
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 CENTRO DE TECNOLOGIA   

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

Aleff Jones Francisco Goulart 

 

 

 

 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS PARÂMETROS DE COMBUSTÃO EM UM 

MOTOR TURBOALIMENTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria - RS 

2019



 
 

 

 

Aleff Jones Francisco Goulart 

 

 

 

 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS PARÂMETROS DE COMBUSTÃO EM UM 

MOTOR TURBOALIMENTADO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação 
apresentado ao Departamento de Engenharia 
Mecânica da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) como requisito parcial para a 
obtenção do título de Engenheiro Mecânico. 

 
Orientador(a): Prof. Mario Eduardo Santos Martins, PhD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Santa Maria - RS 

2019



 
 

 

 

Aleff Jones Francisco Goulart 

 

 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS PARÂMETROS DE COMBUSTÃO EM UM 

MOTOR TURBOALIMENTADO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação apresentado ao Departamento de Engenharia 
Mecânica da Universidade Federal de Santa Maria como requisito parcial para a obtenção do 

título de Engenheiro Mecânico. 
 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 
 

 

__________________________________________ 

Mario Eduardo Santos Martins, PhD. (UFSM) 

(Presidente/Orientador) 

 

 

__________________________________________ 

Cássio Lino Cassol Görck, (Eng. Mecânico) 

 

 

__________________________________________ 

Thompson Diordinis Metzka Lanzanova, PhD. (UFSM) 

 
 
 

 

 

 

Santa Maria - RS 

2019 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à minha família, e em destaque a minha Mãe, 

Lair C. Goulart por todo apoio fornecido durante a graduação. Não tenho palavras para 

expressar como você foi fundamental em todo o meu processo de aprendizado.  

Gostaria de agradecer os meus avós Antônio E. Goulart e Maria S. Goulart por sempre 

terem uma palavra de conforto e motivação. 

Gostaria de agradecer também à Hiasmin A. Alves por todo apoio e carinho durante esta 

etapa. 

Gostaria de agradecer a todos os meus amigos e colegas que de alguma forma direta ou 

indireta contribuíram com este trabalho. Em especial aos amigos Alexandre Piccini, Pedro 

Carvalho e Victor Magno.  

Gostaria de agradecer ao Formula UFSM pela oportunidade de aprendizado e pelas 

amizades que vou levar para a vida inteira.  

Gostaria de agradecer ao meu orientador Prof. Dr. Mario E. S. Martins, pelo incentivo, 

confiança e por todo conhecimento repassado. 

Também gostaria de agradecer a todos os integrantes do Grupo de Pesquisa em Motores, 

Combustíveis e Emissões GPMOT por disponibilizar todo suporte para realizar este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS PARÂMETROS DE COMBUSTÃO EM UM 

MOTOR TURBOALIMENTADO 

 

AUTOR: Aleff Jones Francisco Goulart 
ORIENTADOR: Mario Eduardo Santos Martins 

 

Dentro do contexto dos motores de combustão interna na indústria automotiva, diversos 

são os atuais desafios para aumentar a eficiência dos motores por meio de novas tecnologias e 

conceitos como o downsizing e a utilização da turbocompressores. Sendo assim, entender os 

fenômenos e os principais parâmetros que influenciam o comportamento da combustão é 

fundamental para realizar a calibração de motores e aumentar a eficiência energética. Este 

trabalho analisa o desempenho de um motor de ignição por centelha através do processo de 

combustão e da taxa de liberação de calor. Por meio deste, é analisado indiretamente a 

influência da: carga, intensidade de turbulência, avanço de ignição e mistura ar/combustível nos 

parâmetros de combustão. O procedimento experimental foi conduzido com um motor de 4 

cilindros 1,8L equipado com um turbocompressor, com razão de compressão 8:85 e injeção de 

combustível no duto de admissão. Ao final, são apresentados resultados para descrever a taxa 

de liberação de calor e a estabilidade da combustão. Foi possível obter melhorias no 

desempenho e alcançar regimes de operações estáveis com COV inferior a 3% para os 

pontos avaliados.  

 

Palavras-chaves: Avanço de ignição; Calibração de motores; Combustão. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF COMBUSTION PARAMETERS OF A 
TURBOCHARGED ENGINE 

 

AUTHOR: Aleff Jones Francisco Goulart 
ADVISOR: Mario Eduardo Santos Martins 

 

 Currently within the context of internal combustion engines, there are several challenges 

to increase engine efficiency through new technologies and concepts in the automotive industry, 

such as downsizing and turbocharging. For this reason, understanding the phenomena and the 

fundamental parameters that influence the combustion behavior is important to conduct engine 

calibration procedures and increase the energy efficiency of internal combustion engines. This 

undergraduate thesis analyses the performance of a spark ignition engine through the 

combustion process and the heat release rate. Hereby, the influence of: charge, turbulence 

intensity, ignition advance and air/fuel rate on the combustion parameters is analyzed indirectly. 

The experimental procedure was conducted with a 1.8L 4-cylinder engine equipped with a 

turbocharger with 8:85 compression ratio and fuel injection system in the intake duct. Finally, 

results are presented to describe the heat release rate and combustion stability. Performance 

improvements and stable operating regimes with COV  less than 3% were achieved for the 

evaluated points. 

 

Keywords: Spark Advance, Engine Calibration, Combustion.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os Motores de Combustão Interna (MCI) desempenham um papel fundamental 

na sociedade, principalmente na indústria automobilística, transporte de passageiros, 

cargas e serviços. Atualmente, a busca por processos alternativos de geração de energia 

e a eletrificação na mobilidade urbana reflete a preocupação da sociedade com o meio 

ambiente. Entretanto, o aumento da eficiência e a redução de emissões de poluentes dos 

MCI ainda são pontos a serem aperfeiçoados devido a sua grande quantidade existente no 

mercado. 

Há alguns anos atrás, era comum a utilização de motores com grande 

deslocamento volumétrico que desenvolviam potências relativamente baixas. Motores 

como o que equipava o Ford Mustang chegavam a ter deslocamento volumétrico de 7 

litros e desenvolver aproximadamente 280 kW. Ou seja, essa classe de motores possuía 

uma baixa potência específica (potência/volume). Com o passar dos anos, os projetos de 

motores passaram a ter requisitos diferentes baseados agora em um novo conceito de 

potência especifica, os motores downsizing, nos quais a redução do volume é compensada 

com a sobrealimentação de turbocompressores a fim de aumentar sua eficiência. 

Para alcançar grandes eficiências energéticas com baixas emissões, os avanços 

relacionados ao gerenciamento do motor foram expressivos. Os módulos controladores 

ou Eletronic Control Unity (ECU’s) realizam toda a gestão de controle dos veículos por 

meio de sensores e atuadores conectados a esta unidade. As ECU’s possuem softwares 

que permitem a gestão otimizada de parâmetros como a mistura ar/combustível e o avanço 

de ignição, sendo estas duas, as principais variáveis que influenciam o comportamento da 

combustão. Para cada regime de operação (pressão na admissão e rotação) haverá um 

ponto que pode maximizar os parâmetros de performance como torque, potência e ainda 

reduzir o consumo específico. Portanto, a calibração de motores é uma etapa fundamental 

dentro do desenvolvimento de um MCI. 

Este trabalho apresenta uma abordagem objetiva na análise da combustão 

realizada em um motor Volkswagen, 4 cilindros com 1,8 litros de volume deslocado. O 

motor foi equipado com um turbocompressor e a pressão máxima do cilindro limitada em 

90 bar. A fim de garantir aumento de performance sem detrimento da estabilidade na 

entrega de torque, o procedimento deste trabalho visa demonstrar a influência da mistura 

ar/combustível e da pressão do cilindro para estabilizar a combustão e desenvolver o 
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maior torque possível. O parâmetro utilizado para verificar a variabilidade entre os ciclos 

da combustão foi a Covariância da Pressão Média Efetiva Indicada (COV ). 

Assim como definido por diferentes autores, o ponto ideal para realizar a ignição 

é aquele que forneça o maior torque possível, Minimum Spark Advance for Maximum 

Brake Torque (MBT). Todavia, o desafio desse trabalho é encontrar uma relação de 

compromisso entre o melhor ponto de ignição e a estabilidade de combustão mantendo a 

pressão máxima no cilindro abaixo de 90 bar e a temperatura da exaustão em 

aproximadamente 900 °C. Além disso, essa relação de compromisso não pode ficar 

suscetível a fenômenos anormais da combustão, como em destaque detonação. Os dados 

de saída foram uma análise detalhada da combustão em pontos específicos de rotação e 

carga.  

1.1. OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como principal objetivo realizar uma investigação sobre a 

influência da mistura ar/combustível e do avanço de ignição na performance e na 

estabilidade da combustão por meio da análise da liberação de calor em um motor 

equipado com turbocompressor.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

a) Identificar os principais parâmetros que influenciam o processo de liberação 

de calor;  

b) Verificar a influência da Fração de Massa Queimada (MFB) no MBT; 

c) Investigar a influência da mistura ar/combustível na duração da combustão e 

no desempenho; 

d) Analisar a estabilidade da combustão em testes experimentais de bancada por 

meio do coeficiente de variabilidade da pressão média efetiva indicada 

COV . 

e) Melhorar a eficiência e garantir pontos de operações estáveis com COV  

inferior a 3%. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

Quando os motores são utilizados para desenvolver alto desempenho, o uso de 

turbocompressores é frequente. Em muitos casos, o maior desempenho é alcançado 

quando encontrado uma relação de compromisso entre o maior torque possível 

combinado com níveis satisfatórios de dirigibilidade. Por meio da análise da liberação de 

calor nos MCI, é possível compreender detalhadamente a influência da mistura 

ar/combustível e do instante mais apropriado para realizar a ignição e proporcionar a 

maior eficiência do ciclo. Para isso, é necessário realizar uma análise dos parâmetros de 

combustão a fim de ressaltar a importância em encontrar a maior eficiência. Os ensaios 

experimentais permitem maior compreensão do tema e dos fenômenos associados ao 

estudo. 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

2.1. CICLO OTTO 

Atualmente, os ciclos mais utilizados em motores de combustão interna são 

aqueles classificados conforme os ciclos de trabalho, tipo Otto e diesel. No ciclo Otto, o 

processo de combustão ocorre a volume constante enquanto que no ciclo diesel a 

combustão ocorre à pressão constante. Além da maneira como ocorre a combustão, os 

motores são classificados quanto ao número de ciclos que compõe sua operação, ou seja, 

motores de quatro tempos possuem um enchimento volumétrico e uma combustão para 

cada 720°, enquanto que nos motores de dois tempos esses eventos ocorrem para cada 

ciclo de 360°.  

No ciclo Otto, a liberação de energia do combustível ocorre com a ignição da 

mistura ar/combustível pela centelha da vela de ignição. Sendo assim, é possível afirmar 

que a combustão não ocorre de maneira instantânea como em um ciclo ideal e, portanto, 

haverá um ponto ótimo para iniciar a combustão que fornecerá o mínimo trabalho de 

compressão e o máximo trabalho de expansão. Esse conceito será apresentado 

detalhadamente, pois, é um parâmetro fundamental neste trabalho. 

