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Resumo: O trabalho consiste no desenvolvimento de 
uma bancada que permita a determinação do balanço de 
energia de um motor de combustão interna ciclo Otto. 
Sabe-se que esses motores possuem rendimento 
relativamente baixo: na faixa de 22% a 28%. Isso ocorre 
devido a perdas térmicas e mecânicas que influenciam 
diretamente no seu rendimento. Desta forma, unir os 
conhecimentos teóricos aos dados experimentais 
permitirá compreender e projetar motores com maior 
eficiência energética e menor emissão de poluentes. 
Ambos, são requisitos necessários para atender aos 
programas governamentais: Inovar-Auto, que oferece 
incentivos tributários para investimentos em eficiência 
energética e ao Proconve – Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores. 

 
1. Introdução 

    Em um ciclo ideal consideramos os processos de 
expansão e compressão isoentrópicos. No ciclo real, os 
fatores externos estão intimamente relacionados à perdas 
mecânicas, resultantes do atrito nas partes em movimento 
do motor. As perdas térmicas estão relacionadas à 
energia residual dos gases de exaustão, calor trocado com 
o sistema de arrefecimento e perdas para o meio [1]. 
Consequentemente, a energia convertida em trabalho útil 
é uma fração pequena nos motores ciclo Otto.  

 
Entradas e saídas de energia de um motor de combustão 
interna (adaptado de [2]). 
 
 

2. Objetivo 
    Desenvolver uma bancada onde seja possível 
quantificar o balanço de energia através da instalação de 
um sistema de injeção e ignição eletrônica programável 
da HiS e ferramentas de coleta de dados, obtidos e 
organizados por meio do software “LabView”.  

    Essa bancada será utilizada nas aulas de laboratório da 
disciplina “Motores de Combustão Interna”. Com o 
equipamento, será possível o desenvolvimento de 
pesquisas na área de eficiência de motores ciclo Otto, 
onde poderemos compreender como a energia do 
combustível é transformada e como podemos reduzir as 
perdas, reduzindo o consumo de combustível e a emissão 
de poluentes. 
 

3. Metodologia 
   O módulo de Injeção e Ignição HiS está sendo adaptado 
ao motor Briggs&Stratton 10HP da Equipe FEI Baja 
SAE. A estrutura e alguns componentes estão sendo 
projetados e usinados para a adaptação no motor. A 
calibração será realizada para que o motor opere com 
mistura estequiométrica visando máximo torque em 
todas as condições de carga e rotação. 
    Sensores e instrumentos estão sendo cuidadosamente 
selecionados para a faixa de trabalho e instalados em 
locais corretos com objetivo diminuir os erros de 
medição. A configuração do sistema de aquisição de 
dados com o software LabView conta com o suporte 
técnico de profissional da National Instruments na área. 
 

4. Resultados Pretendidos 
     Levantamento de curvas características com o motor 
original, equipado com carburador e com sistema de 
injeção e ignição eletrônica, em todas as condições de 
carga e rotação. 
    Determinação dos balanços energéticos nas diferentes 
condições ensaiadas. 
    Análise dos resultados confrontando com os valores 
esperados. 
    A instrumentação da bancada possibilitará a realização 
de inúmeros estudos científicos, podendo contribuir na 
formação dos futuros alunos, que terão a competência 
necessária para o desenvolvimento de motores com o 
desempenho requerido e máximo aproveitamento do 
combustível.  
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