolução. 

Art. 5º O método de ensaio e a medição de poluentes no gás de escapamento devem 
seguir as prescrições dos Anexos I e II da Diretiva da Comunidade Européia nº. 97/24/EC, para os 
ciclomotores e para os motociclos e similares, respectivamente. 

Parágrafo único. Para atendimento às determinações do caput deste artigo, será utilizada a 
versão em vigor da Diretiva da Comunidade Européia citada ou aquela que vier a substituí-la, até que sejam 
estabelecidos os respectivos procedimentos normatizados nacionais. 

Art. 6º Os ensaios de emissão para fins de certificação de configuração deverão ser 
realizados no Brasil, em laboratório certificado para as analises em questão pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, conforme os requisitos desta Resolução. 

§ 1º Os ensaios de que trata o caput deste artigo serão acompanhados por representantes 
do IBAMA ou de agente técnico conveniado. 

§ 2º Nos casos em que, comprovadamente, a falta de condições locais exigir a realização 
de ensaios no exterior, ficará a critério do IBAMA a aprovação do cronograma de ensaios, local, veículos a 
serem ensaiados e da equipe de acompanhamento, que será composta de, no máximo, três técnicos. 

§ 3º Para os ensaios realizados em território nacional, os fabricantes e os importadores 
deverão informar, com antecedência mínima de trinta dias, a data de disponibilidade dos veículos para a 
realização dos mesmos. 
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§ 4º Para os ensaios realizados no exterior, os fabricantes e os importadores deverão 
informar, com antecedência mínima de sessenta dias, a data de disponibilidade dos veículos para a 
realização dos mesmos. 

§ 5º Os fabricantes e os importadores deverão entregar ao IBAMA a documentação 
prevista no Anexo II desta Resolução, com antecedência mínima de vinte dias da realização de ensaios. 

§ 6º O Órgão Ambiental competente poderá, a qualquer tempo, exigir a realização de 
testes complementares em laboratório credenciado. 

§ 7º Os custos inerentes à realização dos ensaios correrão por conta do fabricante ou 
importador. 

Art. 7º - Os limites máximos de emissão de gases de escapamento para ciclomotores 
novos são os seguintes: 

I - Para os veículos produzidos a partir de 01 de janeiro de 2003: 

1. monóxido de carbono: 6,0 g/km 

2. hidrocarbonetos + óxidos de nitrogênio: 3,0 g/km 

II - Para os lançamentos de modelos novos, dotados de novas configurações de motor, 
sistemas de alimentação, transmissão e exaustão, produzidos a partir de 01 de janeiro de 2005: 

1. monóxido de carbono: 1,0 g/km 

2. hidrocarbonetos + óxidos de nitrogênio: 1,2 g/km 

III - Para todos os modelos produzidos a partir de 01 de janeiro de 2006, os limites de 
emissão serão aos mesmos estabelecidos nas alíneas a. e b. do inciso II deste artigo.  

Art. 8º Os limites máximos de emissão de gases de escapamento para motociclos e 
similares novos são os seguintes: 

I - Para os veículos produzidos a partir de 01 de janeiro de 2003: 

1. monóxido de carbono:13,0 g/km;  

2. hidrocarbonetos: 3,0 g/km; 

3. óxidos de nitrogênio: 0,3 g/km;  

4. teor de monóxido de carbono em marcha lenta: 

1. 6,0 % em volume para motociclos com deslocamento volumétrico menor ou igual a 
duzentos e cinqüenta centímetros cúbicos e  

.1 4,5% em volume para motociclos com deslocamento volumétrico maior que  
duzentos e  cinqüenta centímetros cúbicos. 

§ 1º Para os lançamentos de modelos novos, dotados de novas configurações de motor, 
sistemas de alimentação, transmissão e exaustão, produzidos a partir de 01 de janeiro de 2005, o IBAMA 
deverá propor ao CONAMA, até 31 de dezembro de 2002, os novos limites a serem atendidos. 

§ 2º Para todos os modelos em produção a partir de 01 de janeiro de 2006, os limites de 
emissão serão os mesmos a serem estabelecidos no parágrafo primeiro deste artigo. 

§ 3º Para estabelecer a proposta prevista no parágrafo primeiro deste artigo o IBAMA 
deverá basear-se nos limites correspondentes adotados pela Comunidade Européia em sua segunda etapa de 
controle. 