Tipicamente no ciclo Otto, a injeção de combustível é realizada na porta de 

admissão ou diretamente dentro do cilindro, o que resulta em uma mistura ar/combustível 

não homogênea. Quando a mistura ar/combustível é inflamada pela centelha, desenvolve-

se uma frente de chama turbulenta que propaga-se através da câmara de combustão 

aumentando a temperatura e a pressão. Se a pressão no início da combustão for muito 
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alta, as chances para ocorrer fenômenos de combustão anormais como detonação (knock) 

aumentam pois, a temperatura e pressão da mistura podem atingir valores de autoignição 

da mistura. De acordo com (COLIN R. FERGUSON; KIRKPATRIC, 2016), a ocorrência 

de knock é o que limita a utilização de razões de compressão elevadas e consequentemente 

a eficiência dos motores ciclo Otto. 

Esse item mostra uma breve introdução ao equacionamento, características e 

conceitos do ciclo Otto.  

1. Admissão: aspiração da mistura ar/combustível originada devido à diferença de 

pressão entre a pressão na admissão e aquela dentro da câmara de combustão; 

2. Compressão: etapa na qual a mistura ar/combustível é comprimida do seu valor 

inicial causando assim o aumento da pressão e temperatura no interior do cilindro 

devido às válvulas de admissão e exaustão encontrarem-se fechadas. Ainda no 

final da compressão a centelha é fornecida pela vela de ignição para iniciar a 

combustão; 

3. Expansão: momento no qual ocorre a combustão da mistura ar/combustível e faz 

com que a pressão aumente abruptamente, elevando a temperatura. Como as 

válvulas permanecem fechadas, a pressão empurra o pistão no sentido contrário a 

compressão desde a proximidade do Ponto Morto Superior (PMS) até o do Ponto 

Morto Inferior (PMI). O trabalho do motor é desenvolvido e posteriormente 

pressão e temperatura decrescem até o pistão alcançar o PMI; 

4. Exaustão: Os gases resultantes da queima devem ser expulsos do cilindro através 

da abertura da válvula de escape. Assim, a pressão dentro do cilindro é levemente 

maior que a pressão atmosférica e o movimento do pistão no sentido de expulsar 

os gases promovem a exaustão idealmente completa da mistura ar/combustível 

queimada. Após o término da exaustão, o ciclo reinicia com o tempo da admissão 

novamente. 

A Figura 1 exemplifica o ciclo de um motor de combustão interna de quatro 

tempos ignição por centelha. Para exemplificar os modelos ideais de ciclos, a Tabela 1 

descreve a figura que caracteriza alguns dos diferentes modelos ideais de processos 

termodinâmicos em motores. 
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Figura 1 - Ciclo de um motor de combustão interna ignição por centelha 

 
Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

Tabela 1 - Processos termodinâmicos  

Processo Condições de contorno 

Compressão (1-2) 1. Isentrópico 

Combustão (2-3) 

1. Adiabática 
2. Combustão à: 

 Volume constante 
 Pressão constante 
 Parcialmente a volume 

constante e parte a pressão 
constante. Ciclo com pressão 
limitada 

Expansão (3-4) 1. Isentrópico 

Exaustão (4-5-6) 1. Adiabática 

Admissão (6-7-1) 

2. Eventos de válvulas ocorrem no PMS e 
no PMI 

3. Não ocorre variação do volume quando a 
diferença de pressão cai a zero na 
abertura dos eventos de válvulas 

4. Pressão na admissão e exaustão 
constantes 

5. Efeitos de velocidade desprezíveis 
Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

A Figura 2 mostra os diagramas de pressão versus volume dos ciclos ideais com 

operações em carga parcial e plena carga, Wide Open Throttle (WOT). Os números 

presentes na Tabela 1 caracterizam os processos termodinâmicos dos ciclos teóricos 

mostrados na Figura 2. 

a) Combustão a volume constante 

b) Combustão a pressão constante 

c) Combustão a pressão limitada 
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d) Combustão a volume constante com carga parcial 

e) Sobrealimentado com volume constante 

Figura 2 - Diagramas de Pressão X Volume dos ciclos teóricos 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

Segundo (COLIN R. FERGUSON; KIRKPATRIC, 2016), as relações 

termodinâmicas ideais que modelam o ciclo Otto são: 

a) Compressão isentrópica 

=  
 

  =  
 

 (2.1) 

b) Fornecimento de calor a volume constante 

 = ( − ) (2.2) 

c) Expansão isentrópica 

1
=  

 
 

1
=  

 
 (2.3) 

d) Rejeição de calor a volume constante 

 = ( − ) (2.4) 

As variáveis que aparecem nas equações acima são definidas como: 

 Massa específica do gás: =  
 

 

 Calor específico à volume constante ( ) 
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 Razão de compressão: =  
 

 

 Coeficiente politrópico ( ) 

Tendo em vista que a eficiência de um motor de combustão interna segue o mesmo 

princípio de qualquer máquina térmica que converte calor em trabalho, a relação entre o 

trabalho líquido obtido no motor e o calor fornecido ao mesmo pode ser facilmente obtida. 

O trabalho líquido em um ciclo é obtido pela diferença entre o calor fornecido e o calor 

rejeitado pelo mesmo ou pela diferença entre o trabalho de compressão e o de expansão 

do ciclo. 

=  =  
− 

= 1 −   (2.5) 

=   (2.6) 

A Figura 3 mostra graficamente como a eficiência térmica do ciclo Otto aumenta 

com a taxa de compressão e com o coeficiente politrópico.  

Figura 3 - Eficiência do ciclo Otto x razão de compressão 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

Teoricamente, quanto maior a razão de compressão mais eficiente é o ciclo. 

Entretanto, para valores muito elevados a ocorrência de detonação é um fator limitante 

que aparece no processo de compressão uma vez que as condições iniciais da mistura 

ar/combustível atingem as condições para autoignição da mistura, ocorrendo assim, 

detonação. Após essa abordagem dos ciclos, será descrito conceitos relacionados com a 
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liberação de calor associada à combustão da mistura ar/combustível. Os próximos tópicos 

serão utilizados para detalhar qual é o instante mais indicado para iniciar a combustão de 

maneira a maximizar o trabalho realizado pelo pistão. Além disso, fatores que alteram a 

estabilidade da combustão serão abordados detalhadamente a fim de definir critérios 

mensuráveis para proporcionar níveis satisfatórios de dirigibilidade. 

2.2.ASPECTOS GERAIS DE COMBUSTÃO 

De acordo com (GLASSMAN; YETTER, 2008), a combustão é uma reação de 

oxidação na qual uma substância reage quimicamente com o oxigênio do ar, ocorrendo a 

queima e a consequente liberação de energia na forma de calor. O processo ocorre com 

três parâmetros em condições favoráveis: combustível, disponibilidade de um 

comburente e uma fonte de calor promovida por inflamação forçada (centelha) ou auto 

inflamação (devido à alta temperatura). Após iniciar a combustão, a reação acontece 

espontaneamente até o momento em que é alcançado o equilíbrio entre a energia dos 

reagentes e dos produtos. As características da propagação de chama dependem 

consideravelmente da mistura ar/combustível não queimado e a forma como o 

escoamento acontece dentro da câmara de combustão, processo de transporte de massa, 

condução de calor e dinâmica dos gases. 

2.2.1. Estequiometria 

Quando a combustão é balanceada quimicamente, as relações entre os reagentes e 

produtos são ditos estequiométricos pois dependem da conservação de massa de cada 

elemento químico dos reagentes e da proporção necessária entre o combustível e o ar. 

Quando a disponibilidade de oxigênio for suficiente, o combustível poderá ser 

completamente oxidado. Nesse caso, o carbono contido no combustível é convertido em 

dióxido de carbono  e o hidrogênio em água. O mais comum é a reação de combustão 

com ar, na qual, cada mol de oxigênio consome 3,773 mols de nitrogênio atmosférico. 

Assim, em um processo de combustão completa de um hidrocarboneto de composição 

molecular  com ar, será: 

+  +  
4

( + 3,773 ) = +  
2

+ 3,773 +  
4

  (2.7) 

A equação (2.7) apresenta coeficientes indicados para hidrocarbonetos genéricos 

com o objetivo de definir a proporção estequiométrica entre o ar e o combustível. 
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Reescrevendo a equação (2.7) para a obtenção da relação ar/combustível, dependendo 

somente da composição do hidrocarboneto , onde ( = ): 

=
1 +  4  (32 +  3,773  28,16 )

12,011 + 1,008
=

34,56(4 +  )
12,011 + 1,008

 (2.8)  

Quando a mistura ar/combustível está com excesso de combustível é chamada de 

mistura rica. Ao contrário dessa característica, quando a mistura possui excesso de ar é 

dita como mistura pobre. Usualmente, a variável que relaciona a relação ar/combustível 

utilizada (instantaneamente) com a relação estequiométrica é o fator lambda. Na literatura 

adotada, utiliza-se também o fator (∅), inverso de Lambda.  

=   = ( / )
( / )

 (2.9) 

2.2.2. Temperatura adiabática de chama 

 Em um processo de combustão na qual não ocorre a geração de trabalho, a 

temperatura dos produtos da combustão é definida como temperatura adiabática de 

chama. Ou seja, essa temperatura é uma medida máxima que poderia ocorrer em um 

processo de combustão caso não houvesse perdas de calor por condução, convecção ou 

radiação. Essa temperatura leva em conta fatores como reações de dissociação que 

ocorrem consumindo calor nos produtos, mas não considera a combustão incompleta.   

 Segundo (GLASSMAN; YETTER, 2008), a temperatura adiabática de chama é 

máxima para razões de equivalência levemente ricas, ( ∅ ≅ 1,05 ). Se não houvesse 

dissociação, o máximo ocorreria exatamente para o valor estequiométrico. Entretanto, 

essa diferença na razão de equivalência acontece devido aos efeitos da transferência de 

calor pois, considerando um sistema na qual ocorre a geração de trabalho, os fenômenos 

de perda de calor são expressivos. Logo, quando a quantidade em massa dos reagentes é 

levemente maior do que a dos produtos, seus efeitos manifestam-se no acréscimo da 

entalpia de combustão de maneira a compensar as perdas da transferência de calor, 

liberando então mais energia e atingindo valores máximos para a temperatura adiabática 

de chama. Esse fenômeno pode ser observado na Figura 4, que mostra a relação entre a 

razão de equivalência e a temperatura adiabática de chama para combustões a pressão e 

a volume constante.  



                                                        22 
 

Figura 4 - Influência da razão de equivalência do isoctano na temperatura adiabática de chama para 
combustão a volume e pressão constante 

 
Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

2.2.3. Chamas laminares pré-misturadas 

 De acordo com (TURNS, 2014), uma chama é uma propagação autossustentada, 

em velocidades subsônicas, de uma zona de combustão localizada. Essa onda de 

combustão que desloca-se em velocidade subsônica é denominada de deflagração. 

Quando a velocidade de propagação assume valores supersônicos, essa onda é 

denominada de detonação.  

 Em diferentes teorias propostas para caracterizar a taxa de liberação de energia na 

combustão, como a teoria da difusividade e a teoria térmica, quanto mais alta for a 

temperatura no início do processo de combustão, mais rápido ocorre a reação e mais altas 

serão as temperaturas resultantes (GLASSMAN; YETTER, 2008).  

