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RESUMO 

 

A modelagem de motores a combustão interna deve grande parte de sua importância 

ao uso de unidades de controle eletrônicas que buscam gerenciar as funções do motor. De 

forma a fornecer melhor suporte para o projetista de controle, a modelagem oferece 

informações que servem de planta, sobre a qual estratégias de controle serão 

desenvolvidas. 

Nesta dissertação, procurou-se estudar e modelar cinco fenômenos: a admissão de 

ar e de combustível, a produção de energia efetiva através da combustão, a evolução 

térmica do motor e o comportamento dos gases no sistema de exaustão. Investigou-se 

também, em todos estes fenômenos, a influência do uso de composição variada 

gasolina/etanol. 

Na admissão de ar, buscou-se estudar como a abertura da válvula borboleta e a 

velocidade do motor influenciam no fluxo de ar admitido, ponderando esta grandeza através 

de um fator de correção denominado eficiência volumétrica. Na admissão de combustível, 

no caso modelada para motores com injeção indireta na porta, procurou-se explanar 

quantitativamente sobre os diversos aspectos que influenciam a evaporação do 

combustível. Na geração de energia útil, priorizou-se a análise de como as características 

do motor e da combustão afetam a produção de torque. Na evolução térmica do motor, 

examinaram-se os principais fluxos energéticos do motor e os aspectos que os influenciam. 

Ademais, foram executadas as validações dos modelos levantados para o motor EA 

111 VHT 1.6l. Os resultados, com seus respectivos erros, podem ser encontrados neste 

trabalho. 

 

Palavras-chave: modelagem de motor, motor a combustão interna, motor bicombustível, 

modelagem de sistemas, composição variada gasolina/etanol. 
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ABSTRACT 

 

The internal combustion engine modeling owes big part of its importance to the use 

of electronic control units that aim to manage the engine functions. To provide better support 

to the control designer, the modeling offers information that can compose the plant, on which 

control strategies will be developed. 

In this master thesis, it was sought to study and to model five phenomena: the air 

intake and the fuel admission, the effective energy production from the combustion, the 

engine thermic evolution and the gas behavior in the exhaust system. It was also considered 

how the influence of the gasoline/ethanol varied composition affects all these phenomena. 

In the air intake, it was studied how the butterfly valve opening and the engine speed 

influence the intake air flow, pondering this variable through a correction factor named 

volumetric efficiency. In the fuel admission, in the case of this study modelled for port-fuel 

injection engines, it was attempted to explain quantitatively the many aspects that influence 

the fuel evaporation. In the mechanical energy generation, it was prioritized the analysis 

about how the engine and combustion characteristics affect the torque production. In the 

engine thermic evolution, it was examined the major energy flows and the aspects that 

influence them. 

Also, the validations of the models raised for the EA 111 VHT 1.6l engine were 

executed. The results, with its respective errors, can be found in this work. 

 

Keywords: engine modeling, internal combustion engine, bi-fuel engine, system modeling, 

gasoline/ethanol varied composition. 
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CONTRIBUIÇÃO 

 

A extensão dos modelos para veículos monocombustíveis desenvolvidos pelo 

Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich – Switzerland) para o emprego em 

veículos bicombustíveis, especificamente para o caso de composição variada 

gasolina/etanol. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

 

𝑝: Pressão no coletor em 𝑃𝑎; 

κ: Razão dos calores específicos, ou seja, κ =
𝑐𝑝

𝑐υ
 (adimensional); 

𝑅: Constante universal dos gases em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1; 

𝑉: Volume do coletor em 𝑚3; 

𝑚𝐸̇ : Fluxo mássico de entrada em 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1; 

ϑ𝐸: Temperatura dos gases no fluxo de entrada em 𝐾 ou temperatura à montante da válvula 

em 𝐾; 

𝑚𝑆̇ : Fluxo mássico de saída em 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1; 

ϑ𝑆: Temperatura dos gases no fluxo de saída em 𝐾; 

𝑐𝑝: Capacidade calorífica dos gases a pressão constante em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1; 

𝑐υ: Capacidade calorífica dos gases a volume constante em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1; 

𝐴(θ): Área de abertura da válvula borboleta em função do ângulo de abertura da válvula 

em 𝑚2; 

𝑑: Diâmetro do conector da válvula borboleta em 𝑚; 

𝐷: Diâmetro do duto no qual se situa a válvula borboleta em 𝑚; 

θ0: Ângulo da válvula borboleta na posição em que ela se encontra fechada em 𝑟𝑎𝑑; 

θ: Ângulo de abertura da válvula borboleta com relação à válvula fechada, ou seja, quando 

a válvula estiver fechada: θ = 0. Unidade: 𝑟𝑎𝑑; 

�̇�(𝑡): Fluxo de massa em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝑐𝑑: Coeficiente de descarga da válvula (adimensional); 
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𝐴(𝑡): Área de abertura da válvula em função do tempo em 𝑚2; 

𝑝𝐸(𝑡): Pressão à montante da válvula em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑆(𝑡): Pressão à jusante da válvula em 𝑃𝑎; 

𝑅: Constante dos gases para o ar em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1; 

Ψ(. ): Função fluxo (adimensional); 

𝑝𝑐𝑟: Pressão crítica onde o fluxo atinge condições sônicas no orifício em 𝑃𝑎; 

λι: Eficiência volumétrica (adimensional); 

𝑉𝑑: Volume de descolamento do motor em 𝑚3; 

𝑁: Metade do número de tempos do motor. Para motor de dois tempos, 𝑁 = 1. Para motor 

de quatro tempos, 𝑁 = 2 (adimensional); 

ω𝑒(𝑡): Velocidade angular do motor em 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 

𝑝𝑎𝑑𝑚: Pressão no coletor de admissão em 𝑃𝑎; 

λι𝑝(𝑝𝑎𝑑𝑚): Fator da eficiência volumétrica dependente da pressão no coletor de admissão 

(adimensional); 

λιω(ω𝑒) : Fator da eficiência volumétrica dependente da velocidade angular do motor 

(adimensional). 

𝑉𝑐: Volume de compressão em 𝑚3; 

𝑝𝑒𝑥ℎ: Pressão no coletor de escape em 𝑃𝑎; 

𝑚𝛽,𝑘: Massa de gás admitida pelo cilindro no instante discreto 𝑘 em 𝑘𝑔; 

𝑚𝛼,𝑘: Massa de ar através da válvula borboleta no instante discreto 𝑘 em 𝑘𝑔; 

𝑛𝑐𝑦𝑙: Número de cilindros (adimensional); 

𝜏𝑠𝑒𝑔: Duração de um segmento em 𝑠; 
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𝑉𝑚: Volume do coletor de admissão em 𝑚3. 

𝑝𝑚𝑒: Pressão média líquida equivalente em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑚𝜑: Pressão média combustível equivalente em 𝑃𝑎; 

𝐻𝑙: Poder calorífico inferior do combustível em 𝐽/𝑘𝑔; 

𝑇𝑒: Valor médio de torque em 𝑁.𝑚; 

𝑒(. ): Eficiência 𝜂𝑒 simplificada (adimensional); 

𝜁: Ângulo de ignição em °𝐴𝑃𝑀𝑆 (antes do ponto morto superior); 

𝑥𝑒𝑔𝑟 : Proporção de gases recirculados no coletor de admissão, ou seja, a taxa de 

recirculação (adimensional); 

Υ: Fator normalizado de composição do combustível FLEX (adimensional); 

𝑝𝑚𝑒0: Fenômenos que não possuem relação com a massa de combustível injetada num 

ciclo em 𝑃𝑎; 

𝜗𝑒: Temperatura do motor em 𝐾; 

𝑟𝑙: Carga relativa (adimensional); 

𝜗𝑎𝑑𝑚: Temperatura no coletor de admissão; 

𝑆: Curso do pistão em 𝑚; 

𝐵: Diâmetro do pistão em 𝑚; 

𝜗𝑒: Temperatura do motor em 𝐾; 

𝜗∞: Temperatura do motor quando está plenamente aquecido; 

Π𝑒,𝑚𝑎𝑥: a razão máxima de pressão no compressor; 

𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡: Temperatura do líquido refrigerador saindo do motor em 𝐾; 
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𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑖𝑛: Temperatura do líquido refrigerador entrando no motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚0: 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚 quando o motor está plenamente aquecido; 

𝜗𝑒𝑏: Temperatura no bloco do motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑏0: 𝜗𝑒𝑏 quando o motor está plenamente aquecido. 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔: Energia perdida no ciclo devido ao bombeamento em 𝐽; 

𝑆𝑇: Velocidade turbulenta de chama em 𝑚/𝑠; 

𝜑 : Coeficiente de intensidade da turbulência em 𝑠  (do inglês: turbulence intensity 

coefficient); 

𝑆𝐿: Velocidade laminar de chama em 𝑚/𝑠; 

𝜗0: Temperatura de referência em 𝐾 (𝜗0 = 298𝐾); 

𝑝0: Pressão de referência em 𝑏𝑎𝑟 (𝑝0 = 1 𝑏𝑎𝑟); 

𝑥𝑑𝑖𝑙: Taxa de gases queimados diluídos no cilindro (adimensional); 

𝑥𝑟𝑒𝑠: Taxa de gases residuais no cilindro (adimensional); 

𝑥𝑒𝑔𝑟,𝑐𝑦𝑙 : Taxa de gases queimados recirculados no cilindro, diferente da taxa de gases 

recirculados 𝑥𝑒𝑔𝑟 no coletor de admissão, devido à presença no cilindro dos gases residuais 

queimados (adimensional); 

𝐸: Concentração de etanol (adimensional) (𝐸 = Υ para escala EX); 

𝜙: Razão equivalente combustível/ar (adimensional); 

𝐴𝑒𝑥,𝑒𝑏: Área de contato dos dutos de saída com a cabeçote em 𝑚2; 

𝛼𝑒𝑥,𝑒𝑏: Coeficiente de transferência de calor para os gases de exaustão em  
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ ; 

𝜗𝑒𝑥ℎ: Temperatura dos gases de exaustão nos dutos de saída em 𝐾; 
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𝐴𝑐: Superfície da parede do cilindro em contato com o líquido refrigerador em 𝑚2; 

𝛼𝑐: Coeficiente de transferência de calor para o caso específico em  
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ . 

𝜗𝑐: Temperatura média da porção do líquido refrigerador interno ao cilindro em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑜: Temperatura do líquido refrigerador na saída do motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑖: Temperatura do líquido refrigerador na entrada do motor em 𝐾; 

𝐴𝑒𝑏: Área de contato entre o líquido refrigerador e a carcaça do motor em 𝑚2; 

𝛼𝑒𝑏: Coeficiente de transferência de calor para o caso específico em  
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ ; 

𝜎: Constante de Stefan-Boltzmann em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾4
⁄ ; 

𝐴𝑒𝑏,𝑎: Área de contato entre o motor e o ambiente em 𝑚2; 

𝜗𝑎𝑚𝑏: Temperatura ambiente em 𝐾; 

𝛼𝑒𝑏,𝑎: Coeficiente de transferência de calor para o caso específico em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ ; 

𝑚𝑤: Valor mássico da parede do cilindro em 𝑘𝑔; 

𝑐𝑤: Capacidade calorífica mássica da parede do cilindro em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ; 

𝑚𝑐: Valor mássico do líquido refrigerador interno ao motor em 𝑘𝑔; 

𝑐𝑐: Capacidade calorífica mássica do líquido refrigerador em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ; 

𝑄�̇�: Porção do fluxo 𝑄𝑤,𝑐̇  que sai do motor através do líquido refrigerador, em 𝐽/𝑠; 

𝑚𝑒𝑏: Soma das massas, em 𝑘𝑔, do cabeçote, do bloco do motor, da árvore de manivelas, 

do cárter e do volante; 
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𝑐𝑒𝑏: Média ponderada, em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ,  das capacidades caloríficas mássicas do cabeçote, 

do bloco do motor, da árvore de manivelas, do cárter e do volante, com a ponderação 

realizada segundo suas massas; 

𝑚𝑜𝑖𝑙: Massa de óleo interno ao motor em 𝑘𝑔; 

𝑚𝑟̇ : Fluxo mássico do liquido refrigerador pelo radiador em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝜐𝜐: Velocidade do veículo em 𝑚/𝑠; 

𝐴𝑟: Área de contato entre o radiador e o ambiente em 𝑚2; 

𝜗𝑟: Temperatura média do radiador em 𝐾; 

𝜗𝑎: Temperatura ambiente em 𝐾; 

𝜗𝑟𝑖: Temperatura do líquido refrigerador entrando no radiador em 𝐾; 

𝜗𝑟𝑜: Temperatura do líquido refrigerador saindo do radiador em 𝐾; 

𝑚𝑏𝑦̇  : Fluxo do líquido refrigerador que circunda paralelamente ao duto do radiador no 

circuito de refrigeração conforme figura 4.6, em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝑙𝑋→𝑌: Distância que o líquido refrigerador percorre entre os pontos X e Y em m; 

𝜐𝑋→𝑌: Velocidade do líquido refrigerador entre os pontos X e Y em m/s; 

𝜌𝑐: Densidade do líquido refrigerador em 𝑘𝑔 𝑚3⁄  (use a densidade da água); 

𝑚𝑋→𝑌̇ : Fluxo mássico de líquido refrigerador entre os pontos X e Y em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝐴𝑋→𝑌: Seção transversal do duto entre os pontos X e Y em 𝑚2; 

𝑚𝑓(𝑡): Massa de combustível presente no filme em 𝑘𝑔; 

𝑚�̇�(𝑡): Fluxo de massa pelo bico injetor em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝑚𝐸𝑉̇ : Taxa mássica de vaporização em 𝑘𝑔/𝑠; 
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𝜌𝑣𝑠 : Densidade dos vapores de combustível na superfície da mistura de combustível, 

aproximado como metade da densidade do combustível líquido [5].  

𝐴𝑓: Área de contato da mistura de combustível com o meio gasoso circundante, através da 

qual ocorre a vaporização, em 𝑚2. 

𝑁𝑡𝑜𝑡: Número inicial de gotas (adimensional); 

𝜌𝑓: Densidade do combustível líquido em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝑑0: Diâmetro inicial da gota em 𝑚; 

𝑆ℎ𝐹 : Número de Sherwood para o caso da vaporização do filme de combustível 

(adimensional); 

𝛿𝑒𝑠𝑝: Diâmetro do filme de combustível em 𝑚; 

𝐷𝐴𝐵,𝐹: Coeficiente de difusão binária para o caso do filme em 𝑚
2

𝑠⁄ ; 

𝑡𝐹𝑉𝐴: Tempo de fechamento da válvula de admissão em 𝑠; 

𝑡𝑖𝑖: Tempo de início da injeção em 𝑠; 

𝑆ℎ𝐺: Número de Sherwood para o caso da gota (adimensional); 

𝐷𝐴𝐵,𝐺: Coeficiente de difusão binária para o caso da gota em 𝑚
2

𝑠⁄ ; 

𝑚𝐴𝐷𝑀,𝐹: Massa de combustível admitida pelo cilindro advinda do filme de combustível em 

um determinado ciclo em 𝑘𝑔; 

𝑚𝑎𝑟: Massa de ar admitida pelo motor em um ciclo em 𝑘𝑔; 

𝑡𝐼𝑁𝐽: Tempo de injeção em 𝑠; 

𝑘𝐼𝑁𝐽: Vazão volumétrica do bico injetor em 𝑚
3

𝑠⁄ ; 

𝜌𝐻0: Densidade do H0 em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 
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𝜌𝐻𝑋: Densidade do combustível em uso em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝜎0,𝐻𝑋: Relação estequiométrica ar/combustível do combustível em uso (adimensional). 

𝑚𝑎𝑟̇ : Fluxo mássico de ar em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝑃𝑖 = (𝑃𝑖)𝑃𝑈𝑅𝑂 ∙ 𝑋𝑖 é a pressão parcial de vapor do componente 𝑖 na mistura gasosa em 𝑃𝑎; 

(𝑃𝑖)𝑃𝑈𝑅𝑂 é a pressão de vapor do componente 𝑖 em 𝑃𝑎; 

𝑋𝑖 é a fração molar do componente 𝑖 na mistura líquida (adimensional). 

𝑌𝐷𝑆 : Fração mássica do vapor da mistura de combustível na superfície do filme 

(adimensional); 

𝑐𝑝𝑔: Calor específico a pressão constante do meio gasoso em  
𝐽
𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ; 

𝜗𝑔: Temperatura do meio gasoso em 𝐾; 

𝜗𝑠: Temperatura do filme de combustível em 𝐾; 

𝐿: Energia de vaporização na temperatura do filme de combustível em 𝐽/𝑘𝑔; 

𝑃: Pressão da mistura gasosa circundante em 𝑃𝑎; 

𝑃𝐹𝑆: Pressão de vapor do combustível na temperatura do filme em 𝑃𝑎; 

𝑀𝐴: Massa molar da mistura gasosa circundante em 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙; 

𝑀𝐹: Massa molar do combustível em 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙. 

𝑁�̇�: Fluxo molar do soluto em 𝑚𝑜𝑙 𝑚2 ∙ 𝑠⁄ ; 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
: Diferencial da concentração do soluto em 𝑚𝑜𝑙 𝑚4⁄ . 

𝜌: Densidade do fluido em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝜈: Velocidade do fluxo em 𝑚/𝑠; 
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𝜇: Viscosidade em 𝑃𝑎 ∙ 𝑠; 

Γ: Viscosidade cinemática em 𝑚
2

𝑠⁄ . 

𝜈∞: Velocidade do fluido em um ponto distante da superfície plana em 𝑚/𝑠; 

𝑥: Distância percorrida pelo fluido em 𝑚; 

ℎ𝑚: Coeficiente de transferência convectiva de massa em 𝑚/𝑠; 

𝐶𝐴,𝑠: Concentração da espécie A na superfície do filme em 𝑚𝑜𝑙 𝑚3⁄ ; 

𝐶𝐴,∞: Concentração de espécies A em um ponto distante do filme em  𝑚𝑜𝑙 𝑚3⁄ . 
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1. Introdução 

 De forma a otimizar as funções do veículo, pensando sempre em desempenho, 

eficiência e baixos níveis de emissões, o engenheiro dispõe de diversas metodologias 

presentes na literatura que o auxiliam a atingir os diversos requisitos de qualidade 

almejados pelo cliente e impostos pela legislação. [1] 

 Dentre essas diversas metodologias, podemos citar a otimização do design 

mecânico, um melhor sensoriamento das diversas funções do veículo e novas ideias de 

uso de atuadores. 

 Para o leitor entender melhor como cada frente de pesquisa citada acima 

influenciaria a qualidade de funcionamento do veículo, será realizada uma análise genérica 

e exemplificadora: 

 O engenheiro, ao fazer o design mecânico do carro, pode otimizar a geometria do 

cilindro do motor, assim como do pistão, para se ter uma combustão eficiente. A geometria 

pode ser pensada analisando a admissão de forma a se criar menos resistência ao ar 

admitido, aumentando a eficiência volumétrica. Pode ser pensada, também, analisando a 

frente de chama na combustão para elaborar um design da cabeça do pistão o qual possa 

facilitar a propagação da chama e dificultar o knock. Outros fatores também podem ser 

analisados, como os dutos de entrada e a posição e próprio design do bico injetor, de forma 

a se diminuir as perdas pela dinâmica do filme de combustível presentes nos dutos de 

entrada para injeção indireta na porta. Existem outras inúmeras análises que são estado-

da-arte para o design dos diversos componentes do veículo. O leitor poderá encontrar 

alguma delas, assim como abordagens interessantes sobre esse tópico, em [2]. 

 Abordagens diferenciadas no uso de atuadores também podem oferecer ao 

engenheiro diversas opções para otimização. Pode-se referir a criações já consolidadas 

nessa área como injeção direta, uso de válvula de recirculação e turbo-compressores. 

Entretanto, é uma área ainda muito aberta a inovações, na qual continuamente surgem 

abordagens interessantes e promissoras. Entre estas novas abordagens, podemos citar: 

uso de atuadores para modificar a taxa de compressão do veículo, devido à eficiência do 

motor operando em ciclo Otto estar intimamente ligada a sua taxa de compressão. O leitor 

poderá encontrar em [3] formulações de eficiência para o ciclo Otto ideal; Uso de atuadores 

de forma a se manipular variáveis do catalisador, objetivando menores níveis de emissões 
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de óxidos de nitrogênio; Uso concomitante de injeção indireta na porta com injeção direta, 

podendo cada uma ser usada para um determinado combustível, podendo controlar a 

mistura presente no cilindro, a qual pode ser variada conforme o ponto de operação do 

veículo, buscando a composição melhor para cada ponto, segundo os requisitos de 

qualidade que estão sendo empregados pelo engenheiro [4]. 

 Uma ferramenta unanimemente empregada nos veículos modernos e, portanto, 

completamente aceita e consolidada, é o design do controle do motor. Num ambiente onde 

já se encontra um motor fabricado e pronto, com sensores e atuadores fabricados e 

instalados, ainda há uma etapa a ser executada para garantir o funcionamento ótimo do 

motor, a qual se trata do emprego das técnicas de controle de sistemas, de forma a 

coordenar o uso dos sensores e atuadores da melhor forma possível. E é justamente esta 

ferramenta que será dissertada neste estudo, especificamente a parte dela referente à 

modelagem das funções do motor. Como o leitor deve saber, para o emprego do controle, 

precisa-se comumente de um modelo, segundo o qual se fará o design do controle. Caso 

se objetiva controlar as funções do veículo, deve-se antes modelá-las, e é justamente o que 

será realizado neste estudo. O uso dos modelos aqui expostos para os projetos de controle 

não faz parte deste estudo, etapa destinada a outros pesquisadores do mesmo grupo de 

atuação do autor (Grupo de Eletrônica Automotiva da POLI-USP). 

 Numa abordagem inicial, pode-se conceber o motor como uma caixa-preta a qual, 

para determinados sinais de entrada, que são os sinais dos atuadores (sinal da válvula 

borboleta, sinais do bico injetor, sinal da bobina de ignição, sinal da válvula de recirculação, 

sinal da válvula de marcha-lenta) e para determinada perturbação (será apenas 

considerado perturbação a carga de torque (do inglês: load torque), ou seja, o momento 

advindo da transmissão), têm-se sinais de saída, que são justamente a resposta do sistema 

a esses estímulos. São sinais de saída de interesse aqueles importantes de se conhecer e 

que, portanto, há um respectivo sensor para sua medida. Podemos citar, por exemplo: 

velocidade angular do motor (conhecida com o uso do sensor da roda fônica), relação 

ar/combustível pré-catalítica (conhecida com o uso de uma sonda lambda), fluxo de ar 

(conhecido com o uso de um sensor MAF (mass air flow sensor)), pressão no coletor de 

entrada (conhecida com o uso de um sensor MAP (manifold absolute pressure sensor)). 

Atente o leitor que o conjunto dos sinais de saída de interesse é escolha do pesquisador. A 

relação entrada/saída desse sistema é justamente o que se pretende conhecer a partir da 

modelagem de motores a combustão interna, que é a área de estudo desta pesquisa. 
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Figura 1.1: Principais sinais de entrada e saída do modelo do motor. 

 

Fonte: [5] 

 

 Ao almejar entender através de formulações científicas o comportamento do motor, 

buscar-se-ão equacionamentos fenomenológicos. Sempre quando for possível deve-se ter, 

mesmo para ser usada como base, uma descrição científica do fenômeno sendo estudado. 

Sempre quando houver tal descrição, a modelagem principiará dela. Na ausência desta 

descrição, podemos empregar gráficos e tabelas, a serem armazenados na memória RAM 

do hardware de simulação [6]. 

Um requisito deste hardware de simulação é funcionar em tempo real, portanto ele 

deve ser capaz de emitir sinais de saída para a ECU na mesma taxa com que ocorre a 

mudança de ângulo do virabrequim (em graus). Porém, dependendo da grandeza, a saída 

relacionada a esta pode ocorrer apenas a cada revolução, a cada ciclo, a cada x ciclos ou 

mesmo de forma assíncrona com os ciclos do motor. No próprio hardware de simulação 

deve estar programado com que frequência determinada saída precisa ser atualizada. 

 Recomenda-se ao pesquisador usar redes neurais quando ele não sabe claramente 

a influência das variáveis uma com as outras. Com o emprego destas redes, o engenheiro 

pode saber a correlação entre as variáveis de entrada e ter medidas de como cada variável 

de entrada influencia na saída, podendo eventualmente descartar as variáveis menos 
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importantes ou vistas como ambíguas pela rede, o que ajuda na otimização desta [7]. 

Atente-se o leitor que uma forma de uso das redes neurais é o emprego destas na seleção 

de variáveis para em seguida fazer a modelagem usando tabelas e gráficos. 

 

1.1 Modelagem, identificação e controle 

 Esta seção dedica-se a conceder uma melhor explicação sobre as etapas do design 

do controle. 

 Conforme explicado, buscar-se-ão formulações científicas para todos os fenômenos 

de interesse. Aos que tiverem uma formulação designada, deve-se ter o cuidado em 

analisar como a dita formulação ideal distancia-se do evento real. De forma a aproximar os 

dois, usaremos técnicas de identificação. Para isso, devemos ter parâmetros ou 

formulações experimentais. 

 Porém, existem outros fatores de qualidade com os quais deve o pesquisador ser 

cuidadoso. Modelos podem ser descartados, por exemplo, mesmo possuindo baixo valor 

da função erro, se o módulo máximo de erro para um determinado ponto (ou conjunto de 

pontos) for elevado [7][8], ou se em determinado ponto (ou conjunto de pontos) possuirmos 

um valor de variância elevado [9]. Existe variância nos pontos não apenas devido ao erro 

presente na instrumentação, mas também devido ao fato do motor ser um sistema 

complexo e cada variável depender de um elevado número de condições. Ao se aproximar 

que uma determinada variável depende apenas de algumas outras, haverá variância na 

coleta de dados, pois as variáveis que influenciam o processo e que foram ignoradas estão 

causando modificação nos dados. Se o valor de variância obtido for baixo, significa que o 

conjunto de variáveis que foram selecionadas explica bem o processo sem levar em 

consideração as restantes. Poderá, também, haver elevada variância nos fenômenos que 

são naturalmente probabilísticos. 

 Terminada a identificação, far-se-á a validação. Uma boa modelagem é aquela que 

aproxima a curva medida dos sensores pela curva modelada. Ou seja, é através das curvas 

dos sensores que se realiza a validação. A modelagem deve predizer o comportamento de 

todos os sensores que se comunicam com a ECU. 
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 É desejável que, ao se realizar a identificação, houvesse uma maior malha de 

sensores, para se ter maior disponibilidade de dados, o que auxiliaria a entender melhor os 

fenômenos e a realizar a identificação com mais precisão. Por exemplo, um fenômeno que 

transcorra espacialmente (ou mesmo temporalmente) entre os estados A e D, passando por 

B e C. Caso não haja sensores presentes para recolher dados nos estados B e C, todos os 

parâmetros envolvidos em cada transição de estado devem ser identificados conjuntamente. 

Com tais sensores, podemos modelar individualmente cada mudança de estado e, portanto, 

aumentar a precisão do processo de identificação. Identificados os parâmetros, pode-se 

retornar o carro a sua condição comercial inicial, com os mesmos sensores disponíveis no 

veículo comercial. 

 Realizada a identificação, os modelos devem ser transcritos para linguagem de 

programação, utilizando um hardware de simulação adequado para as funcionalidades do 

veículo e para a resposta em tempo real. Este hardware de simulação, se conectando com 

a ECU em loop (entrada do hardware é a saída da ECU, e a saída da ECU é a entrada do 

hardware), forma um aparato denominado hardware-in-the-loop (HiL). Vide figura 1.2. 

 

Figura 1.2.: Ilustração do aparato hardware-in-the-loop (HiL) 

 

Fonte: [10] 
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Na ECU, deverá estar em linguagem de programação todo o controle projetado, que 

coordenará a ação dos atuadores. No caso do HiL, o hardware de simulação deve 

interpretar qual é o comportamento do atuador dados os sinais de saída da ECU. Em outros 

termos, a modelagem dos atuadores deve estar presente no hardware de simulação e não 

na ECU, pois, note-se, a mesma ECU que usaremos no HiL será usada para atuar no motor. 

 

1.2. Modelagem dos atrasos em tempo contínuo 

 Existem três aspectos que se podem (lembre-se: a escolha é sempre do pesquisador) 

levar em consideração ao estudar os atrasos: o transporte gasoso, o transporte líquido e o 

comportamento alternativo do motor. 

 Os transportes gasosos de interesse podem envolver vários atrasos. Um deles, por 

exemplo, trata-se do tempo que demora para uma mudança no fluxo de ar causada pela 

válvula borboleta fazer modificação no coletor de admissão. A evolução da manipulação do 

fluxo advindo da válvula borboleta no coletor de admissão depende de fatores como a 

dinâmica de uma eventual mistura com gases recirculados, a dinâmica de back-flow, dentre 

outros.  

 Outro atraso de interesse é o tempo que demora para um determinado gás, saindo 

do cilindro pelo processo de exaustão, causar modificações no sensor lambda pré-catalítico, 

o que, no domínio de Laplace, pode ser modelado como uma simples função atraso [5]. 