Art. 9º Na data de entrada em vigor dos limites estabelecidos nesta Resolução e nas datas 
de mudança dos limites previstos em seus artigos 7º e 8º será permitida, por um prazo de quatro meses, a 
comercialização do estoque de veículos fabricados antes da vigência dos novos limites. 
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Art. 10 Para os ciclomotores, cuja comercialização seja inferior a quatro mil unidades por 
ano, dotados de mesma configuração de motor/veículo, independentemente do tipo de acabamento 
disponível, o fabricante pode solicitar ao IBAMA a dispensa do atendimento aos limites máximos de 
emissão de gás de escapamento vigentes, previstos no artigo 7º desta Resolução, sendo o total geral 
máximo admitido, por fabricante, de dez mil unidades por ano. 

§ 1º A dispensa de atendimento aos limites máximos de emissão vigentes não isenta o 
fabricante ou importador de solicitar a respectiva LCM ao IBAMA. 

§ 2º A partir de 01 de janeiro de 2005, para os novos lançamentos de ciclomotores, a 
dispensa de atendimento aos limites máximos de emissão vigentes de gás de escapamento será para 
comercialização inferior a cinqüenta unidades por ano, para veículos dotados de mesma configuração de 
motor/veículo, sendo o total geral máximo admitido de cem unidades por ano por fabricante. 

Art. 11 Para os motociclos e veículos similares, dotados de mesma configuração de 
motor/veículo, independentemente do tipo de acabamento disponível e cuja comercialização seja inferior a 
cinqüenta unidades por ano, o fabricante ou importador poderá solicitar ao IBAMA a dispensa do 
atendimento aos limites máximos de emissão de gás de escapamento vigentes, previstos no artigo 8º desta 
Resolução, sendo o total geral máximo admitido, por fabricante, de cem unidades por ano. 

§ 1º Poderão, ainda, ser dispensados, aqueles veículos que, mesmo pertencendo a uma 
configuração à qual são aplicáveis os limites máximos de emissão, constituem-se numa série para uso 
específico: uso militar, para pesquisa de combustíveis alternativos à gasolina e ao óleo diesel automotivos, 
em provas esportivas e lançamentos especiais, assim considerados a critério e julgamento do IBAMA. 

§ 2º A dispensa de atendimento aos limites máximos de emissão vigentes, não isenta o 
fabricante ou importador de solicitar a respectiva LCM junto ao IBAMA. 

Art. 12 Para todos os ciclomotores, motociclos e similares : 

§ 1º A partir de 01 de janeiro de 2006, os limites máximos de emissão de poluentes 
gasosos deverão ser garantidos por escrito pelo fabricante ou importador, em conformidade com os critérios 
de durabilidade a serem estabelecidos pelo CONAMA até 31 de dezembro de 2003. 

§ 2º O IBAMA deverá apresentar ao CONAMA, até 31 de dezembro de 2002, proposta 
de regulamentação para os critérios de durabilidade das emissões de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 3º Os combustíveis para os ensaios devem ser do tipo “padrão para ensaio de emissão”, 
definidos pelo IBAMA, e estar de acordo com os regulamentos estabelecidos pela Agencia Nacional do 
Petróleo - ANP, sendo que a mistura gasolina – álcool deve ser preparada na proporção de 22,0 % ± 1,0% 
de álcool anidro, em volume. 

§ 4º Os óleos lubrificantes do motor utilizados durante os ensaios de emissão deverão 
estar de acordo com o recomendado para o uso normal no respectivo manual do proprietário do veículo. 

Art. 13 As peças de reposição que exerçam influência nas emissões dos veículos, 
excluídas aquelas originais com garantia do fabricante, deverão ter sua qualidade certificada pelo 
INMETRO. 

Parágrafo único. O INMETRO, ao estabelecer os procedimentos de certificação de que 
trata o caput deste artigo, deverá ouvir o IBAMA. 

Art. 14 Doze meses após a data de publicação desta Resolução, os fabricantes ou 
importadores de ciclomotores, motociclos e similares deverão declarar junto ao IBAMA, até o último dia 
útil de cada semestre civil, os valores típicos de emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e 
óxidos de nitrogênio no gás de escapamento de todas as configurações de veículos em produção, bem como 
apresentar os critérios utilizados para a obtenção e conclusão dos resultados. 