De acordo com (HEYWOOD, 2018), a velocidade de propagação de chama 

laminar, é coordenada pelas propriedades da mistura ainda não queimada, temperatura, 

densidade da mistura e propriedades de transporte da mistura. Uma vez que a massa 

queimada é determinada pela taxa de subida da pressão e a área da frente de chama 

aproxima-se teoricamente por uma esfera, a velocidade da chama laminar pode ser 

determinada por: 

=  
⁄

 (2.11) 
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 O efeito da variação da velocidade de propagação da chama pode ser verificado 

para diversas razões de equivalência, assim como mostra a Figura 5. Em contraste aos 

efeitos causados pelas perdas de calor em um sistema no qual é considerada a geração de 

trabalho, observam-se velocidades máximas para a propagação de chama em misturas 

levemente ricas, assim como verificado anteriormente para o comportamento da 

temperatura adiabática de chama. Com a mistura levemente rica, ocorre maior liberação 

de energia capaz de compensar as perdas de calor, aumentando, consequentemente, a 

temperatura e a velocidade de propagação de chama. A velocidade de propagação laminar 

de chama, considerando os combustíveis da Figura 5 pode ser determinado por: 

= ,  (2.12) 

 Em que  e  são as condições iniciais de pressão e temperatura. , , a e b são 

coeficientes experimentais para os combustíveis testados. As constantes podem ser 

determinadas de acordo com os parâmetros da Tabela 2. 

= 2.18 − 0.8(∅ − 1) (2.13) 

=  −0.16 + 0.22(∅ − 1)  (2.14) 

, =  − ∅(∅ −  ∅ )  (2.15) 

A presença de frações residuais de gases não queimados na mistura ar/combustível 

causa o decréscimo da temperatura adiabática de chama e, consequentemente, a 

velocidade de propagação. O interesse em entender o comportamento de uma chama 

laminar é compreender os conceitos básicos das reações químicas a fim de entender sua 

estrutura, velocidade e propagação no meio pois, uma frente de chama turbulenta é 

composta também por uma região laminar. 

Tabela 2 - Parâmetros de combustão 
Combustível ∅   ∅ . 

Gasolina 1,21 30,5 -55 36 
Isoctano 1,13 26,3 -85 34 
Propano 1,08 34,2 -139 34 
Etanol 1,1 40 -200 37 

Metanol 1,11 36,9 -140 34 
Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 
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Figura 5 - Influência da velocidade de propagação de chama para diferentes combustíveis 

 
Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

2.3.CHAMA TURBULENTA 

Em escoamentos turbulentos, a variação da distribuição de velocidades, 

temperaturas e concentrações das espécies químicas é muito mais significativa do que em 

escoamentos laminares. Isso acontece devido aos vórtices gerados na frente de chama. Na 

prática, a turbulência aumenta a taxa de mistura entre o combustível e o comburente, 

tornando assim a taxa de difusão turbulenta muito superior a difusão laminar. Assim, com 

o aumento da taxa de consumo em massa dos reagentes, aumenta-se a taxa de liberação 

de energia. Em motores Spark Ignition (SI), conforme a rotação aumenta, a intensidade 

de turbulência também aumenta, tornando a combustão mais rápida e a eficiência do ciclo 

maior. 

(HEYWOOD, 2018) constatou experimentalmente que sem os efeitos da 

turbulência nos MCI, a taxa de propagação de chama diminui consideravelmente. 

Entender como a estrutura de chama se desenvolve no cilindro e os principais fatores que 

influenciam o escoamento dentro da câmara de combustão, como a velocidade de 

propagação de chama, intensidade de turbulência e composição da mistura, é fundamental 

para realizar melhorias de performance durante a calibração de motores. 

 Logo após o início da combustão, a frente de chama já é turbulenta e propaga-se 

com uma geometria esférica até atingir as paredes do cilindro. Geralmente, a pressão 
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máxima do cilindro desenvolve-se no momento que a frente de chama alcança as paredes 

do cilindro. Na Figura 6 pode-se verificar que a fração de massa queimada e a pressão 

aumentam expressivamente após a frente de chama consumir 2/3 da mistura não 

queimada presente na câmara de combustão. 

Figura 6 - Evolução da chama com o respectivo gráfico da pressão e fração de massa queimada 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

A fração de gases de escape não queimados em combustões incompletas afeta a 

taxa de liberação de energia e a velocidade de propagação de chama. Geralmente, esse 

efeito é mais característico em regimes de operações na qual a pressão na admissão é 

menor que a pressão na exaustão, ocorrendo assim o retorno dos gases da exaustão para 

a admissão e o consequente aumento da variabilidade cíclica da combustão. Na calibração 

de motores, muitas horas são destinadas a desenvolver estratégias que visam minimizar a 

instabilidade da combustão, assim como abordado por (DICKINSON; SHENTON, 2009) 

no desenvolvimento de estratégias alternativa para mapas de compensações em carga 

parcial.  

2.4. INTENSIDADE DE TURBULÊNCIA 

A turbulência possui movimento aleatório com características rotacionais 

denominadas de vórtices, que só são mantidos na presença de taxas de variações na 

velocidade do escoamento. Como o escoamento na câmara de combustão ocorre em 

regime pulsante, as instabilidades e flutuações intra-cíclicas caracterizam o 

comportamento geral do ciclo. Os parâmetros que definem a velocidade instantânea são: 

velocidade média do escoamento, flutuações em torno da velocidade média, 

comprimentos característicos e escalas de tempo. Essas variáveis em regime transiente 

originam a intensidade de turbulência. Para facilitar a compreensão imagina-se que seria 

possível fatiar uma sessão do escoamento e analisar sua velocidade instantânea, que seria 
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composta por duas parcelas, uma velocidade média e uma velocidade instantânea no 

ponto de interesse. 

( ) =  + ( ) (2.16) 

 é a velocidade média na unidade de tempo médio ( ) 

=  lim
→

1
 ( )

 
 (2.17) 

A intensidade de turbulência é a variação da componente de velocidade 

instantânea pela raiz quadrada do valor médio. 

=  lim
→

1  
 

/

 (2.18) 

Segundo (HEYWOOD, 2018), o valor da intensidade de turbulência  no 

momento da combustão tem valor aproximadamente igual a metade da velocidade média 

do pistão. A velocidade média do pistão varia de acordo com cada intervalo de ângulo  

do virabrequim.  

A Figura 7 mostra o perfil de variação média da velocidade no escoamento para 

um regime de operação com (a) pequena variabilidade e (b) grande variabilidade intra-

cíclica na velocidade do escoamento. É possível visualizar que o escoamento possui uma 

velocidade média e uma velocidade aleatória com grande taxa de variação. A taxa de 

variação é definida como intensidade de turbulência que posteriormente se manifesta 

como instabilidade na combustão. Portanto, a intensidade de turbulência é fundamental 

no escoamento pois resulta em características como a qualidade da mistura 

ar/combustível e a respectiva taxa de liberação de energia na combustão.   

Figura 7 - Representação da variação da velocidade do escoamento em função do ângulo de virabrequim 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

A duração da combustão é por vez afetada pela carga do motor e pela rotação. 

Geralmente, com o aumento da carga do motor ocorre a redução da duração da combustão 

devido a combustão ser mais rápida em função do aumento da intensidade de turbulência 
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e enriquecimento da mistura ar/combustível. Um efeito prejudicial a combustão pode ser 

o alongamento excessivo da frente de chama, causado por intensidade de turbulência 

muito elevada e a redução dos processos difusivos dentro da chama. Segundo (MANN; 

TING; HENSHAW, 2000), existe um comprimento e intensidade de turbulência que 

maximiza a taxa de liberação de energia.  

  Além de fatores como a geometria da câmara de combustão, a disposição da vela 

de ignição e a arquitetura do motor (cabeçote e trem de válvulas), os parâmetros que 

determinam como vai ser o escoamento durante a combustão nos MCI são:  

 Fração de massa queimada pois, relaciona-se diretamente com a pressão do 

cilindro 

 Variação da composição da mistura ar/combustível entre ciclos de combustão 

pois, determina a estabilidade do torque 

 Velocidade média do escoamento, intensidade de turbulência e escalas de 

comprimentos dos vórtices 

 Composição da mistura ar/combustível que determina a velocidade laminar local 

Os conceitos que foram abordados sobre combustão geral e combustão turbulenta 

nos MCI fundamentam esse trabalho a fim de: definir quais seriam os principais 

parâmetros abordados na análise experimental com o objetivo de avaliar indiretamente 

sua velocidade e estabilidade. 

2.5. PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A COMBUSTÃO 

EM MOTORES SI 

Nos motores do tipo Otto, a energia contida no combustível é utilizada na 

combustão para liberar calor através da reação de oxidação do combustível expandindo 

os gases e empurrando o pistão pelo aumento da pressão no cilindro e assim realizar 

trabalho. Olhando apenas para o evento de liberação de energia, é coerente imaginar que 

o processo não ocorre de maneira instantânea como em um ciclo teórico, onde a 

combustão ocorre a volume constante. O intervalo de tempo associado a liberação de 

calor é inerente a taxa de como a reação de oxidação do combustível acontece no cilindro, 

na qual a massa consumida pela frente de chama pode ser associada ao MFB. 

Assim, iniciando a combustão em um determinado ângulo de virabrequim, Antes 

do Ponto Morto Superior (APMS), a liberação de calor será descrita por uma curva 

característica em S que se estenderá até Depois do Ponto Morto Superior (DPMS), até 
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que toda massa de combustível seja consumida e não ocorrer mais liberação de energia, 

final do processo de expansão. A curva de fração de massa queimada em função do 

posicionamento angular do virabrequim pode ser calculada por meio do gráfico da 

pressão do cilindro. Por meio deste, é possível também obter informações quanto a taxa 

de liberação de calor por meio da equação (2.18). Essa equação relaciona a mudança da 

pressão com a quantidade de calor liberado pelo combustível durante a combustão, 

descontando as perdas por ineficiência, fendas e transferência de calor. Pela primeira lei 

da termodinâmica para um sistema aberto, tem-se que: 

= +  +  + ∑ℎ  (2.18) 

 Os termos são definidos como: 

 : energia liberada pela combustão 

  : variação da energia interna 

   : transferência de calor para as paredes do cilindro 

  : trabalho transferido para o pistão 

 ∑ℎ : representa o escoamento na região das fendas, (crevices) 

Manipulando a equação (2.18) e assumindo ∑ℎ = 0, chega-se a equação 

final para a taxa de liberação de calor, Apparent Heat Realese Rate (AHRR): 

 = +   (2.19) 

O termo  é a razão entre os calores específicos. Integrando a taxa de liberação de 

calor e normalizando a equação de 0 a 100%, obtém-se o perfil da combustão, composta 

por três fases distintas. 

