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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo obter mais informações de um motor ciclo Otto, para isso 

será usado um scanner automotivo ligado a porta de diagnóstico OBD II e para realizar a 

leitura dos dados que o scanner recebe, será usado um smartphone com um aplicativo 

específico. Esses dados tratados em programa específico servem de base para a construção 

das curvas características (Potência, Torque e Consumo específico). O OBD II recebe 

informações de diversos módulos e sensores, cada um com uma importância para o 

funcionamento do motor e eles trabalhando em conjunto buscam a menor emissão possível de 

CO2.  

Palavras-Chave: OBD II; Curvas Características; ciclo Otto, emissão de CO2. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This project aims to obtain more information about an Otto cycle engine, with the use of an 

automotive scanner connected to the OBD II diagnostic port and to read the data the scanner 

receives connected to a smartphone with a specific application. These data treated in a 

specific program serve as a basis for the construction of the characteristic curves (Power, 

Torque and Specific Consumption). The OBD II receives information from several modules 

and sensors, and each subsystem contributes to the operation of the engine, aiming to reduce 

the emission of CO2 to its minimum possible. 

Keywords: OBD II; Curves Characteristics; Otto cycle, CO2  emission. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 APRESENTAÇÃO 

Os veículos automotivos atuais disponibilizam uma porta de acesso on board para 

diagnóstico de parâmetros importantes do desempenho do motor. Assim sendo, os dados de 

torque, potência e consumo são fatores decisivos na hora da escolha do veículo como da 

performance deste com o tempo de serviço. Neste contexto, atualmente boa parte da frota de 

carros fabricados no mundo já sai de fábrica com um computador de bordo no painel ligado a 

ECU (Electronic Control Unit), que dentre algumas funções, fornece o consumo médio e 

instantâneo, mas não há uma função capaz de mensurar o torque e a potência. Deste modo, 

uma maneira de medir esses dados é através da porta de diagnóstico chamada de On Board 

Diagnostic (OBD), composta basicamente pelo módulo eletrônico do veículo (ECU), 

supracitado, e por um equipamento de diagnose que realiza a interface do módulo eletrônico 

com o operador, chamado de HMI (Human-machine interface) ou interface homem-máquina. 

Finalmente, com o uso de um aplicativo para smartphone via Wi-Fi, é possível obter dados 

que não são indicados no painel do veículo, tal como torque e potência e emissão de CO2.    

1.2 OBJETIVO 

            O presente trabalho tem por objetivo verificar o torque, a potência, o consumo 

específico e a missão de CO2 de um motor ciclo Otto, além de explicar outros parâmetros 

relevantes no funcionamento deste motor. Os dados serão coletados através da tomada de 

diagnóstico, onde está conectado um scanner automotivo que está numa rede WI-FI com um 

smartphone. 

Os dados coletados serão analisados para serem plotados em gráficos das curvas 

características, e por fim comparado com os dados de fábrica. 

Para a análise dos dados e sua plotagem foi usado o programa OriginPro 7.0, pois os 

dados gravados pelo aplicativo do smartphone vem na extensão .CSV. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

A motivação para este trabalho é obter mais informações de um motor ciclo Otto, 

como por exemplo, potência, torque, consumo específico e a emissão de CO2. Os painéis dos 

carros modernos fornecem apenas o básico (velocidade, conta giros, marcadores de 
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combustível e temperatura) e os computadores de bordo fornecem o consumo (médio e 

instantâneo), autonomia, velocidade média, distância percorrida e tempo de viagem.  

É nesse ponto que o sistema de diagnose veicular se mostra eficaz, pois através deste, 

é possível obter em tempo real diversas informações do motor que não são disponibilizadas 

pelo painel de instrumentos.  

1.4 ESTRUTURA 

 No capítulo 1 é apresentada a introdução. No capítulo 2 é realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o motor ciclo Otto. No capítulo 3 é apresentada a metodologia. O capítulo 

4 é dedicado aos resultados. O capítulo 5 mostra as conclusões. No capítulo 6 são expostas 

sugestões para trabalhos futuros. O capítulo 7 exibe o referencial bibliográfico e o capítulo 8 o 

apêndice. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MÁQUINAS TÉRMICAS 

As máquinas térmicas são equipamentos que permitem transformar calor em trabalho, 

na qual a fonte de calor pode ser oriunda de diversas maneiras, como ser pela combustão de 

uma mistura de um comburente e de um combustível, onde neste caso a energia química se 

transforma em trabalho mecânico (BRUNETTI, 2012). 

O trabalho pode ser obtido através de uma sequência de processos realizados em uma 

substância definida como “fluído ativo”, que no caso dos motores de combustão interna será 

formado pela mistura ar + combustível na entrada da máquina e, trabalho produzido, produtos 

de combustão e perda por calor na saída desta tal como representado na Figura 2.1 

(BRUNETTI, 2012). 

 

Figura 2.1: Fluxo de massa e energia em um motor de combustão interna. (Fonte: 

BRUNETTI, 2012) 

 

 



13 

 

2.2 MOTORES À COMBUSTÃO INTERNA 

O Motor de combustão interna é o tipo usado com mais frequência em veículos 

automotores. Os motores de combustão interna geram energia através da conversão de energia 

química contida no combustível em calor e o calor assim produzido, em trabalho mecânico. 

Os motores de combustão interna podem ser divididos em 2 tipos: 

Motores de Ignição por faísca ou Otto: Neste tipo de motor, a mistura ar + combustível 

é admitida e posteriormente formada no interior dos cilindros quando existe a injeção de 

combustível e inflamada através de uma faísca que ocorre entre os eletrodos de uma vela. Os 

combustíveis usados nesse tipo de motor são a gasolina, o etanol e o GNV.  

Motores de Ignição espontânea ou Diesel: Neste tipo de motor, o pistão comprime 

somente o ar, até que este atinja uma temperatura elevada. O combustível será injetado assim 

que o pistão se aproximar do Ponto morto superior (PMS), fazendo com que esse reaja com o 

oxigênio presente no ar quente. Neste caso não é necessária a presença de uma centelha 

elétrica. O nome da temperatura do ar para que ocorra a reação espontânea do combustível é 

Temperatura de autoignição (TAI). 

2.3 MOTORES CICLO OTTO 

O Ciclo Otto é um ciclo termodinâmico, onde a ignição ocorre por uma centelha 

através da vela de ignição, a centelha produzida pela vela da inicio ao processo de combustão. 

A figura 2.2 apresenta o diagrama do ciclo termodinâmico ideal para um motor ciclo Otto. 

 

Figura 2.2: Representação ideal do motor ciclo Otto (Fonte: BRUNETTI 2012) 
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Da figura 2.2, temos: (a) Pressão (P) versus Volume (V) e em (b) Temperatura versus 

Entropia (S), eles apresentam as seguintes características: processo 1→2: compressão 

isoentrópica; processo 2→3: fornecimento de calor a volume constante, processo 3→4: 

expansão isoentrópica e o processo 4→1: retirada de calor do sistema a volume constante. 

 A figura 2.3 mostra a representação real de um motor ciclo Otto: 

 

Figura 2.3: Representação real ou indicado do ciclo Otto 4 tempos. (Fonte: 

https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/04/ciclo_otto.jpg) 

Os motores ciclo Otto podem ser classificados quanto ao tempo de ciclos de operação, 

podendo ser do tipo quatro tempos (4T) ou dois tempos (2T). 

Motor ciclo Otto quatro tempos (4T): Neste tipo de motor, o pistão percorre quatro 

cursos (admissão, compressão, expansão e escape), o que corresponde a duas voltas completas 

do volante do motor, com a finalidade de completar um ciclo, como pode ser visto na figura 

2.4. 

Motor ciclo Otto dois tempos (2T): Neste tipo de motor, o ciclo percorre dois cursos 

(1º tempo e 2º tempo), o que corresponde a uma volta do volante do motor 
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Figura 2.4: Tempos de um motor quatro tempos ciclo Otto. (Fonte Adaptado de: 

http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAABbGcAD-3.jpg) 

Admissão: A válvula de admissão abre e a de escape permanece fechada. O pistão 

desce, aspirando a mistura ar + combustível que penetra no cilindro, no fim desse curso a 

válvula de admissão se fecha. 

Compressão: As válvulas de admissão e escape permanecem fechadas. Ao subir, o 

pistão comprime a mistura ar + combustível na câmara de combustão, resultando em sua 

vaporização devido ao calor gerado pela compressão. 

Expansão: As válvulas permanecem fechadas e o gás comprimido, ao ser inflamado 

pela faísca proveniente da vela de ignição se expande, empurrando o pistão para baixo, ao 

chegar ao fim do curso a válvula de escape é aberta. 

Escape: A válvula de escape se abre e a de admissão continua fechada, o pistão sobre 

com a finalidade de expulsar os gases resultantes da combustão. Após esse processo começa 

um novo ciclo. 
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No interior do cilindro podemos destacar duas posições do pistão, são elas:  

PMS – Ponto Morto Superior: é a posição na qual o pistão está mais perto do cabeçote. 

PMI – Ponto Morto Inferior: é a posição na qual o pistão está mais afastado do 

cabeçote. 

A figura 2.5 mostra as posições de um pistão, bem como algumas variáveis 

importantes. 

 

Figura 2.5: Posições de um pistão. (Fonte: BRUNETTI, 2012) 

As variáveis vistas na figura 2.4 serão definidas a seguir: 

S: Curso do pistão: é a distância que ele percorre para ir do PMS ao PMI, ou vice 

versa. 

V1: Volume total: é o volume compreendido entre a cabeça do pistão e o cabeçote, 

quando o pistão está no PMI. 

V2: Volume morto: é o volume compreendido entre a cabeça do pistão e o cabeçote, 

quando o pistão está no PMS. Também pode ser chamado de Vm. 

Vdu: Cilindrada Unitária: é o volume deslocado útil ou deslocamento volumétrico, e é 

o volume deslocado do PMI ao PMS ou vice versa. 
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Vd: Volume deslocado pelo motor, também pode ser chamado de deslocamento 

volumétrico do motor ou cilindrada total. 

n: Número de cilindros do motor. 

D: Diâmetro dos cilindros do motor. 

Os pistões de um motor podem estar dispostos das seguintes maneiras: 

Motor em linha: os cilindros são dispostos um atrás do outro em um único plano, 

possuem em média de três a seis cilindros. Podem estar dispostos longitudinalmente ou 

transversalmente alinhados com o veículo. Equipa a maioria dos carros vendidos atualmente. 