Parágrafo único. Os valores típicos dos teores de monóxido de carbono e de 
hidrocarbonetos em regime de marcha lenta deverão ser declarados ao IBAMA pelo fabricante e 
importador do veículo, dentro de seis meses contados da data de publicação desta Resolução. 
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Art. 15 Os limites de emissão de gases de escapamento e seus mecanismos de controle, 
estabelecidos nesta Resolução, integram, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Motociclos e Veículos Similares – PROMOT, que será executado pelo IBAMA, com os objetivos de: 

I - reduzir os níveis de emissão de poluentes gasosos por ciclomotores, motociclos e 
similares, visando o atendimento aos padrões nacionais de qualidade ambiental vigentes; 

II - promover o desenvolvimento tecnológico nacional da indústria de motociclos e 
veículos similares, tanto na engenharia de projeto e fabricação, como também em métodos e equipamentos 
para ensaios e medições da emissão de poluentes; 

III - propor critérios e limites para a inspeção e manutenção dos ciclomotores, motociclos 
e similares em uso, quanto à emissão de gases poluentes; 

IV - promover a conscientização da população em relação à poluição ambiental 
proporcionada por ciclomotores, motociclos e similares; 

Art. 16 A partir de 01 de janeiro de 2003, visando à correta regulagem dos motores, os 
fabricantes e importadores de ciclomotores, motociclos e similares deverão fornecer ao consumidor, por 
meio do manual do proprietário, os valores recomendados de: 

I - Concentração de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos nos gases de 
escapamento, em regime de marcha lenta, expressa em percentagem em volume e partes por milhão (ppm), 
respectivamente; 

II - Velocidade angular do motor em marcha lenta, expressa em rotações por minuto. 

Parágrafo único. Os valores recomendados nos incisos I e II deste artigo deverão constar 
em plaqueta ou adesivo em todos os veículos, em lugar protegido e acessível. 

Art. 17 A partir da 01 de janeiro de 2003, os fabricantes e importadores deverão divulgar, 
com destaque, nos Manuais de Serviços e no Manual do Proprietário o seguinte: 

I - Que o veículo atende às exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Motociclos e Veículos Similares – PROMOT; 

II – Informações sobre a importância da correta manutenção do veículo para a redução da 
poluição do ar. 

Parágrafo único. A partir da data prevista no caput deste artigo, todo e 
qualquer material de divulgação em mídia, especializada ou não, relativo a modelo de 
veículo detentor de LCM, deverá informar, de maneira clara e objetiva, a sua 
conformidade com esta Resolução. 

Art. 18 O IBAMA, baseado em fatos fundamentados e comprovados, poderá requisitar, a 
seu critério, amostras dos lotes de veículos produzidos ou importados para comercialização no país, para 
fins de comprovação do atendimento às exigências desta Resolução, mediante a realização de ensaios de 
emissão. 

§ 1º Os custos dos ensaios de comprovação de conformidade, realizados no Brasil ou no 
exterior, assim como os decorrentes de eventuais ações de reparo e armazenamento, correrão por conta do 
fabricante ou importador do veículo. 

§ 2º A constatação do não atendimento às exigências desta Resolução por parte do 
veículo do fabricante ou importador, implica o cancelamento da respectiva LCM, ficando o infrator 
impedido de continuar sua comercialização em todo o território nacional. 

§ 3º A constatação do não atendimento às exigências da legislação depois de obtida a 
LCM, implicará o recolhimento dos lotes envolvidos para reparo pelo fabricante ou importador e posterior 
comprovação, perante o IBAMA, da conformidade com as exigências desta Resolução, garantindo assim, a 
eficácia das correções efetuadas. 
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Art. 19 A partir de 01 de janeiro de 2006, os fabricantes e importadores deverão 
apresentar semestralmente ao IBAMA o Relatório de Emissão dos Veículos em Produção – REVP, 
referente às configurações produzidas ou importadas durante o semestre civil anterior;  

Parágrafo único. O IBAMA deverá propor ao CONAMA até 31 de dezembro de 2003, a 
regulamentação específica e as obrigações referentes ao Relatório de que trata o caput deste artigo. 