Figura 8 - Fração de massa queimada x ângulo do virabrequim 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 
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 A Figura 8 ilustra as três fazes características da combustão: 

 ∆ : Intervalo angular associado entre o disparo da centelha e o tempo que uma 

pequena fração de massa é queimada e inicia a liberação de energia 

 ∆ : Define o intervalo angular na qual a maior fração da mistura ar/combustível 

é queimada no cilindro. Inicia no ponto que 10% da mistura é queimada, marcando 

o fim do desenvolvimento inicial da chama até o final da propagação no ponto em 

que 90% da energia foi liberada 

 ∆ : Duração total da combustão, é a soma do CA10 com o CA90 

O ângulo do virabrequim que representa o meio (ou “centro”) da combustão, 

crank angle (CA50), ou seja, onde 50% da massa ar/combustível é queimada no cilindro, 

marca, teoricamente, o ponto no qual desenvolve-se o torque máximo dos MCI. Segundo 

(HEYWOOD, 2018), para diversos regimes de operação e diferentes motores 

naturalmente aspirados, o torque máximo desenvolve-se com o “centro da combustão” 

em 8º DPMS. Diversos trabalhos como (KLIMSTRA, 1985) foram realizados até hoje 

para determinar mais precisamente o CA50 e o ângulo que corresponde a pressão máxima 

( á ) que proporciona a melhor performance. Os valores encontrados convergem para 

o CA50 próximo a 8º e ângulo de pressão máxima, á  próximo a 13° depois do PMS 

para os motores naturalmente aspirados.  

 Nos motores turboalimentados, o enchimento da câmara de combustão composta 

pela mistura ar/combustível aumenta consideravelmente com o acréscimo da rotação e da 

carga. O resultado é uma grande mudança na Indicated Mean Effective Pressure (IMEP). 

De acordo com (BLAIR, 1999), a IMEP dessa classe de motores é próximo de 24bar, 

enquanto que para os naturalmente aspirados esse valor fica em torno de 11 a 14bar. 

Proporcionalmente, significa que a potência desenvolvida é praticamente o dobro para 

qualquer regime de operação. Idealmente, a combustão com altas razões de compressão 

proporciona acréscimos de potência e eficiência. Entretanto, com razões de compressão 

muito elevadas, a operação dos MCI fica limitada por detonação. Assim, é usualmente 

atrasado em aproximadamente 6º a 10º o ponto de ignição dos motores turboalimentados 

de maneira a alocar o CA50 em aproximadamente 17° depois do PMS para prevenir a 

integridade dos componentes mecânicos e ocorrência de detonação, como mostrado na 

Figura 9, (BLAIR, 1999). Caso o CA50 fosse mantido próximo de 7º depois do PMS 

como nos motores aspirados, a tendência de detonação seria muito elevada.   
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Figura 9 - Ângulo de virabrequim para a posição do MFB para motores sobrealimentados 

 

Fonte: Adaptado de Blair, 1999. 

2.5.1. Avanço de ignição 

 Segundo (HEYWOOD, 2018), o processo de avanço de ignição tem o objetivo de 

realizar a ignição da mistura ar/combustível em um determinado instante de maneira que 

a pressão máxima no cilindro resulte no maior torque possível sem a ocorrência de 

fenômenos anormais na combustão. Esse processo de avanço de ignição é decorrente de 

como a combustão da mistura ar/combustível desenvolve-se no interior do cilindro. 

Assim, o ponto que otimiza os parâmetros de performance como torque, potência e 

consumo é conhecido como MBT. Esse parâmetro é obtido fazendo com que a taxa de 

subida de pressão produzida pelo processo de combustão da mistura ar/combustível 

coincida com a disposição geométrica do conjunto pistão-biela-manivela que 

disponibilize o maior trabalho útil no processo de expansão. O controle otimizado desse 

efeito está associado com o controle do avanço e atraso do ponto de ignição. A Figura 10 

permite compreender o porquê o torque do motor varia quando adianta-se o ponto de 

ignição. 

Quando o avanço de ignição é progressivamente adiantado APMS, a transferência 

de trabalho e calor no curso de compressão aumenta devido a ser desenvolvido forças 

contrárias ao movimento do pistão. Nesse caso, duas consequências operacionais são 

associadas, freio motor e detonação. No caso do freio motor, ocorre a redução da 

eficiência energética do ciclo. Em caso de detonação, poderá ocorrer a fadiga estrutural 

dos componentes do motor. Todavia, se a centelha estiver relativamente atrasada verifica-

se que o trabalho de expansão possui menor magnitude. 
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Figura 10 - Efeito do avanço de ignição na pressão do cilindro para diferentes avanços de ignição, MBT 
em 30° APMS 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

 Assim, a redução da eficiência energética estaria na fase de expansão, uma vez 

que a pressão máxima encontra-se defasada do ponto ótimo para a transferência de 

trabalho. Segundo (HEYWOOD, 2018), a calibração do controle de ignição é feita com 

base na seguinte metodologia: 

 Com o motor no dinamômetro em condições fixas de rotação e carga: 

o Adianta-se gradativamente o ponto de ignição de maneira a atingir MBT. 

O monitoramento do gráfico da pressão é fundamental para verificar a 

ocorrência de detonação 

o Retarda-se a ignição até atingir 1% a menos do torque desenvolvido em 

MBT. Esta estratégia é utilizada para garantir maior segurança do motor e 

prevenir a ocorrência de detonação por fatores externos  

2.5.2. Combustão anormal 

 Podem ocorrer diversos processos de combustão anormal nos MCI, destacando-

se: detonação e ignição superficial (knock e surface ignition). Esses fenômenos podem 

ser muito danosos ao motor, chegando a provocar a fratura estrutural dos componentes 

mecânicos. 

A detonação é o nome atribuído ao ruído característico que é transmitido através 

da estrutura do motor quando ocorre a ignição espontânea de uma parte da mistura ainda 

não queimada pela frente de chama. A ignição espontânea dessa porção da mistura 

ocasiona a formação de uma onda de detonação. Quando isso acontece, ocorre a liberação 
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de uma grande porção de energia causando o aumento de pressões locais e a propagação 

de ondas de pressão de amplitude indesejadas através da câmara de combustão.  

A ignição superficial é um fenômeno de combustão anormal ocasionado por um 

ponto quente dentro da câmara de combustão. Isso pode ocorrer pelo grau térmico da vela 

de ignição, depósitos incandescentes ou por qualquer outro meio que não seja a centelha 

de ignição. A ignição superficial implica no desenvolvimento irregular do ciclo de 

combustão podendo evoluir para detonação. 

A Figura 11 mostra o perfil do gráfico de pressão com a presença de três condições 

distintas: (a) combustão normal, (b) início de detonação e (c) detonação intensa. A medida 

que adianta-se a ignição, a intensidade de detonação aumenta. Portanto, a maneira mais 

efetiva de prevenir a integridade dos componentes é retardar o avanço de ignição. 

Figura 11 - Pressão no cilindro x ângulo do virabrequim para diferentes avanços de ignição e a ocorrência 
de detonação com diferentes intensidades 

 

Fonte: Adaptado de Heywood, 2018. 

2.5.3. Modelo de liberação de calor 

 O modelo matemático que descreve o processo de liberação de calor dos motores 

é denominado Modelo de Liberação Finita de Calor (Finite Heat Helease Model), que 

consiste em um modelo diferencial e a adição de calor é descrita em função do ângulo de 

virabrequim. Essa modelagem matemática é fundamental pois, descreve como a massa 

da mistura ar/combustível é consumida na reação de combustão. A taxa de fornecimento 

de energia ao sistema influencia diretamente a pressão, temperatura e a eficiência 

desenvolvida no ciclo. As equações encontradas na literatura para descrever o fenômeno 

são: 
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( ) =
1
2

 1 − cos
( −

Δ
 (2.19) 

( ) = 1 − exp − 
( − )

Δ
 (2.20) 

A primeira equação não é a mais adequada pois, não leva em conta fatores como 

características geométricas da câmara de combustão e o comportamento de como ocorre 

a queima durante a propagação, ou seja, o seu fator de forma. O segundo modelo insere 

um parâmetro n, no qual a função é ajustada para predizer o comportamento experimental 

para cada câmara de combustão. 

 Um bom projeto da câmara de combustão pode ser entendido como aquele que 

minimiza os efeitos das perdas de calor e assim produz o maior trabalho útil do ciclo.  O 

projeto que mais combina esse efeito é a câmara de combustão em forma hemisférica. 

Sua geometria possui a melhor relação superfície/volume e por conta disso aumenta a 

eficiência térmica (GIACOSA, 1947). Além disso, o projeto da câmara de combustão 

deve levar em conta o posicionamento da vela de ignição e das válvulas pois, impactam 

na taxa de liberação de calor, MFB.  

 Como outra opção, a equação de Wiebe é a equação mais utilizada atualmente 

para a modelagem termodinâmica da combustão, com base em parâmetros 

experimentalmente determinados e conhecidos. Sua equação é:  

( ) = 1 − exp −  
( − )

Δ
 (2.21) 

 O parâmetro a consegue adequar a queima para um instante maior ou menor e 

assim atribuir uma eficiência ao processo de combustão. Por outro lado, o parâmetro n 

ajusta o fator de forma da câmara de combustão. Segundo (HEYWOOD, 2018), os 

valores que mais se aproximam da realidade são a = 5 e n = 3.  

 = çã   çã    

 = â    

 = í   çã    

 = çã   çã    

 =      

 = ê     ã   

Os valores de n e da duração da combustão  dependem principalmente do tipo 

de motor, da rotação e da carga. Valores típicos para a duração da combustão giram em 

torno de 30° para os motores SI. 
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2.5.4. Variabilidade cíclica da combustão 

Durante o processo de combustão ocorrem diferenças no desenvolvimento e 

propagação de chama entre os ciclos do motor devido principalmente às diferenças nas 

condições iniciais da mistura ar/combustível no momento que ocorre a ignição e também 

por diferenças do escoamento entre os cilindros do motor. Essas variações indesejáveis, 

além de afetar o funcionamento regular do motor, aumentam o consumo específico de 

combustível e diminuem o desempenho. 

A análise da variabilidade cíclica da combustão, cycle-by-cycle variation (CBCV), 

é fundamental para avaliar regularidade de operação dos motores. Tal parâmetro é 

importante principalmente por conta de dois motivos:  

1. Após considerar um avanço de ignição como ótimo, MBT ou KLSA, para uma 

média de ciclos, um ciclo mais rápido irá desenvolver a pressão máxima 

atrasada em relação ao ponto “ótimo”. O mesmo acontece quando um evento 

de combustão ocorre mais lentamente, adiantando-se, assim, a pressão 

máxima. Nestes dois casos ocorre a perda de potência, mas o mais agravante 

é a tendência de ocorrer detonação devido à variabilidade da pressão e à 

magnitude da taxa de liberação de energia. (CHEN; WANG; RAINE, 2017) 

avaliou que o aumento da variabilidade cíclica aumenta a ocorrência de 

detonação em motores naturalmente aspirados e sobrealimentados. Os autores 

ainda mostram que a pressão máxima aumenta exponencialmente com o 

aumento da carga; 

2. As variações que ocorrem entre os ciclos da combustão podem comprometer 

a dirigibilidade dos veículos, (KRENZ, 2010).  

Geralmente, o indicador da CBCV é a covariância da pressão média efetiva 

indicada, COV . O valor indicado é aquele adquirido por meio de um sensor de pressão 

no cilindro. A equação (2.22) mostra a equação utilizada para determinar o COV . 