A figura 2.6 representa um motor em linha.  

 

Figura 2.6: Disposição de um motor em linha. (Fonte: BRUNETTI, 2012) 

Motor em V: os cilindros são dispostos em dois planos, formando um V. Possuem em 

média 6 ou 8 cilindros, e em caso de modelos super esportivos podem ter 10 ou 12 cilindros. 

A figura 2.7 representa um motor com 6 cilindros em V.   

 

Figura 2.7: Disposição de um motor em V. (Fonte: BRUNETTI, 2012) 
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Motor com cilindros opostos (Boxer): os cilindros são postos horizontalmente. 

Equipou os carros de refrigeração a ar da Volkswagen e equipa os modelos da Porsche e 

Subaru com refrigeração líquida. A figura 2.8 representa um motor Boxer. 

 

Figura 2.8: Disposição de um motor Boxer. (Fonte: BRUNETTI, 2012) 

 A potência e o torque de um motor são dados de grande relevância para um 

automóvel, mas existem algumas classificações: 

Potência Teórica (𝑷𝑻): O cálculo deste tipo de potência é baseado nas propriedades 

físicas e no consumo de combustível, levando em consideração que toda a energia térmica 

proveniente da combustão é convertida em energia mecânica. 

𝑃𝑇 =  𝑝𝑐. 𝑞. 𝑑                                                                                                                             (1)  

onde, 

𝑃𝑇: Potência Teórica [w] 

𝑝𝑐: Poder calorífico do combustível [
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
] 

𝑞: Consumo de combustível [
𝑙

ℎ
] 

𝑑: densidade do combustível [
𝑘𝑔

𝑙
] 

1
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 0,001163 𝑘𝑊 



19 

 

O poder calorífico e a densidade do etanol e da gasolina são diferentes, e isso é 

observado nos dados das curvas características, quando cada um assume valores diferentes 

para torque, potência e consumo específico.  

Etanol:  

𝑝𝑐 = 7099
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
 = 29700

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

𝑑 = 0,785 [
𝑘𝑔

𝑙
] 

Gasolina:  

𝑝𝑐  = 11377
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
 = 47600

𝑘𝐽

𝑘𝑔
  

  𝑑 = 0,735 [
𝑘𝑔

𝑙
]  

Potência Indicada (𝑷𝑰): O cálculo deste tipo de potência é baseado da pressão na 

expansão. É necessário levar em conta os dados dimensionais e a rotação do virabrequim. 

Após a combustão, os valores de temperatura e pressão sofrem um amento, o aumento da 

pressão implicará no deslocamento do pistão do PMS para o PMI, realizando trabalho 

mecânico. 

𝑃𝐼  =
𝐹. 𝐿

𝑡
 =

𝑃. 𝐴. 𝐿. 𝑛

𝑡
= 𝑃. 𝑉𝑐𝑖𝑙.

1

𝑡
 →  𝑃𝐼  = 𝑃. 𝑉𝑐𝑖𝑙.

1

𝑡
                                               (2)  

onde, 

𝑃𝐼: Potência Indicada [w] 

𝐹: Força média ao longo da expansão [N] 

𝐿: Curso do pistão [m] 

𝑡: Tempo para realizar o ciclo [s] 

𝑃: Pressão média ao longo da expansão [Pa] 

𝐴: Área do cilindro: [m
2
] 
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𝑉𝑐𝑖𝑙: Volume do cilindro [m
3
] 

𝑛: Número de cilindros 

A potência indicada está relacionada ao tempo de ciclo do motor, isto é, se é de 2T ou 

4T. 

Para motores 2T: 

𝑡2𝑇 =
2. 𝐿

𝑉. 𝐿. 𝑃
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉. 𝐿. 𝑃 = 2. 𝐿. 𝑁, 𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑡2𝑇  =  

2. 𝐿

2. 𝐿. 𝑁
 →  𝑡2𝑇  =

1

𝑁
                    (3) 

onde, 

𝑡2𝑇: Tempo para realizar o ciclo em motor 2T [s] 

Substituindo (3) em (2): 

𝑃𝐼2𝑇 = 𝑃. 𝑉𝑐𝑖𝑙. 𝑁. 𝑛                                                                                                                    (4)  

onde,  

𝑃𝐼2𝑇: Potência indicada para motores 2T [w] 

𝑃: Pressão na expansão [Pa] 

𝑉𝑐𝑖𝑙: Volume do cilindro [m
3
] 

𝑁: Rotação do motor [rps] 

𝑛: Número de cilindros 

Para motores 4T: 

𝑡4𝑇 =  
4. 𝐿

𝑉. 𝐿. 𝑃
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉. 𝐿. 𝑃 = 4. 𝐿. 𝑁, 𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑡4𝑇 =  

4. 𝐿

2. 𝐿. 𝑁
 →  𝑡4𝑇 =  

2

𝑁
                    (5) 

onde, 

𝑡4𝑇: Tempo para realizar o ciclo em motor 4T [s] 

Substituindo (5) em (2) 
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𝑃𝐼4𝑇 =
1

2
. 𝑃. 𝑉𝑐𝑖𝑙. 𝑁. 𝑛                                                                                                                (6) 

onde, 

𝑃𝐼4𝑇: Potência indicada para motores 4T [w] 

𝑃: Pressão na expansão [Pa] 

𝑉𝑐𝑖𝑙: Volume do cilindro [m
3
] 

𝑁: Rotação do motor [rps] 

𝑛: Número de cilindros 

Potência Efetiva (𝑷𝑬): O cálculo deste tipo de potência é realizado em função do 

torque e da rotação do motor. A potência efetiva é mensurada a partir do principio da energia 

mecânica resultante de uma força tangencial a uma circunferência de raio R. O ponto 𝑃1 gira 

em torno do ponto 𝑃0 com velocidade anular constante Ω. 

 A potência efetiva é medida em dinamômetros, e este valor que é divulgado pelas 

montadoras. 

A figura 2.9 mostra o esquema de forças na biela.  

 

Figura 2.9: Diagrama da força tangencial FBy aplicada a uma distância R do ponto P0 (centro 

do eixo da manivela). Disponível em: 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/varella/Downloads/IT154_motores_e_tratores/Aulas/esti

mativa%20da%20potencia%20dos%20motores.pdf 

A força que atua na biela é expressa da seguinte maneira: 
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𝐹 = 𝐹𝐵. 𝑐𝑜𝑠𝛷 →  𝐹𝐵 =  
𝐹

𝑐𝑜𝑠𝛷
=  

𝑃.𝐴

𝑐𝑜𝑠𝛷
 → 𝐹𝐵 =  

𝑃.𝐴

𝑐𝑜𝑠𝛷
                                                         (7) 

                                            

onde, 

𝐹𝐵: Força na biela [N] 

𝑃: Pressão na expansão [Pa] 

𝐴: Área [m
2
] 

𝛷: Ângulo entre a biela e a vertical [graus] 

O torque no virabrequim é obtido através da seguinte manipulação matemática: 

𝑇 =  𝐹𝐵𝑦. 𝑅, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹𝐵𝑦 =  𝐹𝐵. 𝑐𝑜𝑠𝛼 → 𝑇 =  𝐹𝐵. 𝑅. 𝑐𝑜𝑠𝛼                                                 (8) 

O ângulo α pode ser determinado da seguinte maneira: 

𝛼 = 90º − 180º +  𝛷 +  𝛽 =  𝛷 + 𝛽 − 90º                                                                      (9) 

Assim que o processo da expansão começa, o pistão encontra-se no PMS, logo   

𝛽= 90º                                                                                                                                       (10) 

Substituindo (10) em (9) 

𝛼 =  𝛷 + 90º − 90º →  𝛼 = 𝛷                                                                                           (11) 

Desta forma, a expressão para o torque fica: 

𝑇 = 𝐹𝐵 . 𝑅. 𝑐𝑜𝑠𝛷                                                                                                                       (12) 

onde, 

𝑇: Torque no virabrequim [N.m] 

𝐹𝐵𝑦: Força tangencial [N] 

𝑅: Raio da circunferência [m] 

O cálculo do torque permite calcular a potência efetiva. 
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𝑃𝐸 =  𝐹𝐵𝑦. Ω, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹𝐵𝑦 =  
𝑇

𝑅
 𝑒 Ω = 2. 𝜋. 𝑅. 𝑁 →  𝑃𝐸 = 2. 𝜋. 𝑇. 𝑁                              (13) 

onde, 

𝑃𝐸: Potência efetiva [w] 

𝑇: Torque no virabrequim [N.m] 

N: Rotação do virabrequim [rps] 

Potência perdida pelo atrito (𝑃𝐹): Parte da potência de um automóvel é perdida pelo 

atrito, seja do pistão com o cilindro, partes móveis, mancais ou da bomba de óleo por 

exemplo. 

A potência efetiva está relacionada com a potência perdida pelo atrito e indicada da 

seguinte maneira. 

𝑃𝐸 =  𝑃𝐼 −  𝑃𝐹                                                                                                                          (14) 

De acordo com enunciado de Kelvin-Planck para a 2ª Lei da Termodinâmica, é 

impossível construir uma máquina térmica, que operando num ciclo termodinâmico, converta 

todo o calor em trabalho. Este enunciado implica que nenhum motor a combustão interna 

possui um rendimento de 100%, uma vez que parte do calor não se converte em trabalho, 

conforme ilustrado na figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Esquema de uma máquina térmica. (Fonte: https://www.infoescola.com/wp-

content/uploads/2009/08/maquina_termica1.jpg) 
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Rendimento Térmico (𝜼𝑻): Expressa a parte da energia térmica que é convertida em 

energia mecânica do pistão. 

𝜂𝑇 =  
𝑃𝐼

𝑃𝑇
                                                                                                                                   (15) 

Rendimento Mecânico (𝜼𝑴): Expressa a parte da energia mecânica nos pistões que é 

convertida em energia mecânica no virabrequim. 

𝜂𝑀 =
𝑃𝐸

𝑃𝐼
                                                                                                                                    (16) 

Rendimento Termo mecânico (𝜼𝑻𝑴): Expressa a parte da energia térmica que é 

convertida em energia mecânica no virabrequim. 

𝜂𝑇𝑀 =  
𝑃𝐸

𝑃𝑇
                                                                                                                                (17) 

Pressão Média Indicada (𝑷𝑴𝑰): É uma pressão constante teórica, que quando atua 

sobre o pistão durante o curso L, é capaz de fornecer o mesmo trabalho 𝑊𝑖, correspondente ao 

ciclo completo. 