Art. 20 Os limites de emissão de poluentes e procedimentos específicos relativos à 
inspeção periódica dos veículos em uso nos Programas de Inspeção Veicular serão estabelecidos em 
Resolução própria, a ser proposta pelo IBAMA ao CONAMA até 31 de dezembro de 2002. 

Art. 21 Os fabricantes e importadores deverão enviar mensalmente ao IBAMA, a partir da 
data de início da comercialização autorizada dos modelos ou configurações de veículos, os dados de venda 
de seus produtos. 

Art. 22 O fabricante ou importador deverá permitir a entrada dos agentes credenciados 
pelo IBAMA em suas instalações , sempre que este considere necessário para o cumprimento do disposto 
nesta Resolução. 

Art. 23 Resultados de ensaios de certificação dos veículos já em produção não são 
considerados confidenciais e poderão ser utilizados na elaboração de informações a serem divulgadas. 

Art. 24 A revisão dos limites de emissão de gases de escapamento estabelecidos nesta 
Resolução, ou o estabelecimento de novos limites, serão coordenados pelo IBAMA, convocando, a 
qualquer tempo, os órgãos envolvidos e apresentar ao CONAMA a proposta de regulamentação para 
apreciação. 

Art. 25 O não cumprimento desta Resolução ensejará a aplicação das sanções 
estabelecidas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dos Crimes Ambientais, regulamentado pelo 
Decreto 3.179 de 21 de setembro de 1999. 

Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JOSÉ CARLOS CARVALHO 

Ministro de Estado de Meio Ambiente 

 
(PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 15 DE MARÇO DE 
2002) 
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ANEXO III 
 

HISTÓRIA DOS MOTORES 
 

Há muitos anos atrás, o homem descobriu que a pressão do gás 
aumentava quando este era aquecido dentro de um recipiente fechado. Sabendo 
disso, um engenheiro chamado James Watt, tratou logo de usar a energia 
proporcionada por essa pressão e que produzisse trabalho mecânico.  
Mas como aplicar essa sua invenção em veículos de menores proporções com 
componentes mais leves?  
As dificuldades de conciliar as proporções do carro a vapor e o tamanho 
adequado para as ruas foram resolvidas quando surgiu o primeiro motor de 
combustão interna no século XVIII, que utilizava componentes menos robustos 
podendo equipar os automóveis.  
O motor foi constantemente aperfeiçoado. Modificaram o número de cilindros, 
sua disposição, seu sistema de arrefecimento, sua localização e outros.  
Já o motor com ignição espontânea, surgiu no final do século XVIII, pelas mãos 
de Rudolf Diesel e foi considerado um grande avanço. Muitos estudos foram 
feitos, e foi na Física que os cientistas e engenheiros encontraram seus mais 
valiosos instrumentos para o desenvolvimento dos motores.  
 
MOTOR DIESEL 

Foi-se a época em que os carros a diesel eram ridicularizados e os pedestres 
reclamavam do mau cheiro do escapamento. Hoje em dia, virou moda, e não só 
por causa do preço mais baixo do óleo diesel. Na Alemanha, um em cada sete 
automóveis é movido por este tipo de combustível. Nos últimos anos, este tipo 
de motor passou por uma enorme evolução, como conta Dietmar Voss, da 
Deutz, uma das principais fábricas de motores a diesel no mundo.  

A história do motor a óleo diesel,  que hoje impulsiona máquinas de todos os 
tipos, locomotivas, navios, caminhões e carros, começou no século XIX. Seu 
inventor foi o alemão Rudolf Diesel, que nasceu em Paris a 18 de março de 
1858 e morreu quando seu navio cruzava o Canal da Mancha, em 30 de 
setembro de 1913.  

Suas pesquisas sobre motores de combustão interna o levaram a escrever, em 
1893, o livro "Teoria e construção de um motor térmico racional". Sua idéia era 
comprimir rapidamente o ar no motor e injetar combustível, de modo a provocar 
uma auto- ignição.  