=   100 (2.22) 

 : Desvio padrão da pressão média efetiva indicada IMEP 

 : Média do IMEP 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. OBJETO DE ESTUDO 

Esta pesquisa consiste em uma avaliação experimental do comportamento da 

combustão em um MCI durante o processo de calibração realizado para pontos 

específicos de operação do motor. Foi utilizado um motor de 4 tempos, 4 cilindros, com 

1,8 litros de deslocamento volumétrico equipado com um turbocompressor. O sistema de 

gerenciamento do motor é realizado com uma unidade de controle eletrônico da 

MegaSquirt. As principais características do motor estão apresentadas na Tabela 3. Para 

determinar a pressão máxima do cilindro foi realizado simulação termodinâmica no GT-

Power. O modelo computacional foi ajustado com parâmetros de combustão adquiridos 

experimentalmente. O regime de operação utilizado é previsto como aquele que fornece 

a potência máxima, ou seja, 5000 rpm e 100 kPa de pressão na admissão. Os valores 

impostos no modelo para o CA50 e para a duração da combustão fornecem a pressão 

máxima inferior a 90 bar, como mostra a Figura 12. 

Tabela 3 - Especificações motor Volkswagen AP 1800 

Parâmetro Dimensão 
Volume deslocado 1800 cm  

Número de válvulas  8 
Diâmetro do cilindro 81 mm 

Curso do pistão 86,4 mm 
Razão de compressão 8,85 : 1 
Comprimento da biela 144 mm 

Diâmetro da válvula de admissão 38 mm 
Diâmetro da válvula de exaustão 33 mm 

Tipo de injeção Injeção eletrônica no coletor de admissão 
Port fuel injection 

Fonte: (Manual Motor Volkswagen AP 1800). 

3.2. INTRUMENTAÇÃO 

Para realizar o trabalho foram instalados alguns sensores no motor. Os principais 

sensores utilizados incluem sensores de pressão, temperatura, oxigênio, posicionamento 

angular e posicionamento do acelerador. Os sensores podem ser divididos em dois 

grupos: aqueles ligados à ECU e os ligados à outros sistemas de aquisição de dados. Os 

sensores são listados na Tabela 4 e Tabela 5, sendo que os considerados mais relevantes 

serão brevemente detalhados a seguir. 
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Figura 12 - Simulação da pressão máxima do cilindro 

 
Fonte: (Banco de dados do autor). 

Tabela 4 - Sensores ligados a ECU 

MEGASQUIRT 

Fonte: (Banco de dados do autor). 

Tabela 5 - Sensores ligados às outras placas de aquisição 

NI 6025 

INDICOM 
 

Fonte: (Banco de dados do autor). 

Os sensores utilizados nesse trabalho estão dispostos no motor conforme mostrado 

pela Figura 13. O sensor de pressão piezoelétrico utilizado para a análise de combustão 

neste trabalho foi o AVL GH 14D, mostrado na Figura 14. Seu princípio de 

funcionamento é baseado no aumento da pressão dentro do cilindro, que, por sua vez, 

TPS Posicionamento angular do acelerador 
Temperatura no Plenum Termistor 

Pressão no Plenum MAP 
Temperatura do motor ECT 

Sensor de oxigênio Sonda Lambda BOSCH LSU 4.2 

Pressão de combustível Sensor de pressão 10 bar 
Pressão no coletor de escape MPX 4250AP 

Temperatura dos gases da exaustão Termopar tipo K 
Temperatura do óleo  Termopar tipo K 

Sensor de pressão no cilindro AVL GH14D 
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resulta em uma força que comprime o elemento piezoelétrico contido no sensor e assim 

gera uma carga eletrostática proporcional à força. Este fornece um sinal que será 

direcionado ao condicionador de sinal AVL Indimicro 602. 

Figura 13 – Esquema representativo dos sensores instalados no motor 

 

Fonte: (Banco de dados do autor). 

Figura 14 - Sensor de pressão AVL GH 14D utilizado para aquisição dos dados de pressão 

 

Fonte: (AVL).  

3.3. ANÁLISE DE INCERTEZA 

Em qualquer medição realizada experimentalmente é encontrado flutuações 

estatísticas e variabilidade nos dados. Tendo em vista que a incerteza de um conjunto 

expressa a confiabilidade da medição, foi estimado às incertezas dos resultados 
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experimentais para a pressão no cilindro pois este é o principal sensor utilizado na análise 

da combustão. 

A análise de incerteza do tipo A, relaciona-se com o conceito estatístico do desvio 

padrão, que mede a variação dos dados em torno da média. A análise do tipo B diz respeito 

a erros sistemáticos, causados pela calibração do instrumento, condições de uso e outras 

variáveis que não conseguimos controlar, ou seja, às especificações do fabricante. Assim 

como abordado por (LANZANOVA, 2013) em sua análise de incerteza do tipo A, a 

estimativa de N medidas é dada pelo desvio padrão em relação ao valor médio, x. 

=  ̅ =
1

√
 

1
( − 1)

( −  ̅)  (3.1) 

A incerteza do tipo B foi calculada com base nas informações fornecidas pelo 

fabricante do sensor.  

= + +  +   (3.2) 

 A = linearidade: (0,3% * FSO bar) 

 B = repetibilidade: ,  
∗( )

 

 C = Fator de conversão analógico/digital:  
 ( ° )  

 D = gradiente de temperatura do material 

Com isso, é possível calcular a incerteza combinada, . Esta, por sua vez, é a 

variável de interesse para expressar a confiabilidade dos dados de pressão. A equação 

(3.3) é utilizada para calcular a incerteza combinada: 

= +  (3.3) 

Os resultados encontrados para a incerteza foram calculados em Excel. Os 

resultados podem ser encontrados detalhadamente no Apêndice B. 

3.4. PROCESSAMENTO DOS DADOS 

A aquisição e processamento dos dados de combustão foi realizada por meio do 

conjunto de ferramentas para análise de combustão da AVL. O IndiMicro 602 é o 

amplificador e condicionador do sinal de pressão. O condicionador de pulso universal 

389Z01 da AVL é utilizado para determinar a referência angular do ângulo do 

virabrequim com a pressão do cilindro. Posteriormente, o IndiMicro comunica-se com o 

software Indicom Mobile, onde é realizado o processamento dos dados de combustão. O 
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condicionador de pulso realiza a leitura do ponto de ignição e do tempo de injeção por 

meio de current-clamps, a fim de sincronizar as informações com os dados da ECU. O 

layout da janela de trabalho do software pode ser visto na Figura 15. Por meio deste, foi 

possível realizar a análise dos dados de combustão, como por exemplo, a pressão máxima 

do cilindro, duração da combustão e a pressão média efetiva indicada em tempo real. Essa 

ferramenta foi fundamental durante a calibração pois possibilitou o monitoramento da 

pressão e a prevenção de knock. O Indicom Mobile permite realizar cálculos, então é 

possível agilizar o processo de aquisição e análise de dados. Assim, o COV  foi 

adotado como principal parâmetro para verificar a estabilidade de combustão. 

Figura 15 - Parâmetros de combustão adquiridos pelo Indicom Mobile - AVL 

 
Fonte: (Banco de dados do autor). 

Tendo em vista que os valores do IMEP, Pmáx e outros parâmetros variam 

significativamente entre os ciclos para uma mesma condição de operação, o valor da 

pressão média efetiva IMEP é calculado pelo Indicom segundo a equação (3.4), que vem 

a ser a razão entre o trabalho indicado por ciclo e o volume deslocado. Além disso, 

também foi monitorado a variabilidade cíclica da pressão máxima a fim de ter mais de 

um critério de avaliação para a estabilidade da combustão.  

=
∫

 (3.4) 

 Com o valor da pressão média efetiva indicada adquirido para 200 ciclos, foi 

determinado por meio da equação (3.5) a potência indicada. 

=
     
  10

 (3.5) 
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A unidade de potência indicada resultante da equação (3.5) é kW. O IMEP é dado 

em (kPa), o volume deslocado  em (dm ), a rotação em (rps) e o  admitido como 2 

para os motores de quatro tempos. Logo, o torque indicado é determinado conforme 

mostrado pela equação (3.6). 

= 2     (3.6) 

3.5. DINAMÔMETRO 

Para realização das rotinas de testes, foi utilizado um dinamômetro de correntes 

parasita, MWD NL-260-E para MCI com capacidade de 295 kW @10000 rpm. O 

dinamômetro mostrado na Figura 16 encontra-se em uma célula de testes do laboratório 

de motores da UFSM, em que os controladores de temperatura do motor e do 

dinamômetro recebiam alimentação de água por meio de tubulações, válvulas 

controladoras de vazão. O sistema contava com um trocador de calor de passagem e uma 

torre de refrigeração. 

Figura 16 - Dinamômetro utilizado  

 

Fonte: (Laboratório de motores da UFSM). 

Na célula de testes foram instalados todos os equipamentos para realizar a 

aquisição de dados e controle do dinamômetro pela parte externa da célula, Figura 17. As 

informações de torque e potência brake foram adquiridas pelo software AccuDyno Evo 3. 

Por meio de sensores de pressão, umidade do ar e temperatura, o software avalia as 

condições na célula de testes para determinação dos fatores de correção de potência de 

acordo com a Norma ABNT ISO 1585:1996. Vale ressaltar que este dinamômetro não 

possui um sistema de controle em malha fechada de torque e velocidade de rotação. O 
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controle manual da rotação e torque originou grande dificuldade em estabilizar o motor 

em uma rotação constante devido a utilização da sobrealimentação. Com esse tipo de 

configuração, a taxa de subida da pressão na admissão era exponencial o que necessitava 

de uma resposta precisa para estabilizar as condições com alimentação forçada. 

Figura 17 - Controle da célula 

 

Fonte: (Banco de dados do autor). 

3.6. COMBUSTÍVEL E CONSUMO 

Para realizar os ensaios foi utilizado a mistura de etanol e água na concentração 

de 8% de água diluída em volume. O etanol hidratado foi fornecido pela usina do colégio 

politécnico da UFSM. Como é conhecido a densidade do etanol puro e da água na 

temperatura de 25 °C e 101,1 kPa, foi convertido a proporção volumétrica em mássica e, 

assim, determinado o poder calorífico inferior do E92W8 igual a 24,046 MJ/kg. O 

memorial deste cálculo pode ser encontrado no Apêndice A. A medição do consumo de 

combustível foi realizada por meio da balança de combustível da AVL. Esse equipamento 

realiza a medição pelo princípio gravimétrico, ou seja, o consumo é determinado medindo 

a variação do peso pela unidade de tempo, kg/s. 

3.7. METODOLOGIA DE TESTES  

 Para realizar este trabalho, os regimes de operações foram definidos de acordo 

com a norma de emissões para testes em regimes permanentes de bancada, (STANDARD, 

2007). Para este motor, os pontos mais representativos foram aqueles que caracterizam a 

operação na rotação de torque e potência máxima, ou seja, 3000 rpm e 5000 rpm. O 

procedimento experimental visava encontrar a melhor relação de compromisso entre:  
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1. Determinar o melhor ponto para iniciar a combustão de maneira a 

proporcionar estabilidade, não ultrapassar a pressão máxima do cilindro 

definida anteriormente e alcançar o maior torque possível; 

2. Investigar qual é o fator lambda que fornece a melhor performance para todas 

as condições de carga avaliadas. Duas classes de valores para o fator lambda 

foram utilizadas: rico e estequiométrico; 

3. Manter a temperatura da exaustão abaixo de 900°C. 

 Durante o procedimento experimental o motor foi inicialmente operado com o 

ponto de ignição e mistura ar/combustível que estabilizava o motor. A fim de organizar 

os testes, a análise foi dividida em duas rotinas de trabalhos: cargas inferiores e superiores 

a 100 kPa de pressão na admissão. 