𝑊𝑖 = 𝑃𝑀𝐼 .
𝜋. 𝐷2

4
. 𝐿 =  𝑃𝑀𝐼 . 𝑉𝑐𝑖𝑙  →  𝑊𝑖 =  𝑃𝑀𝐼 . 𝑉𝑐𝑖𝑙                                                         (18) 

Da equação (18), pode-se obter o valor do 𝑃𝑀𝐼.  

𝑃𝑀𝐼 =
𝑊𝑖

𝑉𝑐𝑖𝑙
, onde 𝑊𝑖 = ∮ 𝑃. 𝑑𝑉 →  𝑃𝑀𝐼 =  

∮ 𝑃.𝑑𝑉

𝑉𝑐𝑖𝑙
                                                               (19) 

A equação (19) representa a razão entre o trabalho fornecido pelo pistão em função da 

pressão dos gazes pelo volume do cilindro. 

Relação entre Pressão média indicada e Potência indicada: 

Para o motor 2T 

𝑃𝑀𝐼2𝑇 =  
600. 𝑃𝐼

𝑉𝑐𝑖𝑙. 𝑁
                                                                                                                      (20) 

Para o motor 4T 
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𝑃𝑀𝐼4𝑇 =  
1200. 𝑃𝐼

𝑉𝑐𝑖𝑙. 𝑁
                                                                                                                   (21) 

Pressão Média Efetiva (𝑷𝑴𝑬): É uma pressão fictícia, que está ligada ao Torque 

desenvolvido pelo motor sobre o virabrequim. 

Para o motor 2T 

𝑃𝑀𝐸2𝑇 =  
600. 𝑃𝐸

𝑉𝑐𝑖𝑙. 𝑁 
                                                                                                                    (22) 

Para o motor 4T 

𝑃𝑀𝐸4𝑇 =  
1200. 𝑃𝐸

𝑉𝑐𝑖𝑙. 𝑁
                                                                                                                 (23) 

A taxa de compressão de um motor é responsável pelo rendimento térmico do motor, 

ou seja, quanto maior for a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético que 

o motor está fazendo do combustível consumido. A taxa de compressão pode ser entendida 

como sendo quantas vezes a mistura ar + combustível é comprimida dentro da câmara de 

combustão antes que ocorra a centelha da vela.  

𝑟 =  
𝑉𝑑𝑢 + 𝑉𝑚

𝑉𝑚
                                                                                                                          (24) 

Onde, 

r: Taxa de compressão 

𝑉𝑑𝑢: Cilindrada do motor [cm³] 

𝑉𝑚: Volume da câmara de combustão ou volume morto [cm³] 

A figura 2.11 representa o gráfico do Rendimento pela taxa de compressão r. 
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Figura 2.11: Gráfico do rendimento pela taxa de compressão: Disponível em: 

http://www.mspc.eng.br/termo/img01/termod312.gif 

Através da análise do ciclo termodinâmico, é possível extrair o rendimento teórico 

térmico, como mostrado a seguir. 

𝜂 = 1 − 
1

𝑟𝑘−1
;  𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 = 1,4                                                                                              (25) 

Onde, 

𝜂: Rendimento teórico 

𝑟: Taxa de compressão 

𝑘: coeficiente de expansão adiabática para o ar (
𝐶𝑝

𝐶𝑣
) 

Para esse cálculo, é preciso fazer algumas hipóteses simplificadoras: sistema fechado, 

substância pura, gás ideal, transferência de calor, expansão e compressão adiabáticas. 

Carga de um motor é quanto de potência e torque é entregue ao motor, e essa carga 

está relacionada com a abertura da borboleta, quanto mais ela estiver aberta, maiores serão os 

valores. 
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A figura 2.12 apresenta as curvas características ideais de potência e torque pela 

rotação do motor, atualmente os carros possuem uma parte da curva de torque linear.  

 

Figura 2.12: Curvas características ideais para Torque e Potência                                          

(Fonte: http://clubedocarroeletrico.com.br/images/uploads/Fig_1.bmp)  

A curva de torque está relacionada com o momento de força que a biela aplica no 

virabrequim, quanto maior foi o curso do pistão, maior será o torque. A curva de potência está 

relacionada com a velocidade, atingimos a potência máxima quando atingimos a velocidade 

máxima, neste caso, menores cursos de pistão implicam em maiores potências. 

A faixa útil do motor é a região compreendida entre os torques e potências máximas 

pela rotação do motor, é nessa faixa em que motor está com o maior rendimento possível. No 

caso da figura 2.12 é entre 3500 rpm e 5500 rpm. 

A figura 2.13 apresenta o gráfico do consumo específico em g/kWh pela rotação do 

motor. A figura mostra que existe uma faixa onde o consumo se torna o menor possível, fora 

dessa faixa o consumo começa a aumentar. 
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Figura 2.13: Curva característica real para o consumo específico em g/k.W.h (Fonte: 

http://bestcars.uol.com.br/bc/wp-content/uploads/2016/03/Consumo-especifico.png) 

 Uma outra maneira de medir o consumo específico é através de um gráfico l/h x rpm, 

como pode ser visto na figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Curva característica real para o consumo específico em l/h. (Fonte: BRUNETTI 

2012) 
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2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM NO DESEMPENHO DOS AUTOMÓVEIS 

Os dados de torque e potência podem variar para um mesmo motor, isso se dá em 

razão de alguns fatores que interferem diretamente no funcionamento deste.  

Os fatores que influenciam nos dados de um motor são a altitude, a pressão e a 

temperatura. 

Os dados que as montadoras fornecem estão de acordo com a ISO 1585. De acordo 

com a norma, a potência e o torque máximos deverão ser corrigidos para condições a nível do 

mar, com a pressão exata de 1 bar e uma temperatura de 25ºC.  

O motor ciclo Otto, trabalhando em condições diferentes das descritas acima terá um 

desempenho diferente da fornecida pelo fabricante, caso o motor esteja sujeito a maiores 

temperaturas e altitudes, a pressão e a densidade do ar serão menores e consequentemente 

menos massa de ar entrará no motor, com isso torque e potência terão uma redução quando 

comparados com a divulgada pela montadora. 

O consumo não é afetado com a variação da temperatura, pressão e altitude, isso 

ocorre porque durante a condução a uma velocidade constante é raro o automóvel chegar ao 

torque máximo, pois a borboleta está aberta em um certo ângulo para uma certa entrada de ar 

na admissão. Neste momento a pressão no interior da admissão é menor que a atmosférica 

para produzir a potência e torque requeridos. 

Os motores ciclo Otto com aspiração natural são os que mais sofrem com essa 

diferença de pressão, já os motores equipados com turbo não sofrem tanto com isso, pois a 

pressão no coletor de admissão é sempre a mesma, e é controlada pela central eletrônica, 

porém em altitudes elevadas a menor densidade do ar requer mais trabalho do turbo 

compressor para atingir a mesma pressão na admissão, ou seja, o turbo precisa girar mais para 

chegar a pressão ideal para o coletor de admissão. 

A figura 2.15 mostra como o torque varia com a altura. A cada 1000 m acima do nível 

mar o torque cai em média de 12,5%. 
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Figura 2.15: Redução do torque pela altitude. Disponível em: 

http://bestcars.uol.com.br/bc/wp-content/uploads/2016/10/Torque-e-altitude-696x464.jpg 

2.5 DIAGNÓSTICO DO MOTOR CICLO OTTO 

O sistema On Board Diagnostic (OBD) foi criado com a finalidade de ter um maior 

controle das emissões de gases expelidos pelos escapamentos dos automóveis. A ideia desse 

sistema surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, pois a cidade estava com um smog muito 

grande. O Smog é originado pela queima incompleta com combustíveis fósseis (originados do 

petróleo). Esses gases são liberados pelo escapamento, e não se acumulam somente ao nível 

do solo, eles tendem a subir e formar uma densa neblina. 

 Em 1966, “California Air Resources Board” (CARB) exigiu que todos os veículos 

deveriam ter esse sistema de controle, e em 1968 ele se tornou obrigatório em todo os Estados 

Unidos. 

 No início dos anos 70, nos Estados Unidos criaram uma Agência de Proteção 

Ambiental (E.P.A), e até hoje ela é referência no que diz respeito a regulamentação de OBD. 

 Após ser implementado, ocorreu um maior controle dos veículos, pois era necessário 

manutenções periódicas e existia um parâmetro standard para cada carro. 
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 Com o passar do tempo, os valores de emissão ficaram cada vez mais rigorosos, com 

isso os fabricantes foram obrigados a usarem sistemas que permitiam um controle de 

consumo e ignição. Para isso começaram a ser usados sensores em vários pontos do motor 

com a finalidade de ler constantemente a sua performance com o intuito de ajusta-lo para o 

menor índice de poluição possível. 

 Em 1988, entra em vigor na Califórnia, o primeiro estágio da legislação CARB com 

o OBD I. 

 A primeira geração do OBD não possuía muita uniformidade, com isso cada 

montadora tinha um padrão para os conectores e protocolos. O controle era restrito as 

fabricantes, apenas elas poderiam acessar os dados gravados pelo OBD, com isso a Sociedade 

de Engenheiros Automotivo (SAE) emitiu uma regulamentação para que ocorresse uma 

uniformidade nos conectores. 

A figura 2.16 mostra a falta de padronagem nos conectores OBD I. 

 

Figura 2.16: Falta de padrão OBD I. McCord (2011) 

 Os seguintes sistemas eram lidos no OBD I: 
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 - Sensor de Oxigênio; 

 - Sensor de Recirculação dos gases do escapamento (EGR); 

 - Sistema de combustível; 

 - Componentes elétricos;  

 - Sistemas eletrônicos;  

 - Informação de diagnósticos; 

 - Códigos de erro. 

Nesse primeiro estágio do OBD, eram requisitos obrigatórios: 

 - Monitoramento dos componentes elétricos relacionados aos gases do escapamento 

(curtos-circuitos, interrupções da linha) e armazenagens de falhas na ECU; 

 - Uma lâmpada de indicação de falha, chamada de Malfunction Indicator Lamp 

(MIL), ou em português, Lâmpada de Indicação de Falha, para indicar falhas detectadas ao 

motorista;  

A figura 2.17 representa a lâmpada MIL. 