Diesel tinha a teoria, mas lhe faltava um motor para testar seus experimentos. 
Na busca por um "patrocinador", a chance lhe foi dada na firma MAN, de 
Augsburg, sul da Alemanha. No começo de 1897, foi construído o primeiro motor 
Diesel do mundo. Sua peculiaridade, na época, foi o alto grau de rendimento. 
Ele conseguia aproveitar um quarto da energia (combustível) para colocar o 
motor em movimento. Hoje, pode parecer pouco; mas, na época, foi um recorde.  
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O motor Diesel passou a ser largamente usado na indústria de construção naval, 
automobilística e aeronáutica (dirigíveis). Em 1900, Rudolf Diesel foi para os 
Estados Unidos, onde já tinha grande prestígio. Mas seu sucesso durou pouco. 
Conflitos sobre registros de patentes, especulações financeiras mal-sucedidas e 
problemas psicológicos o levaram à beira da falência.  

Diesel retornou à Europa para prosseguir suas pesquisas. Morreu numa viagem 
à Inglaterra, onde pretendia expor às autoridades navais daquele país novas 
possibilidades para o uso de seu motor. A cabine do navio em que viajava 
chegou vazia na Inglaterra. Alguns dias depois, seu corpo foi encontrado 
boiando no Mar do Norte.  

Os marinheiros que o acharam guardaram seus documentos e o devolveram ao 
mar. Somente em terra é que, viram tratar-se do famoso inventor alemão Rudolf 
Diesel. 
 
MOTOR DE IGNIÇÃO POR FAÍSCA 
 

O motor a combustão interna, provavelmente, teve uma origem comum: o 
motor proposto por Huygens em 1680, cujo combustível era a pólvora. Não é 
conhecida com exatidão a data do surgimento do primeiro motor de combustão 
interna. Por volta de 1794, um inglês, Robert Street, obteve a patente para um 
motor de combustão interna que consiste em cilindro de potência e outro  
fazendo papel de bomba, conectados nos extremos de uma haste. O fundo do 
cilindro de potência era a aquecido por chama. O inventor não construiu o motor 
proposto, mas se tivesse feito, seria o primeiro motor a combustão interna, no 
qual o combustível líquido era colocado diretamente no cilindro. Em 1820, 
W.Cecil desenvolveu um motor que trabalhava com mistura de ar e 
hidrogênio,este foi o primeiro motor a trabalhar com sucesso. Já em 1860 Lenoir 
construiu um motor com 12 HP, trabalhando a gás e com um rendimento de 
4,65%. Era de dois cilindros e trabalhava de maneira parecida ao motor proposto 
por Street. Dois anos depois , Beau de Rochas, físico francês, propôs um motor 
de quatro tempos. Este tipo foi construído experimentalmente em 1872, mas só 
foi realizado praticamente em 1876 por Nikolaus Otto, que foi, inclusive quem 
determinou o ciclo teórico sob o qual trabalha o motor. A ignição era obtida por 
meio de vela, como nos dias atuais. Em 1878 apareceu o primeiro motor dois 
tempos,  inventado por Clerk e mais tarde aperfeiçoado por Day. 

 
Motor Rotativo (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 
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Murdock, Galloway e Kraus, pesquisavam-se formas alternativas ao 
funcionamento 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 interior de uma 
carcaça oca com forma ovalada. Os motores Wankel também ficaram 
conhecidos como motores de combustão rotativa ou, simplesmente, motores 
rotativos. 
 
Wankel era uma das personalidades mais estranhas da época. Filho de um 
administrador florestal, morto na Primeira Guerra Mundial, tem a infância 
marcada pela teimosia e divergências com os professores por onde passou. 
Fato marcante na adolescência, na penúltima classe do ginasial, em disputa 
com professores, é obrigado a abandonar a escola. Logo depois entra para uma 
editora científica e faz curso de especialização para editor. Nova contenda, novo 
abandono. 
 
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 chegavam 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 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. 
 
 
Reconhece que a pressão do gás age sobre  os anéis vindo de dentro para fora, 
empurrando-os com excessiva força contra as paredes do cilindro e rompendo o 
filme de óleo. Estes dois fatores -- compensação das massas e vedação entre 
pistão e cilindro -- seriam suas metas e fariam parte de todos estudos futuros 
deste brilhante inventor. 
 