 O transporte líquido geralmente se refere ao líquido de arrefecimento que circula pelo 

sistema de refrigeração. A quantidade e localização dos radiadores variam com o design 

mecânico do motor, porém podemos citar como posições exemplificadoras dos radiadores 

a localização frontal de tomada de ar do veículo, o duto de recirculação e o duto de saída 

do compressor (este último, para motores com turbo-compressores). Para carros potentes, 

com altas taxas de transferência de calor, vários radiadores posicionados em posição 

estratégica são necessários [11]. O cálculo do atraso de transporte líquido é importante para 

saber quanto tempo leva para um líquido ir do ponto A ao ponto B de interesse, dado a 

temperatura em que ele estava no ponto A através de modelagem ou sensoriamento. 

Calculado esse atraso, portanto, sabe-se a temperatura do líquido no ponto B, que é 

justamente a temperatura do líquido no ponto A com o atraso considerado, supondo-se fluxo 

adiabático [12]. Fatores que tornam a modelagem mais complexa como, por exemplo, 
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congruência, entre os pontos A e B, de dutos de refrigeração com líquidos em diferentes 

temperaturas, serão explanados com detalhes no capítulo 4. 

 O comportamento alternativo do motor também produz atrasos a serem levados em 

consideração. Devido ao acionamento das válvulas e o movimento do pistão, há atrasos 

relacionados ao tempo que um determinado ocorrido no espaço A demora para manifestar 

influência no espaço B. Ao se analisar o comportamento alternativo, o interesse é conhecer 

o atraso que uma mudança nos dutos de entrada (ou mesmo no coletor de admissão) 

demora para refletir tanto nos dutos de saída (ou mesmo no coletor de escape) quanto no 

centro de torque (do inglês: torque center), definido como o instante onde a dinâmica de 

produção de torque mostra-se representada. Em outras palavras, quando se deseja 

especificar para o software de simulação o tempo que demora para um determinado 

fenômeno influenciar o torque, deve-se estipular o atraso entre a ocorrência deste 

fenômeno e o centro de torque. O centro de torque é, portanto, o instante de referência no 

qual se atualiza a produção de torque dentro do software de simulação. Procurar-se-á, 

também, definir pontos onde as dinâmicas dos gases de entrada, aqui a ser chamado de 

centro de admissão (do inglês: intake center ou aspiration center), e dos gases de saída, 

aqui a ser chamado de centro de exaustão (do inglês: exhaust center), mostram-se 

representadas. Quando se estipula que determinado processo está representado por um 

ponto, entenda-se quando o pesquisador pode considerar (é sua escolha pessoal) que boa 

parte dos processos dinâmicos transitórios deste processo já ocorreu neste ponto [5].  

 

1.3. Modelagem dos atrasos em tempo discreto 

 Um dos parâmetros iniciais que devemos escolher ao discretizar um sistema é o 

tempo de amostragem. Para os sinais que precisam estar sincronizados com o 

comportamento alternativo do cilindro, a frequência de amostragem deve ser um múltiplo 

da unidade ângulo de virabrequim, ou seja, deve ser um múltiplo da menor variação 

detectada pela roda fônica (1 grau de virabrequim). Por exemplo, alguns destes sinais serão 

necessários conhecer a cada ciclo, outros a cada revolução, outros a cada segmento e 

outros a cada ângulo de virabrequim. Para os sinais assíncronos, podem-se usar medidas 

temporais, geralmente em milisegundos, para a amostragem dos sinais. 
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 Entende-se por segmento a distância angular entre duas produções de torque 

consecutivas, geradas obviamente por dois cilindros distintos, um atuando imediatamente 

após o outro. Por exemplo, para um motor quatro tempos com 6 cilindros, o segmento é 
2∙𝜋

3
 

e para um motor quatro tempos com 4 cilindros o segmento é 𝜋. 

 Para operar com diversas frequências de amostragem, utiliza-se diversas 

frequências de clock. Clocks com período de 1𝑚𝑠  podem ser usados para tarefas 

assíncronas que demandam muita rapidez e para o processamento dos sinais de saída dos 

sensores. Clocks com período de 20𝑚𝑠  são usados genericamente para os sinais 

assíncronos vinculados às funções de controle. Clocks com período de 100𝑚𝑠 são usados 

para efeitos de temperatura. Os sinais de processamento síncrono que necessitam de uma 

amostragem com período de 1 segmento são, por exemplo, os sinais vinculados às funções 

de controle sincronizadas com o comportamento alternativo do motor. Os sinais de 

processamento síncrono que necessitam de uma amostragem com período de ½ segmento 

(ou até mais rápido) são sinais que demandam elevada taxa de processamento, como os 

sinais vinculados ao controle da relação ar/combustível de cada cilindro, e o processamento 

do sinal de pressão interna ao cilindro [5]. 

 Outro fator que se pondera ao escolher o tempo de amostragem é a capacidade de 

processamento tanto da ECU quanto do hardware de simulação e a capacidade de 

comunicação do HiL. Mesmo os processadores das ECUs mais modernas possuem 

frequência de clock baixa em relação aos desktops modernos. Isto ocorre devido à robustez 

exigida no design de uma ECU, por esta operar em condições mais críticas, com 

temperaturas variando de -400C até +1000C, conjuntamente com alta umidade e elevados 

ruídos eletromagnéticos [5]. Devido ao explicado, para um conjunto de pontos de operação, 

a ECU pode não ser capaz de realizar todas as funções programadas, devido à carência 

de capacidade de processamento. Por isto, escolhem-se as menores frequências de 

amostragem e de controle possíveis, de forma a não sobrecarregar desnecessariamente a 

ECU. Os pontos de operação nos quais ocorre o descrito acima são pontos vinculados às 

condições de alta carga. Devido a estas condições, deve-se ter na ECU uma ordem de 

preferência para as diversas funções, de forma a garantir que as funções essenciais e mais 

importantes possam ser sempre realizadas. 

 As funções essenciais para o funcionamento do motor são os eventos relacionados 

à ignição e à injeção [5] e, portanto, devem ter prioridade máxima. Estes eventos devem 
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ser síncronos com o motor e devem ter a frequência de processamento de 1 ângulo de 

virabrequim, devido às funções relacionadas ao sinal de controle destes eventos 

precisarem conhecer o ângulo atual do virabrequim, de forma a atuar no exato momento 

previsto ou calculado, exigindo parcela relevante da capacidade de processamento da ECU.  

 

1.4. Validação 

Para validar os modelos expostos nesta dissertação, será utilizado um motor flex-

fuel Volkswagen EA 111 VHT 1.6 litro. Dentre as características deste motor, serão 

elencadas as seguintes: é naturalmente aspirado; possui injeção indireta na porta; quatro 

tempos; tem ignição por centelha; não possui válvula de recirculação; tem quatro cilindros 

e oito válvulas; não possui válvula de marcha lenta. 

A modelagem do sistema de admissão de ar tem como objetivo a predição do fluxo 

de ar que circula pelo motor. Logo, a validação deverá ser realizada comparando medidas 

de fluxo de ar com valores simulados. A modelagem da produção de torque tem como 

objetivo a predição do torque líquido produzido. Logo, a validação deverá ser realizada 

comparando medidas de torque líquido com valores simulados. A modelagem dos sistemas 

térmicos tem como objetivo a predição da evolução térmica do motor. Logo, a validação 

deverá ser realizada comparando curvas medidas do aquecimento do motor para 

determinadas condições com curvas modeladas. A modelagem dos percursos da mistura 

ar/combustível tem como objetivo a predição do sinal do sensor lambda de banda larga. 

Logo, a validação deverá ser realizada comparando o sinal medido do sensor lambda de 

banda larga com o sinal modelado. 
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2. Modelagem do sistema de admissão de ar 

2.1. Modelagem dos coletores 

2.1.1. Modelagem dos coletores para gasolina 

 Modela-se o coletor como um reservatório cujo conteúdo interno compõe-se de 

massa e energia. Consideram-se que os fluxos, tanto de entrada quanto de saída, alteram 

esse conteúdo interno, e usam-se as equações de conservação de massa e conservação 

de energia para formular esta alteração. 

Considera-se que o coletor pode ser descrito através de formulações para sistemas 

de parâmetros concentrados. No caso de sistemas cujos parâmetros variam espacialmente 

e/ou temporalmente, sistemas de parâmetros concentrados podem ser entendidos como 

sistemas que podem ser descritos ou aproximados por meio de equações diferenciais 

ordinárias, com derivadas somente em relação ao tempo ou somente em relação ao espaço. 

Nesta dissertação, ao simplificarmos um sistema como sistema de parâmetro concentrado, 

serão utilizadas apenas equações diferenciais ordinárias com relação ao tempo. Quando 

desejar-se que a descrição em equações diferenciais esteja com relação ao tempo e ao 

espaço, usar-se-ão equações diferenciais parciais com relação a ambos. Desta forma, usa-

se a abordagem de modelar o sistema usando formulações de sistemas de parâmetros 

distribuídos. Mesmo que os parâmetros físicos do sistema variem com relação ao espaço 

e ao tempo, o uso de formulações de sistema de parâmetros agrupados (EDO) facilita, 

sendo recomendável que o pesquisador sempre as use quando forem uma boa 

aproximação.  

 Ao modelar-se o coletor como um sistema de parâmetros concentrados, considera-

se que a temperatura e a pressão no coletor não são parâmetros distribuídos espacialmente, 

ou seja, variam apenas com o tempo. Despreza-se, portanto, qualquer variação espacial 

destes parâmetros. 

 Desprezam-se, também, as perdas de transferência de calor por radiação e por 

condução entre o coletor e o ambiente. Desta forma, por definição, considera-se que o 

coletor é um sistema adiabático [13]. 

 Através do emprego das equações de conservação de energia e de massa e das 

relações caloríficas, obtém-se a seguinte formulação para o modelo adiabático dos 
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coletores (a obtenção dessa formulação pode ser encontrada em [24]). Por questão de 

simplificação, as dependências com o tempo foram omitidas na equação (2.2). 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑝(𝑡) =

κ ⋅ 𝑅

𝑉
⋅ [𝑚𝐸̇ (𝑡) ⋅ ϑ𝐸(𝑡) − 𝑚𝑆̇ (𝑡) ⋅ ϑ𝑆(𝑡)] 

(2.1) 

 𝑑

𝑑𝑡
ϑ𝑆 =

ϑ𝑆 ⋅ 𝑅

𝑝 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝑐υ
⋅ [𝑐𝑝 ⋅ 𝑚𝐸̇ ⋅ ϑ𝐸 − 𝑐𝑝 ⋅ 𝑚𝑆̇ ⋅ ϑ𝑠 − 𝑐υ ⋅ (𝑚𝐸̇ − 𝑚𝑆̇ ) ⋅ ϑ𝑠] 

(2.2) 

onde:  

𝑝: Pressão no coletor em 𝑃𝑎; 

κ: Razão dos calores específicos, ou seja, κ =
𝑐𝑝

𝑐υ
; 

𝑅: Constante universal dos gases em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1; 

𝑉: Volume do coletor em 𝑚3; 

𝑚𝐸̇ : Fluxo mássico de entrada em 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1; 

ϑ𝐸: Temperatura dos gases no fluxo de entrada em 𝐾; 

𝑚𝑆̇ : Fluxo mássico de saída em 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1; 

ϑ𝑆: Temperatura dos gases no fluxo de saída em 𝐾; 

𝑐𝑝: Capacidade calorífica dos gases a pressão constante em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1; 

𝑐υ: Capacidade calorífica dos gases a volume constante em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1. 

 

 A capacidade calorífica de misturas gasosas (considerando gás ideal) é a média 

ponderada das capacidades caloríficas de cada componente da mistura, podendo ser 

usado como fator ponderativo a fração mássica ou volumétrica do componente naquela 

mistura, dependendo da capacidade calorífica adotada ser mássica ou molar [14]. Pode-se, 

como em [9], aproximar a mistura de ar admitida pelo cilindro como O2 + 3.773N2 (ar 

atmosférico) e a mistura dos gases de recirculação, para queima estequiométrica de 

gasolina, como 7CO2 + 6.58H2O + 38.82N2 e, conhecendo a capacidade calorífica de cada 

substância gasosa listada, calcular a capacidade calorífica da mistura. Uma tabela com a 

capacidade calorífica molar padrão de várias substâncias gasosas pode ser encontrada em 

[15] e em [16]. 

 Calculando a capacidade calorífica das misturas supracitadas para T =

298,15K (temperatura no coletor de admissão para um motor genérico costuma variar entre 
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275𝐾  e 310𝐾  [17], porém tais valores variam para cada motor), tem-se abaixo as 

capacidades caloríficas molares da mistura de ar admitido e da mistura de gases de 

recirculação, respectivamente, para o coletor de admissão: 

𝐶𝑝 =
1 ∙ 3,533 + 3,773 ∙ 3,503

4,773
∙ 𝑅 = 3,51 ∙ 𝑅 

 

𝐶𝑝 =
7 ∙ 4,466 + 6,58 ∙ 4,040 + 38,82 ∙ 3,503

52,4
∙ 𝑅 = 3,67 ∙ 𝑅 

 Usa-se T = 298.15K por se tratar da temperatura na qual costumam ser tabuladas 

as capacidades caloríficas molares, no entanto o leitor encontra em [15] esta tabulação 

para outras temperaturas. Os valores calculados podem ser usados para o coletor de 

admissão genérico considerado, pois este não se distancia consideravelmente de 𝑇 =

298,15𝐾 ao ponto de ocorrerem mudanças significativas nas capacidades caloríficas, que 

variam com a temperatura. Deve-se conferir se o coletor de admissão do seu motor de 

testes obedece essa prerrogativa. Caso contrário, consulte [15] para realizar novos cálculos 

com valores de capacidade calorífica molares em outras temperaturas. 

 Tem-se, também, as massas molares respectivamente da mistura de ar admitido e 

da mistura de gases de recirculação, considerando mistura estequiométrica, conforme 

calculado em [9]: 

𝑀𝑎𝑟 = 28,8 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

 

𝑀𝑒𝑔𝑟,𝑔𝑎𝑠 = 28,9𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

 Observe o leitor que as propriedades termodinâmicas relevantes para a modelagem 

do coletor de admissão possuem valores semelhantes para o ar admitido e para os gases 

de recirculação. Repare também que, para queimas de misturas pobres, os calores 

específicos molares e as massas molares se aproximam ainda mais, pois haverá maior 

quantidade de O2 e N2 nos gases recirculados (para o caso de misturas ricas, faremos uma 

análise ainda nesta seção). Logo, o coletor de admissão não diferencia as duas misturas, 

buscando saber apenas o fluxo molar ou mássico de entrada. Podemos modelar, portanto, 
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o fluxo mássico de entrada do coletor de admissão simplesmente como a soma mássica 

dos fluxos de ar e de gás recirculado. 

 Há ainda outra problemática: pode-se não haver refrigeração dos gases de 

recirculação, que é destinada a diminuir consideravelmente a temperatura destes gases 

[18]. Em eventual diferença considerável entre a temperatura dos dois fluxos, pode-se ainda 

considerar como se fosse um único fluxo de entrada, mas agora considerando que a 

temperatura de tal fluxo é a soma ponderada da temperatura dos fluxos constituintes, 

podendo usar como fator ponderativo tanto a representação mássica ou molar que os fluxos 

constituintes possuem no fluxo total. Para a capacidade calorífica molar, pode-se adotar o 

mesmo raciocínio, considerando que a capacidade calorífica molar do fluxo de entrada é a 

soma ponderada da capacidade calorífica molar dos fluxos constituintes, podendo usar 

como fator ponderativo tanto a representação mássica ou molar que os fluxos constituintes 

possuem no fluxo total [19]. Quando há refrigeração dos gases recirculados, o impacto na 

diferença da temperatura dos gases admitidos pelo cilindro é desprezível. Para carga 

máxima, constatou-se uma diferença de somente 45𝐾 na temperatura dos gases admitidos 

pelo cilindro com o uso de taxa de recirculação de 20% [20]. Para um motor turbo, constatou 

que esse valor é 70𝐾, ainda desprezível [21]. Conforme será visto na seção 3.4.4, não se 

modela o uso de taxas de recirculação maiores do que 20%, pois tais taxas causam 

instabilidade na combustão. 

 Para o fluxo de saída do coletor de admissão, deve-se considerar que a sua 

constituição é a mesma constituição dos gases presentes no coletor de admissão (lembre-

se que se consideram os coletores como reservatórios mássicos). Para que esta 

consideração seja possível, deve-se impor como ideal a mistura gasosa no coletor. 

Entenda-se por mistura gasosa ideal uma mistura homogênea. Ou seja, como se considera 

que a mistura gasosa presente no coletor de admissão é homogênea, a composição do 

fluxo de saída será exatamente igual à composição dos gases no coletor de admissão. 

 Ainda analisando o coletor de admissão, deve-se considerar que os gases de 

recirculação ali adentrando são produtos de combustão completa de uma mistura pobre. 

Para λ < 1, (ou para outros valores, a depender da estratégia de controle utilizada) deve-

se fechar a válvula de recirculação, pois a operação em mistura rica ocorre quando se 

deseja maior potência em detrimento dos benefícios da recirculação (por exemplo, 

diminuição da formação de óxidos de nitrogênio [3]). A presença de recirculação diminui a 

potência e, por isso, não é aconselhável em condições de operação que requerem mistura 
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rica. A consideração de combustão completa para mistura pobre é uma aproximação viável 

para a modelagem dos sistemas de ar, pois a parcela de combustível que sofre combustão 

incompleta é ínfima comparada à parcela de combustível que sofre combustão completa 

[22][23]. 

 Para o coletor de escape, tem-se uma modelagem simplificada, pois há apenas um 

fluxo de entrada, e os fluxos de saída possuem exatamente a mesma composição (no 

coletor de admissão, os fluxos de entrada têm composição diferente), dado que também se 

considera que a mistura contida no coletor de escape é ideal. Todavia, se deve atentar que 

a composição do fluxo de entrada no coletor de escape é variante no tempo, pois depende 

do valor de λ.  Conforme analisado, não é necessário se preocupar com este fato para 

misturas pobres. Porém, para misturas ricas, pode-se ter variações significativas das 

massas molares e das capacidades caloríficas do fluxo e, diferentemente do coletor de 

admissão (pois, novamente se considera recirculação fechada para este caso), no coletor 

de escape haverá presentes os gases queimados provenientes de mistura rica. 

Recomenda-se ao pesquisador, ao executar a programação do hardware de simulação, 

que deixe, nas funções de programação relacionadas ao coletor de escape, as massas 

molares e capacidades caloríficas molares do fluxo de entrada em função de λ. Para isto, 

pode-se considerar a mistura de gasolina como sendo uma substância de fórmula molecular 

C7H13,16 [9]. Ainda no caso de misturas ricas, pode-se considerar que o combustível ou teve 

combustão completa ou não se queimou, pois a representatividade da combustão parcial 

no todo é desprezível mesmo para combustão de misturas ricas [5][22]. Ou seja, pode-se 

ignorar os produtos intermediários da combustão e fazer a composição dos gases 

queimados advindos de uma mistura rica como também sendo função exclusivamente de 

λ. Em outras palavras, considera-se que o combustível não queimado é razão apenas do 

déficit de oxigênio. 

 Para esta consideração se concretizar, existe ainda uma outra análise que se deve 

fazer: levar em consideração a reação de mudança do vapor de água (RMV), reação que 

envolve um produto intermediário da combustão, o monóxido de carbono, e um hidrogênio 

doador, o vapor de água. Para o caso específico da modelagem dos coletores, a ocorrência 

desta reação não representa problema, pois ela não muda a massa molar dos gases 

queimados e provoca desprezível mudança nos valores da capacidade calorífica molar 

específica (esta última colocação se deve ao fato não apenas da proximidade do valor das 

capacidades caloríficas molares dos reagentes e produtos da RMV, mas também pelo fato 
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de uma pequena parcela do monóxido de carbono reagir com o vapor de água. Não se trata 

de uma parcela desprezível, mas não é alta o suficiente (vide figura 3.5) de forma a ser 

considerada no modelo [22]).  

 Um fator a se atentar também é a grande variação da temperatura dos gases 

queimados advindos do duto de saída do cilindro. De forma a englobar um grande intervalo 

de variação de temperatura, deve estar programado no hardware de simulação diferentes 

valores de capacidades caloríficas para diferentes temperaturas no caso da modelagem do 

coletor de escape. Lembre-se que, conforme analisado acima, um único valor de 

capacidade calorífica para a modelagem do coletor de admissão é suficiente devido ao 

menor intervalo de variação da temperatura. Os gases queimados em um duto de saída 

provocam variações na temperatura do coletor de escape que compreendem desde valores 

inferiores à 780𝐾  até valores superiores à 1200𝐾  [5]. Obviamente, o programador 

necessitará conhecer a temperatura, mesmo que aproximada, dos gases no coletor de 

escape para as diferentes condições de operação, para saber que valores de capacidade 

calorífica deverão ser usados. Na seção 4.1, far-se-á a modelagem da temperatura dos 

gases de exaustão. 

 A simplificação dos processos do coletor com formulações isotérmicas pode ser 

empregada nos casos nos quais os gases passam rapidamente pelo coletor (tempo de 

duração da condução térmica tido como desprezível), cuja relação área por volume do 

coletor é pequena [5] e onde não há diferença considerável entre a temperatura do fluxo de 

entrada e dos gases presentes no coletor (diminuição do efeito de condução térmica). 

Cumpridos estes requisitos, têm-se as seguintes simplificações das equações (2.1) e (2.2), 

assumindo os processos do coletor como isotérmicos [24]: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑝(𝑡) =

𝑅 ∙ ϑ(𝑡)

𝑉
[𝑚𝐸̇ − 𝑚𝑆̇ ] 

(2.3) 

 

 ϑ(𝑡) = ϑ𝐸(𝑡) (2.4) 

onde: 

𝑝: Pressão no coletor em 𝑃𝑎; 

𝑅: Constante universal dos gases em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1; 
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𝑉: Volume do coletor em 𝑚3; 

𝑚𝐸̇ : Fluxo mássico de entrada em 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1; 

ϑ𝐸: Temperatura dos gases no fluxo de entrada em 𝐾; 

𝑚𝑆̇ : Fluxo mássico de saída em 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1. 

 

2.1.2. Modelagem dos coletores para combustível FLEX 

 Analisemos as mudanças que ocorrem para a modelagem dos coletores ao se usar 

composição variada gasolina/etanol.  

 Os fatores que aumentam a taxa de reação da RMV são a menor disponibilidade de 

dióxido de carbono, a maior disponibilidade de vapor de água e a diminuição de temperatura 

(vide Lei de Le Chatelier, [13]). A pressão não exerce grande influência, visto que existe 

apenas uma pequena contração volumétrica ao ocorrer a reação (num reator a volume 

constante, observa-se uma queda de pressão de apenas 3% [25], menor que os 10% 

recomendáveis pela literatura para poder se afirmar que a pressão altera a taxa de reação 

[26]). Com a adição de etanol hidratado ou anidro na gasolina, tem-se uma maior 

disponibilidade de vapor de água para uma mesma massa de ar admitida numa combustão 

estequiométrica, devido à maior proporção hidrogênio/carbono na mistura de etanol e à 

maior disponibilidade de vapor de água, devido aos 4% de água no etanol hidratado ou 1% 

de água no etanol anidro (porcentagens de água retiradas de [27]). Logo, a princípio, 

haveria um aumento da taxa de reação da RMV. Porém, observa-se uma diminuição da 

taxa da RMV, pois a maior disponibilidade de oxigênio, devido à presença deste na molécula 

de etanol, facilita a combustão completa [23]. Ademais, como a preocupação presente é 

apenas a variação da capacidade calorífica molar média (a massa molar média não se 

altera com a RMV) pode-se, conforme discutido, continuar a desprezar por ora a RMV, 

porém se discorrerá futuramente sobre a influência desta reação em outros fenômenos que 

ocorrem no motor. 

 Calculando a capacidade calorífica molar da mistura composta dos produtos da 

queima estequiométrica de etanol, considerando a composição dos gases desta queima 

como sendo 2CO2 + 3H2O + 11,32N2, tem-se: 

𝐶𝑝 =
2 ∙ 4,466 + 3 ∙ 4,040 + 11,32 ∙ 3,503

16,32
∙ 𝑅 = 3,72 ∙ 𝑅 
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 Como as capacidades caloríficas molares do ar admitido e dos gases queimados da 

gasolina são, respectivamente, 𝐶𝑝 = 3,51 ∙ 𝑅  e 𝐶𝑝 = 3,67 ∙ 𝑅,  tem-se que um valor como 

𝐶𝑝 = 3.6 ∙ 𝑅 é uma boa aproximação para estas três misturas. O autor recomenda ao leitor, 

portanto, que use este valor no uso de gasolina ou etanol, ou mesmo numa mistura destes. 

 Calculando a massa molar da mistura composta dos produtos da queima de etanol, 

tem-se: 

𝑀 =
2 ∙ 48 + 3 ∙ 18 + 11,32 ∙ 28

16,32
= 28,6𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  

 

 Como as massas molares do ar admitido e dos gases da queima estequiométrica de 

gasolina são, respectivamente, 𝑀 = 28,8𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄   e 𝑀 = 28,9 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ ,  tem-se que um valor 

como 𝑀 = 28,7𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄   é uma boa aproximação para estas três misturas. O autor 

recomenda ao leitor, portanto, que use este valor no uso de gasolina ou etanol, ou mesmo 

numa mistura destes. 

 Desta forma, levando em consideração as análises realizadas de capacidade molar 

específica e massa molar, infere-se que a modelagem do coletor de admissão não 

diferencia uso de gasolina, etanol ou composição destes dois, sendo a única variável de 

interesse a quantidade molar ou mássica, tanto a presente nos fluxos, quanto a presente 

nos coletores. 

 Para o caso do coletor de escape, ele também não diferencia gasolina, etanol ou 

composição destes dois para misturas pobres. Para misturas ricas, entretanto, a 

constituição do fluxo de entrada do coletor de escape varia com λ e com a composição, 

devido à presença de vapores de combustível. 

 Para estimar a capacidade calorífica dos vapores de gasolina, pode-se aproximá-la 

pelo iso-octano e adotar os valores contidos em tabelas de capacidades caloríficas de 

hidrocarbonetos gasosos em função da temperatura. Em [28], encontram-se dados da 

capacidade calorífica para gases de combustão, sendo, nesta obra, usado como 

combustível o octeno (C8H16). Pode-se usar estes dados para gasolina. Outra abordagem 
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é usar métodos que estimam capacidades caloríficas de hidrocarbonetos gasosos em 

função da temperatura. Aproximando a gasolina por octano, pode-se usar os métodos 

contidos em [29] ou em [28] para obter uma aproximação. Cada uma destas duas 

referências apresenta métodos distintos. Obviamente, no entanto, o ideal seria enviar a 

gasolina utilizada para um laboratório químico realizar a devida análise. Valores para a 

capacidade calorífica do etanol gasoso em função da temperatura podem ser encontrados 

em [15]. 

 

2.1.3. Modelagem dos coletores para o caso de vários cilindros 

 Ao programar o hardware de simulação, devido à elevada constante de tempo da 

mudança da velocidade angular do motor, será considerado que esta velocidade é 

constante durante 10 ciclos, sendo, portanto, atualizada somente a cada 10 ciclos [5]. Como 

não estamos considerando variações de velocidade dentro de um ciclo, pode-se integrar o 

fluxo de saída do coletor de admissão no período de um ciclo e considerar que o fluxo se 

distribuiu igualmente entre os 𝑛  cilindros. Portanto, pode-se considerar no coletor de 

admissão 𝑛 dutos de saída, todos possuindo o mesmo fluxo médio dentro de um ciclo. Este 

raciocínio é válido, pois considera-se que a pressão no coletor de admissão é atualizada 

somente a cada ciclo, ou seja, ela também é considerada constante no decorrer de um ciclo. 

 Por haver interesse apenas em conhecer o ar admitido pelo duto de entrada de um 

cilindro dentro de um ciclo, o conhecimento do valor médio do fluxo é suficiente, não 

precisando conhecer seu valor instantâneo temporal, ou sua relação discreta com o ângulo 

de virabrequim. Em outras palavras, um modelo de valor médio é suficiente. O valor médio 

precisa ser atualizado apenas num intervalo necessário para descrever com eficácia 

mudanças nas variáveis do motor, sendo a abordagem do valor médio suficiente para os 

fenômenos assíncronos, independentemente da constante de tempo [30]. 
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2.2. Modelagem do fluxo mássico através das válvulas 

2.2.1. Relação entre área de abertura e ângulo de abertura da válvula borboleta 

 O objetivo em modelar uma válvula é estimar, através de uma formulação, o fluxo de 

massa médio, em função do tempo, que passa através dela, quer ela seja a válvula 

borboleta ou de recirculação. 

 O fluxo fluindo através de uma válvula movimenta-se no sentido contrário do 

gradiente de pressão, indo, portanto, do ponto de maior pressão para o ponto de menor 

pressão na mesma direção do vetor gradiente. 

 A abertura da válvula borboleta é modelada como um orifício [5] por onde o fluxo, 

vindo de um duto com área 𝐴𝐷𝑈𝑇𝑂 ,  passa através de um orifício com área 𝐴(𝑡), 

correspondente justamente à área de abertura da válvula borboleta. A válvula é modelada 

como uma placa plana com um conector central esférico [6][9]. Vide figura 2.1. 

