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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a 

preparação de um motor de veículo Baja em uma 

bancada dinanométrica para a realização de testes com 

misturas de etanol e água. As atividades incluem a 

finalização da instalação e testes dos instrumentos,  

calibração, programação da unidade de controle, e 

algumas experiências com misturas de etanol e água.    

 

1. Introdução 
Na literatura científica, existem resultados 

controversos sobre o efeito da mistura de frações de 

água no etanol, tanto para o desempenho como para as 

emissões. Estes devem ocorrer principalmente pelas 

variações nas configurações dos motores utilizados e 

nos procedimentos experimentais. Neste trabalho serão 

feitos testes com diferentes misturas em motor de 

veículo Baja. Espera-se que, mesmo usando um motor 

de pequeno porte, possam ser geradas novas 

contribuições para a literatura científica. 

 

2. Revisão Bibliográfica 
Com a adição da água no etanol, o poder calorífico 

da mistura do combustível é reduzido, 

consequentemente o consumo de combustível aumenta. 

Outro inconveniente da hidratação do etanol é a ação 

corrosiva, principalmente nos vedadores que compõe o 

motor. 

 Alguns estudos científicos têm sido realizados 
utilizando o etanol misturado com diferentes proporções 

de água. Lanzanova, Nora e Zhao[1] estudaram o 

desempenho de um motor de ignição por centelha de 

injeção direta abastecido com diversas proporções de 

água na mistura, com o objetivo de entender o 

comportamento do motor em cargas parciais. 

Os resultados obtidos nos ensaios realizados 

mostraram fortes correlações em função do teor de água 

adicionada na mistura com etanol. Nos ensaios de 

Ambrós et al.[2], o consumo específico de combustível 

foi menor para a mistura com 30% de água comparado 
com os outros combustíveis, porém no trabalho Bem[3] 

o consumo específico de combustível aumentou 

conforme o aumento do teor de água na mistura. A 

Figura 1 mostra a variação do torque com variação da 

fração de água no etanol. 

 

 
Figura 1 – Torque corrigido para o motor com taxa de 

compressão 13,6:1/etanol 92,8 INPM  e 16,2:1/etanol 75 

INPM [3]. 

 

3. Metodologia 
Um dinamômetro projetado pela equipe Baja será 

utilizado para a realização do experimento, que contém 

um motor elétrico. Uma célula de carga foi instalada na 

lateral do motor para medição da carga aplicada quando 

o mesmo estiver em operação. O motor utilizado é um 

motor de combustão interna de ignição por centelha de 

pequeno porte (Figura 2).  

 

 
Figura 2 – Dinamômetro e motor de combustão. 

 

A dosagem de combustível a ser injetada será feita 

pela ECU. O reservatório de combustível possui 

estrutura metálica, será posicionado à jusante do motor 

e através da bomba elétrica de combustível fará o 

bombeamento ao sistema de injeção. 
O analisador de gases a ser utilizado para o ensaio 

será o NAPRO PC-MULTIGÁS, que é um analisar de 

gás universal baseado no método de medição 

infravermelho e não dispersivo. 

O torque e a potência do motor serão determinados 

em função da rotação e da força aplicada na célula de 

carga. A rotação será medida por meio de um sensor 

óptico que faz a leitura de uma roda dentada fixa ao 

eixo do motor. 

mailto:marceloacmendes@hotmail.com


VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

A temperatura e pressão do ar de admissão serão 

medidas na tubulação do coletor de admissão pouco 

antes da borboleta do motor. A vazão de ar será medida 

por um sensor de fio quente instalado na entrada da 

tubulação do coletor de admissão. Esta informação será 

enviada à ECU para que a mesma faça a calibração 

correta da vazão de combustível.  

O sensor lambda será instalado na tubulação do 
escapamento, o mais próximo possível da saída dos 

gases do cilindro. O sensor fará a medição da 

quantidade de oxigênio emitida pelos gases de exaustão 

e enviará a informação à ECU.  

Com os sensores funcionando e calibrados, o motor 

deverá ser testado em algumas situações diferentes. Para 

cada combustível testado, será primeiro ajustado o fator 

lambda até obter a mistura estequiométrica e em seguida 

será calibrado o avanço de ignição para obtenção do 

maior torque. Este procedimento deverá ser realizado 

até obter a mistura estequiométrica e o maior torque 

possível para a rotação do ensaio. 

 

4. Conclusões 
Espera-se que os resultados obtidos através desses 

ensaios tragam novas informações sobre o desempenho 

de motores com mistura de etanol e água, e que a 

bancada desenvolvida seja útil para futuros estudos. 
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