 

Figura 2.17: Símbolo da lâmpada MIL. (Fonte: http://www.autohausllc.com/autopress/wp-

content/uploads/2014/08/check-engine-light-CEL-MIL-volkswagen-vw-audi-autohaus-

lexington-columbia-sc.jpg) 

 A figura 2.18 mostra outras variações dessa lâmpada. 
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Figura 2.18: Variações da lâmpada MIL. 

(http://www.aa1car.com/library/check_engine_lights.jpg) 

 - Meios a bordo (ex: código piscante em uma lâmpada de diagnóstico), para 

assegurar a leitura de que componente apresentou falha. 

 No ano de 1994, é implementado o segundo estágio da legislação de diagnóstico 

Californiano, recebendo o nome de OBD II. Em relação ao OBD I, o OBD II ganhou muitas 

melhoras, podendo citar por exemplo, o monitoramento da funcionalidade do sistema (ex: os 

sinais do sensor são testados quanto a admissibilidade). 

 Em 1996 todos os automóveis vendidos nos EUA deviam possuir o sistema OBD II, 

e todos deviam seguir a mesma regra, ou seja, deviam seguir um único padrão de conector. 

O OBD II se conecta a ECU do carro, desta forma é possível obter dados de 

funcionamento. A ECU processa as informações enviadas pelos módulos e sensores e envia 

até a porta de diagnóstico, onde se encontra um scanner capaz de interpretar essas 

informações. As informações do scanner podem ser visualizadas por um computador ou 

smartphone que são ligados via cabo, bluetooth ou Wi-Fi. 

A figura 2.19 mostra o esquema de conexão, o OBD II está ligado a ECU, e esta está 

ligada a diversos sensores do automóvel. 
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Figura 2.19: Esquema de Conexão entre OBD e ECU (Disponível em: http://www.image-

tmart.com/info_images/car_accessories/OBD_diagnostics/MaxiScan-OBD2-Code-Scanner-

Reader-Live-Data_2.jpg) 

A figura 2.20 apresenta o conector OBD II de um VW Fox Highline. 

 

Figura 2.20: Conector OBD II. (Fonte: autor) 

O conector OBD II, possui dezesseis pinos, cada um com uma função específica.  

Na Figura 2.21 é apresentado o conector de aquisição de dados. 
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Figura 2.21: Esquema dos pinos (Fonte: https://lh3.googleusercontent.com/-

8Gce6S6HkdA/UUvap8q4blI/AAAAAAAAWEs/mK0PaUYS_Eg/s550/OBDII_Pinout.jpg) 

O OBD II trouxe a padronização das informações da memória de falha e acesso das 

informações (conector e comunicação), conforme a ISO 15031 e as respectivas normas da 

SAE.  

Apesar de existir uma padronização no conector do OBD II, as montadoras possuem 

protocolos diferentes. Os protocolos funcionam como uma gramática que acessam a rede do 

automóvel. Cada pino do conector pode transmitir uma informação e o protocolo interpreta o 

que o pino envia até ele. Atualmente existem 5 tipos de protocolo, que são eles ISO15765-4 

(CAN), ISO14230-4 (KPW2000), ISO9141-2, SAE J1850 VPW e SAE J1850 PWM.  

 A grande exigência do OBD II era a obrigatoriedade de que todos os sistemas e peças 

do gás do escapamento fossem monitorados, além disso, todos os componentes utilizados para 
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monitoramento de emissão ou que afetem o resultado do diagnóstico, também devem ser 

monitorados. 

No OBD II, os seguintes sistemas são lidos: 

- Sensor de Oxigênio 

- Sistema de Recirculação dos gases de exaustão (EGR) 

- Sistema de combustível 

- Componentes elétricos 

- Sistemas Eletrônicos 

- Eficiência do catalisador 

- Aquecimento do catalisador 

- Combustão espontânea 

- Sistema de evaporação 

- Sistema de ar secundário 

- Informações do Diagnóstico 

- Códigos de falhas 

- Parâmetros do motor 

- Memorização de avarias 

O OBD II se difundiu para o resto do mundo, na Europa ele foi chamado de EOBD no 

Brasil de OBDBr e no Japão de JOBD. 

Na Europa ele se tornou obrigatório no ano de 2000 para carros movidos a gasolina e 

em 2003 para carros movidos a diesel. 

No Brasil, o OBD se tornou obrigatório em 01/01/2007, ele recebeu o nome de 

OBDBr-1, esta era a primeira fase do projeto, que tinha como obrigatoriedade a detecção de 
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falhas nos componentes típicos de controles de emissão: MAP, MAF, ECT, HO2S (pré-

catalisador), VSS, CMP, CKP, EGR, KS, injetores, UC e MIL. A segunda fase entrou em 

vigor em 01/01/2010, e foi chamada de OBDBr-2, esta complementava a anterior em: 

detecção de falhas de combustão, deterioração de sensores de Oxigênio, deterioração de 

eficiência de conversão do catalisador e válvula purga do canister. 

Os parâmetros que devem ser lidos são definidos a seguir: 

Sensor MAP: Mainfload Absolut Pressure (Sensor de Pressão Absoluta) 

Localização: No coletor de Admissão logo após o Corpo de Borboleta. 

Função: Calcular a pressão dentro do coletor de admissão, isto é, informar a ECU com 

qual carga o motor está trabalhando, além de calcular a quantidade de combustível para a 

massa de ar.  

Funcionamento: O sensor é constituído de um diafragma e uma membrana, formando 

um strain-gage. O diafragma está envolto pelo corpo do sensor, gerando duas câmaras, uma 

em contato com o coletor de admissão e outra com uma pressão fixa de 1 bar, e esta se 

deforma de acordo com a pressão no coletor de admissão.  

Este sensor é um dos mais importantes do sistema de injeção 

Sensor MAF: (Sensor do Fluxo de Ar) 

Localização: Entre o filtro de ar e o corpo de borboleta. 

Função: Informar o valor da massa de ar que entra no motor, após isso a ECU calcula 

a quantidade de ar que deve ser injetada no motor.  

Funcionamento: O sensor deve receber o fluxo de ar aspirado pelo motor, que deve 

passar pelo corpo aquecido. O corpo aquecido pode ser do tipo fio aquecido ou filme 

aquecido. 

Sensor ECT/CTS: Collant Temperature Sensor (Sensor de Temperatura do 

Motor) 
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Localização: No cabeçote do motor com sua parte resistiva em contato com o fluído de 

arrefecimento.  

Função: Informar a temperatura do motor além de fornecer a ECU dados para o 

perfeito funcionamento do motor. 

Funcionamento: O sensor percebe as variações de temperatura do fluído através de sua 

resistência, assim varia também a tensão da saída para a ECU. 

A figura 2.22 apresenta o esquema do sensor de temperatura. 

                                      

Figura 2.22: Sensor ECT/CTS e Esquema de montagem Disponível em: 

http://carrosinfoco.com.br/wp-content/uploads/2012/07/cts1.jpg 

O circuito da figura 2.22 é formado por dois resistores ligados em série, um deles está 

localizado dentro da ECU e o outro é o próprio sensor, que é variável. A ECU envia um sinal 

de referência de 5 volts mensurado pelo resistor fixo a diferença de potencial entre as 

resistências, e esse valor que retorna a ECU  deve estar entre 0 volts e 5 volts. 

http://carrosinfoco.com.br/wp-content/uploads/2012/07/cts1.jpg
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A resistência do sensor varia de acordo com a temperatura da fluído de arrefecimento, 

baixas temperaturas implicam em maiores valores para a resistência. Com o motor 

trabalhando, a resistência diminui em razão da alta temperatura. Essa variação não é 

proporcional. O mau funcionamento do ECT acarreta em queda de performance e maior 

consumo.  

HO2S/O2/Sonda Lambda (λ): Sensor ar/combustível 

Localização: No coletor de escape do motor, imediatamente a montante do catalisador.  

Função: Medir a quantidade de Oxigênio presente nos gases que são expulsos pelo 

motor.  

Funcionamento: É preciso que ela trabalhe em altas temperaturas que podem chegar 

até 600ºC, para que transforme o dióxido de Zircônio ou óxido de Titânio presentes no sensor 

em condutores de íons de Hidrogênio. 

A mistura ar/combustível é vital para um motor ciclo Otto, a proporção ideal é de 

14,7:1, ou seja, para cada 14,7kg de ar é preciso 1kg de combustível. A mistura é oriunda das 

informações entre a sonda e a ECU, se a mistura está rica, a ECU reduz o volume de 

combustível, se está pobre, a ECU aumenta o volume de combustível. 

A proporção da mistura está diretamente ligada ao consumo específico e o 

desempenho do catalisador. O menor consumo de combustível é obtido com a mistura pobre, 

porém esse valor é até um certo ponto. 

O fator Lambda (λ) é o coeficiente de ar, e é definido como a diferença da massa de ar 

admitida em relação a massa necessária para mistura. Existem três relações: 

- λ=1 – A massa de ar admitida é equivalente a massa de ar para a mistura, chamada de 

mistura ideal; 

- λ<1 – A massa de ar admitida é menor que a massa de ar necessária para a mistura, 

chamada de mistura rica; 

- λ>1 – A massa de ar admitida é maior que  a massa de ar necessária para a mistura, 

chamada de mistura pobre. 
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O motor está sempre buscando a mistura ideal, porém existe uma variação nos valores 

de λ em razão de que nem sempre a mistura ideal é vantajosa para as situações requeridas.  

A figura 2.23 apresenta o gráfico de λ pela voltagem, fica notório que não existe um 

valor ideal, apenas o λ se adequando a situação imposta. Para o carro conseguir uma boa 

potência sem prejudicar o consumo de combustível, a mistura deve ser ligeiramente 

empobrecida, já quando o motor necessita mais força, a mistura deverá ser enriquecida para 

obter a maior potência possível do motor. A mistura ideal é atingida com o motor na 

temperatura ideal de trabalho e a velocidade constante. 

 

Figura 2.23: Gráfico da Sonda Lambda. Disponível em: http://carrosinfoco.com.br/wp-

content/uploads/2012/07/lamb2.gif 

CKP (Crankshaft Positioning): Sensor de rotação e PMS do motor 

Localização: No volante do motor ou no virabrequim.  

Função: Sincronizar o sistema de injeção (tempo de injeção) e a ignição (avanço ou 

atraso da centelha). 