 

Figura 2.1.: Modelagem do fluxo em uma válvula. 

 

Fonte: [5] 
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 O interesse inicial é conhecer a relação desta área de abertura com o ângulo de 

abertura da válvula borboleta. Esta relação foi desenvolvida por John Moskwa, e o 

desenvolvimento matemático para se chegar nela se encontra no Apêndice A de [9]. A seguir, 

a fórmula: 

 

𝐴(θ) =
−𝑑 ⋅ 𝐷

2
⋅ [1 − (

𝑑

𝐷
)
2

]

1
2

+
𝑑 ⋅ 𝐷

2
⋅ [1 − (

𝑑 ⋅ cos(θ0)

𝐷 ⋅ cos(θ0 + θ)
)

2

]

1
2

+
𝐷2

2

⋅ arcsin([1 − (
𝑑

𝐷
)
2

]

1
2

) −
𝐷2

2
⋅ (
cos(θ0 + θ)

cos(θ0)
)

⋅ arcsin([1 − (
𝑑 ⋅ cos(θ0)

𝐷 ⋅ cos(θ0 + θ)
)2]

1
2) 

 

 

 

 

(2.5) 

 

onde: 

𝐴(θ): Área de abertura da válvula borboleta em função do ângulo de abertura da válvula 

em 𝑚2; 

𝑑: Diâmetro do conector da válvula borboleta em 𝑚; 

𝐷: Diâmetro do duto no qual se situa a válvula borboleta em 𝑚; 

θ0: Ângulo da válvula borboleta na posição em que ela se encontra fechada em 𝑟𝑎𝑑; 

θ: Ângulo de abertura da válvula borboleta com relação à válvula fechada, ou seja, quando 

a válvula estiver fechada: θ = 0. Unidade: 𝑟𝑎𝑑. 

 

 Na condição da equação (2.6), tem-se que a área de abertura da válvula não se 

modifica, pois ela passa a ser apenas função do diâmetro do duto e do diâmetro do conector 

da válvula. Uma explicação detalhada sobre isto também está presente no Apêndice A de 

[9]. Quando a equação (2.6) é satisfeita, tem-se, portanto, conforme em [9], a relação (2.7): 

 
θ ≥ (arccos(

𝑑

𝐷
⋅ cos(θ0)) − θ0) 

(2.6) 
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𝐴(θ) =

𝐷2

2
⋅ arcsin([1 − (

𝑑

𝐷
)2]

1
2) −

𝑑 ⋅ 𝐷

2
⋅ [1 − (

𝑑

𝐷
)2]

1
2 

(2.7) 

 

 Para o caso de ângulos θ ≈ 0 (ângulos de abertura de válvula pequenos), tem-se 

que, devido à tolerância de fabricação empregada na manufatura da válvula borboleta, há 

um fluxo pela válvula mesmo quando ela se encontra fechada. Por isto, para este caso, 

computa-se este vazamento de fluxo através de uma área de abertura não prevista pela 

equação (2.5) quando a válvula está fechada, através da seguinte substituição [31]: 

 θ0 = 0.91 ∙ θ0̂ − 2.59 (2.8) 

 

onde: 

θ0: Valor a ser considerado na equação (2.5) quando θ ≈ 0; 

θ0̂: Valor real do ângulo de fechamento da válvula. 

 

2.2.2. Fluxo de massa através de uma válvula 

 A abertura da válvula é modelada como um orifício, conforme visto. No modelo, após 

este orifício, o fluxo adentra novamente no tubo, sofrendo uma expansão. Portanto, ao 

chegar na válvula, o gás é comprimido de forma a passar no orifício, e depois é expandido 

de forma a ocupar novamente o volume do duto. 

 Pode-se desprezar o calor trocado com o ambiente nesta expansão, assim como se 

pode assumir que se trata de uma expansão reversível. Logo, pode-se usar a formulação 

de fluxo unidirecional de massa numa expansão isentrópica, conforme [3][9][5][32], para o 

caso da modelagem da válvula: 

 

 
�̇�(𝑡) =

𝑐𝑑 ⋅ 𝐴(𝑡) ⋅ 𝑝𝐸(𝑡)

√𝑅 ⋅ ϑ𝐸(𝑡)
⋅ Ψ(

𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) 

(2.9) 
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onde: 

�̇�(𝑡): Fluxo de massa através da válvula em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝑐𝑑: Coeficiente de descarga da válvula (adimensional); 

𝐴(𝑡): Área de abertura da válvula em 𝑚2; 

𝑝𝐸(𝑡): Pressão à montante da válvula em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑆(𝑡): Pressão à jusante da válvula em 𝑃𝑎; 

𝑅: Constante dos gases para o ar em 𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑘𝑔−1; 

ϑ𝐸(𝑡): Temperatura à montante da válvula em 𝐾; 

Ψ(. ): Função fluxo (adimensional). 

 

 A variação de energia de gases ideais, quando não há variação de energia potencial 

e energia cinética translacional, é somente função da temperatura [13]. Como se despreza 

a troca de calor com o ambiente e a variação de energia potencial e cinética translacional, 

a temperatura do fluxo de saída da válvula é a mesma temperatura do fluxo de entrada. 

Desprezam-se variações da energia potencial, pois se pode desprezar tanto variações na 

altura dos dutos internos a um veículo quanto influências de campos elétricos e magnéticos. 

Desprezam-se variações da energia cinética translacional devido ao princípio de 

conservação de massa: como o fluxo a jusante da válvula deve ser igual o fluxo a montante, 

tem-se que houve conservação da energia cinética translacional.  

 

2.2.3. Função fluxo 

A função fluxo é definida como [33]: 

 

 

Ψ(
𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) =

{
  
 

  
 
√κ ⋅ [

2

κ + 1
]

κ+1
κ−1

                                             para 𝑝𝑆 < 𝑝𝐶𝑅

[
𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
]
1
κ ⋅ √

2 ⋅ κ

κ − 1
⋅ [1 − (

𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
)

κ−1
κ

]    para 𝑝𝑆 ≥ 𝑝𝐶𝑅

 

 

 

(2.10) 
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onde: 

κ: Razão dos calores específicos, ou seja, κ =
𝑐𝑝

𝑐ν
 (adimensional); 

𝑝𝐸(𝑡): Pressão à montante da válvula em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑆(𝑡): Pressão à jusante da válvula em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑐𝑟: Pressão crítica onde o fluxo atinge condições sônicas no orifício em 𝑃𝑎. 

 

 Pode-se saber o instante em que as condições sônicas são atingidas na válvula, 

conhecendo a pressão à montante da válvula e a razão de calores específicos, a partir da 

seguinte formulação: 

 
𝑝𝑐𝑟 = [

2

κ + 1
]
κ
κ−1 ⋅ 𝑝𝐸 

(2.11) 

 

2.2.4. Coeficiente de descarga da válvula borboleta 

 O coeficiente de descarga da válvula não é uma constante [5], dependendo do ponto 

de operação. Estudos realizados em [9] mostram que o coeficiente de descarga varia 

conforme o ângulo de abertura da válvula. Logo, conforme [9], formula-se uma função 

nomeada função característica da válvula 𝐶𝑉(θ)  que corresponde ao seguinte 

equacionamento: 

 𝐶𝑉(θ) = 𝑐𝑑(θ) ⋅ 𝐴(θ) (2.12) 

 

onde: 

𝑐𝑑: Coeficiente de descarga da válvula borboleta em função do ângulo de abertura; 

𝐴(θ): Área de abertura da válvula borboleta em função do ângulo de abertura. 
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 Pode-se, portanto, criar um fator normalizado 𝐹θ(θ) (que varia de 0 a 1) angular para 

a função característica da válvula, em função do ângulo de abertura da válvula [9], conforme 

abaixo: 

 𝐶𝑉(θ) = 𝑚𝑎𝑥⟨𝑐𝑑(θ) ⋅ 𝐴(θ)⟩ ⋅ 𝐹θ(θ) (2.13) 

 

onde 𝑚𝑎𝑥⟨𝑐𝑑(θ) ⋅ 𝐴(θ)⟩  ocorre quando a válvula está completamente aberta [9]. 

Como este valor, para esta modelagem, é uma constante, pode-se fazer: 

 𝐶𝑉(θ) = 𝐾θ ⋅ 𝐹θ(θ) (2.14) 

 

2.2.5. Fluxo de massa através da válvula borboleta 

 Como o ar admitido tem desprezível variação de temperatura, pode-se estabelecer 

a razão de poderes caloríficos κ como constante com κ ≈ 1.4,  resultando numa 

simplificação da função fluxo para o caso específico da válvula borboleta: 

Ψ(
𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) ≈

{
 
 

 
 
1

√2
                                                         para 𝑝𝑆 <

1

2
⋅ 𝑝𝐸

√
2 ⋅ 𝑝𝑆
𝑝𝐸

⋅ [1 −
𝑝𝑆
𝑝𝐸
]                               para 𝑝𝑆 ≥

1

2
⋅ 𝑝𝐸

 

 

 (2.15) 

 

 Logo, pode-se criar um fator normalizado 𝐹𝑟(
𝑝𝐸(𝑡)

𝑝𝑆(𝑡)
)  (que varia de 0 a 1) relativo à 

razão de pressões para a função fluxo, conforme abaixo: 

 
Ψ(
𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) =

1

√2
⋅ 𝐹𝑟(

𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) 

(2.16) 

 

 Para o caso da válvula borboleta, através das equações (2.9), (2.14) e (2.16), tem-

se: 
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�̇�(𝑡) = 𝐾θ ⋅ 𝐹θ(θ) ⋅

𝑝𝐸(𝑡)

√𝑅 ⋅ ϑ𝐸(𝑡)
⋅
1

√2
⋅ 𝐹𝑟 (

𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) 

(2.17) 

 Portanto: 

 
�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑝𝐸 , υ𝐸) ∙ 𝐹θ(θ) ⋅ 𝐹𝑟 (

𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
) 

(2.18) 

 

 Onde𝑓(𝑝𝐸 , υ𝐸) depende apenas das condições ambientes, conforme equação (2.17).  

 

Em [9], o leitor poderá encontrar gráficos experimentais dos fatores normalizados 

para um motor específico. Seguem, nas figuras 2.2 e 2.3, estes fatores reproduzidos: 

 

Figura 2.2: Fator normalizado 𝐹θ em função do ângulo de abertura da válvula. 

 

Fonte: [9] 
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Figura 2.3.: Fator normalizado 𝐹𝑟 em função da razão de pressões 
𝑝𝑆(𝑡)

𝑝𝐸(𝑡)
.

 

Fonte: [9] 

 

Outra possibilidade de modelagem da válvula borboleta é mapear o coeficiente de 

descarga da válvula em função do ângulo de abertura e da rotação do motor, conforme 

figura 2.4. Experimentos realizados pelo autor, cujos resultados estão expostos no capítulo 

6, mostraram que modelar o coeficiente de descarga da válvula como uma função 

unicamente do ângulo de abertura da válvula borboleta é adequado para pequenas 

aberturas (até 20%  de abertura, para a válvula específica de estudo). Entretanto, para 

aberturas maiores, a rotação do motor passa a desempenhar um papel importante. Quanto 

maior a velocidade angular do motor, maior a abertura da borboleta necessária para saturar 

a pressão no coletor de admissão, pois maior é a demanda de fluxo para manter a saturação 

(para nosso motor de estudo, naturalmente aspirado, a pressão de saturação é 90𝑘𝑃𝑎 para 

uma pressão ambiente de 93𝑘𝑃𝑎). 
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2.2.6. Identificação de parâmetros relacionados às válvulas 

 Para modelar a válvula de recirculação, precisa-se saber a pressão à montante e à 

jusante desta válvula. A pressão à montante é a pressão do coletor de escape e a pressão 

à jusante é a pressão do coletor de admissão. 

 

Figura 2.4.: Coeficiente de descarga da válvula borboleta 𝑐𝑡ℎ (adimensional) em função 

da rotação do motor 𝑛𝑒𝑛𝑔 (em 𝑅𝑃𝑀) e da abertura da borboleta 𝛼𝑡ℎ (em %). 

 

Fonte: [34] 

 

A pressão à montante da válvula borboleta é conhecida: trata-se da pressão 

ambiente. E para a modelagem da válvula borboleta, sugere-se um ensaio que utilize dois 

sensores: o MAP e o MAF. O MAP é um sensor de pressão a ser instalado no coletor de 

admissão, de forma a se tornar conhecida também a pressão à jusante da válvula. O MAF 

é um sensor de fluxo de massa a ser instalado no duto de admissão de ar, de forma a se 

tornar conhecido o fluxo de ar admitido pelo motor. Com estes dois sensores, pode-se 

modelar a válvula, identificando os três fatores da equação (2.18). 
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 Terminada a identificação experimental, pode-se eliminar um dos dois sensores na 

frota comercial: o MAF ou o MAP, pois, estando a válvula identificada e calibrada, 

conhecendo o fluxo de ar admitido pelo motor e o ângulo de abertura da válvula borboleta 

através do sensor TPS (throttle position sensor), conhece-se a pressão no coletor de 

admissão. Da mesma forma, conhecendo a pressão no coletor de admissão e o ângulo de 

abertura da válvula borboleta, conhecemos o fluxo de ar admitido pelo cilindro. Destaca-se, 

porém, que como a disponibilidade imediata do sinal de pressão no coletor é mais 

importante, devido ao vasto emprego deste sinal nas diversas modelagens a serem 

empregadas no motor, recomenda-se que se mantenha o MAP mesmo na frota comercial.  

 A realização da identificação da válvula, sem o uso do sensor MAF nos ensaios, é 

possível se a vazão volumétrica do bico injetor for conhecida e se houver sensor lambda 

pré-catalítico. Será visto, no capítulo 5, que no regime permanente, para λ ≈ 1, a massa de 

combustível injetada pelo bico injetor é a mesma massa de combustível que adentra o 

cilindro. Portanto, a partir deste fato, pode-se conhecer a massa de ar admitida pelo motor, 

conhecendo a massa injetada pelo bico injetor. Outros métodos para se encontrar a vazão 

mássica sem o sensor MAF podem ser encontrados em [35]. 

 

2.2.7. Fluxo de massa através da válvula de recirculação 

 Para a válvula de recirculação, deve-se usar a equação (2.10) devido à grande 

variância da razão de calores específicos κ, pois nesta situação têm-se grandes excursões 

no valor da temperatura, assim como se tem a presença de vapor de combustível 

dependendo do valor de λ e composição variável dos vapores de combustível por estarmos 

usando tecnologia FLEX. O autor recomenda, portanto, conforme discutido anteriormente, 

para os gases de exaustão vindos do cilindro, ter κ tabelado no hardware de simulação em 

função da temperatura dos gases de exaustão, de λ e da composição. 

 

2.2.8. Condição de Lipschitz 

 Caso se deseje usar a equação (2.1) conjuntamente com a equação (2.9) para o 

caso do coletor de exaustão com a válvula de recirculação, ou a equação (2.3) 
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conjuntamente com a equação (2.18) para o caso do coletor de admissão com a válvula 

borboleta, o leitor poderá se deparar com um problema matemático. 

 As fórmulas preveem que tanto a função fluxo quanto o fator normalizado da razão 

de pressões possuem gradiente infinito em 𝑝𝐸 ≈ 𝑝𝑆, o que não permitiria a integração das 

equações (2.1) e (2.3), pois violaria o critério de Lipschitz. 

 O critério de Lipschitz estabelece que uma condição para a existência e unicidade 

da solução de uma equação diferencial não-linear �̇�(𝑡) = 𝑓[𝑡, 𝑥(𝑡)], 𝑡 ≥ 0, 𝑥(0) = 𝑥0 e 

domínios [0, 𝑇] e 𝐵 (para as variáveis 𝑡 e 𝑥(𝑡), respectivamente) é [36]: 

 ‖𝑓(𝑡, 𝑥) − 𝑓(𝑡, 𝑦)‖ ≤ 𝑘 ⋅ ‖𝑥 − 𝑦‖, ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵, ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] (2.19) 

 

 Portanto: 

 
‖
𝜕𝑓(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥
‖ ≤ 𝑘 

(2.20) 

  Ou seja, a função f não pode ter gradiente infinito.  

 

 Uma das formas para se contornar este problema é considerar que, para 𝑝𝐸 ≈ 𝑝𝑆, 

não há válvula no duto, o que permite uma formulação diferenciável para gradiente de 

pressão nulo [5]. Outra forma para impedir a singularidade do diferencial infinito é 

considerar que a formulação se aplica até um limite e, após este limite, usar uma curva que 

se aproxima da teórica, mas que seja diferenciável em 𝑝𝐸 ≈ 𝑝𝑆 e que ofereça uma transição 

suave no ponto limite. Em outras palavras, adota-se um limite Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 = |
𝑝𝑆

𝑝𝐸
|𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 < 1 e, 

para razões Π ≥ Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 , usa-se a seguinte função fluxo [5]: 

 Ψ(Π) = 𝑎 ⋅ (Π − 1)3 + 𝑏 ⋅ (Π − 1) (2.21) 

 

 onde: 
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𝑎 =

Ψ𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸̇ ⋅ (Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 − 1) −Ψ𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸
2 ⋅ (Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 − 1)3

; 
(2.22) 

 

 𝑏 = Ψ𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸̇ − 3 ⋅ 𝑎 ⋅ (Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 − 1)
2; (2.23) 

 

 Sendo Ψ𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸  o valor de Ψ(. )  no limite Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 ,  e Ψ𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸̇   o valor da derivada de 

Ψ(. ) no limite Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 . Vide figura 2.5. 

 

2.3. Modelagem do fluxo de massa através de um cilindro 

 Modelar-se-á o motor como uma bomba de ar, de forma a estimar o fluxo mássico 

através do cilindro. Para uma bomba de ar ideal, tem-se que o fluxo gasoso é dado por [37], 

conforme equação (2.24): 

Figura 2.5.: Em linha cheia, função fluxo segundo a equação (2.10). Em tracejado, função fluxo segundo a 

equação (2.15). Em traço-ponto, função fluxo segundo a equação (2.21) para razões Π ≥ Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸. Nesta 

figura, por questões didáticas de melhor visualização do gráfico, adotou-se um valor baixo de Π𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 = Π𝑡𝑟. 

 

Fonte: [5] 
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 �̇�(𝑡) = ρ ⋅ �̇�(𝑡) (2.24) 

onde: 

�̇�(𝑡): Fluxo de gás através da bomba em 𝑘𝑔/𝑠; 

ρ: Densidade dos gases no coletor de admissão em 𝑘𝑔/𝑚3; 

�̇�(𝑡): Derivada temporal do volume da câmara de admissão de gás em 𝑚3/𝑠. 

 

  De forma a computar o distanciamento do motor de uma bomba de ar ideal, corrige-

se o fluxo através da eficiência volumétrica [37]. Na seção 2.3.1, discorrer-se-á, em detalhes, 

sobre eficiência volumétrica. 

 �̇�(𝑡) = λι ⋅ ρ ⋅ �̇�(𝑡) (2.25) 

 

onde: 

λι: Eficiência volumétrica (adimensional); 

 

 Como a admissão de ar em um motor ocorre apenas no tempo de admissão, temos 

que a derivada temporal média do volume da câmara é o volume de deslocamento dividido 

pelo período de um ciclo. Logo, pode-se formular o fluxo mássico através do cilindro usando 

um modelo de valor médio como [5]: 

 
�̇�(𝑡) = ρ ⋅ λι ⋅

𝑉𝑑
𝑁
⋅
ω𝑒(𝑡)

2 ⋅ π
 

(2.26) 

onde: 

𝑉𝑑: Volume de descolamento do motor em 𝑚3; 

𝑁: Metade do número de tempos do motor. Para motor de dois tempos, 𝑁 = 1. Para motor 

de quatro tempos, 𝑁 = 2 (adimensional); 

ω𝑒(𝑡): Velocidade angular do motor em 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 
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2.3.1. Eficiência Volumétrica 

 A eficiência volumétrica de um motor pode ser definida como a razão entre a massa 

de gás admitida pelo cilindro pela massa que ocuparia o volume deslocado tendo a mesma 

densidade presente no coletor de admissão [38]. 

 Vários fatores influem na eficiência volumétrica, dentre eles: propriedades do 

combustível, transferências de calor, pressão no coletor de admissão, comprimento dos 

dutos, velocidade angular do motor, tempo das válvulas, taxa de recirculação, relação 

ar/combustível, vibrações entre os cilindros através da manivela e do virabrequim, local de 

injeção, atrito nas válvulas, geometria do motor, atrito no sistema de admissão, turbulência 

no fluxo, back-flow, temperatura no coletor de admissão, ressonância no coletor de 

admissão, gás residual no cilindro e taxa de compressão [5][38][39]. 

 O pesquisador deve, portanto, selecionar os parâmetros que ponderar serem 

necessários para a modelagem. Guzzella e Onder recomendam o uso apenas da pressão 

no coletor de admissão e da velocidade angular do motor [5]. John J. Moskwa acrescenta 

no seu modelo a temperatura no coletor de admissão [9]. Um estudo sobre a influência de 

λ na eficiência volumétrica realizado por Andersson e Eriksson encontra-se em [40].  

 Por motivos de simplicidade no momento de se realizar os ensaios, o autor não 

recomenda considerar a temperatura no coletor de admissão, pelo fato de, a não ser que o 

pesquisador tenha instrumentação adequada, ser uma variável de difícil manipulação e por 

se conseguir resultados satisfatórios mesmo sem a considerar. Ao analisar [40], o leitor 

poderá se sentir convencido em usar λ como parâmetro, adotando um fator de correção 

linear em λ, até por ser uma variável de fácil manipulação, porém deve-se ponderar que 

apenas para consideráveis excursões de λ  se tem mudança significativa na eficiência 

volumétrica, e que o motor deve gastar pouco tempo em regiões de operação distantes da 

estequiometria. 
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Figura 2.6.: Eficiência volumétrica medida em função da razão equivalente ar/combustível 

para valores λ < 1 e λ ≈ 1. 

 

Fonte: [40] 

 

 Um estudo sobre a influência da taxa de recirculação na eficiência volumétrica pode 

ser consultado em [20]. Segundo este estudo, conforme se aumenta a taxa de recirculação, 

diminui-se a eficiência volumétrica. Ao se usar taxa de recirculação de 20%, se diminui a 

eficiência volumétrica em aproximadamente 10%. Não se recomenda modelar o uso de 

taxas de recirculação maiores que 20% devido à instabilidade na combustão que tais taxas 

causam. Isto será discorrido com mais detalhes na seção 3.4.4. A constatação da 

diminuição da eficiência volumétrica com aumento da taxa de recirculação também pode 

ser encontrada em [41]. Porém, para uma análise mais profunda dos resultados, ter-se-ia 

que conhecer os ensaios, modelos e definições usados pelos autores para a eficiência 

volumétrica, até para avaliar que fatores de fato estão influenciando o resultado. 

Considerou-se nesta dissertação, por exemplo, que os gases recirculados e o ar admitido 

não são diferenciados pelo coletor de admissão quando há refrigeração da recirculação. 

Neste panorama, e mantendo esta simplificação, pode-se desprezar qualquer mudança na 

eficiência volumétrica decorrida da taxa de recirculação, conforme realizado em [9], [5] e 

[42].  

 Outro fator a se ponderar é a composição, para permitir o uso da equação (2.26) 

para MCI (motor a combustão interna) com tecnologia FLEX. A presença de vapores de 

combustível influi na eficiência volumétrica, pois ao se vaporizarem diminuem a temperatura 

da mistura admitida, aumentando a eficiência volumétrica [5][40][43]. Existem fatores a se 
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analisar ao tratar deste aspecto: a quantidade de vapores de combustível (que torna a 

eficiência volumétrica dependente de λ,  conforme discutido acima), a entalpia de 

vaporização e a volatilidade da mistura de combustível (a volatilidade interfere, pois, para 

combustíveis voláteis, os vapores de combustível passam mais tempo no duto de entrada 

trocando calor com a mistura gasosa). Ao se adicionar álcool à gasolina, diminui-se a 

pressão de vapor da mistura [44], tornando-a menos volátil, o que diminuiria a eficiência 

volumétrica. Em contrapartida, aumenta-se a entalpia de vaporização [45], aumentando a 

eficiência volumétrica, pois os vapores de combustível passam a retirar mais calor do meio 

gasoso ao se vaporizarem. Porém, o valor elevado de entalpia de vaporização do etanol 

sobressai-se a sua baixa volatilidade, no que concerne à diminuição da temperatura de 

gases admitidos pelo cilindro [46]. Valores de entalpia de vaporização e pressão de vapor 

em função da fração volumétrica de etanol na gasolina podem ser encontrados em [23] e 

[47]. 

Entretanto, existe um outro aspecto que influi fortemente nesta análise: para motores 

com injeção indireta no duto de admissão (do inglês: port-fuel injection engines), boa parte 

do calor de vaporização do combustível presente no filme não é retirado principalmente do 

ar admitido circundante, mas das superfícies das válvulas e dutos de admissão [48], de 

forma que ocorre variação da temperatura da mistura gasosa admitida com a adição de 

etanol à gasolina [49]. Thomas Coppin em [50] criou um índice 𝜉 para denotar a fração de 

combustível vaporizado que de fato contribui para o resfriamento da mistura admitida, ou 

seja, a fração de combustível que de fato retira calor da mistura circundante, e criou uma 

formulação para modelar a relação entre 𝜉 , eficiência volumétrica e composição 

álcool/gasolina. Nesta formulação, inferiu que para valores de 𝜉 < 0.25  a eficiência 

volumétrica sempre diminui com adição de álcool à gasolina. Resultados experimentais 

indicam que a queda na eficiência volumétrica aumenta conforme o acréscimo de álcool na 

gasolina. Para até E85, a diferença na eficiência volumétrica com relação à gasolina é 

sempre menor que 4% [50]. Para até E100, situação mais crítica, a diferença na eficiência 

volumétrica com relação à gasolina é sempre menor que 5% [48]. O autor recomenda, 

portanto, que o pesquisador pondere considerar na formulação da eficiência volumétrica a 

composição, conforme será realizado nesta dissertação. 

 Encontra-se em [5] um método empírico para se determinar a eficiência volumétrica 

para o uso monocombustível. Como primeira aproximação, far-se-á: 
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 λι(𝑝𝑎𝑑𝑚, ω𝑒) = λι𝑝(𝑝𝑎𝑑𝑚) ⋅ λιω(ω𝑒) (2.27) 

 

onde: 

λι: Eficiência volumétrica (adimensional); 

ω𝑒(𝑡): Velocidade angular do motor em 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 

𝑝𝑎𝑑𝑚: Pressão no coletor de admissão em 𝑃𝑎; 

λι𝑝(𝑝𝑎𝑑𝑚): Fator da eficiência volumétrica dependente da pressão no coletor de admissão 

(adimensional); 

λιω(ω𝑒) : Fator da eficiência volumétrica dependente da velocidade angular do motor 

(adimensional). 

 

Assumindo gases perfeitos, processos isentrópicos e ciclo Otto ideal, pode-se 

modelar o fator da eficiência volumétrica dependente da pressão no coletor de admissão 

através do fenômeno back-flow como [24]: 

 
λι𝑝(𝑝𝑚) =

𝑉𝑐 + 𝑉𝑑
𝑉𝑑

− (
𝑝𝑒𝑥ℎ
𝑝𝑎𝑑𝑚

)1 κ⁄ ⋅
𝑉𝑐
𝑉𝑑

 
(2.28) 

onde: 

𝑉𝑐: Volume de compressão em 𝑚3; 

𝑉𝑑: Volume de deslocamento em 𝑚3; 

𝑝𝑒𝑥ℎ: Pressão no coletor de escape em 𝑃𝑎. 

Usando as equações (2.27) e (2.28), pode-se identificar a eficiência volumétrica do 

motor apenas variando a velocidade angular do motor, reduzindo o número de 

experimentos. O pesquisador pode também, conforme discutido anteriormente, acrescentar 

fatores de correção que seja função de λ, baseado em [40], e da composição. 

 Note que, para fazer a identificação da eficiência volumétrica, o fluxo de massa 

através do cilindro deve ser conhecido. O autor sugere que se empreguem os mesmos 

procedimentos usados na identificação do fluxo de massa realizados ao se fazer os 

experimentos com a válvula borboleta. Na seção 3.2 haverá a modelagem da pressão no 
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coletor de escape, que poderá ser usada para obter um valor modelado de pressão no 

coletor de escape, valor este que poderá ser usado na fórmula (2.28).  

 Outra sugestão é modelar λι(𝑝𝑎𝑑𝑚, ω𝑒) através de um mapa tridimensional, conforme 

figura 2.7 abaixo. 

 

Figura 2.7.: Mapa tridimensional da eficiência volumétrica. Mapeada em função da 

velocidade angular do motor (em 𝑅𝑃𝑀) e da pressão no coletor de admissão (em 𝑘𝑃𝑎). 