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, por intermédio de um amigo da 
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família bastante influente, Wilhelm Keppler, e do Eng. Dipl. Bensiger (à época, 
diretor de desenvolvimento da Daimler-Benz), recursos para alugar uma fábrica 
vazia em Lindam, perto da fronteira com a Áustria. Com pouco mais de 100 
homens trabalhando no Techinische Entwicklungs Stelle (Departamento de 
Desenvolvimento Técnico), aperfeiçoa o sistema de vedação, até então o ponto 
mais vulnerável do projeto, para iniciar a produção seriada. 
 
 
Vem a guerra e tudo é confiscado pelos americanos e franceses. Novamente o 
amigo Wilhelm Keppler intercede a seu favor e consegue um contrato com a 
NSU para construir um motor de motocicleta, segundo o princípio do êmbolo 
rotativo. Em 9/8/1956, a "cadeira de balanço voadora", uma motocicleta 
aerodinâmica, conquista vários recordes mundiais nas classes de 50 e 75 cm3. 
 
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. 
Feliz Wankel, por sua vez, faleceria em 9 de outubro de 1988. 
 
CURIOSIDADES:  
 
BIODIESEL  (obtido a partir da mamona) 
 
O governo Brasileiro estuda a possibilidade de transformar óleo de mamona em 
óleo diesel, para ser utilizado no motor de tratores e caminhões. 
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais defende a criação de 
um plano nacional para a produção de Biodiesel, a partir de óleos vegetais. Na 
transformação do óleo de mamona em diesel, a combustão não emite  
substâncias poluentes (enxofre) encontrados nos combustíveis fósseis. O 
Biodiesel pode, inclusive, ser utilizado em geradores de energia, ajudando a 
reduzir a importação de petróleo. 
A mamoneira (Ricinus Communis) foi trazida ao Brazil pelos escravos no século 
XVI. 
Durante muitos anos, não foi utilizada comercialmente; mas de uns tempos para 
cá, o seu cultivo vem despertando o interesse de produtores. É que sua semente 
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pode ser utilizada na siderurgia, indústria de plástico, perfumaria e fábrica de 
sabão. Além disso, o óleo da mamoneira, de alta viscosidade, é usado como 
lubrificante em motores de alta rotação e estudos recentes comprovaram que 
pode se tornar combustível de tratores, caminhões e carros com motores a 
diesel. Vamos conhecer algumas características desta planta medicinal, uma 
opção aos que desejam diversificar suas atividades. 
A mamona adapta-se às mais variadas condições climáticas. São ideais, para o 
seu cultivo, áreas de altitude superior a 300 m, topografia plana ou suavemente 
ondulada, solos profundos, bem drenados e boa fertilidade natural. É uma planta 
que pede alta luminosidade e chuvas bem distribuídas o ano todo. Ao contrário, 
altas temperaturas (entre 20°C e 30° C), locais onde o clima é excessivamente 
úmido e ventos fortes são fatores que prejudicam o seu desenvolvimento. 
 
1 t óleo de mamona + 100 litros álcool etílico (ou metílico)  É IGUAL A  1000 
litros de BIODIESEL + 100 kg de glicerina 
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ANEXO IV 
 

ALGUNS COMPONENTES DO MOTOR 
 

COLETOR DE ADMISSÃO VARIÁVEL 
 

Um motor endotérmico produz pouco em relação ao que consome. Muitas 
perdas pelo caminho da mistura ar-combustível nos conduzem a patamares de 
aproveitamento da ordem de 21 a 30%, nos motores a gasolina, e algo em torno de 35 
a 40% nos motores a diesel.  

Em desenvolvimento, 
ainda na prancheta (ou melhor, 
nos programas CAD/CAM), a 
grande busca por um melhor 
enchimento -- leia-se eficiência 
volumétrica dos cilindros -- é o 
tema mais complexo e difícil de 
equacionar, pois as dificuldades 
em obter torque e potência 
adequados a cada motor e a cada 
usuário, assim como o 
compromisso de produzir um 
veículo agradável de dirigir sob 
qualquer condição, envolve 
variáveis complexas, como perfil 
de comando de válvulas, coletores 
de admissão e escapamento, faixa 
útil de giros, etc. 
As opções de utilização de 
coletores de admissão e comandos de válvulas variáveis são as soluções mais 
aplicadas pelos fabricantes nos veículos de porte médio. A Volkswagen vem-se 
utilizando deste expediente em motores de alto rendimento, como o V6 de 2,8 litros, 30 
válvulas e 193 cv de uso comum nas plataformas Audi/VW. Consiste em unir os 
benefícios de usar um coletor de seção estreita e dimensão longa, beneficiando o 
torque nas rotações intermediárias (cargas parciais), e um coletor curto e de grande 
seção, beneficiando a potência em regimes mais elevados, sem cair na mesmice de 
desenhar coletores medianos e que sacrificam ou o torque ou a potência, de acordo 
com a cilindrada do motor. O objetivo dos projetistas é desenvolver um coletor com as 
duas características, permitindo variações no comprimento (variando a capacidade de 
enchimento deste motor) e, por conseqüência, otimizar o rendimento volumétrico 
obtendo valores de potência e torque acima da média. 