Funcionamento: O sensor possui um Imã e um núcleo ferromagnético dentro de uma 

bobina de indução que precisam estar hermeticamente fechadas. Para que ocorra um 

funcionamento correto, é necessário que o sensor esteja próximo da roda dentada do volante 

do motor ou da polia do virabrequim. A variação do campo magnético da bonina do sensor 

http://carrosinfoco.com.br/wp-content/uploads/2012/07/lamb2.gif
http://carrosinfoco.com.br/wp-content/uploads/2012/07/lamb2.gif
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ocorre em razão do movimento da roda dentada, a tensão será máxima se o dente passar pelo 

sensor, caso contrário, a tensão é a mínima. A velocidade do motor também influencia essa 

tensão, ou seja, ela é diferente para a marcha lenta e para o funcionamento pleno. A medida 

que o motor ganha velocidade o intervalo entre as tensões diminui, logo a amplitude do sinal 

varia com a velocidade. 

Antigamente, na época dos distribuidores existia um sensor Hall no distribuidor, mas 

com o avanço tecnológico ele foi substituído pelo sensor indutivo, usado nos dias atuais. 

É o sensor mais importante do sistema de injeção. 

A figura 2.24 mostra o esquema do sensor de rotação do tipo indutivo. 

 

Figura 2.24: Esquema do sensor de rotação do tipo indutivo. Disponível em: 

http://carrosinfoco.com.br/wp-content/uploads/2012/07/rot3.jpg 

CMP (Camshaft Positioning): Sensor de fase do comando de válvulas 

Localização: Perto do eixo do comando de válvulas, onde existe um ressalto que serve 

de guia para o sensor. 

Função: Informar a ECU em que fase está cada cilindro do motor, com isso a ECU 

sabe a quantidade de combustível a ser injetada no motor, e isso é possível graças ao ressalto 

do eixo do comando de válvulas. 
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Funcionamento: Quando o motor está em funcionamento, os ressaltos da roda dentada 

perto do sensor geram uma variação no campo magnético do sensor, desta maneira geram 

uma tensão elétrica que é enviada até a ECU. No momento em que o ressalto passa pelo 

sensor, o primeiro cilindro está no PMS de compressão, assim a ECU sabe o tempo dos outros 

cilindros. A ECU sempre combina o sinal de rotação com o sensor de fase, dessa forma ela 

reconhece em qual tempo cada cilindro está trabalhando.  

Antigamente, na época dos distribuidores existia um sensor Hall no distribuidor, mas 

com o avanço tecnológico ele foi substituído pelo sensor indutivo, usado nos dias atuais. 

EGR (Exhaust Gas Recirculation): Recirculação dos gases de exaustão 

Localização: No tubo entre o coletor de escape e o coletor de admissão. 

Função: Liberar ou bloquear o fluxo de gases do escapamento para o coletor de 

admissão.  

Funcionamento: Existem dois tipos de válvulas EGR, sua diferença está no que tange a 

forma de controle, uma delas é controlada diretamente pela ECU e a outra é controlada por 

um atuador que é controlada pela ECU. 

  A válvula EGR controlada diretamente pela ECU é chamada de eletrônica, e é mais 

simples, precisa e rápida, geralmente é um solenoide. Já a válvula EGR controlada por um 

atuador é do tipo pneumática e funciona através da diferença de pressão entre duas câmaras 

internas. A ECU usa as seguintes informações para controle da EGR. 

- Pressão absoluta do coletor de admissão (MAP); 

- Sensor de rotação e fase (CKP e CMP); 

- Posição da borboleta de aceleração (TPS); 

- Temperatura do Motor (ECT). 

De acordo com os dados acima, a ECU verifica o instante em que a válvula EGR deve 

ser ativada. 

TPS (Throttle Position Sensor): Sensor de posição da borboleta do acelerador 
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Localização: No eixo do corpo de borboleta. 

Função: Monitorar a posição de borboleta de aceleração e enchimento dos cilindros, 

que trabalha junto com o Acelerador eletrônico (E-GAS) 

Funcionamento: É basicamente um potenciômetro ligado ao eixo da borboleta do 

acelerador. Quando a borboleta se abre, ocorre uma variação na resistência do sensor e em 

razão disso um sinal de tensão é enviado a ECU. 

KS (Knock Sensor): Sensor de detonação do motor 

Localização: No bloco do motor ou no cabeçote, e dentro dele existe um cristal piezo 

elétrico. 

Função: Transformar as vibrações mecânicas oriundas do motor em variações elétricas 

que precisam ser lidas pela ECU. A ECU detecta a partir de correlações desenvolvidas pelos 

fabricantes a detonação, assim ela separa a detonação de outras vibrações mecânicas presentes 

no motor. 

Funcionamento: De acordo com o sinal recebido, a ECU reduz o avanço da ignição até 

que detonação acabe, após isso, a ECU volta a aumentar o avanço da ignição aos poucos. 

Existe anda o sensor piezo resistivo, porém esse é menos usado. 

Detonação é um rápido aumento da pressão no cilindro que ocorre no momento da 

combustão, ou seja, trata-se de uma combustão descontrolada, podendo causar quebra de 

componentes mecânicos. A detonação também é conhecido como batida de pino. Ela ocorre 

também quando existe um avanço excessivo da ignição. Avanço da ignição é antecipação da  

faísca e ela ocorre antes do pistão estar no PMS. 

Autoignição é uma frente de chama adicional a da centelha, ela é causada por um 

temperatura muito elevada e provocando ondas de pressão no tempo da compressão. 

A figura 2.25 mostra a localização do sensor de detonação. 
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Figura 2.25: Localização do Sensor de detonação. Disponível em: http://cursosonline.mte-

thomson.com.br/wp-content/uploads/2014/12/3.jpg 

VSS (Vehicle Speed Sensor): Sensor de velocidade do veículo 

Localização: Geralmente está localizado no câmbio. 

Função: Indicar a velocidade no painel de instrumentos. 

Funcionamento: Consiste em sinais elétricos de acordo com a velocidade do veículo, 

ou seja, se o carro estiver se movimentando a uma baixa velocidade, o sensor produzirá um 

sinal de baixa frequência, caso a velocidade seja alta, o sensor produzirá um sinal de alta 

frequência. 

Esse tipo de sensor pode ser do tipo: magnético ou de relutância variável e de efeito 

hall. 

Válvula purga Canister 

Localização: Entre o filtro Canister e o coletor de admissão. 

Função: Uma outra forma de emissão de gases pelos automóveis, é através do tanque 

de combustível, onde o vapor presente no combustível é liberado na atmosfera. Com a ajuda 

da injeção eletrônica, foi desenvolvido o Evaporative Emission Control (EEC), que tem como 

função a filtragem e reaproveitamento dos gases emitidos pelo tanque de combustível. Esse 

sistema encaminha os vapores presentes nos combustíveis até o coletor de admissão, onde 

serão queimados na combustão, vale lembrar que esses vapores tem o tempo certo para 

http://cursosonline.mte-thomson.com.br/wp-content/uploads/2014/12/3.jpg
http://cursosonline.mte-thomson.com.br/wp-content/uploads/2014/12/3.jpg
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entrarem com contato com a mistura ar + combustível. Em condições de marcha-lenta, esse 

aumento da mistura ar + combustível não é viável, pois o carro passa a consumir mais e emitir 

mais gases poluentes. A passagem desses gases é realizada pela válvula purga do canister, 

onde o ar fresco é liberado para a atmosfera e o restante vai para o motor. A válvula é 

controlada pela ECU, usando os dados da sonda lambda e do sensor de temperatura. 

Funcionamento: se baseia num solenoide que libera ou bloqueia a passagem de gases 

para o interior do motor. 

A figura 2.26 representa o esquema de controle das emissões evaporativas. 

 

 

Figura 2.26: Esquema de controle das emissões evaporativas. Fonte: http://cursosonline.mte-

thomson.com.br/wp-content/uploads/2014/12/1E.jpg 
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Uma outra função do ODB II é gravar as anomalias que o veículo apresentar, elas são 

gravadas em formas de códigos, e quando se coloca o scanner ligado ao smartphone é 

possível ler esses erros e descobrir qual problema o carro apresenta.  

Esses códigos são chamados de Diagnostic Trouble Codes (DTC) ou diagnóstico de 

código de falha. 

A figura 2.27 mostra a estrutura dos DTCs. 

 

Figura 2.27: Estrutura do DTC (Fonte: https://www.doutorcarro.com.br/wp-

content/uploads/2014/07/dtc-estrutura-obd2.png) 

2.6 NOÇÕES DE COMBUSTÃO 

Nos motores de combustão interna, a mistura ar + combustível participa diretamente 

da combustão. A combustão é um processo químico exotérmico de oxidação de um 

combustível, onde esse combustível deve reagir com o oxigênio do ar atmosférico 

necessitando de um agente que provoque o início da reação. No caso do motor ciclo Otto, a 

reação se dá pela faísca, e recebe o nome de ignição.  

O atual mercado automotivo brasileiro oferece a maior parte dos carros na versão flex, 

onde é possível escolher qualquer proporção dos combustíveis. Apesar de serem os 
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combustíveis principais do ciclo Otto, há diferenças no que tange a estequiometria da 

combustão. 

Para a gasolina considerando octano (𝐶8𝐻18), a combustão possui a seguinte equação: 

𝐶8𝐻18 + 12,5𝑂2 + 47𝑁2 → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 + 47𝑁2                                                       (26)    

Um outro cálculo que pode ser feito em relação a combustão são as proporções 

estequiométricas, que são multiplicação das quantidades de moléculas pelos respectivos 

números de massa. 

Combustível: {[𝐶] 8 × 12 + [𝐻] 18 × 1} = 114                                                           (27) 

Ar: {[𝑂] 12,5 × 32 + [𝑁] 47 × 28} = 1716                                                                    (28) 

A proporção estequiométrica é a razão do ar pelo combustível. 

Proporção estequiométrica =
1716

114
= 15                                                                                      (29) 

A equação (29) mostra que é preciso 15 unidades de massa de ar para cada unidade de 

massa de gasolina injetada na câmara de combustão. 