 

Fonte: [51] 

 

2.4. Diagramas da modelagem de admissão de ar 

De forma a viabilizar a implementação dos modelos no hardware de simulação, 

apresentar-se-á o modelo de admissão de ar em diagrama de blocos. Segue, reproduzido 

na figura 2.8, o diagrama em tempo contínuo. 
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Neste diagrama, observe que o bloco referente à válvula borboleta recebe como 

dados o produto do coeficiente de descarga da válvula por sua área, a pressão no coletor 

de admissão e a pressão ambiente. O projetista da ECU pode montar o sensor de pressão 

ambiente diretamente sobre o painel da ECU [5]. Recomenda-se o uso deste sensor pelo 

fato de ele não ser caro. Este bloco tem como saída o fluxo de ar de saída da válvula. Pode-

se considerar que inicialmente a pressão no coletor de admissão é igual à ambiente e que 

este valor será atualizado conforme o funcionamento do motor. 

O somador seguinte representa os fluxos adentrando no coletor de admissão. Têm-

se o fluxo de entrada (fluxo advindo da válvula borboleta, com sinal positivo) e o fluxo de 

saída (fluxo adentrando no cilindro, com sinal negativo), sendo que o somatório destes 

fluxos, com seus devidos sinais, representa a derivada da massa reservada no coletor. Esta 

derivada passará por um bloco que a dividirá pelo volume do coletor, resultando na derivada 

da densidade, que a seguir passará por um bloco integrador, resultando na densidade da 

mistura gasosa reservada no coletor. Esta densidade passa por um bloco que representa a 

Lei dos Gases e que possui como saída a pressão no coletor de admissão. Neste momento, 

a pressão no coletor de admissão é atualizada. 

 

Figura 2.8.: Diagrama contínuo do sistema de admissão de ar. 

 

Fonte: [5] 

A seguir, tem-se o bloco que representa o bombeamento gasoso, conforme seção 

2.3. Este bloco estima o fluxo adentrando o cilindro a partir da densidade da massa gasosa 
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reservada no coletor de admissão, da pressão no coletor de admissão e da velocidade do 

motor, cujo valor é fornecido pelo sensor da roda fônica.  

 Para o sistema em tempo discreto, tem-se o diagrama abaixo: 

 

Figura 2.9.: Diagrama discreto do sistema de admissão de ar 

 

Fonte: [5] 

A discretização acima é ancorada nas três equações reproduzidas abaixo: 

 
𝑚𝛽,𝑘 = 𝑚𝛽,𝑘−1 ∙

1

1 + 𝑋
+𝑚𝛼,𝑘 ∙

𝑋

𝑋 + 1
 

(2.29) 

 

 
𝑋 = 𝜆𝑙(𝑝𝑎𝑑𝑚, 𝜔𝑒) ∙

𝑉𝑑
𝑉𝑚
∙
1

𝑛𝑐𝑦𝑙
 

(2.30) 

 

 𝑚𝑘 = 𝑚�̇�(𝑡𝑘) ∙ 𝜏𝑠𝑒𝑔 (2.31) 

onde: 

𝑚𝛽,𝑘: Massa de gás admitida pelo cilindro no instante discreto 𝑘 em 𝑘𝑔; 

𝑚𝛼,𝑘: Massa de ar através da válvula borboleta no instante discreto 𝑘 em 𝑘𝑔; 

𝑛𝑐𝑦𝑙: Número de cilindros (adimensional); 

𝜏𝑠𝑒𝑔: Duração de um segmento em 𝑠; 

𝑉𝑚: Volume do coletor de admissão em 𝑚3. 



54 

 

 A demonstração das equações (2.29) e (2.30) pode ser encontrada em [5]. A equação 

(2.31) se trata de uma integração de Euler na qual 𝑚𝛽,𝑘 = 𝑚𝑘. 

No diagrama discreto, note que o bloco referente à válvula borboleta é igual ao 

diagrama contínuo. A saída deste bloco é o fluxo de ar que passa através da válvula que, 

neste diagrama, é a entrada do bloco seguinte que se trata de um integrador de Euler, cuja 

saída é a massa de ar através da válvula borboleta no instante discreto 𝑘. Tem-se também 

o bloco que representa a Lei dos Gases no coletor de admissão. A conjuntura do restante 

dos blocos representa a equação 2.35. 

 

2.5. Comentários sobre a relação equivalente ar/combustível 

Ao modelar-se o motor, a princípio, deve-se adotar uma postura de não se levar em 

consideração as estratégias de gerenciamento e controle, limitando-se a predizer os sinais 

dos sensores dados os sinais dos atuadores. No entanto, pode-se estipular qual será a 

estratégia de controle, de forma a possibilitar a simplificação de fórmulas na modelagem, 

porém sempre deixando claro ao leitor que se está supondo que determinada estratégia 

será adotada. 

Neste trabalho, presumiu-se que o motor em uso, devido à ECU, permanecerá boa 

parte do tempo nas imediações da estequiometria. Com esta conjectura, pode-se simplificar 

várias formulações que descrevem fenômenos pouco afetados com excursões que não 

excedem 10% do valor estequiométrico, concebendo-se que o motor excede este valor em 

apenas uma pequena parcela do tempo total em uso. Teve-se também o cuidado, neste 

trabalho, em sempre avisar ao leitor quando se presumia que em apenas uma pequena 

parcela temporal do uso do motor haveria excursões consideráveis da estequiometria. 
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3. Modelagem da produção de torque 

Nesta seção, modelar-se-á o valor médio de torque produzido num ciclo. Para isto, 

usaremos duas definições. A primeira é a pressão média líquida equivalente (do inglês: 

brake mean effective pressure) e a segunda é a pressão média combustível equivalente 

(do inglês: fuel mean effective pressure). 

A pressão média líquida equivalente é a pressão que deve agir no pistão no tempo 

de expansão para produzir a mesma quantidade de trabalho que o motor real produz num 

ciclo completo (duas revoluções de motor, considerando motor a quatro tempos). A pressão 

média combustível equivalente é a pressão média líquida equivalente que um motor com 

eficiência 1 produziria com a massa de combustível 𝑚𝜑  injetada (ou seja, com perfeita 

conversão do poder calorífico inferior do combustível em energia mecânica) [5].  

Logo, a partir das definições anteriores, pode-se desenvolver as seguintes fórmulas 

para pressão média líquida equivalente e pressão média combustível equivalente, 

respectivamente: 

 
𝑝𝑚𝑒 =

𝑇𝑒 ∙ 4𝜋

𝑉𝑑
 

(3.1) 

 
𝑝𝑚𝜑 =

𝐻𝑙 ∙ 𝑚𝜑

𝑉𝑑
 

(3.2) 

onde: 

𝑝𝑚𝑒: Pressão média líquida equivalente em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑚𝜑: Pressão média combustível equivalente em 𝑃𝑎; 

𝐻𝑙: Poder calorífico inferior do combustível em 𝐽/𝑘𝑔; 

𝑇𝑒: Valor médio de torque em 𝑁.𝑚; 

𝑉𝑑: Volume de deslocamento em 𝑚3. 

O valor do poder calorífico inferior varia conforme a mistura gasolina/etanol utilizada. 

Em [52] o leitor encontrará valores de poder calorífico inferior para diversas composições 

de gasolina tipo A com etanol anidro. Para composições de gasolina tipo C com etanol 

hidratado, consulte [53] para valores de poder calorífico inferior. 
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A quantidade de massa de combustível 𝑚𝜑 que adentra o cilindro num ciclo pode ser 

calculada a partir da formulação de valor médio do fluxo de massa 𝑚�̇�  de combustível 

admitida pelo cilindro: 

 
𝑚𝜑 =

4𝜋

𝜔𝑒(𝑡)
∙ 𝑚�̇� 

(3.3) 

Logo, pode-se descrever a eficiência de um motor como: 

 

 
𝜂𝑒 =

𝑝𝑚𝑒
𝑝𝑚𝜑

=
𝑇𝑒 ∙ 4𝜋

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙
 

(3.4) 

Modelar-se-á, neste estudo, o torque levando em consideração o fluxo médio de 

combustível que adentra o cilindro, a relação ar/combustível, a velocidade angular do motor, 

o ângulo de ignição, a taxa de recirculação, a composição do combustível e a temperatura 

do motor. Como existem fenômenos que não possuem relação com a massa de 

combustível injetada num ciclo, e como a variação da eficiência com a massa de 

combustível injetada é insignificante (exceto em condições de alta carga [5]), tem-se, como 

primeira simplificação, e já apresentando ao leitor as variáveis de dependência apenas para 

fins de familiarização: 

 

 𝑝𝑚𝑒 = 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) ∙ 𝑝𝑚𝜑 − 𝑝𝑚𝑒0(𝜔𝑒 , 𝜗𝑒 , 𝑟𝑙) (3.5) 

onde: 

𝑒(. ): Eficiência 𝜂𝑒 simplificada (adimensional); 

𝜔𝑒: Velocidade angular do motor em 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 

𝜆: Relação equivalente ar/combustível (adimensional); 

𝜁: Ângulo de ignição em °𝐴𝑃𝑀𝑆 (antes do ponto morto superior); 

𝑥𝑒𝑔𝑟 : Proporção de gases recirculados no coletor de admissão, ou seja, a taxa de 

recirculação (adimensional); 

Υ: Fator normalizado de composição do combustível FLEX (adimensional); 
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𝑝𝑚𝑒0: Fenômenos que não possuem relação com a massa de combustível injetada num 

ciclo em 𝑃𝑎; 

𝜗𝑒: Temperatura do motor em 𝐾; 

𝑟𝑙: Carga relativa (adimensional). 

O fator normalizado de composição do combustível FLEX Υ será usado linearmente, 

adotando, para escala EX, Υ = 0 para gasolina tipo A e Υ = 1 para etanol anidro. Portanto, 

para composições intermediárias como E27, tem-se Υ = 0.27, por exemplo. Podemos ainda 

modelar para misturas de gasolina tipo C (E27) com etanol hidratado, usando escala HX, 

como em [53]. Para este caso, H0 corresponderia à E27 e Υ = 0, e H100 corresponderia 

ao etanol hidratado e Υ = 1.   

Para o uso em hardware do conceito carga, precisa-se de uma definição precisa. O 

termo carga é definido diversamente na literatura. Encontra-se carga relativa sendo definida 

como o sinal de saída do sensor MAF, em %, relativo ao valor máximo de saída do sinal 

[54]. Encontra-se também carga sendo definida como ângulo de abertura da borboleta, ou 

o valor de pressão no coletor de admissão. Para esta dissertação, inicialmente, adota-se 

como definição de carga relativa a presente em [5]. Nesta referência, carga relativa é 

definida como o valor relativo do torque produzido com relação ao valor máximo que poderia 

ser produzido na mesma velocidade angular do motor. Ou seja: 

 
𝑟𝑙(𝜔𝑒) =

𝑇𝑒
𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑒)

 
(3.6) 

 

Como para pequenos desvios de eficiência, e para uma mesma composição de 

combustível e velocidade angular do motor, o torque é aproximadamente proporcional à 

massa gasosa 𝑚𝛽 de saída do coletor de admissão no ciclo, tem-se, como simplificação [5]: 

 𝑟𝑙(𝜔𝑒) =
𝑚𝛽

𝑚𝛽,𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑒)
 

(3.7) 

Como segunda simplificação da formulação da eficiência, a ser justificada na seção 

seguinte 3.1, far-se-á a separação de seus componentes da seguinte forma: 

 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) (3.8) 
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3.1. Modelagem do ângulo ótimo de ignição 

Ao empregar-se o ângulo ótimo de ignição para determinada condição de operação, 

maximiza-se o torque produzido e a eficiência do motor. O valor máximo de torque obtido 

desta forma é denominado torque líquido máximo (do inglês: maximum brake torque). O 

ângulo ótimo de ignição para o qual ocorre o torque líquido máximo para cada condição de 

operação é obtido deslocando-se o ângulo de ignição enquanto o torque líquido (torque de 

saída no virabrequim) é medido através de um dinamômetro. Em veículos modernos, os 

valores de ângulo ótimo de ignição são armazenados em mapas [55]. 

A modelagem do ângulo ótimo de ignição é necessária, pois distanciamento do 

ângulo ótimo é uma das principais causas de perda de eficiência. Entre outras causas 

principais, podemos citar: o limite máximo ideal de conversão energética para o ciclo Otto, 

os processos termodinâmicos com sua respectiva relação com a velocidade angular do 

motor, as perdas quase-estáticas e o déficit de oxigênio para misturas ricas. 

O ângulo ótimo de ignição é função de vários fatores, dentre eles: relação 

ar/combustível, taxa de recirculação, pressão no coletor de admissão, velocidade angular 

do motor e composição de combustível [55]. A princípio, portanto, deveríamos formular o 

ângulo ótimo de ignição conforme equação (3.9). Entretanto, como o objetivo final é a 

modelagem da eficiência, far-se-ão algumas análises. 

 𝜁0 = 𝑓(𝜆, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , 𝑝𝑚𝑒 , 𝜔𝑒 , Υ) (3.9) 

 

Excursões em 𝜆  modificam o ângulo ótimo de ignição, pois desvios no valor da 

relação equivalente ar/combustível modificam significativamente a velocidade de chama 

laminar [56][57]. Nesta referência, realizaram-se estudos com misturas de propano com ar 

e concluiu-se que, para tais misturas, o valor ótimo da velocidade de chama laminar atinge-

se com razão equivalente combustível/ar 𝜙 = 1.1 , de forma que desvios deste valor 

provocam decréscimo significativo nesta velocidade. Vide figura 3.1. Na seção 3.4.3, 

discutir-se-á com detalhes sobre a influência da velocidade laminar de chama no ângulo 

ótimo de ignição. 

Entretanto, na modelagem da eficiência relacionada ao ângulo de ignição 𝑒𝜁(𝜁, Υ), 

não será considerada a influência de 𝜆, pois se considera que o motor deve gastar pouco 
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tempo nas regiões de operação nas quais a excursão de 𝜆  é significativa. E como a 

ponderação de 𝜆  na modelagem de eficiência tem por objetivo somente levar em 

consideração aspectos como queimas parciais, excesso de combustível e RMV, não será 

considerada a influência de 𝜆 no ângulo ótimo de ignição. Como os aspectos mencionados 

dependem apenas de 𝜆 e da composição Υ, pode-se fazer a seguinte simplificação: 

 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) = 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) (3.10) 

 

Figura 3.1.: Velocidade laminar de chama da mistura propano/ar em função da 

razão equivalente combustível/ar. Foram adotadas condições atmosféricas. 

 

Fonte: [57] 

 

A taxa de recirculação afeta a eficiência do motor, dentre outros motivos, por 

modificar a velocidade laminar de chama. Ao diluir gases queimados no coletor de admissão, 

diminui-se a velocidade laminar de chama. Isto afeta o ângulo ótimo de ignição. Existem 

dois métodos que serão expostos com os quais se pode computar este fenômeno.  
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A diluição de gases recirculados diminui a velocidade laminar de chama de forma 

aproximadamente linear, segundo diversos estudos [58], e como a variação linear da 

velocidade de chama laminar provoca variação aproximadamente linear no avanço do 

ângulo ótimo de ignição [9], pode-se associar o avanço no ângulo ótimo de ignição com a 

taxa de recirculação. John J. Moskwa, em [9], a partir de resultados experimentais, 

identificou o avanço para um motor específico devido à taxa de recirculação como 58 ∙ 𝑥𝑒𝑔𝑟 

ângulo(s) de virabrequim para gasolina. Em [21], encontram-se resultados experimentais 

que relacionam o avanço de ignição com a taxa de recirculação para gasolina, E50 e E85. 

Para estas três composições, as taxas de variação do ângulo de ignição segundo 

mudanças na recirculação mostraram-se equivalentes. 

Outro método é o usado por Guzzella e Onder em [5]. Desconsidera-se a variação 

do ângulo ótimo de ignição com a taxa de recirculação e se estabelece a relação entre a 

eficiência térmica e a taxa de recirculação de forma isolada. Obviamente que a forma como 

excursões do ângulo ótimo de ignição afetam a eficiência terá natureza semelhante à forma 

como a taxa de recirculação afeta a eficiência, pois mudanças na taxa de recirculação não 

modeladas no ângulo ótimo de ignição serão vistas como excursões do ângulo ótimo de 

ignição. Nesta dissertação, adota-se o método de Guzzella e Onder e faz-se, portanto: 

 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) = 𝑒(𝜔𝑒, 𝜁, Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) (3.11) 

 

Como se deve considerar na modelagem da eficiência térmica perdas em processos 

termodinâmicos que ocorrem mesmo no ângulo ótimo de ignição, faz-se a seguinte 

decomposição, chegando na simplificação final conforme apresentada em (3.8): 

𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) (3.12) 

  

3.2. Modelagem da pressão no coletor de escape 

A pressão no coletor de escape é uma variável de importância em várias modelagens 

do MCI. Nesta seção, discorrer-se-á como estimar seu valor. O modelo aqui apresentado 

está presente em [5]. 
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Observa-se, por meio de estudos, que a diferença entre a pressão no coletor de 

escape e a pressão no coletor de admissão varia conforme a carga relativa. Logo, ensaios 

de medida da diferença destas pressões devem ser executados conforme se varia a carga 

relativa. Para isso, deve-se conhecer ou medir o valor das duas pressões. A pressão no 

coletor de admissão é sabidamente medida através de um MAP, que costuma já vir 

instalado na frota comercial. Porém, a pressão no coletor de escape também deve ser 

medida.  

Para isso, existem duas sugestões. A primeira, colocar um sensor de pressão no 

coletor de escape (lembre-se que a temperatura das paredes neste coletor, dependendo do 

ponto de operação, chega a 900K [59], e a temperatura dos gases de exaustão, 

dependendo do ponto de operação, ultrapassa 1200K [5], portanto escolha adequadamente 

o sensor de pressão). A segunda, colocar um sensor de pressão interna ao cilindro, pois no 

centro de exaustão pode-se considerar que a pressão interna ao cilindro e no coletor de 

escape são iguais. Para efetivar esta simplificação, desprezam-se as perdas de carga na 

válvula de escape (formulação da perda de carga na válvula de escape pode ser encontrada 

em [6]). Discorrer-se-á sobre esta simplificação com mais detalhes na seção 4.4.  

Para notação dessa diferença entre as duas pressões (pressão no coletor de escape 

menos pressão no coletor de admissão), em função da carga relativa, usar-se-á ∆𝑝(𝑟𝑙). 

Quando a carga tende a zero (sem injeção de combustível e válvula borboleta fechada), 

observa-se que motores com ignição por centelha tendem a ter uma diferença entre as 

duas pressões de aproximadamente ∆𝑝(0) = 0. 9 bar [5]. Este valor modela a perda por 

fricção que sofre o fluxo da mistura admitida (nas válvulas de admissão e escape, por 

exemplo). Recomenda-se que o pesquisador veja, por meio de ensaio, qual é essa 

diferença para o motor em estudo. 

Para outras cargas, observou-se a seguinte relação [5]: 

 ∆𝑝(𝑟𝑙) = ∆𝑝(0) ∙ [1 − 𝐾 ∙ 𝑟𝑙] (3.13) 

 

Onde estima-se que K é um valor entre 0.8 e 0.9 ao assumir eficiência volumétrica 

constante e dependência linear entre carga relativa e pressão no coletor de admissão [5]. 

Recomenda-se que o pesquisador identifique qual o valor K que melhor aproxima essa 

equação de resultados experimentais realizados com o motor de estudo. 
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 Para este método, obviamente, ter-se-á a pressão no coletor de escape modelada 

da seguinte forma: 

 𝑝𝑒𝑥ℎ = 𝑝𝑎𝑑𝑚 + ∆𝑝(𝑟𝑙) (3.14) 

 

onde: 

𝑝𝑒𝑥ℎ: Pressão no coletor de escape em 𝑃𝑎; 

𝑝𝑎𝑑𝑚: Pressão no coletor de admissão em 𝑃𝑎. 

 

Outro modelo usado para modelar a pressão no coletor de escape encontra-se em 

[60] e [61]. Nesta formulação, a pressão no coletor de escape é modelada usando um mapa 

sobre a rotação e a pressão no coletor de admissão e um fator de correção que leva em 

consideração mudanças na razão ar/combustível e na temperatura no coletor de admissão. 

Ou seja, inicia-se fazendo um mapa base no qual se medem valores de pressão no coletor 

de escape em função da velocidade angular do motor e da pressão no coletor de admissão, 

e a seguir formula-se um fator de correção para este mapa para variações na relação 

ar/combustível e na temperatura no coletor de admissão. 

Como, conforme argumentado em seções anteriores, deseja-se gastar pouco tempo 

em excursões que distanciem a operação do motor da condição 𝜆 ≈ 1, o autor recomenda 

desconsiderar variações decorrentes da mudança da relação ar/combustível e fazer o fator 

de correção apenas considerando a temperatura no coletor de admissão. Logo, levando 

isto em consideração, e baseando-se nas formulações presentes em [60] e [61], tem-se: 

 𝑝𝑒𝑥ℎ = 𝑝𝑒𝑥ℎ,𝑚𝑎𝑝(𝜔𝑒, 𝑝𝑎𝑑𝑚) − 𝐾 ∙ 𝜗𝑎𝑑𝑚 (3.15) 

onde: 

𝐾: Fator de correção a ser identificado experimentalmente; 

𝜗𝑎𝑑𝑚: Temperatura no coletor de admissão.  

 Na seção 4.4, expor-se-ão cálculos baseados no ciclo termodinâmico para estimar a 

temperatura e a pressão dos gases de escape no centro de exaustão. Caso o leitor não 
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tenha disponível um sensor de pressão interno ao cilindro ou um sensor de pressão no 

coletor de escape, e deseje estimar a pressão no coletor de escape no centro de exaustão, 

poderá fazer uso destes cálculos. 

 

3.3. Modelagem de 𝒑𝒎𝒆𝟎(. ) 

Recordando a equação (3.5), estabeleceu-se como 𝑝𝑚𝑒0(. ) os fenômenos que não 

possuem relação com a massa de combustível injetada num ciclo. A princípio, estes 

fenômenos são as perdas por fricção das partes mecânicas do motor e as perdas por 

bombeamento da mistura gasosa. Nomearemos as perdas por fricção das partes 

mecânicas do motor como 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. ) e as perdas por bombeamento da mistura gasosa como 

𝑝𝑚𝑒0𝑔(. ). 

 

3.3.1. Modelagem das perdas por fricção das partes mecânicas do motor 

As perdas aqui definidas devido ao atrito que ocorre dentre as partes móveis 

procuram englobar tanto as perdas devido à resistência ao movimento de todas as partes 

mecânicas do motor quanto a energia dispensada no funcionamento de dispositivos 

auxiliares ao motor, como as bombas de água e óleo, o ar-condicionado, a ventoinha, dentre 

outros [12]. 

As perdas por fricção devido às partes mecânicas constituem o trabalho indicado 

menos o trabalho efetivo [3][12][62] e podem ser formuladas como [5][63][32]: 

 

𝑝𝑚𝑒0𝑓(𝜔𝑒, 𝜗𝑒) =  𝑘1(𝜗𝑒) ∙ (𝑘2 + 𝑘3 ∙ 𝑆
2 ∙ 𝜔𝑒

2) ∙ Π𝑒,𝑚𝑎𝑥 ∙ √
𝑘4
𝐵

 

(3.16) 

onde: 

𝑘1(𝜗∞) = 1.44 ∙ 105𝑃𝑎;  

𝑘2 = 0.46 (adimensional);  

𝑘3 = 9.1 ∙ 10−4𝑠2 ∙ 𝑚−2;  

𝑘4 = 0.075𝑚;  
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𝑆: Curso do pistão em 𝑚; 

𝐵: Diâmetro do pistão em 𝑚; 

𝜗𝑒: Temperatura do motor em 𝐾 (veja equação (3.18) abaixo); 

𝜗∞: Temperatura do motor quando está plenamente aquecido; 

Π𝑒,𝑚𝑎𝑥: a razão máxima de pressão no compressor. Para motores naturalmente aspirados, 

que é o caso de estudo desta dissertação, considere que Π𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 1. [64][32] 

 

O fator 𝑘1(𝜗𝑒) pode ser identificado como [12][65]: 

 𝑘1(𝜗𝑒) = 1 − 0.006 ∙ (𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚 − 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚0) − 2.25 ∙ 10
−6 ∙ (𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚 − 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚0)

3

− 0.06 ∙ 𝜗𝑒𝑏 − 𝜗𝑒𝑏0 − 2.25 ∙ 10
−6 ∙ 𝜗𝑒𝑏 − 𝜗𝑒𝑏0

3 + 1 

(3.18) 

com: 

 
𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚 =

𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡 + 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑖𝑛

2
 

(3.19) 

onde: 

𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡: Temperatura do líquido refrigerador saindo do motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑖𝑛: Temperatura do líquido refrigerador entrando no motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚0: 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑚 quando o motor está plenamente aquecido; 

𝜗𝑒𝑏: Temperatura no bloco do motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑏0: 𝜗𝑒𝑏 quando o motor está plenamente aquecido. 

 

Este modelo aqui apresentado foi formulado empiricamente a partir de estudo com 

vários motores e procura predizer o torque perdido devido à fricção das partes mecânicas. 

No entanto, o autor recomenda que se use métodos de identificação e estratégias para 

melhor aproximar o modelo geral do motor específico de estudo. 

O autor recomenda ao pesquisador identificar para o motor específico de estudo 

valores convenientes de 𝑘1(𝜗𝑒), 𝑘2, 𝑘3 e 𝑘4. Primeiramente, considere que 𝑘1 seja função 

apenas de 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡 para que a identificação de 𝑘1 possa ser realizada com um gráfico 𝑘1 =
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𝑓(𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡) , como o presente em [5]. Conjuntamente, as constantes 𝑘2 , 𝑘3  e 𝑘4  devem 

também ser identificadas para o motor em estudo. A forma como se recomenda que isto 

seja realizado será explicada na seção 3.3.3. No caso de haver instalado um sensor da 

temperatura do óleo do motor, pode-se levantar o gráfico 𝑘1 = 𝑓(𝜗𝑒𝑏), pois se considera 

que o bloco e o óleo do motor estão em equilíbrio térmico. 

 

3.3.2. Modelagem das perdas por bombeamento da mistura gasosa 

Na seção 2.3, considera-se o motor como uma bomba de ar que aspira e expira uma 

mistura gasosa. O trabalho gasto nesta aspiração e expiração será computado como 

perdas devido ao bombeamento (do inglês: pumping losses). Para isto, basta modelar o 

trabalho resultante dos tempos de expansão e exaustão, trabalho este que é negativo para 

motores naturalmente aspirados. No diagrama p(V), estes dois tempos costumam ser 

nomeados, quando considerados conjuntamente, como ciclo de bombeamento (do inglês: 

pumping loop) [62]. Logo, o trabalho do ciclo de bombeamento será dado como: 

 𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = (𝑝𝑒𝑥ℎ − 𝑝𝑎𝑑𝑚) ∙ 𝑉𝑑 (3.20) 

onde: 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔: Energia perdida no ciclo devido ao bombeamento em 𝐽; 

𝑉𝑑: Volume de deslocamento em 𝑚3. 

 

Portanto, pode-se formular as perdas devido ao bombeamento como: 

 𝑝𝑚𝑒0𝑔 = 𝑝𝑒𝑥ℎ − 𝑝𝑎𝑑𝑚 (3.21) 

 

3.3.3. Identificação de 𝒑𝒎𝒆𝟎𝒇(. ) 

Conforme dito, considera-se que as perdas que não possuem relação com a massa 

de combustível injetada são as perdas por fricção das partes mecânicas do motor e as 

perdas por bombeamento gasoso. Formulando esta concepção, tem-se: 
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 𝑝𝑚𝑒0(. ) = 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. ) + 𝑝𝑚𝑒0𝑔(. ) (3.22) 

Caso o pesquisador possua dentre a sua instrumentação um sensor de pressão 

interna ao cilindro ou um sensor de pressão no coletor de escape, pode-se usar os 

resultados obtidos com o ensaio descrito na seção 3.2 para identificar as perdas por 

bombeamento gasoso, pois tais perdas são aqui modeladas somente como função da 

pressão no coletor de escape e da pressão no coletor de admissão, conforme equação 

(3.21). 

Caso o pesquisador não possua nenhuma destas instrumentações, recomenda-se 

identificar 𝑝𝑚𝑒0𝑔(. )  conjuntamente com 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. )  utilizando a curva de Willians, conforme 

reproduzida abaixo na figura 3.2. 

Para obter esta curva, deve-se utilizar um dinamômetro. Conhecendo a massa de 

combustível admitida pelo cilindro por ciclo, conhece-se 𝑝𝑚𝜑 usando a equação (3.2). Com 

o torque de saída no virabrequim medido pelo dinamômetro, conhece-se  𝑝𝑚𝑒 usando a 

equação (3.1). Logo, pode-se plotar a curva abaixo e identificar o valor de 𝑝𝑚𝑒0. Lembre-se 

que a eficiência 𝑒 varia com a velocidade angular do motor, com o ângulo de ignição, com 

a relação ar/combustível, com a massa de combustível admitida (conforme será visto na 

seção 3.4.1), com a temperatura do óleo e com a taxa de recirculação. Porém, repare que 

para se obter a curva, deve-se manter a eficiência constante. Logo, para se obter menores 

excursões possíveis de eficiência na hora de se levantar pontos para esta curva, o autor 

recomenda que sejam utilizados pontos próximos, aumentando 𝑝𝑚𝜑  apenas um pouco, 

mantendo o quanto conseguir o restante das condições constantes ou com variação 

desprezível.  
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Figura 3.2: Curva de Willians. Vide equação (3.5). 