O coletor variável em 
ação:  
à esquerda, dutos longos 
privilegiam o torque; à 
direita, dutos curtos 
favorecem a potência  
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COMANDO DE VÁLVULAS VARIÁVEL 
 
 
Como é de seu conhecimento, comando de válvulas é um eixo dotado de vários 
cames, responsáveis por sincronizar a abertura e o fechamento das válvulas em 
relação ao movimento do pistão. 
 
As principais funções de um comando de válvulas variável são: 

• Proporcionar um melhor enchimento do cilindro (e com isso aumentar a 
massa de ar/combustível a ser queimada); 

• Otimizar o consumo de combustível e reduzir a emissão de poluentes. 
Isso é conseguido variando o momento de abertura da válvula e/ou a 
duração da abertura. 

Dessa forma é possível adequar o funcionamento do motor às diversas 
condições de carga e rotação. 
 
No Brasil os motores FIAT 2.0, 2.4, 2.0 turbo e o motor 1.0 16V turbo da 
Volkswagen utilizam um variador de fase. Nesses modelos, porém, o variador 
atua apenas no comando de válvulas de admissão. 
Outros tipos de comandos variáveis serão vistos mais adiante. 
 
É necessário rever alguns conceitos. Em um eixo comando de válvulas temos 
três parâmetros que controlam a abertura das válvulas: o ponto de abertura, a 
abertura e a duração da abertura. O ponto de abertura é o momento no qual a 
válvula começa a abrir. A abertura é o quanto à válvula se abre afastando-se do 
cabeçote. A duração é o ângulo que o eixo do motor descreve enquanto a 
válvula permanece aberta. 
  
VARIADOR DE FASE 
 
O variador de fase é um atuador hidráulico que rotaciona o eixo comando de 
válvulas em relação à polia.  
 
Com o variador de fase é possível adiantar ou atrasar o ponto de abertura das 
válvulas de admissão e/ou de escapamento, aumentando ou reduzindo o 
cruzamento de válvulas. Em baixas rotações é interessante diminuir esse 
cruzamento, para reduzir o refluxo de gases queimados para o coletor de 
admissão. Por outro lado, em rotações elevadas à mistura entra no cilindro com 
maior velocidade e, com isso, maior inércia. Nesse caso, é interessante 
aumentar o cruzamento de válvulas, para que a massa de mistura que entra no 
cilindro ajude a limpar a câmara de combustão, empurrando os gases residuais 
para a válvula de escapamento . 
 
Além da rotação, outro parâmetro verificado pelo modulo de comando, para 
acionamento do variador de fase, é a carga do motor, ou seja, o quanto o 
motorista está acelerando. 
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O cruzamento de válvulas pode ar alterado para economizar combustível, pois a 
recirculação dos gases possibilita a queima de mistura pobre. 
 
Da mesma forma que os motores convencionais possuem comando de válvulas 
mais “bravo”, para potencia, ou mais “manso”, para economia, a estratégia de 
acionamento do variador de fase também é diferente de um motor para outro. 
Um motor esportivo, que visa desenvolver potencia, tem uma estratégia 
completamente diferente de um motor econômico. Isso dificulta a elaboração de 
uma rotina única de testes para um sistema variador de fase, pois o programa 
de gerenciamento está gravado na memória do MC, a qual não temos acesso. 
O modelo mais simples, como o utilizado no Brasil, tem acionamento tipo 
solenóide (liga ou desliga). Temos, então, dois pontos de funcionamento: um 
com o eixo adiantado e outro com o eixo atrasado. Não há posições 
intermediarias. A versão mais sofisticada atua continuamente, como um motor 
de passo. Nesse caso, é possível dispor o eixo em posições intermediarias. 
Alguns modelos, como BMW M3, utilizam dois variadores, um para o eixo de 
admissão e outro para o eixo de descarga Isso possibilita um maior controle do 
funcionamento do motor, com um elevado torque em baixas rotações e muita 
potencia em rotações elevadas. 
Esse sistema tem uma desvantagem. Ele atua apenas no ponto de abertura das 
válvulas. A duração e a abertura permanecem inalteradas. 
 
