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Resumo: O projeto apresentado será um projeto de 

iniciação cientifica, com o tema de calibração de 

motores a combustão interna ou também conhecido 

como motores a ciclo Otto.   Teremos como objetivo a 

elaboração de uma literatura nacional sobre a calibração 

de um motor ciclo Otto, sendo a maioria das literaturas 

internacionais, com muitas poucas sendo nacionais. Para 

a nossa literatura, iremos apresentar os conceitos 

necessários para a calibração, desde os conhecimentos 

básicos necessários, até a calibração. Sendo os 

conhecimentos básicos: alcançar a estequiometria entre 

o ar e combustível, as propriedades do combustível, os 

fenômenos da combustão, com mexer no stand alone 

escolhido (no caso será o PW6X). Após a apresentação 

dos conceitos básicos, iremos apresentar os conceitos 

para a calibração do motor que são a calibração básica 

em dinamômetro, calibração básica em veículo, sensor 

de detonação, transiente de combustível e avanço, 

partida a frio, estabilidade a marcha lenta, 

desenvolvimento de emissões, partida a quente, 

correções barométricas, diagnostico de sensores e 

atuadores e dirigibilidade fine tuning. 

 

1.Introdução 
Hoje em dia, todos estão há procura de uma 

melhor eficiência energética do motor. A eficiência do 

motor gira em torno de 30% a 40% de rendimento, 

sendo muito ineficiente. Entretanto com o passar do 

tempo a eletrônica embarcada em um veículo vem 

aumentando muito, hoje em dia chegando a mais de 50 

módulos de controle, tendo como objetivo alcançar 

melhores rendimento do veículo e mais conforto aos 

usuários [1,2]. Em meio a esta evolução ouve a criação 

de injeção eletrônica, que possibilitou um salto na 

eficiência do motor, possibilitando controlar a 

quantidade de combustível a ser injetado nos cilindros. 

Pois antes dele era utilizado o carburador, que mesmo 

estando em suas melhores regulagens, não alimenta o 

motor na proporção correta. O conceito da injeção 

eletrônica é fazer o veículo apresentar melhores 

condições de funcionamento, em diferentes regimes de 

funcionamento, pois se pode ter um melhor controle 

sobre a injeção de combustível de acordo coma 

quantidade de ar. Seu sistema baseia-se em um 

microprocessador (hardware) controlando seu 

funcionamento de melhor forma possível, por 

intermédio de um algoritmo que efetua a leitura por 

meio de sensores e efetua a injeção de combustível e 

ignição. [2] 
 
 

 

2. Metodologia 
Para este projeto utilizaremos como base de estudos 

as literaturas já existentes, como; Motores de 

Combustão Interna do Franco Brunett, Manual de 

Injeção Eletrônica BOSH, Apostila de Sensores 

Eletrônicos: FATEC Santo André/ Poli USP, 

Gerenciamento de Sistema de Injeção Eletrônica em 

Motores de Ignição por Centelha de Cláudio M. Engler 

Pinto, entre outros, conhecimento dos professores da 

faculdade FEI e adquiridos até o momento e 

principalmente das literaturas internacionais. 

Primeiramente, será feito um escopo do projeto de 

calibração de motores com injeção eletrônica, a serão 

definidas das variáveis utilizadas em cada modulo do 

sistema, para que o veículo atinja seus objetivos como:  

dirigibilidade, desempenho, consumo e emissões. Para 

alcançar a máxima eficiência será feito vários estudos 

teóricos como estequiometria, avanço de ignição, tempo 

de injeção, para deste modo fazer os estudos para cada 

regime de funcionamento, como partida a frio, partida a 

quente, funcionamento em estradas, na parte urbana, 

correção barométrica ao nível do mar ou em altas 

altitudes. Assim podendo alcançar a máxima eficiência, 

com o melhor aproveitamento do combustível, gerando 

uma boa potência e também muito importante nos dias 

atuais e para o futuro, a diminuição dos gases poluentes 

expelidos, que estão sendo mais cobrados a cada dia. 

Porem para o desenvolvimento deste sistema, se 

necessita a configuração dos parâmetros de 

funcionamento do motor, que serão realizadas por meio 

de estratégias desenvolvidas pelos algoritmos da ECU 

(Eletronic Central Unit/ Unidade de Controle do Motor), 

para se obter sua máxima eficiência para cada condição 

em que se apresenta. E com isto, neste projeto serão 

envolvidos alguns dos seguintes sistemas: como modulo 

de controle (ECU), sensores de oxigênio, detonação, 

temperatura do ar de admissão, de comando de válvula, 

temperatura do fluido de arrefecimento, tensão da 

bateria, pressão absoluta do ar e posição do acelerador. 