 

Fonte: [5] 

Através das equações (3.13), (3.21) e (3.22), das considerações já realizadas sobre 

a identificação da perda por fricção das partes mecânicas, e do fato de que para 𝑝𝑚𝜑 = 0 

tem-se 𝑟𝑙 = 0, segue que: 

 

𝑝𝑚𝑒0(. ) =  ∆𝑝(0) + 𝑘1(𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡) ∙ (𝑘2 + 𝑘3 ∙ 𝑆
2 ∙ 𝜔𝑒

2) ∙ Π𝑒,𝑚𝑎𝑥 ∙ √
𝑘4
𝐵

 

(3.23) 

 

Logo, realizando vários ensaios para plotar várias curvas de Williams quando o motor 

estiver plenamente aquecido, cada uma realizada sob condições distintas de velocidade 

angular do motor, pode-se identificar a ordenada (∆𝑝(0), 𝑘1(𝜗∞), 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4)  que melhor 

aproxima a função. Após esta ordenada estar identificada, novos ensaios devem ser feitos 

para realizar novas curvas de Williams conforme o aquecimento do motor, agora com 

velocidade angular do motor constante. Agora, a partir destes ensaios, identifica-se 

exclusivamente a curva 𝑘1(𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡)  ou 𝑘1(𝜗𝑒𝑏) , conforme escolha e instrumentação 

disponível do pesquisador, conforme discutido na seção 3.3.1. 

Porém, ao almejar identificar (∆𝑝(0), 𝑘1(𝜗∞), 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4), observe que os métodos de 

identificação enxergam ambiguidade entre as constantes propostas. O que tais métodos, 

como o método dos mínimos quadrados, conseguem realizar é diminuir o erro de uma 
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função 𝑝𝑚𝑒0(. ) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝜔𝑒
2, em vista de apenas a velocidade do motor estar sendo variada. 

Os parâmetros da equação (3.16) foram identificados com levantamento de dados 

realizados em vários motores com geometrias diferentes, sendo impossível realizar 

experimentos que identifiquem todos estes parâmetros para um motor de geometria fixa, 

pois há ambiguidade devido a haver mais parâmetros que o máximo permitido, que neste 

caso são apenas dois (𝑎  e 𝑏 ). Logo, o autor recomenda usar os valores gerais para 

(𝑘1(𝜗∞), 𝑘2, 𝑘4), conforme seção 3.3.1, e realizar mínimos quadrados para obter (∆𝑝(0), 𝑘3). 

Caso o pesquisador já tenha realizado a identificação de ∆𝑝(0) , conforme seção 3.2, 

por possuir sensor de pressão no coletor de escape ou sensor de pressão interna ao cilindro, 

precisará apenas identificar a ordenada (𝑘1(𝜗∞), 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4)  e, em seguida, a curva 

𝑘1(𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡) ou 𝑘1(𝜗𝑒𝑏), analogamente ao caso anterior. Para este caso, o autor recomenda 

o uso dos valores gerais para (𝑘1(𝜗∞), 𝑘4), conforme seção 3.3.1, e o emprego dos mínimos 

quadrados para obter (𝑘2, 𝑘3). 

Como a fricção devido às partes mecânicas está principalmente relacionada ao 

design mecânico e a perda por bombeamento está principalmente relacionada ao ciclo 

utilizado (Otto, Diesel...) [5], desprezam-se mudanças destas perdas com o uso de 

composição de combustível variada. 

O leitor também pode estar questionando como se conhece a massa de combustível 

admitida para obter o valor de  𝑝𝑚𝜑. De fato, para motores com injeção indireta, a massa 

de combustível injetada por ciclo pelo bico injetor não é necessariamente igual a massa de 

combustível que adentra o cilindro por ciclo. Porém, no regime permanente, mantendo 

constante a massa de saída por ciclo do bico injetor, tem-se que esta massa e a massa de 

combustível que adentra o cilindro por ciclo passam a ser iguais, para condições próximas 

à estequiometria. Mantendo as condições do motor constantes, em poucos ciclos atinge-se 

o regime permanente. Aplicando um degrau no sinal de comando do bico injetor, mantendo 

constantes as condições restantes do motor, a demora para atingir o regime permanente 

foi de 6 ciclos, conforme modelado em [5]. Isto será visto com mais detalhes no capítulo 5. 

No caso de haver disponível um dinamômetro de bancada ativo, o levantamento de 

dados para a identificação de 𝑝𝑚𝑒0(. ) pode ser realizado de outra forma, fazendo com que 

o dinamômetro rode o eixo do motor, que se encontra sem carga. A partir da leitura de 

torque negativa para determinada condição, ou seja, do torque necessário para rodar o 

motor naquela condição, infere-se o valor numérico de 𝑝𝑚𝑒0(. )  neste ponto. Para a 
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identificação da expressão de 𝑝𝑚𝑒0(. ), pode-se realizar o mesmo procedimento discutido 

nesta seção. Repare o leitor que, com o dinamômetro de bancada ativo, não é necessário 

levantar uma curva (no caso, a curva de Williams) para obter cada ponto. Pode-se, por 

exemplo, mapear tridimensionalmente a fricção em função da temperatura do motor e da 

rotação. Note que, conjuntamente com a fricção das partes mecânicas, a fricção do fluxo 

gasoso (perdas por bombeamento a zero carga) também estará computada, pois não 

haverá injeção de combustível e supondo que a válvula borboleta esteja próxima de 0% de 

abertura. 

 

3.4. Modelagem da eficiência térmica 

De forma a modelar a eficiência térmica, deve-se identificar todos os fatores da 

equação (3.8), reproduzida novamente abaixo: 

 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ… ) = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) (3.24) 

 

A partir das equações (3.1), (3.2) e (3.5), tem-se: 

 
𝑇𝑒 = 𝑒(𝜔𝑒 , 𝜆, 𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
−

𝑉𝑑
4 ∙ 𝜋

∙ 𝑝𝑚𝑒0(𝜔𝑒, 𝜗𝑒 , 𝑟𝑙) 
(3.25) 

 

A partir das equações (3.24) e (3.25), tem-se: 

 
𝑇𝑒 = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒, Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
−

𝑉𝑑
4 ∙ 𝜋

∙ 𝑝𝑚𝑒0(𝜔𝑒 , 𝜗𝑒 , 𝑟𝑙) 

(3.26) 

 

Na equação (3.26), 𝑇𝑒  é mensurável pelo dinamômetro, 𝑚𝜑  é controlável, 𝐻𝑙  e 𝑉𝑑 

são parâmetros conhecidos e  𝑝𝑚𝑒0 é identificável conforme seção 3.3.3. Logo, consegue-

se conhecer o valor de 𝑒(. )  para cada ordenada (𝑇𝑒 ,𝑚𝜑 , 𝐻𝑙 , 𝑉𝑑, 𝑝𝑚𝑒0) . Ou seja, pode-se 

equacionar a eficiência térmica como: 
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 𝑒(. ) = 𝑓(𝑇𝑒 , 𝑚𝜑, 𝐻𝑙, 𝑉𝑑, 𝑝𝑚𝑒0) (3.27) 

 

3.4.1. Identificação de 𝒆𝝎𝒆(𝑻𝒇, 𝝎𝒆, 𝚼) 

Primeiramente, com o auxílio do dinamômetro, procura-se achar o valor máximo de 

eficiência. Para isto, faz-se as medidas adotando como condições de operação o ângulo 

ótimo de ignição, 𝜆 ≈ 1 e taxa ótima de recirculação (geralmente próxima à 14%), pois estas 

fazem parte do conjunto de condições necessário para se ter a máxima eficiência, conforme 

será visto nas seções 3.4.2., 3.4.3. e 3.4.5. Nestas condições, procurar-se-á levantar vários 

pontos variando a velocidade angular do motor.  

Neste levantamento, para a composição de combustível utilizada, identifique a 

velocidade angular 𝜔𝑒,𝑜𝑝𝑡 na qual se obteve a maior eficiência 𝑒(. ) e o valor da eficiência 

nesta velocidade. Em outras palavras, 𝜔𝑒,𝑜𝑝𝑡  será a rotação na qual se obtêm a maior 

eficiência térmica para as condições ótimas de ângulo de ignição, relação ar/combustível e 

taxa de recirculação. A seguir, far-se-á, supondo o uso de composição HX (misturas de 

gasolina tipo C com etanol hidratado) ou EX (misturas de gasolina tipo A com etanol anidro): 

 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒,𝑜𝑝𝑡, Υ = 0.01 ∙ X) =  𝑒(. )|𝑀𝐴𝑋 (3.28) 

 

Ao fazê-lo, normalizam-se os fatores 𝑒𝜆(𝜆, Υ) , 𝑒𝜁(𝜁, Υ)  e 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) . Em outras 

palavras, ao adotar o estipulado na equação (3.28), tem-se como consequência, para 

qualquer condição de razão ar/combustível, ângulo de ignição e taxa de recirculação: 

 0 ≤ 𝑒𝜆(𝜆, Υ), 𝑒𝜁(𝜁, Υ), 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) ≤ 1 (3.29) 

Mantendo as condições ótimas de relação ar/combustível, ângulo de ignição e taxa 

de recirculação, tem-se: 

 𝑒𝜆(𝜆, Υ) =  𝑒𝜁(𝜁, Υ) = 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) = 1 (3.30) 
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Logo, pode-se obter 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ)  a partir das curvas de torque conforme equação 

(3.31). Outra forma seria, para rotação do motor constante, identificar 𝑒𝜆(𝜆, Υ), 𝑒𝜁(𝜁, Υ) e 

𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) e só então identificar 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ). Caso o leitor opte por esta forma, deve-se 

usar a própria equação (3.26) para realizar a identificação de 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒, Υ). 

 
𝑇𝑒 = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ) ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
−

𝑉𝑑
4 ∙ 𝜋

∙ 𝑝𝑚𝑒0(𝜔𝑒, 𝜗𝑒 , 𝑟𝑙) 
(3.31) 

 

Para ponderar como a composição variada afeta 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , Υ), recomenda-se que se 

levante curvas de torque para EX (ou HX) com X = 0, 25, 50, 75 e 100, ou para valores 

próximos a estes. 

A seguir, reproduzem-se dois gráficos com curvas de torque para composição 

variada. Na figura 3.3., usa-se composição EX em um motor de ignição por centelha. Na 

figura 3.4., usa-se composição EDX (mistura de óleo diesel com etanol hidratado, na qual 

X é a fração percentual de etanol hidratado) em um motor de ignição por compressão. 

Reproduzem-se, nesta dissertação, os resultados da figura 3.4., pois o formato de 

𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒, Υ) é semelhante tanto para motores de ignição por centelha quanto para motores 

de ignição por compressão [5]. 

O leitor interessado poderá encontrar em [66] um estudo sobre o cálculo preditivo de 

torque para composição EX. Neste estudo, levantam-se, a partir de cálculos, curvas de 

torque para injeção de massa constante e composição variada EX. As curvas possuem o 

mesmo formato e diferem entre si apenas pelo valor de torque. Em outras palavras, é como 

se uma curva fosse o deslocamento da outra. Essa diferença é modelada unicamente como 

resultante da diferença do poder calorífico inferior das composições.  

 

 

 

 



72 

 
Figura 3.3.: Curvas características do motor para composição variada. Uso de composição EX num 

motor de ignição por centelha. Curva cheia: Potência (em hp) em função da rotação do motor (em RPM). 

Curva tracejada: Torque (em ft-lb) em função da rotação do motor (em RPM). 

 

Fonte: [67], [68] 

 

Figura 3.4.: Curvas características do motor para composição variada. Uso de 

composição EDX num motor de ignição por compressão. 

 

Fonte: [69] 
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Em [70] encontram-se curvas de torque realizadas no dinamômetro buscando-se o 

torque máximo para determinada composição EX e velocidade angular do motor. São 

levantadas apenas curvas de E0 a E20. Neste levantamento, constatou-se um aumento de 

até 2,5% no torque máximo da E20 com relação à E0. Segundo este estudo, maiores 

torques são obtidos com adição de etanol, pois este possui maior índice de octanagem e 

disponibilidade de oxigênio na própria estrutura molecular do combustível. Em [49], 

constatou-se um aumento de até 5% no torque máximo da E30 com relação à E0 e de até 

7% no torque máximo da E85 com relação à E0. 

Experimentos realizados pelo autor, conforme capítulo 6, mostraram que a carga 

influencia fortemente a curva 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒, Υ) . Guzzella e Onder, apesar de inicialmente 

proporem, em [5], 𝑒𝜔𝑒  apenas como função da rotação do motor para aplicação 

monocombustível, no final da obra propõe um fator de eficiência térmica função da carga 

(aqui estabelecida como a massa de combustível admitida pelo cilindro por ciclo) e da 

rotação do motor (𝜂𝑒0(𝑚𝜑, 𝜔𝑒) ). Como nesta dissertação a aplicação é bicombustível 

(composição variada gasolina/etanol), o autor julga ser mais adequado estabelecer a 

eficiência em função da energia química admitida ou do torque que seria gerado com 100% 

de eficiência térmica. Nesta dissertação, o autor propõe que este torque seja nomeado de 

torque combustível 𝑇𝜑 (fuel torque). Portanto, ter-se-á, como aproximação mais adequada, 

𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒, 𝑇𝜑 , Υ). A carga provoca influência na curva 𝑒𝜔𝑒, pois influencia a velocidade laminar 

de chama e os processos termodinâmicos [3]. Maior aprofundamento sobre velocidade de 

chama será visto na seção 3.4.3. Logo, a nova formulação para torque segue conforme 

equação (3.32) abaixo: 

 
𝑇𝑒 = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒, 𝑇𝜑 , Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
−

𝑉𝑑
4 ∙ 𝜋

∙ 𝑝𝑚𝑒0(𝜔𝑒, 𝜗𝑒 , 𝑟𝑙) 

(3.32) 

 

3.4.2. Identificação de 𝒆𝝀(𝝀, 𝚼) 

Para identificar 𝑒𝜆(𝜆, Υ), procura-se levantar a eficiência da combustão conforme se 

varia a razão equivalente ar/combustível. Para isto, deve-se conhecer a energia química 

perdida nos gases de escape, calculando teoricamente a ineficiência através dos poderes 
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caloríficos dos gases constituintes da mistura de escape, estes obtidos experimentalmente 

através de um analisador de gases de combustão. 

Mudanças em 𝜆  computam perdas na eficiência da combustão devido a vários 

fatores. Na faixa operacional, a ser identificada para cada motor, mas geralmente dentre 

0.7 ≤ 𝜆 ≤ 1.3, os principais fatores que influenciam 𝑒𝜆(𝜆, Υ) são o déficit de oxigênio, a RMV 

e a combustão incompleta. Para 𝜆 < 0.7  ou 𝜆 > 1.3 , devido ao excesso ou falta de 

combustível, respectivamente, ocorrem falhas na ignição [71]. Portanto, a eficiência nesta 

região deve cair abruptamente. 

As diferenças individuais no formato da curva de cada composição EX ou HX podem 

ser interpretadas como uma diferença na taxa da RMV e na combustão incompleta, pois 

ambas diminuem com a adição de etanol, devido à disponibilidade de oxigênio na própria 

estrutura molecular do etanol [23]. No entanto, encontram-se na literatura pesquisas nas 

quais a combustão incompleta e a RMV foram desprezadas, como em [22]. Caso o 

pesquisador despreze as duas perdas, 𝑒𝜆(𝜆, Υ) passa a ser apenas uma função do déficit 

de oxigênio e, portanto, uma única curva pode ser usada, conforme abaixo: 

 𝑒𝜆(𝜆, Υ) = 𝑒𝜆(𝜆, 0), ∀Υ (3.33) 

 

Em [5], encontra-se uma proposta de não se utilizar uma curva 𝑒𝜆(𝜆, 0)  a ser 

armazenada na memória do hardware de simulação, e sim usar uma formulação para 

𝑒𝜆(𝜆, 0) conforme abaixo: 

 

𝑒𝜆(𝜆, 0) =

{
 

 
  

𝛾1 ∙ 𝜆 − 𝛾0                                              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆𝑚𝑖𝑛 < 𝜆 < 1

𝑒𝜆,1 + (1 − 𝑒𝜆,1) ∙ sin
𝜆 − 𝜆1
1 − 𝜆1

             𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜆1 < 𝜆 < 𝜆2

1                                                          𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜆2 < 𝜆 < 𝜆𝑚𝑎𝑥

           

 

(3.34) 

 

 𝑒𝜆,1 = 𝛾1 ∙ 𝜆 − 𝛾0 (3.35) 

 

 𝜆2 = 𝜆1 +
𝜋

2
∙ (1 − 𝜆1) 

(3.36) 
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onde: 

Emprega-se (3.36) por razões de continuidade; 

𝜆1, 𝜆2: Parâmetros a serem estipulados; 

𝜆𝑚𝑖𝑛, 𝜆𝑚𝑎𝑥, 𝛾1, 𝛾0: Parâmetros a serem identificados; 

 

 Recomenda-se, no uso desta aproximação, fazer 𝜆1 = 0.95 e 𝜆2 = 1.0285 conforme 

em [5], identificar para quais 𝜆𝑚𝑖𝑛 e 𝜆𝑚𝑎𝑥 ocorre falha na ignição, e identificar 𝛾1 e 𝛾0 com o 

uso de métodos de identificação como o método dos mínimos quadrados. Para esta 

aproximação, ter-se-á uma curva representativa conforme abaixo na figura 3.5. 

 

Figura 3.5.: Curva normalizada da influência de 𝜆 na eficiência térmica para os 

parâmetros 𝜆1 = 0.95, 𝜆2 = 1.0285, 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 0.7, 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 1.3, 𝛾1 = 1.373 e 𝛾0 = 0.373. 

 

Fonte: [5] 

Em [23], encontramos um levantamento para diferentes composições. Segue na 

figura 3.6 abaixo a reprodução destes resultados. Atente a diferença entre as curvas, que 

se deve principalmente a fatores já discutidos nesta seção. Repare que, de fato, para 

misturas próximas a estequiométrica, podemos ignorar diferenças na eficiência causadas 
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pela composição variada, porém, caso o pesquisador deseje modelar levando em 

consideração esta diferença para excursões mais afastadas da estequiometria, diferenças 

estas que passam a ser consideráveis, o autor recomenda ou levantar um mapa 

tridimensional 𝑒𝜆(𝜆, Υ)  ou, na equação (3.34), encontrar 𝛾1  e 𝛾0  para diferentes 

composições testadas, e no uso de composições distintas das testadas no experimento, 

fazer interpolação linear para estes dois valores. Ou seja, no uso de E60, caso tenham sido 

tabelados apenas os valores de 𝛾1(𝐸50) e 𝛾1(𝐸75), recomenda-se fazer (analogamente, o 

mesmo pode ser feito para 𝛾0): 

 
𝛾1(𝐸60) =

(60 − 50) ∙ 𝛾1(𝐸75) + (75 − 60) ∙ 𝛾1(𝐸50)

75 − 50
 

(3.37) 

 

Figura 3.6.: Eficiência da combustão em função da razão equivalente 

combustível/ar para composição variada. ULG é gasolina E0 regular sem chumbo. 

 

Fonte: [23] 
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3.4.3. Identificação de 𝒆𝜻(𝜻, 𝚼) 

Como primeira aproximação, adota-se que a forma como o fator de eficiência 

dependente da ignição varia, conforme ocorrem excursões do ângulo ótimo de ignição para 

um motor monocombustível, depende apenas do design mecânico do motor e não do ponto 

de operação [72]. John Moskwa mostrou em [9] que a curva 𝑒𝜁(𝜁, Υ) pode ser aproximada 

por uma parábola com valor máximo no ângulo ótimo de ignição. De forma a se ter uma 

visão qualitativa do comportamento de 𝑒𝜁(𝜁, Υ), diferencia-se a equação (3.32) com relação 

ao ângulo de ignição, obtendo: 

 𝜕𝑇𝑒
𝜕𝜁

≈ 𝐾 ∙
𝜕𝑒𝜁(𝜁, Υ) 

𝜕𝜁
 

(3.38) 

Em [73], encontramos um levantamento de curvas 𝑇𝑒 = 𝑓(𝜁)  para diferentes 

composições EX. Verifica-se que todas de fato são parabólicas e que a abertura da 

parábola varia conforme a composição. Na figura (3.7), reproduz-se este resultado. 

Em [5], encontra-se uma formulação para 𝑒𝜁(𝜁, 0): 

 𝑒𝜁(𝜁, 0) = 1 − 𝑘𝜁 ∙ (𝜁 − 𝜁0(𝜔𝑒 , 𝑝𝑎𝑑𝑚, 0))
2 (3.39) 

Observe na figura 3.7 que, conforme se adiciona etanol à gasolina, a abertura da 

parábola vai aumentando e, depois de um valor limite, ela diminui novamente. Isto sugere 

que o fator 𝑘𝜁 pode ser modelado como função parabólica da composição. Logo, o autor 

apresenta uma primeira aproximação para o caso bicombustível: 

 𝑘𝜁(Υ) = 𝑎 ∙ Υ2 + 𝑏 ∙ Υ + c (3.40) 

Onde 𝑎 , 𝑏  e 𝑐  devem ser identificados usando métodos de identificação como o 

método dos mínimos quadrados, por exemplo. Por fim, tem-se: 

 

 𝑒𝜁(𝜁, Υ) = 1 − 𝑘𝜁(Υ) ∙ (𝜁 − 𝜁0(𝜔𝑒 , 𝑝𝑎𝑑𝑚,Υ))
2 (3.41) 
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Figura 3.7.: Curvas de torque (em 𝑁.𝑚) em função do ângulo de ignição (em 

°𝐴𝑃𝑀𝑆) para diferentes composições EX. Para o levantamento, usou-se rotação 

5000𝑅𝑃𝑀, posição da borboleta 26% e 𝜆 = 1. 

 

Fonte: [73] 

 

  Com relação aos mapas de ignição, o autor recomenda fazer mapas para valores 

adequados de EX (ou HX) e, para composições intermediárias, fazer a interpolação dos 

valores dos dois mapas cujas composições são mais próximas da utilizada. Por exemplo, 

no caso de haver mapas para E50 e E75, fazer interpolação destes para valores de 

composição intermediários, como E60. Esta recomendação é devida à alta complexidade 

da mudança morfológica dos mapas com a composição variada, o que pode ser visto na 

figura 3.8. 
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Figura 3.8.: Mapas de ignição para composições E25, E60 e E94. 

 

 

 

Fonte: [78], [79] 
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Conforme varia-se a composição, temos valores distintos de 𝑘𝜁  devido 

principalmente a dois fatores: o posicionamento do ângulo ótimo de ignição e a velocidade 

turbulenta de chama. O posicionamento do ângulo ótimo de ignição influencia, pois caso a 

propagação da chama esteja localizada em pontos onde o pistão tem maior velocidade, ou 

em outras palavras, em pontos onde a câmara do cilindro possui maior variação temporal 

de volume, a eficiência possuirá menor sensibilidade com excursões no ângulo de ignição. 

A velocidade turbulenta de chama influencia, pois quanto maior esta velocidade, mais a 

eficiência será sensível com excursões no ângulo de ignição.  

A velocidade turbulenta de chama depende apenas da velocidade do motor, da 

velocidade laminar de chama e do nível de turbulência, conforme equação (3.42) 

[74][75][76]. Na literatura, encontram-se autores que modelam a influência do nível de 

turbulência do motor 𝜑 na velocidade de chama 𝑆𝑇 como função exclusivamente da rotação 

do motor [74][77]. 

 𝑆𝑇 = 𝜑 ∙ 𝜔𝑒 ∙ 𝑆𝐿 (3.42) 

onde: 

𝑆𝑇: Velocidade turbulenta de chama em 𝑚/𝑠; 

𝜑 : Coeficiente de intensidade da turbulência em 𝑠  (do inglês: turbulence intensity 

coefficient); 

𝑆𝐿: Velocidade laminar de chama em 𝑚/𝑠. 

Perceba que, por esta análise, dever-se-ia também levar em consideração a 

influência da velocidade do motor em 𝑘𝜁 . O autor apresenta uma segunda opção de 

simplificação, que o pesquisador leve em consideração a velocidade do motor no seguinte 

formato (uma formulação análoga será realizada em 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) na seção 3.4.4.): 

 𝑘𝜁(Υ) = (𝑎 ∙ Υ
2 + 𝑏 ∙ Υ + c) ∙ (1 + d ∙ 𝜔𝑒) (3.43) 

 

Para o leitor entender melhor como a composição variada afeta a velocidade laminar 

de chama, reproduz-se a seguinte formulação para composição variada EX [74], seguida 

da figura 3.9. Repare que a velocidade laminar de chama cresce conforme se aumenta a 

concentração de etanol na gasolina. 
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𝑆𝐿 = 𝑆𝑙𝑜 ∙ [

𝜗

𝜗0
]
𝛼

∙ [
𝑝

𝑝0
]
𝛽

∙ (1 − 2.3 ∙ 𝑥𝑑𝑖𝑙) 
(3.44) 

 

 𝑆𝑙0 = (1 + 0.07 ∙ 𝐸
0.35) ∙ 0.4658 ∙ 𝜙−0.326 ∙ exp (−4.48 ∙ (𝜙 − 1.075)2) (3.45) 

 

 𝛼 = 1.56 + 0.23 ∙ 𝐸0.46 (3.46) 

 

 

𝛽 = {
−0.22 ∙ (1 − 𝐸) − 0.17 ∙

𝐸

√𝜙
            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜙 ≤ 1 

−0.22 ∙ (1 − 𝐸) − 0.17 ∙ 𝐸 ∙ √𝜙      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜙 ≥ 1

 

 

(3.47) 

 

 𝑥𝑑𝑖𝑙 = 𝑥𝑒𝑔𝑟,𝑐𝑦𝑙 + 𝑥𝑟𝑒𝑠 (3.48) 

 

onde: 

𝜗0: Temperatura de referência em 𝐾 (𝜗0 = 298𝐾); 

𝑝0: Pressão de referência em 𝑏𝑎𝑟 (𝑝0 = 1 𝑏𝑎𝑟); 

𝑥𝑑𝑖𝑙: Taxa de gases queimados diluídos no cilindro (adimensional); 

𝑥𝑟𝑒𝑠: Taxa de gases residuais no cilindro (adimensional); 

𝑥𝑒𝑔𝑟,𝑐𝑦𝑙 : Taxa de gases queimados recirculados no cilindro, diferente da taxa de gases 

recirculados 𝑥𝑒𝑔𝑟 no coletor de admissão, devido à presença no cilindro dos gases residuais 

queimados (adimensional); 

𝐸: Concentração de etanol (adimensional) (𝐸 = Υ para escala EX); 

𝜙: Razão equivalente combustível/ar (adimensional). 
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Figura 3.9.: Velocidade laminar de chama em função da razão equivalente combustível/ar 

para composição variada EX. (𝜗0 = 393𝐾 e 𝑝 = 1𝑏𝑎𝑟) 

 

Fonte: [80] 

 

Salienta-se, entretanto, que o pesquisador ganhará precisão ao mapear 𝑘𝜁(Υ) 

tridimensionalmente em função da rotação do motor e da pressão no coletor de admissão 

para cada composição utilizada nos ensaios. Seguindo a recomendação anterior em se 

utilizar nos ensaios X=0, 25, 50, 75 e 100 para composição EX (ou HX), deve-se levantar 

𝑘𝜁(𝜔𝑒 , 𝑝𝑎𝑑𝑚)  para cada uma destas composições e, para composições diferentes da 

mapeada, realizar interpolação nos moldes da equação (3.37). Logo, como terceira 

simplificação apresentada, devido à rotação e à carga influenciarem a velocidade de chama 

mesmo no uso de uma composição fixa, o autor recomenda, por fim, usar a equação (3.49) 

abaixo: 

 𝑒𝜁(𝜁, Υ) = 1 − 𝑘𝜁(𝜔𝑒 , 𝑝𝑎𝑑𝑚,Υ) ∙ (𝜁 − 𝜁0(𝜔𝑒, 𝑝𝑎𝑑𝑚,Υ))
2 (3.49) 
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3.4.4. Identificação de 𝒆𝒆𝒈𝒓(𝒙𝒆𝒈𝒓, 𝚼) 

Como dito anteriormente, as influências da taxa de recirculação na eficiência 

ocorrem devido às excursões do ângulo de ignição provocadas pela diluição de gases 

queimados no ar admitido [9][21]. Portanto, ao separar em fatores distintos a influência da 

recirculação e das excursões do ângulo ótimo de ignição na eficiência, o fator 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) 

terá comportamento semelhante para variações de taxa de recirculação ao comportamento 

que o fator 𝑒𝜁(𝜁, Υ) terá para excursões no ângulo de ignição. Em outras palavras, o erro 

de não computar a influência da taxa de recirculação no ângulo ótimo de ignição deve ser 

amenizado pelo fator 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ). 

Conforme visto na seção 3.1., as excursões provocadas pela taxa de recirculação no 

ângulo ótimo de ignição são lineares com o aumento da taxa. Na figura 3.10 houve um 

levantamento desta relação linear, assim como da influência da taxa de recirculação na 

duração parcial de combustão que compreende de 0 a 10% da fração de combustível 

queimado. Como o restante das condições do ensaio foram constantes, podemos analisar 

os efeitos do aumento da diluição de gases queimados na duração da combustão e no 

ângulo de ignição. 

