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Resumo: O presente projeto de iniciação cientifica 

tem por finalidade construir e testar um sistema de 
acionamento de um pistão de exaustão-admissão, que é 

um dos principais componentes mecânicos de um motor 

de três tempos[1]. Estes testes irão verificar a robustez 

deste conjunto quando operado em rotações moderadas, 

isto é 500 a 3600 RPM. Será ilustrado no pôster o ciclo do 

motor de três tempos bem com o sistema de acionamento 

em questão.  

 

1. Introdução 
Um ciclo de três tempos é obtido com a utilização de 

dois pistões compartilhando um mesmo cilindro. (figura 

1). Um pistão para pequenas pressões, chamado de pistão 

de exaustão-admissão (e-a), e outro para grandes 

pressões, chamado de pistão de compressão-expansão (c-

e). O pistão c-e é conectado ao virabrequim através de 

uma biela da mesma forma que em um motor 

convencional. O pistão e-a é montado acima do pistão  c-e 

e é conectado a um balancim através de uma haste. Esta 
haste atravessa o pistão de c-e através de um furo e parte 

da biela através de um rasgo. O balancim é movimentado 

por uma combinação de caminhos cardióiticos usinados 

nos contrapesos do virabrequim e garras presentes na 

biela. Este motor de três tempos apresenta vantagens 

teóricas como redução de peso, economia de matérias 

primas, menor necessidade de usinagens e uso de 

lubrificantes, além de ser energeticamente mais eficiente. 

Estas vantagens são obtidas principalmente pelo fato que 

todas as fases do ciclo termodinâmico do motor serem 

executados com apenas uma rotação do virabrequim e se 
tratar de um ciclo sobre expandido[2]. Uma descrição 

sucinta do funcionamento deste ciclo segue: 

1o tempo (expansão), fig. 1a/b: O ciclo começa com a 

ignição de uma mistura comprimida de ar-combustível. A 

elevação da pressão na câmara de combustão empurra 

ambos pistões do Ponto Morto Superior (PMS) em 

direção ao Ponto Morto Inferior (PMI). 2o tempo 

(exaustão-admissão) figs. 1c/d: Instantes antes do pistão 

de c-e chegar ao PMI, o cames montado no virabrequim 

começa atuar na base do pistão e-a fazendo com que este 

suba em direção ao PMS. A combinação destes 

movimentos permite que, ao mesmo tempo em que os 
gases queimados pela combustão sejam exauridos do 

cilindro, uma nova mistura seja adicionada ao cilindro 

através de uma janela aberta próxima ao PMI. 3o tempo 

(compressão) figs.1e/f/: Uma vez que todo o gás 

queimado tenha sido exaurido do cilindro uma  nova 

mistura é comprimida ao mesmo tempo em que é 

transferida para a câmara de combustão. 

 

2. Metodologia 
O modelo 3-D do dispositivo para testar o sistema 

proposto foi gerado no software NX7.5. As peças foram 

confeccionadas na empresa Brasimek assim como os 

testes de funcionamento. Duas versões foram testadas, 

uma com a biela confeccionada em alumínio e outra em 

aço. 
 

3. Ilustrações  

   
Figura 1 – Ciclo de três tempos         Figura 2 – Modelo 3D do Sistema                             

         de acionamento. 

 

4. Testes 
O dispositivo utilizando a biela de alumínio 

apresentou um bom funcionamento em velocidades 

baixas, isto é entre 100 e 500 RPM, entretanto, ele travou 

quase que imediatamente quando se tentou elevar as 

rotações para 1.000 RPM. O travamento foi ocasionado 

pela soltura das garras da biela, que foram confeccionadas 
em aço e presas à biela de alumínio por interferência. O 

dispositivo utilizando uma biela inteiramente 

confeccionada em aço apresentou um excelente 

desempenho a baixas rotações e um travamento a 1.200 

RPM após 17 minutos de funcionamento. Este travamento 

foi ocasionado por uma deformação da haste do pistão 

EA.  

 

5.Conclusões 
Os primeiros testes demonstraram que o movimento 

relativo entre os pistões é possível de ser obtido utilizando 

o mecanismo proposto. Mudanças no desenho do 

cardiótico assim como na conexão entre a haste e o 

balancim estão sendo avaliadas visando aumentar a 

robustez do conjunto.  
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