A ECU é utilizada para gerenciar e calcular o momento 

exato da ignição, assim controlando a quantidade de 

combustível a ser injetado, que seja proporcional ao 

volume de ar injetado, para que sua razão seja a mais 

próxima a estequiométrica, assim obtendo esta 

informação por meio de sensores, serão realizadas 

alterações na quantidade de combustível injetada no 

motor, fazendo com que ocorra um aumento no 

desempenho, rendimento e também diminuir a poluição 

gerada pelo veículo [2,4]. Porém não será alcançado os 

objetivos desejados só alterando a quantidade de 

ar/combustível injetado. A ECU forma um sistema com 

um conjunto de sensores e com base na leitura dos 
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resultados obtidos pelos sensores, ocorre determinação 

de outros parâmetros como: momento da centelha, 

avanço de ignição, tempo de injeção, para obter 

melhores resultados e não prejudicar o funcionamento e 

do motor em si.  

Entretanto como já citado, há ainda mais variáveis 

que afetarão o funcionamento do motor, sendo eles que 

uma mistura de combustível pode ser rica, pobre ou 

estequiométrica. Em cada estado da mistura se necessita 

um regime de funcionamento diferente, sendo que se 

neste caso irá ocorrer a mudança no momento de 

centelha, pois a mistura rica queima mais rápido que a 

mistura pobre, por este motivo serão feitos ajustes para 

que o momento de centelha ocorra no momento cento. 

Para a determinação se a mistura está perto da 

estequiométrica, rica ou pobre, há a existência do sensor 

lambda ou sensor de oxigênio, que faz a leitura nos 

gases expelidos pela combustão que indica o estado em 

que a mistura se encontra. Outra variável para o ajuste 

da injeção de combustível é determinar a densidade do 

oxigênio, pois a densidade do oxigênio pode variar de 

acordo com a temperatura e pressão atmosférica do 

local e para a determinação dessas variáveis, temos o 

sensor de temperatura que faz a medição da temperatura 

do ar admitido e do sensor barométrico, que determina a 

pressão atmosférica do local. Assim podendo identificar 

a quantidade de oxigênio que entrou no cilindro. 

Portanto, em meio a estas leituras, A ECU faz os 

cálculos necessários para determinar a quantidade de 

oxigênio que entrou no motor, assim decidindo qual a 

quantidade que será necessária de combustível, para que 

a mistura fique a mais próxima a estequiométrica e 

assim alcançando a máxima eficiência. 

 

 
Figura 1 - Estrutura de sensores com ECU 

 

 
Figura 2 - Processo de calibração de Motores 

 

3.Conclusões e resultados 
Com o início do projeto foi percebido que seria 

interessante o conhecimento de alguns conceitos básicos 

para entender sobre calibração de motores, então foi se 

decidido escrever sobre os conceitos básicos.  

Até o momento, foi se percebido que os conceitos 

básicos são muito importantes, pois ajudarão muito para 

encontrar o bom resultado. Visto que nos dias atuais a 

eficiência energética está sendo muito importante e 

muito cobrada, com a ajuda da calibração de motores 

pretendemos alcançar essa meta de melhoria da 

eficiência energética de um motor a combustão interna, 

além disto, podendo também que ocorra a diminuição 

de gases poluentes emitidos. Outros assuntos que 

poderiam ser elaborados seriam a melhoria do 

desempenho. Na parte de combustão, estequiometria, 

pode se perceber que é muito importante a razão 

estequiométrica para uma boa combustão, uma vez que 

chegando perto da combustão estequiométrica, é onde 

vai haver melhor aproveitamento da combustão, onde 

será gerado uma melhor eficiência energética, 

alcançando a diminuição do consumo especifico, 

melhoria nas quantidades de gases poluentes emitidos e 

um bom desempenho. 

O avanço de ignição é um conceito que não pode ser 

ignorado, pois ele ajuda muito em garantir o momento 

de centelha que irá gerar a maior quantidade de potência 

ao motor, sendo que no cálculo, o avanço de ignição já 

leva em conta o tempo que a chama percorre, assim 

garantindo o momento exato da explosão. Algo que 

nunca pode ser esquecido para o avanço de ignição é 

que nunca se deve colocar a mais que 40 graus, pois isso 

que uma explosão inadequada que aumenta a pressão no 

cilindro, que faz a ocorrência de explosões espontâneas, 

que é muito prejudicial aos pistões, câmara de 

combustão. Os testes em dinamômetros são muito 

importantes para ver se foi alcançado os objetivos 

desejados conforme as condições requisitadas, sendo 

que em cada condição, há alteração em algum 

parâmetro. Como exemplo, os testes são realizados 

como sendo simulados, em estradas, partes urbanas, 

rurais, e assim alterando a velocidade, frequência de 

paradas, partidas, assim tentando chegar aos resultados 

mais reais possíveis. Não esquecendo que sempre se 

medindo a quantidade de poluentes emitidos, para que 

estejam sempre emitindo menos possível e dentro dos 

requisitos.  
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