TENCIONADOR VARIÁVEL 
 
Esse dispositivo é aplicável em veículos onde o eixo comando é acionado por 
corrente. É um dispositivo que aplica tensão na corrente de sincronismo 
mudando seu posicionamento. 
 
Há dois tensionadores nesse sistema. Um atuador, que varia a posição da 
corrente e outro de compensação, entre o eixo  comando e o eixo do 
virabrequim, que libera a corrente gradualmente mantendo-a tracionada. Ao 
empurrar a corrente, o atuador aumenta o numero de elos entre os eixos. Para 
compensar esse aumento, o eixo de admissão rotaciona em relação ao eixo de 
descarga variando o ponto de abertura. Outro tensionador automático alivia a 
corrente. 
 
HONDA VTEC 
 
O sistema de variação de abertura de válvulas desenvolvido e patenteado pela 
Honda recebeu o nome de VTEC (Variable Timing Eletronically Controlled), que 
significa abertura de válvulas controlada eletronicamente. 
 
Nesse modelo, o eixo de comando de válvulas possui um excêntrico a mais, que 
fica localizado entre os excêntricos das válvulas de admissão (os modelos 
possuem quatro válvulas por cilindro). Assim temos três excêntricos e 3 
balancins, mais duas válvulas. Parece complicado, mas seu funcionamento é 
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relativamente simples. Os excêntricos laterais, que estão diretamente ligados às 
válvulas, possuem um perfil para utilização normal (pouca abertura, pouca 
duração e ponto atrasado). O excêntrico central, responsável pelas rotações 
superiores a 5700 rpm. tem perfil de maior abertura e maior duração e é mais 
adiantado para aumentar o cruzamento de válvulas. 
 
Em baixas rotações, as válvulas são acionadas pelos seus respectivos 
excêntricos e balancins. Nesse caso, o balancim central funciona “vazio”, 
passando por entre os outros dois. Com o aumento da rotação em valores acima 
daquele determinado pela central, por exemplo, a 5700 rpm. os balancins são 
engatados uns aos outros por uma trava em seu interior. Como o balancim 
central é mais adiantado e de maior abertura e duração, ele passa a comandar 
os outros dois. Conseqüentemente, a abertura das válvulas passa a ser 
comandada pelo excêntrico central. 
 
Quando a rotação baixar, os balanc ins serão destravados, as válvulas voltarão a 
ser acionadas pelos balancins laterais e o balancim central voltará a funcionar 
sem ação.  
 
Um fato interessante marcou a chegada da montadora Honda no Brasil. Alguns 
proprietários de modelos Civic, equipados com motor Vtec, procuraram as 
concessionárias reclamando de problemas no motor, que estariam com um 
estranho ruído em rotações elevadas. Na verdade, não há nenhum problema 
com o carro. Em rotações elevadas, onde um motor convencional teria de 
caimento do torq ue, o Vtec é acionado e o torque volta a subir. Som essa 
retomada da potencia, o som do motor também fica mais “cheio e mais forte”, 
devido ao aumento do fluxo de gases.  
 
Além disso, os balancins laterais perdem contato com o eixo, pois estão sendo 
acionados pelo balancim central, de maior abertura. Assim, no fechamento das 
válvulas há uma batida dos balancins laterais no eixo, emitindo um ruído 
semelhante ao do retorno das válvulas às suas sedes. 
 
A desvantagem do Vtec é o acionamento discreto, ou seja, ligado ou desligado. 
Não há variação contínua ou posições intermediárias. Sua vantagem em relação 
ao variador de fase é a existência de dois excêntricos diferentes, tornando 
possíveis alterações tanto no ponto, como na abertura e na duração da abertura 
das vá lvulas. 
 
 

 