O aumento de 𝑥𝑒𝑔𝑟  provoca variações em 𝜁0  justamente por variar a velocidade 

laminar de chama. Veja que a relação dentre estas duas variáveis não muda conforme se 

altera a composição EX. Isto ocorre, pois na presença de gases diluídos, a velocidade 

laminar de chama é decrescida de um fator ( 1 − 2.3 ∙ 𝑥𝑑𝑖𝑙 ) independentemente da 

composição, conforme pode ser inferido na equação (3.44). Na figura 3.11 reproduz-se um 

levantamento sobre as mudanças na velocidade laminar de chama com o aumento da taxa 

de recirculação. Em [81], analisa-se a duração da queima para composição variada 

gasolina/etanol e mostra-se que ela sofre pouca modificação com o aumento da fração de 

etanol, conforme figura 3.12. 
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Figura 3.10.: No gráfico superior: Variação do ângulo ótimo de ignição com a diluição de gases 

recirculados. No gráfico inferior: Variação da duração parcial de combustão (em ângulos de virabrequim) 

que compreende de 0 a 10% da fração de combustível queimado. Condições para ambos gráficos: 𝜔𝑒 =

2800𝑅𝑃𝑀,  𝑝𝑚𝑒 = 15 𝑏𝑎𝑟. Levantamento realizado para E85, E50, gasolina comum 92RON adicionada de 

𝐻2 (3% em massa de 𝐻2) e gasolina premium 100RON. 

 

Fonte: [21] 

 

Portanto, o autor sugere o uso de um único fator 𝑒𝜁,𝑒𝑔𝑟(𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) da seguinte forma: 

 𝑒𝜁,𝑒𝑔𝑟(𝜁, 𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ) = 1 − 𝑘𝜁(𝜔𝑒 , 𝑝𝑎𝑑𝑚,Υ) ∙ (𝜁 − 𝜁0(𝜔𝑒 , 𝑝𝑎𝑑𝑚,Υ) − 𝐾 ∙ 𝑥𝑒𝑔𝑟)
2 (3.50) 
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Onde 𝐾 deve ser identificado usando métodos de identificação como o método dos 

mínimos quadrados. 

 

Figura 3.11.: Diminuição relativa da velocidade laminar de chama com o uso de 

diluentes (𝑓𝐷 = 𝑥𝑑𝑖𝑙). Perceba que não há alteração da curva com mudanças na razão 

equivalente combustível/ar e no valor de pressão. 

 

Fonte: [82] 

 

Porém, como citado, outra abordagem é usar dois fatores, 𝑒𝜁(𝜁, Υ) e 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , Υ), 

conforme sugerido em [5]. Como primeira simplificação, já empregada na equação (3.50), 

despreza-se a influência da concentração variada nos efeitos do aumento da taxa de 

diluentes, conforme discutido. Logo: 
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 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟, Υ) = 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟 , 0) = 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟) (3.51) 

 

De [5], tem-se a seguinte sugestão de formulação: 

 

 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟) = 1 − 𝑘𝑒𝑔𝑟,1 ∙ (1 + 𝑘𝑒𝑔𝑟,2 ∙ 𝜔𝑒) ∙ 𝑥𝑒𝑔𝑟
2  (3.52) 

 

Figura 3.12.: Duração da queima (Δ𝑋−𝑌%: Duração do intervalo de 𝑋 à 𝑌% de massa de 

combustível queimada) em função da fração volumétrica de etanol para composição 

variada gasolina/etanol. Condições do ensaio: 1500𝑅𝑃𝑀, abertura completa da borboleta, 

𝜆 = 1 e 𝜉 = −2°𝐴𝑃𝑀𝑆. 

 

Fonte: [81] 

 

Onde 𝑘𝑒𝑔𝑟,1  e 𝑘𝑒𝑔𝑟,2  são constantes a serem identificadas usando métodos de 

identificação como o método dos mínimos quadrados. 
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Note que, como (3.41), a equação (3.52) também é quadrática, devido ao aumento 

de diluentes equivaler linearmente a excursões do ângulo de ignição. Como a velocidade 

angular do motor altera a velocidade turbulenta de chama (vide equação (3.42)), temos sua 

influência considerada pelo fator (1 + 𝑘𝑒𝑔𝑟,2 ∙ 𝜔𝑒) . Ademais, em altas velocidades, a 

diminuição da velocidade turbulenta de chama se torna mais crítica devido ao menor tempo 

disponível para a combustão. 

Na figura 3.13, reproduziu-se um estudo no qual se variou a taxa de recirculação 

para ver seus efeitos na eficiência térmica com o restante das condições constantes. 

Entretanto, note que da forma que se modelou nesta dissertação, 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟) é um fator que, 

por ser normalizado, não computa melhoras na eficiência máxima obtida por uma taxa de 

recirculação para determinada composição com relação à outra, pois o valor máximo de  

𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟)  é sempre 1. Mudanças no valor máximo de eficiência térmica, devido às 

mudanças nos efeitos termodinâmicos causadas por composições diferentes, são todas 

computadas em 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , 𝑇𝜑 , Υ) conforme visto na seção 3.4.1. Logo, em 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟) (assim 

como em 𝑒𝜁(𝜁, Υ) e 𝑒𝜆(𝜆, Υ)) está apenas considerada a morfologia da curva. Observe, na 

figura 3.13, que a morfologia das curvas é semelhante para composição EX variada. 

 

Figura 3.13.: Mudanças na eficiência térmica em função do aumento da taxa de recirculação para 

𝜔𝑒 = 2800𝑅𝑃𝑀. Levantaram-se os dados para E50 e E85. Na ordenada da direita, está o coeficiente de 

variação para as medidas de pressão média indicada equivalente em cada ponto levantado. 

 

Fonte: [21] 
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Observe o leitor que a taxa ótima de recirculação para o motor de estudo da figura 

3.11 está em torno de 14%. O uso de uma taxa apropriada de recirculação aumenta a 

eficiência térmica, pois a diluição moderada de gases queimados na mistura a sofrer 

combustão melhora a eficiência da queima devido a aumentar a estabilidade da chama [83]. 

Na figura 3.13, foi levantado também o coeficiente de variação para as medidas de 

pressão média indicada equivalente para cada ponto, de forma a oferecer em termos 

matemáticos a confiabilidade do valor plotado no gráfico como valor representativo. Repare 

que, com o aumento da taxa de recirculação a partir de um certo valor, aumenta-se o 

coeficiente de variação. Isto ocorre, pois para valores de taxa de recirculação altos tem-se 

combustão instável. Em [23], para um determinado motor de estudo, e estipulando que 

acima de 𝐶𝑜𝑉 𝐼𝑀𝐸𝑃 = 10% (𝐶𝑜𝑉 𝐼𝑀𝐸𝑃: coefficient of variation of indicative mean effective 

pressure, do português: coeficiente de variação da pressão média indicada equivalente) a 

combustão é considerada instável, constatou-se que o valor máximo de taxa de 

recirculação para se ter combustão estável gira em torno de 20% mesmo para composição 

variada EX. Segundo [84], para motores genéricos a gasolina, a taxa de recirculação é no 

máximo 20%. Nota-se em [23] que há uma maior tolerância para altas taxas de recirculação 

com adição de álcool na gasolina. Isto ocorre devido a maior homogeneidade do etanol, 

que contribui para uma combustão mais estável. Porém, mesmo para E85, observou-se 

uma taxa limite de 21.8%. Vide tabela 3.1 abaixo.  Logo, para taxas de recirculação acima 

de 20%, os valores medidos passam a não serem confiáveis, não sendo coerente modelar 

para estes valores. Considere, portanto, queda brusca de eficiência em taxas de 

recirculação acima de 20%. O autor recomenda ao projetista da ECU que não permita que 

o motor atinja estes pontos de operação. 

Tabela 3.1.: Máxima taxa de recirculação tolerada para baixa e média carga com o uso de 

composição variada EX e considerando combustão instável para 𝐶𝑜𝑉 𝐼𝑀𝐸𝑃 > 10%. 

 

Fonte: [23] 
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3.5. Considerações sobre a amostragem da velocidade do motor 

  Em [5] encontra-se um estudo, com um brilhante desenvolvimento matemático, 

sobre as constantes de tempo de variações na rotação do motor e de variações na pressão 

no coletor de admissão. No ponto crítico, que é o carro trafegando em marcha lenta, em 

que a dinâmica da pressão no coletor de admissão é a mais vagarosa possível, tem-se que 

a constante de tempo de variações na pressão no coletor de admissão é aproximadamente 

dez vezes menor do que a constante de tempo de variações na rotação do motor. Logo, 

como é suficiente a pressão no coletor de admissão ser conhecida somente a cada ciclo do 

motor, podemos considerar constante a velocidade do motor durante 10 ciclos, e as 

variáveis que estão interligadas com a pressão no coletor de admissão só deverão ser 

atualizadas, portanto, a cada ciclo, como a taxa de recirculação e a relação ar/combustível. 

 Como visto anteriormente, estas variáveis que são amostradas conforme valores de 

ciclo ou segmentos são ditas síncronas com o motor. As restantes são ditas assíncronas. 

Para estas variáveis, dependendo da necessidade de maior ou menor amostragem, usam-

se diferentes frequências de clock. Exemplos dessas variáveis, com os respectivos 

períodos de clock, podem ser encontrados em [5] e em [85]. 

 

3.6. Eficiência térmica corrigida 𝒆𝒄𝒐𝒓 

 Modelou-se, inicialmente, a eficiência térmica como invariante às perdas por 

bombeamento ou por fricção das partes mecânicas. Porém, conforme modelado, de fato a 

fricção das partes mecânicas não varia com a carga, entretanto o mesmo não pode ser dito 

com relação às perdas por bombeamento. Portanto, tais perdas influem na eficiência 

térmica. Logo, das equações (3.13), (3.14) e (3.21), tem-se: 

 𝑝𝑚𝑒0𝑔(𝑟𝑙) = 𝑝𝑚𝑒0𝑔(0) ∙ [1 − 𝐾 ∙ 𝑟𝑙] (3.53) 

 

 Usando as equações (3.2), (3.7) e a relação estequiométrica ar/combustível 𝜎0, tem-

se, conforme desenvolvido em [5]: 
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𝑝𝑚𝑒0𝑔(𝜆, 𝜔𝑒 , 𝑝𝑚𝜑) = 𝑝𝑚𝑒0𝑔(0) ∙ [1 − 𝐾 ∙

𝜆 ∙ 𝜎0 ∙ 𝑉𝑑
𝐻𝑙 ∙ 𝑚𝛽,𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑒)

∙ 𝑝𝑚𝜑] 
(3.54) 

 

Usando as equações (3.5), (3.22) e (3.54), tem-se: 

 

 
𝑝𝑚𝑒 = 𝑒(. ) ∙ 𝑝𝑚𝜑 + [𝑝𝑚𝑒0𝑔(0) ∙ 𝐾 ∙

𝜆 ∙ 𝜎0 ∙ 𝑉𝑑
𝐻𝑙 ∙ 𝑚𝛽,𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑒)

] ∙ 𝑝𝑚𝜑 − 𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) − 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. ) 
(3.55) 

 

Logo, obtém-se a formulação final da eficiência térmica, acompanhada da 

formulação final do torque líquido: 

 

 𝑒𝑐𝑜𝑟(. ) = 𝑒𝜔𝑒(𝜔𝑒 , 𝑇𝜑 , Υ) ∙  𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙ 𝑒𝑒𝑔𝑟(𝑥𝑒𝑔𝑟) + 𝑝𝑚𝑒0𝑔(0) ∙ 𝐾

∙
𝜆 ∙ 𝜎0 ∙ 𝑉𝑑

𝐻𝑙 ∙ 𝑚𝛽,𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑒)
 

(3.56) 

 

 
𝑇𝑒 = 𝑒𝑐𝑜𝑟(. ) ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
−

𝑉𝑑
4 ∙ 𝜋

∙ [𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) + 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. )] 
(3.57) 

 

 Observe, da equação (3.57), que o somatório 𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) + 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. )  refere-se 

unicamente à fricção e ao funcionamento de dispositivos auxiliares do motor. Conforme 

visto anteriormente, 𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) são as perdas por fricção que sofre o fluxo gasoso e 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. ) 

é o somatório das perdas devido à fricção das partes mecânicas e devido ao funcionamento 

dos dispositivos auxiliares. Logo, na nossa formulação final, considera-se que apenas estes 

fenômenos não têm relação com a massa de combustível admitida. 

Um comentário, porém, deve ser feito concernente a este modelo. Ao modelar-se a 

eficiência térmica, desprezou-se correlação entre esta eficiência e as fricções. No entanto, 
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ao realizar esta simplificação, acabou-se por se aproximar de outro conceito: o de eficiência 

indicada, que se trata da eficiência do motor na qual ainda não foram computadas as perdas 

por fricção [3]. Logo, uma formulação mais rigorosa da eficiência térmica 𝜂𝑒 seria conforme 

abaixo: 

 
𝑇𝑒 = 𝜂𝑒 ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
= 𝑒𝑐𝑜𝑟(. ) ∙

𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

4 ∙ 𝜋
−

𝑉𝑑
4 ∙ 𝜋

∙ [𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) + 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. )] 
(3.59) 

  

 
𝜂𝑒 = 𝑒𝑐𝑜𝑟(. ) −

𝑉𝑑
𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙

∙ [𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) + 𝑝𝑚𝑒0𝑓(. )] 
(3.60) 
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4. Modelagem dos sistemas térmicos 

Neste capítulo, discorrer-se-á sobre o fluxo energético do MCI de forma a oferecer 

ferramentas ao projetista da ECU, visando o controle termodinâmico do veículo. Modelar-

se-ão a entalpia de saída dos gases, o calor perdido para a parede do cilindro, o calor 

perdido pelas fricções e funcionamento de dispositivos auxiliares, o calor irradiado para o 

ambiente e o calor absorvido pelo líquido refrigerador. 

 

4.1. Modelagem da temperatura dos gases de exaustão 

Uma variável de importância para a modelagem é a temperatura dos gases de 

exaustão, pois a partir dela se pode conhecer a entalpia destes gases.  

Recomenda-se ao pesquisador a instalação no coletor de exaustão de um sensor de 

temperatura. Atente à escolha do sensor, pois as paredes do coletor de exaustão podem 

atingir níveis como 900K [59] e os gases de exaustão níveis como 1200K [5]. 

A modelagem do transitório nas mudanças de temperatura dos gases de exaustão 

não será realizada, devido a este transitório ser desprezível, pois, com a variação do ponto 

de operação, a mudança na temperatura do coletor de exaustão é praticamente imediata 

[86]. Porém, o pesquisador deve conhecer os atrasos do sensor que está usando. 

Primeiramente, sugere-se o levantamento de um mapa base da temperatura dos 

gases de exaustão para 𝜆 ≈ 1, taxa ótima de recirculação e ângulo ótimo de ignição, de 

forma a obter um resultado conforme figura 4.1. Deve-se variar a pressão média líquida 

equivalente e a velocidade angular do motor e obter a temperatura dos gases de exaustão 

para cada par ordenado destes valores. 

De forma a simplificar o modelo, desprezam-se influências das excursões da razão 

ar/combustível distantes da estequiometria na temperatura dos gases de exaustão, pois, 

conforme dito em outras ocasiões, pretende-se gastar pouco tempo nestas condições de 

operação. Numa primeira abordagem, desprezam-se, também, excursões do ângulo ótimo 

de ignição e da taxa ótima de recirculação, conforme será visto com mais detalhes a seguir.  
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Figura 4.1.: Temperatura dos gases de exaustão 𝜗𝑒𝑔 (em 𝐾) em função da pressão 

média líquida equivalente (em 𝑏𝑎𝑟) e da rotação do motor (em 𝑅𝑃𝑀).

 

Fonte: [5] 

A seguir, reproduzem-se estudos que pesquisaram a influência em excursões do 

ângulo de ignição e da taxa de recirculação na temperatura dos gases de exaustão. Na 

figura 4.2, duas misturas (E85 e A95=E5) foram testadas sob diferentes velocidades do 

veículo e a temperatura dos gases de exaustão foi medida conforme variava-se o ângulo 

de ignição. Na figura 4.3, em um motor diesel, levantou-se a temperatura dos gases de 

exaustão para diferentes taxas de recirculação. Observe que, em ambos os casos, as 

mudanças na temperatura são indiferentes para o objetivo deste capítulo, pois com tais 

mudanças de temperatura temos pequenas e desprezíveis mudanças de entalpia. Apenas 

para grandes excursões de ângulo de ignição temos mudanças significativas na 

temperatura [87]. Caso o leitor deseje, pode consultar [88], que é um outro estudo que 

mostrou variações na temperatura de exaustão conforme excursões no ângulo de ignição 

para partida a frio. Neste estudo, as variações de temperatura também são desprezíveis. 

Considera-se, portanto, que a única influência do ângulo de ignição na temperatura dos 

gases de exaustão ocorre quando se varia a pressão média líquida equivalente. 

Pela mesma figura 4.2., pode-se inferir que o uso de composição variada EX interfere 

pouco na temperatura dos gases de exaustão de forma a se considerar mudança 
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significativa na entalpia destes gases. Outro estudo que endossa esta afirmação encontra-

se em [81]. O levantamento realizado por este estudo encontra-se reproduzido na figura 

4.4. Na condição do ensaio, encontrou-se uma variação linear de apenas −2,0°𝐶 entre EX 

e E(X+10). 

 

4.2. Modelagem da entalpia dos gases de exaustão 

A partir do mapa da temperatura dos gases de exaustão, podemos estimar a entalpia 

dos gases de saída.  

 

Figura 4.2.: Temperatura dos gases de exaustão em função da composição utilizada e da 

velocidade do veículo. O número ao lado da composição do combustível é a velocidade do veículo em 𝑘𝑚 ∙

ℎ−1. A95 é a gasolina comum da República da Letônia, com 5% de adição de etanol anidro. As colunas 

pretas correspondem a um ângulo de ignição de 31 à 31.5 APMS, as colunas brancas correspondem de 33 

à 34 APMS e as colunas cinzas correspondem de 36 à 37 APMS. 

 

Fonte: [89] 
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Figura 4.3.: Temperatura dos gases de escape (em °𝐶) em função da carga relativa (em %) para diferentes 

taxas de recirculação (em %). 

 

Fonte: [20] 

 

Figura 4.4.: Temperatura dos gases de exaustão (em °𝐶) em função da fração volumétrica de etanol em 

composição EX. Condições do ensaio:1500𝑅𝑃𝑀, abertura completa da válvula borboleta, 𝜆 = 1, ignição em 

2 °𝐴𝑃𝑀𝑆. 

 

Fonte: [81] 
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Deve-se conhecer, primeiramente, a composição dos gases de saída, através do 

conhecimento da mistura de combustível empregada e da relação ar/combustível. Na 

modelagem de sistemas térmicos, o autor recomenda desprezar a combustão incompleta 

e a RMV, considerando apenas que ou o combustível teve combustão completa ou não 

sofreu combustão. Logo, a composição dos gases de saída, em vista da combustão, será 

apenas em termos de déficit ou excesso de oxigênio, conforme realizado no capítulo 2. 

Conhecida a composição, deve-se levantar a temperatura segundo o ponto de 

operação a partir do mapa da temperatura dos gases de exaustão. Com a temperatura 

conhecida, pode-se estimar a entalpia dos gases de exaustão a partir de tabelas 

termodinâmicas que relacionam a entalpia de cada composto químico gasoso com a 

temperatura em que se encontra. Para os produtos de combustão, pode-se consultar dados 

disponibilizados pela Universidade de Ohio em [90] ou a referência [19]. Para o vapor de 

gasolina, pode-se consultar [28]. Para a entalpia dos vapores de etanol, pode-se usar o 

conceito de entalpia de formação e, para encontrar o valor da entalpia do etanol gasoso 

sob diferentes temperaturas, pode-se usar o conceito de entalpia sensível, calculada a partir 

do calor específico a pressão constante do etanol (o mesmo foi realizado para vapores de 

gasolina em [28] e pode ser aplicado a vapores de qualquer combustível [91]). Calor 

específico do etanol a pressão constante para diferentes temperaturas pode ser encontrado 

em [92].  

 

4.3. Modelagem do calor perdido para as paredes do cilindro 

Através do capítulo 3, conhecem-se o calor perdido na fricção das partes mecânicas 

do motor, o calor perdido no bombeamento dos gases e o trabalho efetivo realizado sobre 

o motor, conforme formulações abaixo, respectivamente, calculados para um ciclo: 

 𝑄𝑚𝑒𝑜𝑓 = 𝑝𝑚𝑒0𝑓 ∙ 𝑉𝑑 (4.1) 

 𝑄𝑚𝑒𝑜𝑔 = 𝑝𝑚𝑒0𝑔 ∙ 𝑉𝑑 (4.2) 

 𝑄𝑚𝑒 = 𝑝𝑚𝑒 ∙ 𝑉𝑑 (4.3) 

 

Denotar-se-á como 𝑄𝑒𝑥ℎ a entalpia dos gases de exaustão de um determinado ciclo, 

conforme calculado a partir da seção 4.2. Com a mesma estratégia da citada seção, 
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calcular-se-á a entalpia dos gases admitidos por ciclo 𝑄𝑎𝑑𝑚 . Introduzir-se-á, também, a 

notação do calor perdido para as paredes do cilindro por ciclo como 𝑄𝑔,𝑤. Logo, usando o 

princípio da conservação da energia, tem-se que: 

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

= ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

 

 

 𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝑄𝑔,𝑤 + 𝑄𝑒𝑥ℎ + 𝑄𝑚𝑒 + 𝑄𝑚𝑒𝑜𝑔 + 𝑄𝑚𝑒𝑜𝑓 (4.4) 

Usando as equações (4.1) até (4.3), e os conceitos da seção 4.2, conhecem-se todas 

as parcelas da equação (4.4), a não ser o calor perdido por ciclo para a parede do cilindro. 

Logo, a partir da equação (4.4), pode-se identificar este calor da seguinte forma: 

 𝑄𝑔,𝑤 = 𝑄𝑎𝑑𝑚 − 𝑄𝑒𝑥ℎ − 𝑄𝑚𝑒 − 𝑄𝑚𝑒𝑜𝑔 − 𝑄𝑚𝑒𝑜𝑓 (4.5) 

 

4.4. Modelagem através de cálculos com o uso do ciclo termodinâmico 

Para a confecção do ciclo termodinâmico, far-se-ão duas sugestões. A primeira, com 

o uso do sensor de pressão interno ao cilindro, com o qual se sabe a relação 𝑝(Φ), ou seja, 

os valores de pressão para cada ângulo de virabrequim. Como 𝑉(Φ) é conhecido do design 

mecânico, pode-se obter 𝑝(𝑉), que é justamente o ciclo termodinâmico do motor de estudo. 

Na ausência do sensor de pressão interna ao cilindro, pode-se usar o ciclo ideal. De 

forma a mitigar os erros devido ao uso do ciclo ideal, faz-se uma correção: multiplica-se a 

ordenada de todo ciclo ideal plotado por 𝐾𝑒, sendo: 

 
𝐾𝑒 =

𝑒(. )

𝑒𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(. )
 

(4.6) 

Logo, tem-se: 

 𝑝(𝑉) = 𝐾𝑒 ∙ 𝑝𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑉) (4.7) 
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Esta correção foi inspirada no fato de que, para um ponto no tempo de compressão 

e um ponto no tempo de expansão, ambos situados sobre a mesma linha vertical (ou seja, 

com o mesmo valor de abscissa, no caso, o volume), a diferença de pressão dentre estes 

dois pontos (diferença no valor da ordenada dos pontos, no caso, a pressão) é proporcional 

à energia de combustão liberada [5]. Ou seja, se considerarmos que estamos mantendo 

constante a energia química admitida pelo cilindro com 𝜆 ≈ 1, teremos que esta diferença 

de pressões será proporcional à eficiência da combustão. A equação (4.6) advém de um 

paralelo a esta análise, como se considerássemos que as perdas devido ao calor perdido 

nos gases de escape e na parede do cilindro fossem computadas, para esta modelagem 

específica, às perdas por ineficiência na combustão. Obviamente, isto é uma aproximação, 

pois a dinâmica da transferência de calor para a parede do cilindro e a dinâmica da 

convecção térmica dos gases de escape são diferentes da dinâmica de uma combustão 

incompleta. Tais diferenças irão refletir em morfologias discrepantes das curvas p(V) real e 

aproximada por (4.7). 

 

4.4.1. Modelagem do calor perdido para as paredes do cilindro através de cálculos 

com o uso do ciclo termodinâmico 

O calor perdido para as paredes do cilindro pode ser calculado como [6]: 

 𝑄𝑔,𝑤̇ = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ (𝜗𝑔̅̅ ̅ − 𝜗𝑤̅̅̅̅ ) (4.8) 

onde: 

𝑄𝑔,𝑤̇ : Fluxo de calor dos gases para a parede do cilindro em 𝐽/𝑠; 

𝛼: Coeficiente de transferência de calor em 𝐽 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−2; 

𝐴: A área relativa de contato entre os gases e a parede do cilindro em 𝑚2; 

𝜗𝑔̅̅ ̅: Temperatura média dos gases em 𝐾; 

𝜗𝑤̅̅̅̅ : Temperatura média da parede do cilindro em 𝐾. 

 

Existem várias formulações para o coeficiente de transferência de calor. Em [93] 

encontra-se uma revisão destas formulações, na qual o leitor poderá escolher a que mais 

lhe convir. Nesta dissertação, usar-se-á a formulação de Hohenberg [6][94]: 
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 𝛼 = 130 ∙ 𝑉𝑑
−0.06 ∙ 𝑝−0.8 ∙ 𝜗𝑔̅̅ ̅

−0.4
∙ (�̅�𝑝 + 1.4)

0.8
 (4.9) 

onde: 

�̅�𝑝: Velocidade média do pistão em 𝑚/𝑠; 

𝑝: Pressão instantânea interna ao cilindro em 𝑃𝑎; 

𝑉𝑑: Volume de deslocamento em 𝑚3. 

 

Para a temperatura média da parede do cilindro 𝜗𝑤̅̅̅̅ , encontra-se na literatura uma 

formulação empírica, que leva em consideração a relação ar/combustível, a rotação do 

motor e o diâmetro 𝐵 do pistão [6][95]. Esta formulação foi obtida através de experimentos 

com vários motores [95][96]: 

 𝜗𝑤̅̅̅̅ = 360 + 9 ∙ 𝜆
0.4 ∙ (𝜔𝑒 ∙ 𝐵)

0.5 (4.10) 

 

Substituindo as equações (4.9) e (4.10) na equação (4.8), e integrando (4.8) em um 

ciclo, obtém-se o calor transferido para a parede interna ao cilindro em um ciclo 𝑄𝑔,𝑤. Nesta 

integração, podem-se usar tanto o ciclo real obtido através de um sensor de pressão interno 

ao cilindro, quanto o ciclo aproximado obtido através da equação (4.7). 

 

4.4.2. Modelagem da pressão e da temperatura no coletor de escape através de 

cálculos com o uso do ciclo termodinâmico 

 Através dos cálculos usando o ciclo termodinâmico, também se pode estimar a 

temperatura dos gases de escape, considerando que a temperatura destes gases no centro 

de exaustão é aproximadamente igual a temperatura dos gases internos ao cilindro. É uma 

aproximação viável, pois no centro de exaustão a válvula de escape já se encontra aberta 

tempo suficiente, ocasionando com que o gás já não perca tanta energia térmica indo do 

interior do cilindro para o coletor de escape. 

 Conforme visto na seção 3.2, aproxima-se a pressão no coletor de escape no centro 

de exaustão pela pressão interna ao cilindro no mesmo centro. Isto é possível desde que 



100 

 

se desprezem as quedas de pressão devido à passagem do fluxo pelas válvulas. Para mais 

detalhes sobre estas quedas de pressão, consultar [6]. Logo, através de cálculos com o uso 

do ciclo termodinâmico, a pressão no coletor de escape no centro de exaustão também 

pode ser estimada. 

 

4.5. Modelo térmico do motor 

Nesta seção, será exposto a modelagem do sistema térmico interno ao motor (vide 

figura 4.5), com os fluxos envolvendo a parede do cilindro, o bloco do motor, o cabeçote, o 

óleo do motor, o líquido refrigerador interno ao motor e o meio ambiente. Esta modelagem 

é independente do sistema de refrigeração usado, podendo-se a adotar para qualquer 

sistema de refrigeração, desde que se preserve a estrutura interna do motor. Ademais, será 

também exposta a modelagem de um sistema térmico externo (vide figura 4.6) com 

características peculiares, como presença de válvula termostática contínua e bomba 

mecânica, a fim de exemplificar ao leitor como seria a modelagem de um sistema térmico 

externo e de como este sistema se integraria com o sistema térmico interno. Caso no motor 

de estudo do leitor a bomba não seja mecânica, a válvula termostática seja binária ou tri-

fase, ou haja mais do que um radiador, ou o circuito de mangueiras seja diferente do 

considerado, devem-se fazer as devidas adaptações. O autor, em sua bancada de testes, 

usou um radiador integrado a um controlador que atua sobre a temperatura do líquido 

arrefecedor a um valor limite desejado. 