Para o etanol, a estequiometria da combustão fica: 

𝐶2𝐻6𝑂 + 3𝑂2 + 11,3𝑁2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 + 11,3𝑁2                                                     (30) 

E a proporção estequiométrica, fica: 

Combustível: {[𝐶] 2 × 12 + [𝐻] 6 × 1 + [𝑂]1 × 16} = 46                                         (31) 

Ar: {[𝑂] 3 × 32 + [𝑁] 11,3 × 28} = 412,4                                                                      (32) 

Proporção estequiométrica =
412,4

46
= 9                                                                              (33) 

A equação (33) mostra que é preciso 9 unidades de massa de ar para cada unidade de 

massa de etanol injetada na câmara de combustão. 
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Os cálculos anteriores foram para o caso ideal da combustão, no caso real, a 

combustão é incompleta, ou seja, as reações que deveriam combinar Oxigênio e Carbono 

resultando em CO2 não se completam e acabam formando Monóxido de Carbono (CO). 

2.7 DADOS OFICIAIS DO VEÍCULO 

A tabela 2.1 apresenta os dados fornecidos pela Volkswagen para o VW Fox Highline 

1.6 16v, esses dados foram obtidos seguindo a norma ISO 1585, no que diz respeito aos dados 

de potência e torque. 

 

Tabela 2.1: Dados oficiais da Volkswagen (Fonte: 

http://www.vw.com.br/pt/carros/fox/Versoes.s9_trimlevel_detail.suffix.html/fox-

highline~2Fhighline.html#/tab=f835f045eb46b064f192cb069df49698) 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1 O CARRO 

O carro utilizado para o teste foi um Volkswagen Fox Highline 1.6 16v, ano 2014 

modelo 2015, como mostra a figura 3.1. 

            

Figura 3.1: Volkswagen Fox Highline 1.6 16v (Fonte: autor) 

3.2 HARDWARE E SOFTWARE 

O hardware utilizado foi um smartphone Apple iPhone 4 com o aplicativo 

DashCommand, disponível na Applestore e um scanner automotivo WI-FI OBD II. 

O scanner automotivo é conectado geralmente na parte inferior do painel, onde existe 

um plug, em alguns casos ele está no mesmo lugar dos fusíveis ou dentro do porta luvas e sua 

conexão com o smartphone é feita através de uma rede WI-FI própria, na figura 3.2 é 

apresentado o scanner utilizado. 
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Figura 3.2: Scanner WI-FI. (Disponível em: 

https://images10.newegg.com/productimage/A5DW_130834012666700192M0HYYsCtCt.jpg

acesso em 12/12/2017) 

O aplicativo escolhido foi o DashCommand, que dentre suas enumeras funções, 

permite que os dados sejam gravados durante o tempo em que ele é usado, sendo possível 

salvar esses dados no formato Comma-Separated Values (csv). Após os dados serem salvos, 

eles podem ser enviados por e-mail para posterior análise em algum software de planilha 

eletrônica.  

Dentre os diversos softwares de planilha eletrônica disponíveis no mercado, o 

escolhido depois de alguns testes foi o OriginPro 7.0. 

Os dados gravados pelo DashCommand estão no formato CSV, para que o OriginPro 

7.0 consiga lê-los, é preciso fazer uma pequena configuração, após isso é possível acessar as 

funções citadas anteriormente e várias outras. Com todos os dados na planilha do 

OriginPro7.0, é necessário fazer uma análise mais detalhada, pois muitos dados estão 

repetidos (várias linhas possuem os mesmos valores) ou para uma mesma rotação tem-se duas 

potências ou dois torques diferentes, nesse caso é preciso fazer uma interpolação. Com os 

dados analisados, iremos construir uma nova planilha apenas com os dados selecionados e 

corrigidos. A nova planilha será de grande importância para plotar as curvas características do 

motor. 
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3.3 METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DAS CURVAS CARCTERÍSTICAS 

A metodologia adotada para a aquisição de dados foi acelerar um carro numa reta, em 

terceira marcha até 6000 rpm. 

A aquisição de dados foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Jorge 

Curi, na Barra da Tijuca.  

Foram realizadas aquisições de dados na gasolina e no etanol. Sempre foram 

realizadas três passadas com cada combustível com a finalidade de ver se os dados eram 

consistentes um com o outro e também para ver qual das passadas gerou mais dados. 

A figura 3.3 mostra o local das aquisições de dados para potência, torque e consumo 

específico. 

 

Figura 3.3: Local da aquisição de dados (Fonte: Google Maps) 

 O dia escolhido para a primeira aquisição de dados foi 01 de julho de 2017, neste dia 

a temperatura marcada pelo painel de instrumentos do carro era de 23,5ºC, já a temperatura 

marcada pelo aplicativo do celular era de 22ºC, porém com uma sensação térmica de 24ºC, a 

pressão atmosférica era de 1023 milibar, a umidade estava em 93%, tinha um vento com 

intensidade de 12,2 km/h na direção sudoeste, não chovia mas a probabilidade de chuva era de 

35%. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Neste dia o carro 

estava com 21588 km rodados, o tanque de combustível estava abastecido somente de 

gasolina comum, o volume era de aproximadamente 31,5 litros, uma vez que a capacidade 
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total é de 50 litros, sendo 7 litros da reserva, e o óleo havia sido trocado a 2257 km. O teste 

foi realizado com apenas o condutor de 61 kg dentro do veículo e o ar condicionado estava 

desligado, os pneus estava com uma calibração de 29 psi nos pneus dianteiros e 28 psi nos 

pneus traseiros e o motor já estava em sua temperatura ideal de trabalho, ou seja, 

aproximadamente 90ºC. 

A figura 3.4 mostra o painel de instrumentos no dia da 1ª medição. 

 

Figura 3.4: Painel de instrumentos na primeira medida (Fonte: autor) 

A segunda aquisição de dados ocorreu no dia 15 de agosto de 2017, neste dia a 

temperatura marcada pelo painel de instrumentos do carro era de 22ºC, já a temperatura 

marcada pelo aplicativo do celular era de 21ºC, porém com uma sensação térmica de 19ºC, a 

pressão atmosférica era de 1020 milibar, a umidade estava em 62%, tinha um vento com 

intensidade de 16,7 km/h na direção sul-sudeste. Esses dados são do INPE. Neste dia o carro 

estava com 22069 km rodados, o tanque de combustível estava abastecido em sua grande 

parte de etanol (existia uns 5 litros de gasolina na reserva), o volume era de aproximadamente 

28,1 litros, uma vez que a capacidade total é de 50 litros, sendo 7 litros da reserva, e o óleo 

havia sido trocado a 2768 km. O teste foi realizado com apenas o condutor de 61 kg dentro do 

veículo e o ar condicionado estava desligado, os pneus estavam com uma calibração de 29 psi 

nos pneus dianteiros e 28 psi nos pneus traseiros e o motor já estava em sua temperatura ideal 

de trabalho, ou seja, aproximadamente 90ºC. 
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A figura 3.5 mostra o painel no 2º dia de medição. 

 

Figura 3.5: Painel de instrumentos na segunda medida (Fonte: autor) 

3.4 METOGOLOGIA PARA A EMISSÃO DE CO2 

Para estimar a emissão de CO2 foram realizados alguns testes para saber qual seria a 

melhor metodologia a ser adotada, no decorrer dos testes foi observado que o veículo deveria 

estar com o motor na temperatura ideal de trabalho, ele deveria estar a uma velocidade 

constante em sua marcha máxima, neste caso 6ª marcha. Um dos detalhes que chama a 

atenção é que no início de cada teste a emissão é alta devido ao motor não estar na 

temperatura ideal de trabalho, essa emissão vai diminuindo até atingir a temperatura ideal, o 

trecho não pode ter congestionamentos, pois o para e anda faz com que a emissão aumente. A 

emissão diminui até chegar a um valor médio. No presente projeto, foi percorrido um trecho 

de 16 km, saindo da Universidade Federal Fluminense até a saída da Ponte Rio Niterói, o 

trecho de 13 km da Ponte foi ideal para este tipo de aquisição, uma vez que foi mantida a 

velocidade constante de 80 km/h em 6ª marcha a 1800 rpm. 

Foram realizadas 2 medições, uma no combustível gasolina e outra no etanol. 

O primeiro teste foi realizado com gasolina e ocorreu no dia 02 de outubro de 2017, 

por volta das 20:00h, a temperatura era de 26ºC, a pressão atmosférica era de 1010 milibar, a 
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umidade era de 60%, o vento estava a noroeste com uma velocidade de 1,03 m/s e ocorria 

uma leve precipitação. 

O segundo teste foi realizado com etanol e ocorreu no dia 16 de outubro de 2017, por 

volta das 20:00h, a temperatura do dia era de 29º C, a pressão era de 1010 milibar, a umidade 

de 44 %, o vento de 2,06 m/s e não chovia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 ESTIMATIVA PARA POTÊNCIA E TORQUE NA GASOLINA 

A potência máxima obtida foi de 106 cv (79,04 kW) a 5775 rpm, a Volkswagen 

divulga 110 cv (82,03 kW) a 5750 rpm, para este caso, o erro ficou em torno de 3,6%. 

O torque máximo obtido foi de 13,57 kgf.m (133,08 N.m) a 5170 rpm, a Volkswagen 

divulga 15,8 kgf.m (154,95 N.m) a 4000 rpm, porém a 4016 rpm o torque máximo obtido foi 

de 13,16 kgf.m (129,06 N.m). Essa flutuação na rotação se dá em razão das curvas de torque 

atuais possuírem uma parte linear, ou seja, o torque máximo vai surgir a partir de 4000 rpm. 

Neste caso, a 4000 rpm o erro fica em torno de 16,7%. Apesar de ser um erro relativamente 

alto, é preciso levar em conta que o teste não foi realizado de acordo com a ISO 1585. 

A figura 4.1 mostra o gráfico de torque e potência pela rotação. 

 

Figura 4.1: Curva característica da potência e torque na gasolina (Fonte: Autor) 
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Para o cálculo da potência efetiva foi aplicada a equação (13) usando os dados do 

torque e a rotação obtidos. Comparando a potência efetiva com a potência obtida é possível 

esboçar o gráfico da figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Comparação da potência obtida e da potência efetiva na gasolina. 

De acordo com a figura 4.2 pode ser comprovada a eficácia da equação (13), ou seja, a 

potência efetiva ficou de acordo com a potência obtida. 

Aplicando a equação (23) para os dados de potência efetiva e rotação exibidos na 

tabela 8.1 foi determinada a pressão média efetiva. 

Para determinar a potência máxima em cv, basta dividir a potência máxima em kW 

por 0,735. 