Procedimento experimental para cargas inferiores a 100 kPa: 

1. Inicialmente, foi verificada a influência do fator lambda na performance e na 

estabilidade da combustão mantendo o ponto de ignição fixo. Para todos os 

regimes de operação estudados foram avaliados valores entre {0,78 ≤   ≤ 1}; 

2. Uma vez determinado o fator lambda que estabiliza a combustão e desenvolve a 

máxima performance, é então estudada a influência do avanço de ignição na 

estabilidade, eficiência e consumo quando alcançado MBT ou KLSA. O avanço de 

ignição foi avaliado para intervalos compreendidos entre {20° - 50°} antes do 

PMS. O avanço de ignição foi realizado gradativamente com intervalos de {5° e 

3°} do ângulo do virabrequim; 

3. O monitoramento da temperatura da exaustão foi um importante parâmetro 

adotado para garantir a integridade da turbina. O valor definido como limite de 

operação foi de 900°C.  

Procedimento experimental para cargas superiores a 100 kPa: 

1. Nestas condições, a calibração foi realizada de uma maneira diferente. Devido às 

limitações deste trabalho, como manter a pressão no cilindro inferior a 90 bar e 

atenuar as taxas de subidas exponenciais de pressão, a estratégia utilizada foi 

atrasar a ignição sem causar considerável detrimento de performance. Neste caso, 

o problema gerado foi que, além de causar instabilidade de operação, verifica-se 

o aumento acentuado da temperatura da exaustão; 

2. Os valores pré-definidos para o fator lambda foram calibrados inicialmente para 

aqueles em torno de 0,88. Todavia, quando a temperatura dos gases da exaustão 
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estava muito próxima do limite de operação da turbina, foi necessário enriquecer 

a mistura e adiantar sensivelmente a ignição. Além disso, nesse regime de 

operação foi identificado knock induzido pela alta temperatura dos gases da 

admissão. Durante os testes não foi controlado a temperatura na admissão por 

meio de um trocador de calor. Por conta disso, para as operações com 

temperaturas na admissão próximas de 100 °C foi verificado grande tendência de 

ocorrer detonação. 

A Figura 18 mostra o mapa dos 8 pontos de operações em função da rotação e da 

carga em que foi realizada a análise dos parâmetros de combustão neste trabalho.  

Figura 18 - Mapa dos pontos de operações avaliados 

 
Fonte: (Banco de dados do autor). 

4. RESULTADOS 

Os ensaios experimentais foram realizados como descrito anteriormente na 

metodologia de testes utilizando-se etanol hidratado E92W8. Em geral, foram obtidas 

melhorias de torque e estabilidade de combustão para praticamente todos os pontos 

avaliados. Os regimes de operações na rotação de 3000 e 5000 rpm com pressão na 

admissão superior a 100 kPa apresentaram maior necessidade de tempo para estabilizar o 

motor na condição desejada devido à limitação no controle do dinamômetro. Apesar deste 

problema não ter influenciado na medida de rotação e torque, os parâmetros de 

desempenho como torque e potência, mostrados nesta seção, são valores indicados, 

adquiridos e calculados com base na pressão do cilindro. 

 A seguir são apresentadas tabelas e gráficos com os resultados experimentais para 

rotações em 3000 e 5000 rpm com cargas diferentes que caracterizam operação com baixa 
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carga, carga parcial e plena carga. O critério utilizado para mensurar o valor de carga foi 

a pressão no sistema de admissão, plenum. Nesta seção, são feitos comentários objetivos 

para descrever os ensaios. Foi realizado a medição do consumo de combustível para dois 

pontos representativos de torque e potência, e, a partir destes, calculado a eficiência 

indicada com o objetivo de validar um modelo computacional em trabalhos futuros. 

4.1. ENSAIOS COM VARIAÇÃO DA RELAÇÃO AR/COMBUSTÍVEL 

Inicialmente, são mostrados os resultados para os parâmetros de combustão com 

a variação da relação ar/combustível. O fator de excesso de ar lambda ensaiado foi  =

0,78, = 0,88, = 0,95  = 1.  Os resultados obtidos são apresentados para as 

rotações de 3000 e 5000 rpm. Com o objetivo de avaliar apenas a influência da mistura 

nos parâmetros de combustão, o avanço de ignição foi mantido constante em 25° para 

todos os regimes avaliados. 

4.1.1. Ensaios na rotação de 3000 rpm 

Na condição de 3000 rpm, foi variada a carga para 65 kPa, 80 kPa, 100 kPa e 110 

kPa de pressão na admissão. A Tabela 6, Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9 mostram os 

resultados obtidos para os parâmetros de combustão avaliados. A partir dos resultados 

numéricos mostrados na Tabela 6 e Figura 19, objetiva-se mostrar que a velocidade de 

propagação de chama pode ser avaliada indiretamente por meio da duração da combustão, 

CA10-90.   

Sendo assim, é possível verificar que a duração da combustão diminui em função 

do enriquecimento da mistura para a mesma condição de carga e rotação. Ou seja, a 

velocidade de propagação de chama aumenta até um certo momento e, após esse ponto 

de inflexão da duração da combustão, a velocidade de propagação decresce 

sensivelmente. Caso a mistura continue sendo enriquecida, ocorre um aumento acentuado 

da variabilidade cíclica e decaimento do torque. Como a taxa de liberação de energia e a 

entalpia de reação são maiores para valores em torno de  = 0,88, é possível observar que 

as amplitudes da pressão máxima do cilindro influenciam o desenvolvimento do torque. 

Para valores em torno do  = 0,88 foi alcançado o melhor torque. 
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Tabela 6 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 65 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,78 65 3,89 17,7 20 33,4 17,2 5,1 13,9 
25 0,88 65 4,38 15,1 19,7 29,7 20,2 4,1 14,9 
25 0,95 65 3,63 25,6 18 41,5 18 8,7 16 
25 1 65 3,29 29,6 16 45 13 13 16 

Para 80 kPa de carga, a mesma investigação é realizada para determinar a melhor 

mistura ar/combustível. Nessa condição, não foi possível estabilizar o motor para valores 

abaixo de  = 0,85, caracterizando o melhor ponto de desempenho e estabilidade 

novamente em torno do  = 0,88 conforme mostrado na Tabela 7 e na Figura 20. 

Tabela 7 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 80 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 80 6,21 17,2 20 32 25,6 4,1 14,7 
25 0,95 80 5,94 19,7 20,5 35 23,7 11,3 16,7 
25 1 80 5,45 26,2 18,1 42,8 19,9 9,4 16,9 

 

Figura 19 - Influência da mistura ar/combustível na combustão para 65 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 
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Figura 20 - Influência da mistura ar/combustível na combustão para 80 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 

 

Novamente, é possível observar a seguinte tendência: ao deixar a combustão mais 

rápida, ocorre o decréscimo da variabilidade cíclica da combustão, expresso pelo 

COV  e COV á . mostrado na Tabela 8.   

Tabela 8 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 100 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 

Pressão 
na 

Admissão 
[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,78 100 9,58 8,4 16,2 23,8 46,7 1,3 8,6 
25 0,88 100 9,71 8,86 16 24 47 1,5 9,9 
25 0,95 100 9,43 9,2 16,7 25 45 1,6 9,8 
25 1 100 8,49 26,2 18,1 42,8 19,9 9,4 16,9 

Na rotação de 3000 rpm e 110 kPa de pressão na admissão, houve uma grande 

dificuldade em estabilizar o motor na rotação e carga desejada. Nesse ponto, onde 

desenvolvia-se o torque máximo do motor, a taxa de subida da pressão no coletor era 

exponencial e devido à dificuldade de manter o motor em regime permanente para 

aquisição de dados, não foi possível variar a mistura ar/combustível e verificar sua 

influência no desenvolvimento da pressão. A Figura 21 mostra o resultado alcançado. 

Na maior parte dos casos, em que a pressão na admissão é maior que 100 kPa, 

verificou-se que mesmo com a ignição atrasada, a duração da combustão é menor em 



                                                        47 
 

função do aumento da carga e da taxa de deformação do escoamento dentro do cilindro, 

o que resulta na maior velocidade de propagação de chama. Esse fenômeno proporciona 

melhorias na difusão dos reagentes potencializadas por maiores zonas de oxidação. Por 

outro lado, esses regimes de operações com velocidades de propagação de chama muito 

elevadas intensificam a tendência de ocorrer detonação, assim como será mostrado 

posteriormente. 

Tabela 9 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 110 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 110 10,91 7,4 15 24 54,6 1,1 7,3 
 

Figura 21 – Gráfico da pressão no cilindro para 110 kPa e 3000 rpm 

 

 Como a duração da combustão foi o parâmetro utilizado neste trabalho para 

analisar indiretamente a influência da mistura ar/combustível na velocidade de 

propagação de chama, a Figura 22 mostra resumidamente o comportamento da duração 

da combustão para diferentes cargas avaliadas na rotação de 3000 rpm. 
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Figura 22 - Influência da mistura ar/combustível na duração da combustão em 3000 rpm  

 

A influência da mistura ar/combustível na estabilidade da combustão pode ser 

verificada na Figura 23. É possível visualizar que os pontos nos quais obteve a menor 

duração da combustão foram também os pontos que minimizaram a variabilidade cíclica 

da combustão. Foi verificado que para esse setup de trabalho (aspectos geométricos do 

motor e combustível utilizado) em cargas parciais (65 e 80 kPa) obteve-se um 

comportamento similar na estabilidade da combustão para o fator lambda que 

proporciona o melhor desempenho e estabilidade. 

Figura 23 - Influência da mistura ar/combustível na estabilidade da combustão em 3000 rpm 
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4.1.2. Ensaios na rotação de 5000 rpm 

O mesmo procedimento realizado na rotação de 3000 rpm para determinar o fator 

lambda que proporcionasse a melhor estabilidade da combustão e desempenho foi 

realizado na rotação de 5000 rpm. A investigação foi feita novamente para os pontos com 

= 0,78, = 0,84, = 0,88, = 0,95  = 1.  

Na rotação de 5000 rpm, foi variada a carga para 65 kPa, 80 kPa, 100 e 130 kPa 

de pressão na admissão. O avanço de ignição foi mantido constante em 30° para condições 

abaixo de 100 kPa a fim de verificar apenas a influência da mistura ar/combustível na 

combustão. Para cargas acima de 100 kPa não foi verificada a influência individual da 

mistura ar/combustível na combustão devido aos testes serem limitados pela temperatura 

da exaustão.  Nesse regime de operação, devido à temperatura da exaustão chegar muito 

próxima de 900°C, o fator lambda utilizado foi aquele capaz de manter a temperatura 

estável e abaixo do limite de operação de 900°C. A alta temperatura alcançada na 

exaustão é resultado de utilizar o ponto de ignição atrasado para manter a pressão do 

cilindro com amplitudes mais baixas e prevenir a ocorrência de detonação.  

Novamente observa-se que a duração da combustão diminui para = 0,88 em 

diferentes cargas do motor. Além disso, é possível verificar pela Tabela 10 que, conforme 

a combustão fica mais rápida em função do enriquecimento da mistura, o CA50 e o ângulo 

no qual é desenvolvido a pressão máxima do cilindro andam em direção ao PMS durante 

o ciclo de expansão. Ou seja, na situação mostrada pela Figura 24 seria possível adiantar 

o ponto de ignição e conseguir aumentar o desempenho caso o motor não fique suscetível 

à detonação. 