 

4.5.1. Modelo térmico interno ao motor 

No modelo térmico interno ao motor, os seguintes fenômenos termodinâmicos serão 

modelados:  

Primeiramente, considera-se o fluxo de entalpia nos dutos de saída. Parte do calor 

deste fluxo irá ser transmitido para o cabeçote. Esta parte será aqui designada por 𝑄𝑒𝑥,𝑒𝑏̇ , 

fluxo este a ser equacionado como [12]: 

 𝑄𝑒𝑥,𝑒𝑏̇ = 𝛼𝑒𝑥,𝑒𝑏 ∙ 𝐴𝑒𝑥,𝑒𝑏 ∙ (𝜗𝑒𝑥ℎ − 𝜗𝑒𝑏) (4.11) 



101 

 

onde: 

𝐴𝑒𝑥,𝑒𝑏: Área de contato dos dutos de saída com a cabeçote em 𝑚2; 

𝛼𝑒𝑥,𝑒𝑏: Coeficiente de transferência de calor para os gases de exaustão em  
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ ; 

𝜗𝑒𝑥ℎ: Temperatura dos gases de exaustão nos dutos de saída em 𝐾 (conforme modelado 

na seção 4.1); 

𝜗𝑒𝑏: Temperatura média no bloco do motor em 𝐾 (será considerado que o cabeçote e o 

bloco do motor estão em equilíbrio térmico). 

Figura 4.5.: Modelo térmico interno ao motor. Observe os fluxos que ocorrem 

internamente ao motor. 

 

Fonte: [12] 
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Figura 4.6.: Modelo térmico externo ao motor. Estão representados o circuito do líquido 

refrigerador, a válvula termostática, a bomba do líquido refrigerador, o motor e o radiador. 

 

Fonte: [12] 

Neste modelo, considerar-se-á que o óleo do motor, o cabeçote, a árvore de 

manivelas, o volante, o cárter e o bloco do motor estão em equilíbrio térmico. Logo, o autor 

recomenda a instalação de um sensor de temperatura do óleo, para se estabelecer como 

conhecida a temperatura destes elementos. Desta forma, 𝜗𝑒𝑏 torna-se conhecida. 

O coeficiente 𝛼𝑒𝑥,𝑒𝑏 pode ser adotado como constante, conforme em [12]. Porém, 

outra forma de identificar este coeficiente é a partir de uma simplificação realizada para 

coeficientes de transferência de calor genéricos, simplificação esta válida para condições 

existentes nos sistemas de motores [5][65][32]:  

 
𝛼 = {

28.6 + 4 ∙ 𝜐𝑔              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜐𝑔 < 5𝑚/𝑠

21 ∙ 𝜐𝑔
0.52                    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜐𝑔 ≥ 5𝑚/𝑠

 
(4.12) 

 

Onde 𝜐𝑔 é a velocidade relativa de fluxo entre as duas superfícies em 𝑚/𝑠. No caso 

de 𝛼𝑒𝑥,𝑒𝑏, 𝜐𝑔 corresponde ao fluxo dos gases no duto de saída. 
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O fluxo 𝑄𝑔,𝑤̇  já foi calculado nas seções 4.3 e 4.4.1. Aproximando 𝜗𝑤,𝑐 por 𝜗𝑤 (vide 

figura 4.5), faz-se 𝜗𝑤,𝑐̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜗𝑤̅̅̅̅ . Relembre que 𝜗𝑤̅̅̅̅  é conhecido da equação (4.10), equação 

com a qual se pode estimar 𝜗𝑤̅̅̅̅  sem o uso de cálculos através do ciclo termodinâmico. Logo, 

o leitor que optou por não realizar estes cálculos para outros fins, não precisa os realizar 

para a estimativa desta temperatura. Portanto, para calcular 𝑄𝑤,𝑐̇ , faz-se [12]: 

 𝑄𝑤,𝑐̇ = 𝛼𝑐 ∙ 𝐴𝑐 ∙ (𝜗𝑤,𝑐̅̅ ̅̅ ̅ − 𝜗𝑐) (4.13) 

   

 
𝜗𝑐 =

𝜗𝑒𝑜 + 𝜗𝑒𝑖
2

 
(4.14) 

onde: 

𝐴𝑐: Superfície da parede do cilindro em contato com o líquido refrigerador em 𝑚2; 

𝛼𝑐: Coeficiente de transferência de calor para o caso específico em  
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ . Pode-se 

utilizar a equação (4.12) para obtê-lo, considerando 𝜐𝑔  como a velocidade do fluxo do 

líquido refrigerador. Considerações sobre esta velocidade serão tecidas posteriormente; 

𝜗𝑐: Temperatura média da porção do líquido refrigerador interno ao cilindro em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑜: Temperatura do líquido refrigerador na saída do motor em 𝐾; 

𝜗𝑒𝑖: Temperatura do líquido refrigerador na entrada do motor em 𝐾. 

 

 Note o leitor que se considera, na figura 4.5, que todo o fluxo de calor que advém 

das paredes do cilindro para o restante do motor (bloco, cabeçote, óleo, cárter, árvore de 

manivelas, volante) passa através do líquido refrigerador. Simplifica-se desta forma, pois as 

linhas de transferência de calor convergem ao líquido refrigerador, devido a este ser mais 

frio que o restante do motor. 

Para uma melhor identificação dos parâmetros, o autor recomenda que se instale no 

duto do líquido refrigerador prestes a adentrar no motor um sensor de temperatura, de 

forma a medir 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑖𝑛. Nos veículos comerciais, já se tem usualmente instalado um sensor 

de temperatura para medir 𝜗𝑒𝑛𝑔,𝑜𝑢𝑡 . Logo, desta forma, pode-se obter 𝜗𝑐  através de 

medidas. Pode-se, portanto, obter 𝑄𝑐,𝑒𝑏̇  da seguinte forma [12]: 

 𝑄𝑐,𝑒𝑏̇ = 𝛼𝑒𝑏 ∙ 𝐴𝑒𝑏 ∙ (𝜗𝑐 − 𝜗𝑒𝑏) (4.15) 



104 

 

onde: 

𝐴𝑒𝑏: Área de contato entre o líquido refrigerador e a carcaça do motor em 𝑚2; 

𝛼𝑒𝑏: Coeficiente de transferência de calor para o caso específico em  
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ . Pode-se 

utilizar a equação (4.12) para obtê-lo, considerando 𝜐𝑔  como a velocidade do fluxo do 

líquido refrigerador. 

 

 O calor 𝑄𝑒𝑏,𝑎̇ = 𝑄𝑖𝑟𝑟̇  compõe-se de duas transferências de calor principais: a radiação 

e a convecção. Tem-se, portanto [12]: 

 𝑄𝑒𝑏,𝑎̇ = 𝑄𝑖𝑟𝑟̇ = 𝜎 ∙ 𝐴𝑒𝑏,𝑎 ∙ (𝜗𝑒𝑏
4 − 𝜗𝑎𝑚𝑏

4 ) + 𝛼𝑒𝑏,𝑎 ∙ 𝐴𝑒𝑏,𝑎 ∙ (𝜗𝑒𝑏 − 𝜗𝑎𝑚𝑏) (4.16) 

onde: 

𝜎: Constante de Stefan-Boltzmann em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾4
⁄ ; 

𝐴𝑒𝑏,𝑎: Área de contato entre o motor e o ambiente em 𝑚2; 

𝜗𝑎𝑚𝑏: Temperatura ambiente em 𝐾; 

𝛼𝑒𝑏,𝑎: Coeficiente de transferência de calor para o caso específico em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐾2
⁄ . Pode-

se utilizar a equação (4.12) para obtê-lo, considerando 𝜐𝑔 como a velocidade do veículo. 

 O calor devido à fricção das partes mecânicas do motor é considerado aqui no 

modelo como sendo transferido para o bloco do motor. Este calor pode ser calculado a partir 

da pressão perdida devido à fricção das partes mecânicas do motor 𝑝𝑚𝑒𝑜𝑓 como: 

 𝑄𝑖𝑓̇ =  𝑝𝑚𝑒𝑜𝑓 ∙ 𝑉𝑑 ∙
𝜔𝑒
4 ∙ 𝜋

 (4.17) 

 

A partir destas transferências de calor, pode-se calcular a variação da temperatura 

de cada elemento (parede do cilindro, líquido refrigerador, bloco do motor). Para isto, 

usaremos as capacidades caloríficas mássicas destes elementos. Recomenda-se 

pesquisar os materiais com os quais são fabricados os componentes do motor 

considerados neste modelo para conhecer as capacidades caloríficas a serem usadas. 

Porém, na modelagem de sistemas térmicos, em boa parte dos parâmetros é escolha do 
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pesquisador determinar se serão obtidos da geometria do motor e de tabelas de físico-

química, ou se serão obtidos por métodos de identificação. Para o líquido refrigerador, 

recomenda-se o uso da capacidade calorífica da água 𝑐𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑐𝑐. Para o óleo lubrificante, 

recomenda-se o uso da capacidade calorífica 𝑐𝑜𝑖𝑙 tabelada para o tipo de óleo usado em 

sua forma não degradada (óleo virgem), devido à capacidade calorífica do óleo degradado 

(óleo usado) ser próxima à capacidade calorífica do óleo virgem para todos os tipos de óleo 

com exceção do óleo mineral sem aditivo [97]. Na tabela 4.1, reproduzem-se as 

capacidades caloríficas dos vários tipos de óleo. 

 Logo, para a parede interna do cilindro, com o objetivo de identificar a sua massa, 

tem-se [12]: 

 𝑄𝑔,𝑤̇ −  𝑄𝑤,𝑐̇ = 𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑤 ∙ ∆𝜗𝑤̅̅̅̅  (4.18) 

onde: 

𝑚𝑤: Valor mássico da parede do cilindro em 𝑘𝑔; 

𝑐𝑤: Capacidade calorífica mássica da parede do cilindro em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ . 

 

 Tabela 4.1.: Capacidade calorífica dos óleos lubrificantes não degradados. 

 

Fonte: [97] 

Para o cálculo de ∆𝜗𝑤̅̅̅̅ , o leitor pode usar tanto a equação (4.10), como, a partir do 

uso de cálculos envolvendo o ciclo termodinâmico, fazer uso da equação (4.8) para calcular 

∆𝜗𝑤̅̅̅̅  usando conjuntamente a equação (4.5), atentando que: 

 𝑄𝑔𝑤̇ =  𝑄𝑔𝑤 ∙
𝜔𝑒
4 ∙ 𝜋

 (4.19) 

De forma a identificar a massa de líquido refrigerador interno ao cilindro, faz-se [12]: 
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 𝑄𝑤,𝑐̇ −  𝑄𝑐,𝑒𝑏̇ − 𝑄�̇� = 𝑚𝑐 ∙ 𝑐𝑐 ∙ 𝜗�̇� (4.20) 

onde: 

𝑚𝑐: Valor mássico do líquido refrigerador interno ao motor em 𝑘𝑔; 

𝑐𝑐: Capacidade calorífica mássica do líquido refrigerador em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ; 

𝑄�̇�: Porção do fluxo 𝑄𝑤,𝑐̇  que sai do motor através do líquido refrigerador, em 𝐽/𝑠.  

 

Logo, tem-se para o fluxo 𝑄�̇� o equacionamento abaixo, onde 𝑚𝑐̇  é o fluxo do líquido 

refrigerador através do motor, o qual será modelado posteriormente [12]: 

 𝑄�̇� = 𝑚𝑐̇ ∙ 𝑐𝑐 ∙ (𝜗𝑒𝑜 − 𝜗𝑒𝑖) (4.21) 

 

De forma a identificar tanto a massa conjunta do bloco do motor, cabeçote, árvore 

de manivelas, cárter e volante quanto a massa do óleo lubrificante, faz-se, considerando 

equilíbrio térmico entre estas partes, ou seja, 𝜗𝑒𝑏 ≈ 𝜗𝑜𝑖𝑙 [12]: 

 𝑄𝑐,𝑒𝑏̇ + 𝑄𝑖𝑓̇ + 𝑄𝑒𝑥,𝑒𝑏̇ − 𝑄𝑒𝑏,𝑎̇ = (𝑚𝑒𝑏 ∙ 𝑐𝑒𝑏 +𝑚𝑜𝑖𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑖𝑙) ∙ 𝜗𝑒𝑏̇  (4.22) 

onde: 

𝑚𝑒𝑏: Soma das massas, em 𝑘𝑔, do cabeçote, do bloco do motor, da árvore de manivelas, 

do cárter e do volante; 

𝑐𝑒𝑏: Média ponderada, em 
𝐽
𝑠 ∙ 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ,  das capacidades caloríficas mássicas do cabeçote, 

do bloco do motor, da árvore de manivelas, do cárter e do volante, com a ponderação 

realizada segundo suas massas. 

𝑚𝑜𝑖𝑙: Massa de óleo interno ao motor em 𝑘𝑔. 

 

Note o leitor que desta forma, na verdade, apenas se conseguirá identificar o termo 

(𝑚𝑒𝑏 ∙ 𝑐𝑒𝑏 +𝑚𝑜𝑖𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑖𝑙). Porém, para nossos propósitos isto é suficiente. É possível apenas 

conseguir isoladamente 𝑚𝑒𝑏 ou 𝑚𝑜𝑖𝑙 se o leitor tiver o valor de uma delas. 
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4.5.2. Modelo térmico externo ao motor 

No modelo térmico externo ao motor, os seguintes fenômenos termodinâmicos serão 

modelados:  

Primeiramente, considera-se o calor perdido no radiador para o meio ambiente, calor 

este retirado do líquido refrigerador, conforme figura 4.6, usando a formulação abaixo, 

considerando 𝑄𝑟𝑖̇  o calor perdido do líquido refrigerador para o radiador em 𝐽/𝑠 e 𝑄𝑟𝑜̇  o calor 

do radiador dissipado para o meio ambiente em 𝐽/𝑠 [12]: 

 𝑄𝑟𝑖̇ = 𝑐𝑐 ∙ 𝑚𝑟̇ ∙ (𝜗𝑟𝑖 − 𝜗𝑟𝑜) (4.23) 

 𝑄𝑟𝑜̇ =  𝛼𝑟(𝜐𝜐) ∙ 𝐴𝑟 ∙ [𝜗𝑟 − 𝜗𝑎] (4.24) 

onde: 

𝑚𝑟̇  : Fluxo mássico do liquido refrigerador pelo radiador em 𝑘𝑔/𝑠 , a ser identificado 

posteriormente; 

𝛼𝑟(𝜐𝜐) é calculada segundo a equação (4.12); 

𝜐𝜐: Velocidade do veículo em 𝑚/𝑠; 

𝐴𝑟: Área de contato entre o radiador e o ambiente em 𝑚2; 

𝜗𝑟: Temperatura média do radiador em 𝐾; 

𝜗𝑎: Temperatura ambiente em 𝐾; 

𝜗𝑟𝑖: Temperatura do líquido refrigerador entrando no radiador em 𝐾; 

𝜗𝑟𝑜: Temperatura do líquido refrigerador saindo do radiador em 𝐾. 

 

Considera-se que o radiador está em equilíbrio térmico com o líquido refrigerador 

que circula por ele [12]. Logo, aproxima-se a temperatura média do radiador da temperatura 

média do líquido refrigerador interno ao radiador: 

 
𝜗𝑟 =

𝜗𝑟𝑖 + 𝜗𝑟𝑜
2

 
(4.25) 

Considera-se que o líquido refrigerador não perde calor nos dutos do circuito 

refrigerador. Logo, tem-se, com os devidos atrasos, as equações (4.26) e (4.27) abaixo, 

conforme figura 4.6. Estas equações serão explicadas a seguir. 
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 𝜗𝑟𝑖 = 𝜗𝑒𝑜(𝑡 − 𝜏1→5) (4.26) 

 𝜗𝑟𝑜 = 𝑓(𝜗𝑒𝑖, 𝜗𝑒𝑜, 𝑚𝑟̇ , 𝑚𝑏𝑦̇ ) (4.27) 

   

onde: 

𝑚𝑏𝑦̇  : Fluxo do líquido refrigerador que circunda paralelamente ao duto do radiador no 

circuito de refrigeração conforme figura 4.6, em 𝑘𝑔/𝑠, a ser identificado posteriormente; 

𝑚𝑟̇ : Fluxo do líquido refrigerador que passa através do radiador, em 𝑘𝑔/𝑠, a ser identificado 

posteriormente. 

 

Pode-se encontrar a fórmula referente à equação (4.27) modelando a temperatura 

do líquido refrigerador no ponto de congruência entre o duto de saída do radiador e o duto 

paralelo ao duto do radiador. Nota-se esta temperatura como 𝜗𝑚𝑖𝑥, conforme figura 4.6, e 

faz-se [12]: 

 
𝜗𝑚𝑖𝑥(𝑡) =

1

𝑚𝑐(𝑡)̇
∙ [𝑚𝑟(𝑡)̇ ∙ 𝜗𝑟𝑜(𝑡 − 𝜏5→4) + 𝑚𝑏𝑦(𝑡)̇ ∙ 𝜗𝑒𝑜(𝑡 − 𝜏1→4)] 

(4.28) 

Onde 𝜏𝑋→𝑌 é o atraso de transporte líquido (vide seção 1.3) referente ao tempo que demora 

para o líquido ir do ponto X até o ponto Y. Os números X e Y são aqueles presentes na 

figura 4.6, indicando determinado ponto do circuito térmico externo. Para calcular este 

atraso, faz-se [12]: 

 
𝜏𝑋→𝑌 =

𝑙𝑋→𝑌
𝜐𝑋→𝑌

 
(4.29) 

onde: 

𝑙𝑋→𝑌: Distância que o líquido refrigerador percorre entre os pontos X e Y em m; 

𝜐𝑋→𝑌: Velocidade do líquido refrigerador entre os pontos X e Y em m/s. 

A velocidade do líquido refrigerador entre os pontos X e Y pode ser calculado como: 

 
𝜐𝑋→𝑌 =

𝑚𝑋→𝑌̇

𝜌𝑐 ∙ 𝐴𝑋→𝑌
 

(4.30) 
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onde: 

𝜌𝑐: Densidade do líquido refrigerador em 𝑘𝑔 𝑚3⁄  (use a densidade da água); 

𝑚𝑋→𝑌̇ : Fluxo mássico de líquido refrigerador entre os pontos X e Y em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝐴𝑋→𝑌: Seção transversal do duto entre os pontos X e Y em 𝑚2. 

 

Relacionando 𝜗𝑚𝑖𝑥 com 𝜗𝑒𝑖 de forma a se concretizar a equação (4.27): 

 𝜗𝑒𝑖(𝑡) = 𝜗𝑚𝑖𝑥(𝑡 − 𝜏4→6) (4.31) 

 

4.5.3. Diagramas estruturais dos modelos térmicos 

Seguem nas figuras 4.7 e 4.8 os diagramas estruturais tanto do modelo térmico 

interno quanto do externo: 

A partir destes diagramas, podem-se identificar todos os parâmetros que não foram 

identificados com análise físico-química ou com medidas no motor. Portanto, quaisquer 

áreas, capacidades caloríficas e valores mássicos faltantes poderão ser identificados com 

este diagrama. A escolha das grandezas a serem identificadas a partir dos diagramas é 

escolha do pesquisador. Portanto, grandezas difíceis de serem adquiridas podem ser 

obtidas através destes diagramas. 
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Figura 4.7.: Diagrama estrutural do modelo térmico interno 

 

Fonte: [5] 

 

Figura 4.8.: Diagrama estrutural do modelo térmico externo 

 

Fonte: [5] 
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Repare nos diagramas que se desconsiderou o fluxo 𝑄𝑒𝑥,𝑒𝑏̇ , pois se desprezou a área 

de transferência de calor entre o fluxo dos gases de escape e o cabeçote. Os resultados 

obtidos com esta simplificação são satisfatórios [5]. 

Para a identificação, recomenda-se usar o sinal do sensor de temperatura do líquido 

refrigerador entrando no motor, conforme instalação discutida na seção 4.5.1, e o uso de 

um método de identificação para aproximar a curva de saída 𝜗𝑒𝑜 modelada da medida pelo 

sensor de temperatura do líquido refrigerador saindo do motor, sensor este que já costuma 

estar instalado na frota comercial, conforme discutido na seção 4.5.1. Esta abordagem foi 

realizada em [12] com o uso do método dos mínimos quadrados. 

  

4.6. Modelagem da bomba mecânica do líquido refrigerador 

Para o caso da bomba mecânica, há uma conexão mecânica com o eixo do motor, 

existindo uma relação fixa entre a velocidade do motor e o fluxo do líquido refrigerador 

[12][98][99]. Vide figura 4.9. Logo, faz-se: 

 𝑚𝑐̇ = 𝐾 ∙ 𝜔𝑒 +𝑚𝑐̇ (0) (4.32) 

 

Portanto, tanto no diagrama da figura 4.7 quanto no da figura 4.8, pode-se fazer 

conforme equação (4.33) abaixo, identificando 𝐾 no momento de se fazer a identificação 

discutida na seção 4.5.3: 

 𝑢2 = 𝐾 ∙ 𝜔𝑒 + 𝑢2(0) (4.33) 
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Figura 4.9.: Relação entre a velocidade do motor (em 𝑅𝑃𝑀) e a vazão volumétrica do 

líquido refrigerador (em 𝑙/𝑠). Levantamento realizado para o uso de uma bomba 

mecânica. 

 

Fonte: [12] 

4.7. Modelagem da válvula termostática 

A válvula termostática possui acionamento termomecânico, sendo controlada pela 

temperatura do líquido refrigerador saindo do motor através de expansão térmica de 

elementos de sua composição [12][99].  

A modelagem da válvula termostática consiste em obter a relação do sinal de 

controle (temperatura do líquido refrigerador na saída do motor) com a fração do fluxo que 

passa pelo radiador. A figura 4.10 apresenta a relação entre esta temperatura e a abertura 

de uma válvula de atuação contínua, e a figura 4.11 apresenta a relação entre a abertura 

da válvula e a fração do fluxo que passa pelo radiador. Logo, uma composição das duas 

curvas oferece a modelagem desejada. Caso o pesquisador possua a curva referente à 

figura 4.11, mas não possua a curva referente à figura 4.10, pode-se aproximar esta última 

curva pela equação (4.34), considerando 355𝐾 como valor genérico de temperatura na qual 

a válvula termostática inicia sua atuação [98]: 
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Figura 4.10: Curva característica de uma válvula termostática genérica de atuação contínua, representando 

a abertura da secção conforme a temperatura. A válvula começa a abrir a uma temperatura de 88 ± 2°𝐶 e 

tem a abertura completa no intervalo [101,105]°𝐶. Observe o comportamento anômalo para temperaturas 

altas e a histerese. 

 

Fonte: [99] 

Figura 4.11.: Curva característica de abertura da válvula termostática. Neste gráfico, tem-se a fração do 

fluxo que passa pelo radiador em função da abertura da válvula. 

 

Fonte: [12] 
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  𝑓(𝜗𝑒𝑜) = 𝐾 ∙ (𝜗𝑒𝑜 − 355) (4.34) 

  Caso o pesquisador não possua nenhuma das duas curvas, pode-se instalar um 

sensor de temperatura no duto de saída do radiador, para medir a temperatura 𝜗𝑟𝑜  do 

líquido refrigerador que sai do radiador. Desta forma, o autor recomenda usar a equação 

(4.28) para identificar a válvula termostática usando-se do seguinte sistema, no qual 𝑚𝑐(𝑡)̇ , 

𝜗𝑚𝑖𝑥, 𝜗𝑟𝑜 e 𝜗𝑒𝑜 são dados como conhecidos: 

  

{
𝜗𝑚𝑖𝑥(𝑡) =

1

𝑚𝑐(𝑡)̇
∙ [𝑚𝑟(𝑡)̇ ∙ 𝜗𝑟𝑜(𝑡 − 𝜏5→4) + 𝑚𝑏𝑦(𝑡)̇ ∙ 𝜗𝑒𝑜(𝑡 − 𝜏1→4)]

𝑚𝑐(𝑡)̇ = 𝑚𝑟(𝑡)̇ + 𝑚𝑏𝑦(𝑡)̇
 

 

(4.35) 

Logo, a partir do sistema (4.35), pode-se obter a razão 𝑢1 presente no diagrama da 

figura 4.8: 

 

 

 

𝑢1 =
𝑚𝑏𝑦(𝑡)̇

𝑚𝑐(𝑡)̇
 

(4.36) 
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5. Modelagem do percurso da mistura ar/combustível 

 Neste capítulo, modelar-se-ão as dinâmicas que ocorrem nos caminhos da mistura 

ar/combustível dentro do motor, desde o bico injetor até a sonda lambda pré-catalítica. 

Começar-se-á modelando a evaporação do combustível, estudando como os vapores de 

combustível migram para a mistura gasosa de ar circundante (ar admitido mais gás 

recirculado) presente no duto de entrada do cilindro, formando a mistura ar/combustível. 

Modelar-se-á, a seguir, a admistão entre a mistura de ar/combustível adentrando no cilindro 

com a mistura já ali presente de gases residuais. Os gases de escape advindos da 

combustão encontram e se misturam com os gases já presentes no sistema de exaustão. 

Modelar-se-á também esta admistão, considerando conjuntamente o atraso de transporte 

gasoso entre o bico injetor e a sonda lambda pré-catalítica. Também será modelada a 

dinâmica de resposta desta sonda. 

 De forma ao leitor entender melhor como funcionam estes processos, sugere-se que 

se consulte o anexo A, no qual são revisados alguns conceitos importantes de físico-

química para este capítulo e, a seguir, prossiga-se com o estudo da modelagem. 

 

5.1. Modelagem da admissão de combustível 

 Considera-se, na nossa modelagem, que o combustível injetado no duto de 

admissão pode percorrer dois caminhos antes de adentrar no cilindro. O primeiro caminho 

é evaporar antes de entrar em contato com as paredes do duto. O segundo caminho é 

colidir e aderir com as paredes do duto, formando um filme de combustível, que irá se 

evaporando. As colisões com o filme de combustível que não resultem em aderência serão 

computadas no primeiro caminho. 

 Portanto, existem dois processos de evaporação que devem ser modelados. A 

evaporação do filme de combustível presente no duto de admissão e a evaporação do 

combustível que ocorre quando este se situa no meio gasoso circundante. Na figura 5.1 

abaixo, temos ilustrado estas duas situações. 

Considera-se que o combustível presente no meio gasoso circundante está em 

formato de gotas, que serão concebidas como perfeitamente esféricas. Assume-se também 
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que as gotas não interagem entre si, apenas interagindo com o meio gasoso circundante 

[100]. 

 

Figura 5.1: Combustível presente no meio gasoso circundante (tracejado fino) e 

combustível presente no filme nas paredes do duto de admissão (tracejado grosso). 

Ilustração do momento da injeção. 

 

Fonte: [32] 

Logo, os problemas de evaporação que serão tratados nesta dissertação são a 

evaporação de gotas e a evaporação de uma camada de filme num duto cilíndrico. 

 

5.1.1. Modelo de Locatelli 

O modelo desenvolvido por Locatelli [101], modelo este denominado pelo autor de 

Modelo WW (do inglês WW-Model, Wall-Wetting-Model) baseia-se em modelos 

previamente existentes de evaporação de gotas e de evaporação de um filme num duto 

cilíndrico. O mérito de Locatelli foi ter trazido e adaptado estes modelos para o contexto de 

sistemas automotivos de admissão de combustível. 

Neste modelo, há um fator 𝜅 que designa a quantidade de massa de combustível 

injetada que adere ao filme de combustível. Logo, considera-se que a massa de 
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combustível que evapora na forma de gotas é a massa injetada multiplicada pelo fator (1 −

𝜅). O fator 𝜅 varia conforme as condições e deve ser atualizado a cada ciclo. A dinâmica de 

evaporação é representada como um sistema de 1ª ordem com constante de tempo 𝜏, que 

deve ser atualizada a cada ciclo por variar com as condições. Ou seja, a massa da camada 

de filme tem decaimento exponencial e demora 𝜏  segundos para ter 63,2%  de fração 

mássica evaporada. Para mais informações sobre sistemas de 1ª ordem, vide [102]. O 

equacionamento deste descritivo segue abaixo [5]: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑚𝑓(𝑡) = −

𝑚𝑓(𝑡)

𝜏(. )
+  𝜅(. ) ∙ 𝑚�̇�(𝑡) 

(5.1) 

 
𝑚�̇�(𝑡) = (1 −  𝜅(. )) ∙ 𝑚�̇�(𝑡) +

𝑚𝑓(𝑡)

𝜏(. )
 

(5.2) 

onde: 

𝑚𝑓(𝑡): Massa de combustível presente no filme em 𝑘𝑔; 

𝑚�̇�(𝑡): Fluxo de massa pelo bico injetor em 𝑘𝑔/𝑠. 