 

4.2 ESTIMATIVA PARA O CONSUMO ESPECÍFICO NA GASOLINA 

Não existem dados oficiais para o consumo específico, apenas o consumo médio 

urbano e rodoviário, mas mesmo assim, os dados podem variar de um local para o outro, 

modo de direção, manutenção, pressão dos pneus entre outros parâmetros que afetam o 
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consumo. As figuras 2.13 e 2.14 mostram os gráficos para o consumo específico, e a seguir 

serão apresentados os gráficos com os dados obtidos, a figura 4.3 mostra o gráfico de 

consumo específico em l/h. 

 

Figura 4.3: Curva característica do consumo específico da gasolina em l/h (Fonte: Autor) 

Através equação (1) foi calculada a potência teórica para os valores de consumo 

específico em l/h, como mostra a tabela 8.1. 
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A figura 4.4 mostra o consumo específico da gasolina em g/kWh pela rotação do 

motor. 

 

Figura 4.4: Curva característica do consumo específico da gasolina em g/kWh (Fonte: Autor) 

4.3 ESTIMATIVA PARA POTÊNCIA E TORQUE NO ETANOL 

A potência máxima obtida foi de 107 cv (78,70 kW) a 5720 rpm, a Volkswagen 

divulga 120 cv (88,26 kW) a 5750 rpm, para este caso, o erro ficou em torno de 10,8%. 

O torque máximo obtido foi de 13,57 kgf.m (133,08 N.m) a 5154 rpm, a Volkswagen 

divulga 16,8 kgf.m (164,75 N.m) a 4000 rpm, porém a 3984 rpm o torque máximo obtido foi 

de 13,16 kgf.m (129,06 N.m). Essa flutuação na rotação se dá em razão das curvas de torque 

atuais possuírem uma parte linear, ou seja, o torque máximo vai surgir a partir de 4000 rpm. 

Neste caso, a 4000 rpm o erro fica em torno de 21,7%. Apesar de ser um erro relativamente 

alto, é preciso levar em conta que o teste não foi realizado de acordo com a ISO 1585. 
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A figura 4.5 mostra o gráfico de torque e potência pela rotação. 

 

Figura 4.5: Curva característica da potência e torque no etanol (Fonte: Autor) 
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Para o cálculo da potência efetiva foi aplicada a equação (13) usando os dados do 

torque e a rotação obtidos. Comparando a potência efetiva com a potência obtida é possível 

esboçar o gráfico da figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Comparação da potência obtida e da potência efetiva no etanol. (Fonte: Autor) 

De acordo com a figura 4.6 pode ser comprovada e eficácia da equação (13), ou seja, a 

potência efetiva ficou de acordo com a potência obtida. 

Aplicando a equação (23) para os dados de potência efetiva e rotação exibidos na 

tabela 8.3 foi determinada a pressão média efetiva. 

Para determinar a potência máxima em cv, basta dividir a potência máxima em kW 

por 0,746. 

 

4.4 ESTIMATIVA PARA O CONSUMO ESPECÍFICO NO ETANOL 

Não existem dados oficiais para o consumo específico, apenas o consumo médio 

urbano e rodoviário, mas mesmo assim, os dados podem variar de um local para o outro, 

modo de direção, manutenção, pressão dos pneus entre outros parâmetros que afetam o 
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consumo. As figuras 2.13 e 2.14 mostram os gráficos para o consumo específico, e a seguir 

serão apresentados os gráficos com os dados obtidos, a figura 4.7 mostra o gráfico de 

consumo específico em l/h. 

A figura 4.7 mostra o consumo especifico em l/h pela rotação do motor. 

 

Figura 4.7: Curva característica do consumo específico do etanol em l/h. (Fonte: Autor) 

Através equação (1) foi calculada a potência teórica para os valores de consumo 

específico em l/h, como mostra a tabela 8.4. 
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A figura 4.8 mostra o consumo específico em l/kWh pela rotação do motor. 

 

  Figura 4.8: Curva característica do consumo específico do etanol em g/kWh (Fonte: Autor) 
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4.5 COMPARAÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS ENTRE GASOLINA E 

ETANOL 

A figura 4.9 mostra o gráfico comparativo entre as potências em [kW] para os dois 

combustíveis utilizados. 

 

Figura 4.9: Gráfico de comparação entre as potências na gasolina e no etanol (Fonte: Autor) 
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A figura 4.10 mostra o gráfico comparativo entre os torques em [N.m] para os dois 

combustíveis utilizados. 

 

Figura 4.10: Gráfico de comparação entre os torques na gasolina e etanol. (Fonte: autor) 
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A figura 4.11 mostra o gráfico comparativo entre os consumos específicos em [l/h] 

para os dois combustíveis utilizados. 

 

Figura 4.11: Gráfico de comparação entre o consumo específico em l/h na gasolina e etanol. 

(Fonte: autor) 
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A figura 4.12 mostra o gráfico comparativo entre os consumos específicos em 

[g/kWh] para os dois combustíveis utilizados. 

 

Figura 4.12: Gráfico de comparação entre o consumo específico em g/kWh na gasolina e 

etanol. (Fonte: autor) 

4.6 ESTIMATIVA PARA A EMISSÃO DE CO2 PARA A GASOLINA 

- Emissão de CO2: 156,769 g/km 

- Consumo médio de gasolina: 14,8 km/l 

O cálculo da autonomia pode ser feito multiplicando o consumo médio gasolina pelo 

volume do tanque de combustível. 

14,8 [
km

l
] × 50 [l] = 740 [km]                                                                                          (26) 

O cálculo da emissão total de CO2 é realizado pela multiplicação da autonomia pela 

emissão de CO2 
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 740 [km] × 156,77 [
g

km
] = 116009,8 [g] = 116,01 [kg]                                         (27) 

4.7 ESTIMATIVA PARA A EMISSÃO DE CO2 PARA O ETANOL 

- Emissão de CO2: 146,778 g/km 

- Consumo médio de etanol: 11,4 km/l 

O cálculo da autonomia pode ser feito multiplicando o consumo médio de etanol pelo 

volume do tanque de combustível. 

11,4 [
km

l
] × 50 [l] = 570 [km]                                                                                          (28) 

O cálculo da emissão total de CO2 é realizado pela multiplicação da autonomia pela 

emissão de CO2 

570 [km]  ×  147,76 [
g

km
] = 84223,2 [g] = 84,22 [kg]                                             (29) 

Comparando os dados acima concluímos que na gasolina o carro tem uma autonomia 

maior, 170 km a mais.  

Para tornar o resultado mais eficiente, será calculada a emissão total de CO2 no etanol 

para um trecho cuja autonomia também seja de 740 km, para isso deve ser feita a seguinte 

multiplicação. 

740 [km] × 147,76 [
g

km
] = 109342,4 [g] = 109,34 [kg]                                           (30)                                          

Fazendo a diferença entre as emissões de CO2 para uma autonomia de 740 km em 

cada combustível: 

116,01 [kg] − 109,34 [kg] = 6,67 [kg]                                                                            (31) 

O valor acima mostra que o combustível etanol emite menos CO2, porém seu consumo 

é maior.  
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4.8 CUSTO DE CADA COMBUSTÍVEL PARA AUTONOMIA DE 740 KM 

Se levarmos em conta o ponto de vista econômico, é preciso saber o preço do litro de 

cada combustível, no posto Ipiranga da Rua das Laranjeiras, o etanol é vendido a R$ 3,49 o 

litro e a gasolina a R$ 4,49 o litro, valores de 02 de outubro de 2017. 

O cálculo para identificar quantos litros é preciso para rodar 740 km é simples, basta 

dividir a autonomia pelo consumo médio. 

Para a gasolina temos:  

740 [𝑘𝑚] ÷ 14,8 [
𝑘𝑚

𝑙
]  = 50,00 [𝑙]                                                                                  (32) 

Para o etanol temos: 

740 [𝑘𝑚] ÷ 11,4 [
𝑘𝑚

𝑙
] =  64,91 [𝑙]                                                                                  (33) 

Os dois cálculos seguintes mostram quanto custaria para rodar os 740 km em cada 

combustível.  

Gasolina: 

𝑅$ 4,49 × 50,00 [𝑙] =  𝑅$ 224,50                                                                                     (34) 

Etanol: 

𝑅$ 3,49 × 64,91 [𝑙] = 𝑅$ 226,54                                                                                       (35) 

Com isso, do ponto de vista econômico, o combustível mais vantajoso é a gasolina. 

Esses dados foram calculados para os preços supracitados, com a variação dos preços 

dos combustíveis, é possível que em algum momento o etanol se torne mais vantajoso 

economicamente.  

4.9 OUTROS CÁLCULOS INERENTES AO MOTOR 

Segundo dados oficiais da Volkswagen, o diâmetro do cilindro é de 76,5 mm, o curso 

do pistão é de 86,90 mm e a taxa de compressão é de 11,5:1. 
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Apesar do motor ser 1.6, ou seja, 1600 cm³, este não é um valor exato, mas com os 

dados do diâmetro do cilindro e do seu curso, é possível obter esse valor. Para este cálculo, 

será usada a equação de definição de cilindrada: 

𝐶 =  
𝜋. 𝐷2

4
. 𝑙. 𝑛                                                                                                                         (36) 

onde: 

C: Cilindrada [cm³] 

D: Diâmetro do cilindro [cm] 

l: curso do pistão [cm] 

n: número de cilindros 

𝐶 =  
𝜋. (7,652)

4
. 8,69.4 → 𝐶 = 1597,69 𝑐𝑚³                                                                 (37) 

Como o motor possui quatro cilindros, o valor da equação (37) será dividido por 

quatro. 

1597,69

4
= 399,42 𝑐𝑚³ 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

Aplicando a equação (24) para a taxa de compressão r e a cilindrada por cilindro, é 

plausível calcular o volume da câmara de combustão, também conhecido como volume 

morto. 

11,5 =  
399,4225 + 𝑣

𝑣𝑚
 → 𝑣𝑚 =  

399,4225

11,5 − 1
 → 𝑣𝑚 = 38,04 𝑐𝑚³ 

Um outro cálculo pertinente, é a altura deixada pelo cilindro para a abertura da 

válvula, que é descrito da seguinte forma: 

𝑣 =  
𝜋.𝐷²

4
. ℎ → ℎ =  

4.𝑣

𝜋.𝐷²
                                                                                                        (38)                                                                                                                  

ℎ =
4.38,04

𝜋. (7,652)
 → ℎ = 8,28 𝑚𝑚 
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O rendimento teórico é calculado com a equação (25), usando a taxa de compressão. 