Tabela 10 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 65 kPa de pressão na admissão e 5000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA 
50 

[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV
 [%] 

COV á  
[%] 

30 0,78 65 4,27 13,2 18,1 30 22,2 3,7 12,1 
30 0,88 65 4,59 9,12 15,7 26,2 26,4 2,3 11,1 
30 0,95 65 4,41 10,5 16,4 28,2 24,4 3,1 12,1 
30 1 65 4,28 11 16 29,5 23,7 3,7 13,2 

Novamente é observado que para a pressão na admissão de 80 kPa, o melhor 

desempenho, a menor duração da combustão e a melhor estabilidade da combustão são 
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alcançados para = 0,88, conforme mostrado na Tabela 11 e Figura 25. Para o ponto 

com = 0,84 a variabilidade cíclica aumenta consideravelmente. 

Tabela 11 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 80 kPa de pressão na admissão e 5000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

30 0,84 80 6,56 8,9 15,2 25,8 36 4,4 14,5 
30 0,88 80 6,61 8,4 15,3 25,4 36,6 1,82 9,5 
30 0,95 80 6,47 8,8 15,4 26 35,3 2,24 10,4 
30 1 80 6,21 9,8 16,1 27,2 33,4 2,76 10,9 

O regime de operação mostrado na Tabela 12 e na Figura 26 seria característico 

de potência máxima caso o motor fosse naturalmente aspirado. Nessa condição, é possível 

observar que, em função da carga, da rotação e do enriquecimento da mistura, a duração 

da combustão possui intervalo consideravelmente menor. 

Figura 24 - Influência da mistura ar/combustível na combustão para 65 kPa de pressão na admissão e 5000 

rpm 
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Figura 25 - Influência da mistura ar/combustível na combustão para 80 kPa de pressão na admissão e 5000 
rpm 

 

 
Tabela 12 - Parâmetros de combustão no interior do cilindro para 100 kPa de pressão na admissão e 5000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

30 0,84 100 9,75 6,4 14 23,3 55,8 1,27 8,39 
30 0,88 100 9,22 6 13 24,8 53,4 1,28 7,34 
30 0,95 100 9,48 6,2 13,7 24,7 53,6 1,2 7,62 
30 1 100 8,90 6,84 13,94 25,8 50,1 2,49 9,18 

Em suma, a influência da mistura ar/combustível na estabilidade e na duração da 

combustão para a rotação de 5000 rpm é apresentado na Figura 27 e Figura 28. 

Novamente é verificado que a estabilidade da combustão COV  diminui à medida que 

a combustão é mais rápida, o que proporciona maior estabilidade na combustão. Valores 

mais ricos que = 0,88 provocam aumento acentuado da instabilidade e prejudicam o 

torque. 
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Figura 26 - Influência da mistura ar/combustível na combustão para 100 kPa de pressão na admissão e 5000 
rpm 

 
Figura 27 - Influência da mistura ar/combustível na duração da combustão em 5000 rpm e diferentes 
condições de carga 
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Figura 28 - Influência da mistura ar/combustível na estabilidade da combustão em 5000 rpm 

 

4.2. ENSAIOS COM VARIAÇÃO DO PONTO DE IGNIÇÃO 

Essa sessão de resultados objetiva mostrar a influência do avanço de ignição no 

comportamento da combustão. Foi alcançado MBT para regimes de operações com cargas 

abaixo de 100 kPa de pressão na admissão. Outros pontos tiveram a performance limitada 

por detonação, KLSA. Assim como organizado anteriormente, serão mostrados os ensaios 

na rotação de 3000 e 5000 rpm. O ponto de ignição foi variado em intervalos de 5° APMS 

para cargas parciais e intervalos menores entre 3° e 5° APMS para plena carga. 

4.2.1. Avanço de ignição na rotação de 3000 rpm 

Para cada condição de carga avaliada, 65, 80, 100 e 110 kPa foi adiantado o ponto 

de ignição até alcançar o maior torque possível. O fator lambda utilizado para realizar 

esse procedimento foi aquele que proporcionou a melhor performance e estabilidade da 

combustão nos ensaios realizados anteriormente, ou seja, = 0,88.  

Para cargas parciais, o avanço de ignição foi realizado em intervalos de 5° APMS. 

Na Figura 29 e na Tabela 13 é possível verificar que conforme é adiantada a ignição, o 

torque e a amplitude da pressão são alterados sensivelmente até alcançar MBT, sendo que, 

a partir desse ponto, o aumento do torque é desprezível e a pressão mais elevada não 

proporciona melhorias no desempenho do motor. 
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Tabela 13 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 65 kPa de pressão na 
admissão e 3000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 65 4,38 15,1 19,6 29,6 20,2 4,1 14,8 
35 0,88 65 4,39 8,1 14,9 26,5 24,2 2,3 12,4 
40 0,88 65 4,23 8,7 15 28,9 22,9 3 14,2 
45 0,88 65 4,50 4,3 12,2 26,8 26,8 2,1 11,1 
50 0,88 65 4,53 1,1 10,1 25 29,2 1,6 10,1 

Na rotação de 3000 rpm e 80 kPa de carga foi verificado que conforme aumenta-

se a carga do motor, a combustão fica mais rápida e assim é necessário iniciar a combustão 

em um ponto mais afastado do PMS para que a pressão máxima do cilindro continue 

sendo desenvolvida em torno de 13° DPMS. Entretanto, observa-se na Figura 30 que 

nesse regime de operação, no qual a taxa de subida da pressão não é limitada por 

detonação, é alcançado MBT para valores da pressão máxima desenvolvida em torno de 

11° DPMS e CA50 em torno de 3° DPMS. 

Tabela 14 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 80 kPa de pressão na 
admissão e 3000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 80 6,38 17 20,6 32 25 4,1 14,7 
30 0,88 80 6,51 10,2 16,6 27,7 31,5 2,3 11,6 
37 0,88 80 6,53 8,1 15,1 28,1 33,2 2,2 11,5 
45 0,88 80 6,59 2,7 11 24,9 38,7 1,2 14,8 
55 0,88 80 6,58 5,5 6,2 23,1 45,4 1,7 5,1 

Para a carga de 100 kPa de pressão na admissão, foi possível alcançar MBT, 

conforme mostrado na Figura 31. Os parâmetros de combustão são mostrados na Tabela 

15. 

Tabela 15 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 100 kPa de pressão na 
admissão e 3000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°APMS] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 100 9,39 11,9 18,2 27,7 41,7 2,2 10,7 
30 0,88 100 9,43 7,8 15,3 25,6 46,9 1,39 9,38 
35 0,88 100 9,45 4,7 12,7 24,9 51 1,1 8,9 
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Figura 29 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 65 kPa de pressão na 
admissão e 3000 rpm 

 
 
Figura 30 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 80 kPa de pressão na 
admissão e 3000 rpm 
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Figura 31 -  Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 100 kPa de pressão na 
admissão 

 

Na rotação de 3000 rpm e carga de 110 kPa foi encontrado maior dificuldade em 

estabilizar a rotação no dinamômetro. Todavia, observa-se na Tabela 16 que o 

comportamento da combustão atende aos critérios estabilidade definidos neste trabalho. 

Tabela 16 - avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 110 kPa de pressão na admissão e 3000 
rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 110 10,91 7,4 15 24 55 2,2 10,7 
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Figura 32 – Pressão no cilindro para 110 kPa de pressão na admissão 

 

4.2.2. Avanço de ignição na rotação de 5000 rpm 

O mesmo procedimento efetuado para determinar o melhor avanço de ignição na 

rotação de 3000 rpm foi realizado para os pontos na rotação de 5000 rpm. É importante 

salientar que o fator lambda utilizado foi determinado anteriormente como aquele capaz 

de minimizar a variabilidade cíclica da combustão e proporcionar o melhor desempenho. 

Em função disso, parte-se da premissa que a duração da combustão estava em seu ponto 

ideal pois, a partir disso, pode-se estudar a influência do ponto de ignição na rotação de 

potência máxima.  

Tendo em vista que a duração da combustão diminui conforme aumenta-se a 

rotação do motor, o avanço de ignição terá grande efeito no desenvolvimento da 

combustão e no torque conforme mostra a Figura 33 e a Tabela 17. Em geral, é mostrado 

que conforme se adianta o início da combustão de maneira a alocar a pressão máxima em 

torno de 13° DPMS, a variabilidade cíclica da combustão diminui e o torque aumenta, 

quando não limitado por detonação. Para o primeiro ponto avaliado com carga parcial de 

65 kPa, é possível alcançar MBT. O ponto de ignição em MBT corresponde a 45° APMS 

e mistura com = 0,88. 
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Tabela 17 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 65 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 65 4,48 15 19,5 30,6 21,8 4,3 14,1 
35 0,88 65 4,59 9,1 15,7 26,2 26,4 2,3 11,2 
40 0,88 65 4,53 5,8 13,3 24,8 28,8 1,7 9,9 
45 0,88 65 4,69 1,6 10,3 22,2 32,5 1,2 7,7 
50 0,88 65 4,68 -0,6 8,5 21,8 34,5 1,6 6,6 

Com base nos dados coletados na rotação de 5000 rpm e 80 kPa, é possível 

perceber que os valores para a variabilidade cíclica da combustão diminuem à medida 

que a combustão torna-se mais rápida em função do aumento da carga e do avanço de 

ignição. A Figura 34 e a Tabela 18 mostram que é alcançado MBT com a ignição em 35° 

APMS. Nesse regime de operação, a fim de alocar a pressão máxima do cilindro em torno 

de 13° depois do PMS e desenvolver o torque máximo, o CA50 é adiantado em relação 

aos valores encontrados na literatura para o ponto ótimo em torno de 8° depois do PMS. 

Figura 33 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 65 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

 

O próximo ponto avaliado é característico por desenvolver a potência máxima 

quando este motor configura-se naturalmente aspirado, ou seja, em 5000 rpm e 100 kPa. 
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Sendo assim, o avanço de ignição é realizado com intervalos menores devido à pressão 

no cilindro aumentar exponencialmente conforme mostrado na Tabela 19 e Figura 35. 

Tabela 18 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 80 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

25 0,88 80 6,20 11,6 17,7 27,1 32,7 2,6 11,1 
35 0,88 80 6,71 5,1 12,9 23,6 40,3 1,1 7,9 
40 0,88 80 6,66 0,9 9,8 21 44,8 0,9 6,9 
45 0,88 80 6,54 -0,68 8,5 21,7 45,8 2,5 6,8 
50 0,88 80 6,52 -2,92 6,9 20,9 48,1 1,3 5,6 

  Nesse regime de operação, a fim de alocar a pressão máxima do cilindro em torno 

de 13° DPMS e desenvolver o torque máximo, o CA50 é adiantado em relação aos valores 

encontrados na literatura para o ponto ótimo em torno de 8° DPMS. 

Figura 34 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 80 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

 

Embora não tenha sido realizado a aquisição de dados enquanto o motor 

apresentava detonação, não foi possível adiantar mais a ignição do que 33° APMS, 

caracterizando assim este ponto limitado por detonação, KLSA. É importante salientar que 
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a detonação foi induzida pela alta temperatura da admissão, que chegou a alcançar 110 

°C. 

Tabela 19 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 100 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 
Pressão na 
Admissão 

[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-90 
[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

23 0,88 100 8,87 14,9 19,6 29,6 40,1 2,6 9,5 
27 0,88 100 9,39 10,1 16,9 26,1 48,2 1,8 10,1 
30 0,88 100 9,41 6 13,5 24,6 53,8 1,1 7,6 
33 0,88 100 9,63 4,2 12,3 23,5 57,2 0,98 7 

Figura 35 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 100 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

 
O último ponto avaliado neste trabalho é para a carga de 130 kPa. Nesse regime 

de operação, caso o avanço de ignição não fosse atrasado de maneira a desenvolver a 

pressão máxima do cilindro em aproximadamente 18° DPMS, o risco de ocorrer 

detonação seria muito elevado. Isso acontece principalmente devido ao turbocompressor 

aumentar a carga em função do aumento da razão de compressão efetiva do motor. Nessa 

situação, foi necessário atrasar o ponto de ignição a fim de tornar a combustão mais lenta 

e não alcançar a pressão limite do cilindro. 
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Nessa condição, quando foi realizado o primeiro teste com = 0,88, a 

temperatura dos gases da exaustão alcançou 900°C. Para atenuar essa condição mantendo 

a mesma amplitude de pressão no cilindro sem detrimento do torque, enriqueceu-se 

sensivelmente a mistura até se chegar em um ponto no qual não houve o aumento 

considerável do COV . Além das duas limitações encontradas: a pressão no cilindro e 

a temperatura da exaustão, foi verificada novamente a tendência de ocorrer detonação 

induzida pela alta temperatura da admissão como mostrado na Figura 36 pela área de 

trabalho da ECU.   

Figura 36 – Interface gráfica da ECU programável MegasquirtTM 

 

Sendo assim, o ponto foi adiantado sensivelmente até atingir a condição de KLSA. 

Os resultados encontrados nessa operação são mostrados na Tabela 20 e na Figura 37. 

Tabela 20 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 130 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

Avanço 
de 

Ignição 
[°CA] 

 

Pressão 
na 

Admissão 
[kPa] 

IMEP 
[bar] 

CA50 
[°CA] 

CAP á  
[°CA] 

CA10-
90 

[°CA] 

P á  
[bar] 

COV  
[%] 

COV á  
[%] 

19 0,86 130 11,49 13,8 18,8 28,4 57,2 3,1 10,4 
21 0,86 130 11,67 12,3 18,2 27,5 60,1 2,7 10,6 
23 0,86 130 11,86 10,2 16,5 26,1 64 2,4 9,49 
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Figura 37 - Influência do avanço de ignição nos parâmetros de combustão para 130 kPa de pressão na 
admissão e 5000 rpm 

 

4.3. ENSAIOS PARA VALIDAR A EFICIÊNCIA E O CONSUMO   

Com o objetivo de mostrar a influência do ponto de ignição no consumo de 

combustível e na eficiência indicada, Indicated Specific Fuel Consuption (IFSC), foram 

escolhidos os pontos de operação mais representativos, ou seja, aqueles que desenvolvem 

o torque e a potência máxima em WOT caso o motor fosse naturalmente aspirado. Esse 

regime de operação é o de 100 kPa de pressão na admissão nas rotações de 3000 rpm e 

5000 rpm.  

A Figura 38 mostra o que acontece com o comportamento do diagrama P x V 

quando é realizado o avanço de ignição até encontrar MBT na rotação de 3000 rpm e com 

lambda 0,88. É possível verificar que conforme é adiantado o ponto de ignição, a 

amplitude da pressão a volume constante otimiza o trabalho resultante. Analisando o 

comportamento da taxa de liberação de energia e do MFB mostrados na Figura 39, é 

possível verificar que embora a inclinação da reta entre os pontos 10-90 não mude 

significativamente em função do  ser mantido constante, o ponto no qual ocorre a maior 

taxa de liberação de energia do combustível é deslocado para o ponto ótimo em MBT. 

Sendo assim, os respectivos valores de torque e eficiência são mostrados na Tabela 21 na 

qual verifica-se que o consumo específico diminui em MBT. 
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Figura 38 - Diagrama P x V em 3000 rpm e 100 kPa 

 

Figura 39 - Taxa de liberação de calor aparente em função do avanço de ignição em MBT na rotação de 
3000 rpm 

 

 



                                                        64 
 

Tabela 21 - Parâmetros de performance na rotação de 3000 RPM 

Avanço de 
Ignição 

[°APMS] 
 

IMEP 
[bar] Torque [N.m] Potência [kW] ISFC [g/kW.h] 

Eficiência 
Indicada [%] 

25 0,88 9,39 134,7 42,3 482,7 31 
30 0,88 9,43 135,4 42,5 476,6 31,4 

35 0,88 9,45 135,6 42,6 472,9 31,7 

 Na rotação de 5000 rpm, 100 kPa e com o  fixo, é novamente investigado como 

a taxa de liberação de calor varia até atingir a condição de KLSA, mostrado na Figura 40. 

Nesse regime de operação foi verificado detonação para valores mais adiantados que 35° 

APMS.   

Tabela 22 - Parâmetros de desempenho em 100 kPa na rotação de 5000 RPM 

Avanço de 
Ignição 

[°APMS] 
 

IMEP 
[bar] 

Torque 
[N.m] 

Potência 
[kW] 

ISFC 
[g/kW.h] 

Eficiência Indicada 
[%] 

25 0,88 8,94 128 67 495,5 30,2 
30 0,88 8,93 128 67 504,8 29,6 
35 0,88 9,22 132 69 476,5 31,4 

Figura 40 - Taxa de liberação de calor aparente em função do avanço de ignição em MBT na rotação de 
5000 rpm 
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4.4. RESULTADOS GLOBAIS  

 Os resultados finais encontrados neste trabalho atendem aos critérios da 

variabilidade cíclica da IMEP e promovem melhorias no desempenho alcançadas por 

meio da análise da combustão. A Figura 41 e Figura 42 mostram os resultados obtidos 

para a melhor combinação da mistura ar/combustível e do avanço de ignição nos 

principais parâmetros monitorados durante o procedimento experimental. 

Figura 41 - Resultados do torque, avanço de ignição e mistura ar/combustível para os 8 pontos 

 

Figura 42 - Resultados da variabilidade da combustão, pressão máxima no cilindro e temperatura da 
exaustão para os 8 pontos avaliados 
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5. CONCLUSÃO 

 O monitoramento de fenômenos que ocorrem na combustão como, a variabilidade 

cíclica, duração da combustão, e a respectiva eficiência do ciclo foram estudadas por meio 

da influência do avanço de ignição e da mistura ar/combustível na taxa de liberação de 

calor aparente. No procedimento experimental almejava-se mostrar os parâmetros de 

combustão em pontos com cargas parciais e cargas superiores a pressão atmosférica. Para 

os ponto com pressão na admissão acima da pressão atmosférica, foi encontrado 

dificuldade no decorrer dos testes devido ao dinamômetro não possuir controle da 

velocidade de rotação e carga em malha fechada, sendo esses, controlados manualmente. 

Porém, os resultados para cargas parciais mostraram detalhadamente o comportamento 

da combustão. Tendo em vista que dificilmente seria possível alcançar 100 kPa de pressão 

na admissão sem a utilização do turbocompressor, considera-se os resultados satisfatórios 

para o comportamento da combustão nos regimes de operação com alimentação forçada. 

 Como o objetivo deste trabalho é realizar uma análise experimental da combustão 

a fim de obter melhorias no desempenho e na estabilidade da IMEP, as principais 

conclusões são as seguintes: 

 A duração da combustão é influenciada principalmente pela mistura 

ar/combustível, rotação e pela carga; 

 É possível diminuir a variabilidade cíclica da combustão por meio do 

enriquecimento da mistura ar/combustível. A mistura ar/combustível com  = 

0,88 proporcionou a menor duração da combustão capaz de minimizar o  COV  

e maximizar o torque; 

 Misturas ar/combustível levemente mais ricas que = 0,88 não promovem 

melhorias no desempenho, diminuem a taxa de liberação de calor durante a 

combustão e aumentam o COV ; 

 O avanço de ignição no sentido de alcançar MBT otimiza a eficiência do motor 

mas também aumenta a tendência de ocorrer detonação; 

 A fase da combustão ou CA50, não necessariamente precisa se desenvolver em 

torno de 8° depois do PMS para alcançar MBT. A posição do MBT medida através 

do CA50 que maximizou o desempenho ficou em torno de 4° depois do PMS para 

pressões abaixo da atmosférica;  

 Quanto maior for a variabilidade cíclica da combustão maior é a tendência de 

ocorrer detonação; 
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APÊNDICE A – Cálculo do PCI da Mistura E92W8 

O PCI do etanol hidratado com E92W8 foi determinado por meio do seguinte 

cálculo procedimento de cálculo: 

( ° , , ) = 785,5  (1) 

Á ( ° , , ) = 997,1  (2) 

( ° , , ) = 0,92 [ ] (3) 

Á ( ° , , ) = 1 − ( ° , , ) = 0,08 [ ] (4) 

=  ( ° , , ) ∗  ( ° , , ) = 722,6 [ ] (5) 

Á =  Á ( ° , , ) ∗  Á ( ° , , ) = 79,76 [ ] (6) 

 = + Á  = 802,4 [kg] (7) 

 =  /  = 0,9006 (8) 

 = 26,7  (9) 

Á  = 0 (10) 

_  =   ∗  + (1 -   ) Á   (11) 

_  = 24,046  (12) 
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APÊNDICE B – Análise de Incerteza 

 O apêndice B mostra os valores calculados para as tabelas de incerteza do tipo 

 e  e a incerteza combinada . As rotinas de cálculos para estimar a incerteza da 

pressão no cilindro e a IMEP foram realizadas com base na literatura adotada e nas 

informações fornecidas pelo fabricante do sensor. 

 INCERTEZA PARA A AMOSTRAGEM NA ROTAÇÃO DE 3000 RPM 

Figura 43: Incertezas da pressão no cilindro para a influência da mistura ar combustível na combustão em 
3000 rpm. Valores das incertezas em [bar] 

 
 
Figura 44 - Incertezas da IMEP para a influência da mistura ar/combustível na combustão. Valores das 
incertezas em [bar] 
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Figura 45: Incertezas da pressão no cilindro para a influência do avanço de ignição na combustão em 
3000 rpm. Valores das incertezas em [bar] 

 

Figura 46 - Incerteza da IMEP para a influência do avanço de ignição. Valores das incertezas em [bar] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        71 
 

 INCERTEZA PARA A AMOSTRAGEM NA ROTAÇÃO DE 5000 RPM 

Figura 47: Incertezas da pressão no cilindro para a influência da mistura ar combustível na combustão em 
5000 rpm. Valores das incertezas em [bar] 

 

Figura 48 - Incertezas da IMEP para a influência da mistura ar/combustível na combustão. Valores das 
incertezas em [bar] 
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Figura 49: Incertezas da pressão no cilindro para a influência do avanço de ignição na combustão em 5000 
rpm. Valores das incertezas em [bar] 

 

Figura 50 - Incertezas da IMEP para a influência da mistura ar/combustível na combustão. Valores das 
incertezas em [bar] 

 