𝜂 = 1 − 
1

11,51,4−1
 →  𝜂 = 0,6235 = 62,35% < 100%, o que não viola a 2ª Lei da 

Termodinâmica. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho se mostrou uma forma eficaz de obter dados de um motor 

automotivo. 

Os dados obtidos se mostraram consistentes com os dados fornecidos pelo fabricante 

do veículo, assim como quando foi comparado com a teoria, isso mostra que mesmo fazendo 

as aquisições de dados sem equipamentos profissionais, sem obedecer as normas que 

margeiam a obtenção de torque e potência, o scanner e o aplicativo se mostram bons 

equipamentos para a aquisição dos dados de um motor. 
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6 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como proposta para trabalhos futuros, fica a sugestão da obtenção da pressão na 

expansão, desta maneira é possível determinar a potência indicada, e consequentemente a 

pressão média indicada. Com os dados da potência indicada e usando os valores da potência 

efetiva já calculados neste TCC, pode-se determinar o rendimento mecânico. Os gráficos dos 

parâmetros supracitados, também ficam como proposta de trabalhos futuros. 

Uma outra proposta para futuros trabalhos é fazer a análise analítica do torque para os 

dois combustíveis. 

Outra sugestão de trabalho futuro, é fazer um estudo dos sensores utilizados para a 

medição. 
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8 APÊNDICE 

A tabela 8.1 mostra os dados corrigidos e calculados obtidos para a potência, torque, 

Potência efetiva Pe, Potência teórica Pt e Pressão média efetiva Pme para a gasolina. 

Rpm Potência [kW] Torque [N.m] Pe [kW] Pt [kW] Pme [bar] 

1120 9 85 9,96427 40,33208 24,50893 

1249 11 91 11,89631 46,05907 26,86149 

1386 12 95 13,78146 52,36947 26,40693 

1386 14 98 14,21666 58,98128 30,80808 

1558 18 111 18,10084 66,3029 35,23748 

1698 20 111 19,72736 72,25353 35,92462 

1838 22 112 21,54626 79,35151 36,50707 

2030 24 113 24,00949 88,47193 36,05911 

2259 27 113 26,71795 97,991 36,45418 

2446 27 113 28,92966 97,991 33,66721 

2628 31 112 30,80717 113,4607 35,97793 

2788 33 113 32,97461 120,95733 36,10115 

2934 35 113 34,7014 127,87057 36,38378 

3136 38 116 38,07522 139,92741 36,95791 

3276 41 120 41,14656 150,85635 38,17155 

3484 45 124 45,21767 165,43152 39,39437 

3642 48 125 47,6495 175,21311 40,19769 

3867 52 127 51,40274 189,19516 41,01371 

4061 55 129 54,83162 201,20338 41,30756 

4211 57 129 56,85692 207,75686 41,28473 

4342 58 130 59,08015 213,36718 40,74159 

4522 61 130 61,52935 224,96703 41,1433 

4668 64 131 64,0045 235,10838 41,81662 

4892 68 132 67,58787 248,43897 42,39575 

4994 69 132 68,9971 253,58257 42,14057 

5170 72 133 71,96985 264,65737 42,47582 

5347 74 132 73,87415 270,42326 42,21059 

5468 74 132 75,54589 270,42326 41,27652 

5652 75 131 77,49646 274,30284 40,4724 

5775 78 128 77,3696 284,94008 41,19481 

5867 77 126 77,374 283,46215 40,02898 
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Tabela 8.1: Dados obtidos corrigidos e calculados. (Fonte: Autor) 

A tabela 8.2 apresenta os dados de consumo específicos 

rpm Cons Esp [l/h] Cons Esp [g/kWh] 

1120 4,148 0,46089 

1249 4,737 0,43064 

1386 5,386 0,44883 

1386 6,066 0,43329 

1558 6,819 0,37883 

1698 7,431 0,37155 

1838 8,161 0,37095 

2030 9,099 0,37912 

2259 10,078 0,37326 

2446 10,078 0,37326 

2628 11,669 0,37642 

2788 12,44 0,37697 

2934 13,151 0,37574 

3136 14,391 0,37871 

3276 15,515 0,37841 

3484 17,014 0,37809 

3642 18,02 0,37542 

3867 19,458 0,37419 

4061 20,693 0,37624 

4211 21,367 0,37486 

4342 21,944 0,37834 

4522 23,137 0,3793 

4668 24,18 0,37781 

4892 25,551 0,37575 

4994 26,08 0,37797 

5170 27,219 0,37804 

5347 27,812 0,37584 

5468 27,812 0,37584 

5652 28,211 0,37615 

5775 29,305 0,37571 

5867 29,153 0,37861 
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Tabela 8.2: Dados obtidos corrigidos para o consumo específico em l/h e g/k.w.h para a 

gasolina (Fonte: Autor) 

A tabela 8.3 mostra os dados corrigidos e calculados obtidos para a potência, torque, 

Potência efetiva Pe, Potência teórica Pt e Pressão média efetiva Pme para o etanol. 

rpm Potência [kW] Torque [N.m] Pe [kW] Pt [kW] Pme [bar] 

986 6,75 65 6,71129 17,04843 20,41975 

1088 8,25 83 9,45633 26,08131 26,07445 

1232 10,5 90 11,61098 29,06203 28,2735 

1298 12 94 12,77669 34,10982 29,5301 

1298 13,5 99 13,4563 36,28056 31,10085 

1398 15 101 14,78578 39,65007 31,72915 

1491 16,5 103 16,08165 42,48176 32,35745 

1603 18,75 110 18,46469 45,23569 34,5565 

1727 20,25 110 19,89303 48,74775 34,5565 

1800 21 111 20,92239 51,03513 34,87065 

1925 22,5 112 22,57691 55,3831 35,1848 

1951 23,25 113 23,08615 56,67259 35,49895 

2084 24,75 113 24,65994 60,5216 35,49895 

2164 25,5 113 25,60658 62,85434 35,49895 

2306 27,75 113 27,28686 66,65152 35,49895 

2410 28,5 113 28,51749 69,34065 35,49895 

2495 28,5 113 29,52329 69,34065 35,49895 

2628 30,75 113 31,09708 75,61313 35,49895 

2711 32,25 113 32,07922 77,99122 35,49895 

2806 32,25 113 33,20335 77,99122 35,49895 

2931 33 114 34,9894 80,73867 35,8131 

3050 34,5 115 36,72937 84,73673 36,12725 

3155 37,5 116 38,32421 90,25106 36,4414 

3284 38,25 118 40,57896 93,36138 37,0697 

3284 41,25 119 40,92285 99,88657 37,38385 

3310 42 121 41,94007 102,9321 38,01215 

3525 45,75 124 45,77166 112,0363 38,9546 

3677 48 125 48,1304 117,3886 39,26875 

3785 50,25 126 49,94043 122,3845 39,5829 
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3895 52,5 128 52,20754 128,0738 40,2112 

3984 54 128 53,40047 131,0092 40,2112 

4136 56,25 129 55,87095 136,5818 40,52535 

4197 57 129 56,69496 138,5776 40,52535 

4337 58,5 129 58,58615 142,0249 40,52535 

4428 58,5 129 59,35173 142,0249 40,2112 

4428 60 129 59,81542 146,2044 40,52535 

4588 62,25 130 62,45721 152,101 40,8395 

4715 64,5 131 64,67982 157,6283 41,15365 

4810 66,75 131 65,98302 162,0994 41,15365 

4895 67,5 131 67,14904 164,3026 41,15365 

4958 68,25 131 68,01327 166,4409 41,15365 

5052 69,75 132 69,83178 170,2705 41,4678 

5154 72 133 71,78139 175,1109 41,78195 

5275 72 133 73,4666 175,1109 41,78195 

5303 73,5 132 73,30125 179,4459 41,4678 

5407 73,5 132 74,7388 179,4459 41,4678 

5407 75 132 74,7388 182,2452 41,4678 

5513 75,75 130 75,04939 183,5541 40,8395 

5651 76,5 129 76,33625 186,5802 40,52535 

5720 79,5 129 77,26833 188,8481 40,52535 

5796 79,5 127 77,0811 188,9842 39,89705 

5858 78,75 127 77,90564 188,9842 39,89705 

5954 78 125 77,93538 190,9023 39,26875 

6016 78 125 78,74693 190,9023 39,26875 

Tabela 8.3: Dados obtidos corrigidos e calculados. (Fonte: Autor) 

A tabela 8.4 apresenta os dados para o consumo específico no etanol. 

rpm Cons Esp [l/h] Cons Esp [g/kWh] 

986 2,631 0,38978 

1088 4,025 0,48788 

1232 4,485 0,42714 

1298 5,264 0,43867 

1298 5,599 0,41474 

1398 6,119 0,40793 

1491 6,556 0,39733 
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1603 6,981 0,37232 

1727 7,523 0,37151 

1800 7,876 0,37505 

1925 8,547 0,37987 

1951 8,746 0,37617 

2084 9,34 0,37737 

2164 9,7 0,38039 

2306 10,286 0,37067 

2410 10,701 0,37547 

2495 10,701 0,37547 

2628 11,669 0,37948 

2711 12,036 0,37321 

2806 12,036 0,37321 

2931 12,46 0,37758 

3050 13,077 0,37904 

3155 13,928 0,37141 

3284 14,408 0,37668 

3284 15,415 0,3737 

3310 15,885 0,37821 

3525 17,29 0,37792 

3677 18,116 0,37742 

3785 18,887 0,37586 

3895 19,765 0,37648 

3984 20,218 0,37441 

4136 21,078 0,37472 

4197 21,386 0,37519 

4337 21,918 0,37467 

4428 21,918 0,37467 

4428 22,563 0,37605 

4588 23,473 0,37708 

4715 24,326 0,37715 

4810 25,016 0,37477 

4895 25,356 0,37564 

4958 25,686 0,37635 

5052 26,277 0,37673 

5154 27,024 0,37533 
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5275 27,024 0,37533 

5303 27,693 0,37678 

5407 27,693 0,37678 

5407 28,125 0,375 

5513 28,327 0,37395 

5651 28,794 0,37639 

5720 29,144 0,37008 

5796 29,165 0,37035 

5858 29,165 0,37035 

5954 29,461 0,37771 

6016 29,461 0,37771 

Tabela 8.4: Dados obtidos corrigidos para o consumo específico em l/h e g/k.w.h para o 

etanol (Fonte: Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