Logo, ao fazer a programação, para um valor desejado 𝑚𝜑,𝑑𝑒𝑠̇ (𝑡), deve-se enviar um 

sinal para o bico injetor de forma a se ter: 

 
𝑚�̇�(𝑡) =

1

1 −  𝜅(. )
∙ (𝑚𝜑,𝑑𝑒𝑠̇ (𝑡) −

𝑚𝑓(𝑡)

𝜏(. )
) 

(5.3) 

 O comprimento característico da modelagem da evaporação do filme de combustível 

é o diâmetro da válvula de admissão 𝑑𝐹  e da modelagem da evaporação das gotas de 

combustível é o diâmetro da gota 𝑑𝐷 (vide equações (A.16) e (A.21) do anexo A) [5]. 

 Os parâmetros da equação (A.22) do anexo A para a evaporação do filme de 

combustível são 𝑐𝑟 = 0.023, 𝑚𝑟 = 0.83 e 𝑛𝑟 = 0.44 [103]. Para a evaporação das gotas de 

combustível, os parâmetros são 𝑐𝑟 = 0.552, 𝑚𝑟 = 0.50 e 𝑛𝑟 = 0.33 [104][105]. Logo, tem-se, 

para a evaporação do filme de combustível e a evaporação das gotas, respectivamente: 

 𝑆ℎ = 0.023 ∙ 𝑅𝑒0.83 ∙ 𝑆𝑐0.44 (5.4) 

 𝑆ℎ = 0.552 ∙ 𝑅𝑒0.50 ∙ 𝑆𝑐0.33 (5.5) 

O equacionamento da taxa de vaporização, tanto para o caso das gotas como para 

o caso do filme, segue conforme equação (5.6) [101][5][106][103]. Esta equação, 
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inicialmente desenvolvida para uma superfície plana, pode ser usada tanto para o caso do 

filme na superfície cilíndrica quanto para o caso da superfície esférica (gota), pois se pode 

considerar que estas superfícies são constituídas por uma união de superfícies planas 

infinitesimais. Obviamente, para as três situações serem de fato equivalentes, considera-

se que a dinâmica da evaporação é influenciada apenas pelos fatores perpendiculares à 

superfície, de forma que o formato das superfícies arredores não influa. Em outras palavras, 

desconsidera-se a influência das superfícies infinitesimais entre si. Ao analisar a 

evaporação de uma superfície infinitesimal, desprezam-se eventuais interferências elétricas 

ou mássicas advindas do restante da superfície. 

 
𝑚𝐸𝑉̇ =

𝜌𝑣𝑠 ∙ 𝐷𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝑓

𝑑𝑥
∙ 𝑆ℎ ∙ ln(1 + 𝐵) 

(5.6) 

onde: 

𝑚𝐸𝑉̇ : Taxa mássica de vaporização em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝜌𝑣𝑠 : Densidade dos vapores de combustível na superfície da mistura de combustível, 

aproximado como metade da densidade do combustível líquido [5]. Pode-se considerar a 

densidade da gasolina líquida como 747
𝑘𝑔

𝑚3⁄  e do etanol líquido 789
𝑘𝑔

𝑚3⁄  [105]. 

𝐴𝑓: Área de contato da mistura de combustível com o meio gasoso circundante, através da 

qual ocorre a vaporização, em 𝑚2. 

Alguns aspectos desta equação são discutidos no anexo A. O fator ln(1 + 𝐵) 

computa a facilidade com que as moléculas do combustível conseguem se desprender da 

mistura líquida para a superfície do combustível. 𝐷𝐴𝐵  computa a facilidade com que as 

moléculas saem da superfície da mistura de combustível para a mistura gasosa circundante. 

A taxa mássica de vaporização é proporcional à área de contato e a densidade dos vapores 

de combustível na superfície do filme ou da gota.  

Observe o leitor que se poderia usar a equação (5.7) (vide seção A.11 do anexo A). 

Entretanto, por razões de identificação, usa-se a equação (5.6), pois o coeficiente de 

difusão binária pode ser encontrado em tabelas e o número de Sherwood pode ser 

identificado conforme equações (A.22) do anexo A, (5.4) e (5.5). 

 𝑚𝐸𝑉̇ = 𝜌𝑣𝑠 ∙ ℎ𝑚 ∙ 𝐴𝑓 ∙ ln(1 + 𝐵) (5.7) 
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Um conceito importante no Modelo de Locatelli é a taxa de decaimento do número 

de gotas. Considerando que o combustível é injetado na forma de gotas, conforme já 

estabelecido anteriormente, tem-se que inicialmente o número de gotas é conforme 

equação (5.8) [101][5]: 

 𝑁𝑡𝑜𝑡 =
𝑚𝜓

𝜋
6 ∙ 𝑑0

3 ∙ 𝜌𝑓
 

(5.8) 

onde: 

𝑁𝑡𝑜𝑡: Número inicial de gotas (adimensional); 

𝜌𝑓: Densidade do combustível líquido em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝑑0: Diâmetro inicial da gota em 𝑚. Podem-se adotar valores como 100𝜇𝑚 [5] ou 600𝜇𝑚 

[105]. 

O número de gotas decai exponencialmente, segundo uma taxa de decaimento 𝜏𝐷𝐴, 

conforme equação abaixo (5.9) [5]. Esta equação descreve a deposição das gotas na 

camada de filme. 

 𝑁𝑑𝑝(𝑡) = 𝑁𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑒
−𝑡

𝜏𝐷𝐴⁄  (5.9) 

Pode-se considerar que 𝜏𝐷𝐴  varia apenas com a geometria do motor, sendo 

constante para um motor específico [101][5].  

De forma a identificar o número de Reynolds, segundo a equação (A.16) do anexo 

A, faz-se uso do fluxo mássico através do cilindro, conforme seção 2.3, e tem-se, sendo 𝜌 

a densidade do gás circundante [105]: 

 
𝜈 =

4 ∙ 𝑚(𝑡)̇

𝜌 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝐹
2 

(5.10) 

 

5.1.1.1. Constante de tempo de vaporização 𝝉 e fator 𝜿 

Pode-se conhecer a constante de tempo da vaporização do filme de combustível a 

partir da equação (5.10), onde 𝛿𝑒𝑠𝑝 é o único parâmetro ainda desconhecido [101]: 
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 1

𝜏(. )
=
𝐷𝐴𝐵,𝐹 ∙ 𝑆ℎ𝐹 ∙ ln(1 + 𝐵)

2 ∙ 𝑑𝐹 ∙ 𝛿𝑒𝑠𝑝
 

(5.10) 

onde: 

𝑆ℎ𝐹 : Número de Sherwood para o caso da vaporização do filme de combustível 

(adimensional); 

𝛿𝑒𝑠𝑝: Diâmetro do filme de combustível em 𝑚, cuja identificação será discutida na seção 

5.1.1.2. 

𝐷𝐴𝐵,𝐹: Coeficiente de difusão binária para o caso do filme em 𝑚
2

𝑠⁄ . 

 

Pode-se conhecer o fator 𝜅  a partir da equação abaixo, onde 𝜏𝐷𝐴  e 𝐷𝐴𝐵,𝐺  são os 

únicos fatores desconhecidos [5]: 

 

1 − 𝜅(. ) =
3

𝑑0
3 ∙ 𝐶𝐺 ∙ ∫ 𝑒

−𝑡
𝜏𝐷𝐴⁄

𝑡𝐹𝑉𝐴−𝑡𝑖𝑖

0

∙ √𝑑0
2 − 2 ∙ 𝐶𝐺 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑡 

(5.11) 

Com, 

𝐶𝐺 = 𝐷𝐴𝐵,𝐺 ∙ ln(1 + 𝐵) ∙ 𝑆ℎ𝐺 

onde: 

𝑡𝐹𝑉𝐴: Tempo de fechamento da válvula de admissão em 𝑠; 

𝑡𝑖𝑖: Tempo de início da injeção em 𝑠; 

𝑆ℎ𝐺: Número de Sherwood para o caso da gota (adimensional); 

𝐷𝐴𝐵,𝐺: Coeficiente de difusão binária para o caso da gota em 𝑚
2

𝑠⁄ . 

 Desconhece-se o fator 𝐷𝐴𝐵,𝐺, pois a temperatura das gotas 𝜗𝐺 é desconhecida (vide 

equação (A.12) do anexo A). Já o fator 𝐷𝐴𝐵,𝐹 é conhecido, pois a temperatura do filme 𝜗𝐹 é 

aproximada, conforme discutido na seção A.5 do anexo A, como a temperatura da parede 

do cilindro do motor [107], a qual foi modelada no capítulo 4. Logo, os fatores ainda 

desconhecidos, cuja identificação será tratada na seção 5.1.1.3, são a constante de tempo 

do decaimento do número de gotas 𝜏𝐷𝐴 , a espessura do filme de combustível 𝛿𝑒𝑠𝑝  e a 

temperatura das gotas 𝜗𝐺. 
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Quando o motor está plenamente aquecido, o tempo requerido para a gota evaporar 

é menor que o intervalo 𝑡𝐹𝑉𝐴 − 𝑡𝑖𝑖, sendo suficiente que se integre no intervalo 𝑡𝑒𝑣 [5]: 

 
𝑡𝑒𝑣 =

𝑑0
2

2 ∙ 𝐶𝐺
 

(5.12) 

 Logo, para motores em aquecimento, recomenda-se o uso da equação (5.11). Para 

motores plenamente aquecidos, recomenda-se o uso da equação (5.13) abaixo [5]: 

 

1 − 𝜅(. ) =
3

𝑑0
3 ∙ 𝐶𝐺 ∙ ∫ 𝑒

−𝑡
𝜏𝐷𝐴⁄

𝑡𝑒𝑣

0

∙ √𝑑0
2 − 2 ∙ 𝐶𝐺 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑡 

(5.13) 

Repare que, com esta teoria, pode-se definir o limiar entre a fase de aquecimento e 

a fase na qual o motor está plenamente aquecido. Como a constante de tempo do 

decaimento do número de gotas 𝜏𝐷𝐴 depende unicamente da geometria do motor, tem-se 

que este decaimento é igual para motor frio e motor aquecido. Logo, a quantidade de 

combustível a ser vaporizado advindo das gotas de combustível para uma dada injeção de 

massa é igual para o motor em aquecimento e plenamente aquecido. Portanto, identificada 

a citada constante de tempo em ensaios com o motor aquecido, pode-se usá-la para o 

motor frio. Em seguida, calcula-se 𝑚𝐸𝑉,𝐺̇  necessário para se ter a completa vaporização das 

gotas de combustível exatamente no intervalo 𝑡𝐹𝑉𝐴 − 𝑡𝑖𝑖. A temperatura do motor na qual 

isso ocorre pode ser considerada como o limiar citado. 

 

5.1.1.2. Diagrama esquemático do Modelo de Locatelli 

Diagrama-se o Modelo de Locatelli conforme figura 5.2. A entrada do sistema 𝑢𝑘 é a 

massa injetada pelo bico injetor. Parte dessa massa, quantificada como (1 − 𝜅) ∙ 𝑢𝑘 , é 

admitida pelo cilindro antes de aderir ao filme de combustível.  
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Figura 5.2.: Diagrama do Modelo de Locatelli em tempo discreto 

 

Fonte: [5] 

A outra parcela, 𝜅 ∙ 𝑢𝑘, que adere ao filme de combustível, soma-se, no somatório do 

diagrama, à massa de combustível que já estava presente no filme. Para um motor de 4 

cilindros tem-se 4 blocos de atrasos, pois se considera que o tempo de amostragem é de 

um segmento (vide capítulo 1).  

 A cada ciclo é admitido no cilindro, somada à massa advinda das gotas, a massa de 

combustível evaporada do filme de combustível no período de um ciclo. Esta massa é 

equacionada como (vide equação 5.23): 

 
𝑚𝐴𝐷𝑀,𝐹=(1 − 𝑒

𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔
𝜏(.) ) ∙ 𝑚𝑓(𝑡) 

(5.14) 

onde: 

𝑚𝐴𝐷𝑀,𝐹: Massa de combustível admitida pelo cilindro advinda do filme de combustível em 

um determinado ciclo em 𝑘𝑔; 

𝑛𝑐𝑦𝑙: Número de cilindros; 

𝜏𝑠𝑒𝑔: Duração de um segmento em 𝑠. 

Logo, sendo a saída do sistema 𝑦𝑘  a massa de combustível total admitida pelo 

cilindro, tem-se que ela é uma soma de 𝑚𝐴𝐷𝑀,𝐹 com (1 − 𝜅) ∙ 𝑢𝑘. A parcela da massa 𝑚𝑓 do 

filme de combustível que não se vaporizou soma-se novamente à 𝜅 ∙ 𝑢𝑘 e o ciclo se repete. 

 



123 

 

5.1.1.3. Identificação de parâmetros desconhecidos do Modelo de Locatelli 

 De forma a identificar os parâmetros do Modelo de Locatelli, deve-se instalar uma 

sonda lambda logo após a válvula de escape (mais detalhes sobre este processo de 

identificação serão vistos na seção 5.2). Mantendo constantes os parâmetros do sistema 

de admissão de ar, ou seja, mantendo-se constante o valor médio de fluxo de ar, pode-se 

relacionar facilmente a razão equivalente ar/combustível 𝜆𝑘  da mistura gasosa admitida 

com 𝑦𝑘 do sistema da figura 5.2, obtendo-se uma razão 𝜆𝑘 simulada. O 𝜆𝑘 simulado estará 

em função dos parâmetros desconhecidos do Modelo de Locatelli, como 𝜏𝐷𝐴 , 𝜗𝐺  e 𝛿𝑒𝑠𝑝 . 

Logo, através de mínimos quadrados, comparando-se 𝜆𝑘 simulado e 𝜆𝑘 medido pela sonda 

lambda imediatamente após a válvula de escape, encontram-se os valores 𝜏𝐷𝐴, 𝜗𝐺 e 𝛿𝑒𝑠𝑝 

que minimizam o erro quadrático [101]. Porém, na curva 𝜆𝑘  medida, também estarão 

presentes a dinâmica dos gases residuais e a dinâmica da resposta da sonda lambda (vide 

seções 5.2 e 5.5). Abaixo, na tabela 5.1 e na figura 5.4, expõem-se os resultados da 

identificação realizada por Locatelli. 

 

Tabela 5.1: Condições dos experimentos referentes ao levantamento da figura 5.4. 

Aumenta-se a carga de 0,1g/cyl até 0,3g/cyl gradualmente. 

 

Fonte: [101] 

Observe na figura 5.4 que a taxa de decaimento 𝜏𝐷𝐴  é de fato uma constante, 

conforme já argumentado. A temperatura das gotas 𝜗𝐺 também pode ser aproximada como 

uma constante. A espessura do filme de combustível 𝛿𝑒𝑠𝑝 , para partida a frio, pode ser 

considerada função apenas da rotação e para motor aquecido, pode ser considerada 

função apenas da carga. Verifique se para o motor de estudo todas estas condições 

também se aplicam. 
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Figura 5.4.: Resultados dos experimentos de identificação realizados por Locatelli para 

gasolina. 𝜏𝐷𝐴 é a constante de tempo de decaimento do número de gotas, 𝑇𝐷 é a 

temperatura das gotas e 𝛿𝑊𝐹 é a espessura do filme de combustível. 

 

Fonte: [101] 

Para o caso do uso de composição variada gasolina/etanol, pode-se fazer todo o 

processo de identificação apenas para gasolina de forma a encontrar o valor 𝜏𝐷𝐴, que varia 

apenas com a geometria do motor, e o valor 𝜗𝐺, que deve ter pouca variação com a adição 

de etanol, devido à temperatura de equilíbrio térmico do sistema de injeção próximo ao bico 

injetor ter pouca influência da composição gasolina/etanol. Obviamente, isto depende da 

estratégia de controle do sistema térmico do motor pois, de fato, a temperatura do motor é 

uma variável controlada. Já para 𝛿𝑒𝑠𝑝, podem-se levantar dados de forma a avaliar como a 

composição variada interfere nesta espessura.  

 Encontra-se também na literatura o uso dos três parâmetros 𝛿𝑒𝑠𝑝 , 𝜏𝐷𝐴  e 𝜗𝐺  como 

constantes independentemente das condições de carga, rotação e composição utilizadas, 

conforme feito por Kyung Ho Ahn em [105]. Baseado neste estudo, portanto, o leitor pode 

desprezar os efeitos da composição variada em 𝛿𝑒𝑠𝑝, 𝜏𝐷𝐴 e 𝜗𝐺. 

 

5.1.2. Modelo de Aquino 

No Modelo de Aquino, apresentado em [108], usam-se exatamente os mesmos 

conceitos de fator 𝜅(. ) e constante de tempo de evaporação do filme de combustível 𝜏(. ) 
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que no Modelo de Locatelli. A diferença é que tais fatores podem ser mapeados em função 

da carga e da rotação [107][109]. 

Em [5], encontra-se a reprodução de um levantamento realizado com a intenção de 

justamente obter 𝜏(. )  e 𝜅(. )  mapeados segundo a carga e a rotação (vide figura 5.5). 

Porém, um levantamento de tais mapas é trabalhoso, pois deve-se checar a resposta da 

sonda lambda para cada uma das condições. Com o uso de composição variada, ter-se-ia 

ainda uma variável a mais. 

 

Figura 5.5.: Mapas dos parâmetros 𝜏(. ) e 𝜅(. ) em função da carga e da velocidade do 

motor para gasolina. 

 

Fonte: [5] 

 

5.1.3. Modelo de Onder 

 Christopher Onder em [110] expôs um modelo no qual desenvolve duas dinâmicas 

paralelas de evaporação, como se dois processos distintos de evaporação ocorressem 

conjuntamente. O modelo, portanto, possui dois fatores 𝜅(. )  e dois fatores 𝜏(. ) , todos 

distintos. Recomenda-se o uso deste modelo, pois ele descreve melhor a dinâmica de 

partida a frio, a dinâmica de back-flow e a dinâmica dos gases residuais (gases que 

permanecem no cilindro mesmo após a exaustão) [5] e consegue responder melhor a 

variações rápidas e vagarosas de frequência [111]. Vide figura 5.6. 
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 Pode-se identificar 𝜅1(. ), 𝜅2(. ), 𝜏1(. ) e 𝜏2(. ) usando tanto a metodologia exposta na 

seção 5.1.1 quanto a exposta na seção 5.1.2. No caso da seção 5.1.1, pode-se considerar 

como se tivéssemos duas evaporações simultâneas ocorrendo, com duas temperaturas de 

gota distintas e duas espessuras de filme de combustível distintas.  

 

Figura 5.6.: Diagrama para motor monocilindro do modelo de caminho paralelo de Onder. Existem dois 

fatores de aderência ao filme da massa de combustível injetada (no caso desta figura, B1 e B2) e dois 

fatores relacionados às constantes de tempo de evaporação distintas (no caso desta figura, A1 e A2). Note 

que este diagrama seria como dois diagramas da figura 5.2 paralelos. O fator C neste diagrama serve para 

corrigir eventuais erros no valor de ganho. 

 

Fonte: [111] 

 

5.2. Modelagem da dinâmica dos gases residuais 

Ao ser admitida pelo cilindro, a mistura gasosa sofre admistão com os gases 

presentes internamente ao cilindro, os quais não foram expelidos no processo de exaustão. 

Nomeia-se 𝐶𝑟 a fração da mistura gasosa interna ao cilindro que permanece dentro dele 

mesmo após a exaustão. Logo, o valor de 𝜆𝑐𝑦𝑙 da mistura interna ao cilindro é identificado 

conforme equação abaixo, sendo 𝜆𝑎𝑑𝑚(𝑘) a razão equivalente ar/combustível da mistura 

admitida no tempo discreto 𝑘 [109]: 
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 𝜆𝑐𝑦𝑙(𝑘) = 𝐶𝑟 ∙ 𝜆𝑐𝑦𝑙(𝑘 − 1) + (1 − 𝐶𝑟) ∙ 𝜆𝑎𝑑𝑚(𝑘) (5.15) 

Observe que, nesta equação, considera-se que há uma admistão perfeita interna ao 

cilindro. 

De forma a ilustrar ao leitor, apresenta-se na figura 5.7 o diagrama para motor 

monocilindro da dinâmica dos gases residuais em série com o diagrama do Modelo de 

Aquino: 

Figura 5.7.: Diagrama para motor monocilindro da dinâmica do gás residual em 

série com a dinâmica da admissão de combustível, aqui representada pelo Modelo de 

Aquino. 𝐶𝑓 é a fração de gás residual. Como entrada, tem-se o sinal lambda de referência 

(vide seção 5.6) e como saída 𝜆𝑐𝑦𝑙 conforme equação (5.15). 

 

Fonte: [109] 

 

De forma a identificar os parâmetros da admissão de combustível, conforme seção 

5.1.1.3, e o parâmetro 𝐶𝑟 da dinâmica de gás residual, a literatura ([5][109][112]) recomenda 

fazer o aparato experimental da figura 5.8. Repare que se recomenda ter uma sonda 

lambda imediatamente após a válvula de escape para isolar os efeitos da admissão da 

massa de combustível e da dinâmica dos gases residuais, de forma que a identificação 

destes dois fenômenos possa ser realizada de forma isolada. Com a sonda lambda pré-
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catalítica, comumente presente na frota comercial, podem-se identificar as dinâmicas do 

sistema de exaustão, conforme será visto em seções posteriores. 

Na figura 5.9, tem-se os resultados de identificação para 𝐶𝑟 realizados por Michael 

Simons em [109]. Repare que é suficiente aproximar 𝐶𝑟 como função da carga. Para esta 

identificação basta usar a curva medida da sonda lambda após a válvula de escape e 

comparar com a curva de saída modelada do sistema usado (por exemplo, o da figura 5.7). 

Pode-se usar método dos mínimos quadrados, por exemplo, para aproximar as duas curvas. 

 

Figura 5.8.: Aparato experimental para a identificação dos parâmetros do percurso da 

mistura ar/combustível. 

 

Fonte: [109] 
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Figura 5.9: Resultado do experimento de identificação para obter 𝐶𝑟, no qual se variou a 

carga (gramas por cilindro por ciclo de massa de ar) e a rotação do motor em 𝑅𝑃𝑀. 

 

Fonte: [109] 

 

5.3. Modelagem da dinâmica da admistão de gases no sistema de exaustão 

Um efeito que ocorre quando o gás sai do cilindro e percorre o sistema de exaustão 

é a admistão com os gases que ali já estavam presentes. Isto causa um efeito dinâmico 

que suaviza as variações nos gases de exaustão [32]. O modelo da dinâmica de admistão 

deve englobar tanto a situação onde o fluxo gasoso se move laminarmente quanto a 

situação onde a dispersão do fluxo gasoso é complexa por depender da deformação do gás 

que já estava presente no sistema de exaustão [5][113]. 

Existem várias abordagens de modelagem da admistão dos gases no sistema de 

exaustão, como em [32] e [109]. Apresentar-se-á, nesta dissertação, uma abordagem 

adaptada da presente em [5]. Repare na figura 5.10 que se consideram, separadamente, a 

admistão nos dutos de saída do cilindro da admistão no coletor de escape. Como foram 

isoladas a dinâmica da admissão de combustível e dos gases residuais através da sonda 

presente após a válvula de escape, consegue-se isolar a dinâmica da admistão dos gases, 

de forma que esta pode ser identificada apenas com uma comparação das curvas dos dois 
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sensores, computando devidos atrasos e dinâmica da sonda lambda (discorrer-se-ão sobre 

os atrasos no sistema de exaustão e a dinâmica da resposta da sonda lambda nas seções 

5.4 e 5.5). Repare que neste diagrama se computa a dinâmica dos gases residuais dentro 

da dinâmica da admissão de combustível pois, conforme dito na seção 5.1.3, o uso do 

Modelo de Onder permite representar estes dois fenômenos conjuntamente. Repare que 

também existe admistão no duto do catalisador, porém, para os fins desta dissertação, não 

existe interesse em modelá-la. 

De forma à sonda lambda após a válvula de escape não ter interferência da dinâmica 

de admistão, deve-se colocá-la o mais próximo possível da válvula. Caso o volume entre a 

válvula de escape e o sensor seja menor que o volume ocupado pelo gás no cilindro nas 

condições de temperatura e pressão do duto de saída, pode-se desprezar a interferência 

da dinâmica de admistão na resposta deste sensor [112]. 

Como a sonda que irá identificar toda a admistão do sistema de exaustão até o 

coletor de escape está situada no coletor de escape, modela-se tanto a influência periódica 

dos fenômenos de admistão dos dutos de saída no coletor de escape quanto os fenômenos 

contínuos e não-periódicos de admistão que ocorrem no coletor. 

Figura 5.10.: Percurso da mistura ar/combustível para motor de 4 cilindros. Por ponto de confluência 

principal entenda-se o coletor de escape. A entrada do sistema é tida como o sinal de referência da razão 

equivalente ar/combustível e a saída o sinal da sonda lambda, uma situada após a válvula de escape e 

outra no coletor de escape. 

 

Fonte: Adaptado de [5] 



131 

 

 A admistão que ocorre em um duto de saída pode ser modelado como um sistema 

de 2ª ordem, pois tal sistema engloba melhor que um sistema de 1ª ordem efeitos como a 

suavização na variação nos gases de escape [5]. Logo: 

 
𝐺𝑚𝑖𝑥,𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠(𝑠) = (

𝑧 ∙ (𝑏1 ∙ 𝑧 + 𝑏2)

𝑧2 − 𝑎1 ∙ 𝑧 − 𝑎2
)|
𝑧=𝑒4∙𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 

 

(5.16) 

Onde 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1 e 𝑏2 são constantes a serem identificadas. 

No coletor de escape, isto é sentido a cada tempo de 1 segmento, pois a cada 1 

segmento chega no coletor de escape gases de um dos dutos de saída. Logo, reescrevendo 

a equação (5.16) para o coletor de escape, considerando que o fenômeno é de mesma 

natureza e quatro vezes mais frequente que o modelado em (5.16), tem-se [5]: 

 
𝐺𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠(𝑠) = (

𝑧4 ∙ (𝑏1 ∙ 𝑧
4 + 𝑏2)

𝑧8 − 𝑎1 ∙ 𝑧4 − 𝑎2
)|
𝑧=𝑒𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 
(5.17) 

Os fenômenos contínuos e não periódicos que ocorrem no coletor de escape são 

justamente os fenômenos de deformação e dispersão da mistura gasosa durante o 

processo de admistão, que podem ter efeitos (como histerese e efeitos cumulativos, por 

exemplo) que duram mais de um segmento. Para modelar estes efeitos, pode-se fazer uso 

de mais um fator de segunda ordem, conforme equação (5.18) [5], para finalmente ter-se a 

modelagem final da dinâmica de admistão, conforme equação (5.19). 

 
𝐺𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑎𝑜(𝑠) =

𝜔0
2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜁 ∙ 𝜔0 ∙ 𝑠 + 𝜔0
2 

(5.18) 

 𝐺𝑚𝑖𝑥(𝑠) = 𝐺𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠(𝑠) ∙ 𝐺𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑎𝑜(𝑠) (5.19) 

 

5.4. Modelagem dos atrasos de transporte gasoso 

O atraso devido ao transporte gasoso (vide capítulo 1) do bico injetor até à sonda 

lambda pré-catalítica pode ser modelado como uma função atraso conforme equação (5.20). 

 𝐺𝑇𝑟,𝑔(𝑠) = 𝑒
−𝜏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦∙𝑠 (5.20) 
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O atraso de transporte 𝜏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 varia com a carga e a com rotação do motor [109], 

porém comumente ele é identificado apenas como função da rotação do motor [32]. Todavia, 

existe na literatura o uso dele como uma constante [5].  A seguir, na figura 5.11, reproduz-

se um levantamento realizado para 𝜏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 sob diversas condições de carga e rotação do 

motor.  

 

5.5. Modelagem da dinâmica da sonda lambda 

 A resposta da sonda lambda pode ser modelada como um sistema de 1ª ordem, 

cuja constante de tempo costuma ser fornecida pelo fabricante [32]. Logo: 

 
𝐺𝐿𝑆𝑈(𝑠) =

1

1 + 𝜏𝐿𝑆𝑈 ∙ 𝑠
 

(5.21) 

 

Figura 5.11.: Atraso de transporte em 𝑠, aqui designado por 𝑇𝑡𝑟, em função da 

carga (gramas por cilindro por ciclo de massa de ar) e da rotação do motor em 𝑅𝑃𝑀. 

 

Fonte: [109] 
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5.6. Formulação final da modelagem do percurso da mistura ar/combustível 

Nesta formulação final, pretende-se equacionar o sinal da sonda lambda pré-

catalítica em função apenas da entrada do sistema, representado na figura 5.10 como o 

sinal de referência da razão equivalente ar/combustível. Logo, após identificar os 

parâmetros do modelo de admissão de combustível e da dinâmica de gases residuais, usar-

se-á a resposta da sonda lambda pré-catalítica para, a partir de métodos de identificação 

como o método dos mínimos quadrados, identificar os parâmetros das dinâmicas de 

admistão e transporte gasoso. Vide figura 5.12. 

O Modelo de Onder para a admissão de combustível, considerando 𝐶 = 1  (vide 

figura 5.6), pode ser equacionado para a sonda lambda após a válvula de escape conforme 

equação (5.22) [5]. 

 

�̂�𝑤(𝑠) =

(

 (1 − 𝑘1 − 𝑘2) + 𝑘1 ∙
1 − 𝑒

−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏1

𝑧 − 𝑒
−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏1

+ 𝑘2 ∙
1 − 𝑒

−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏2

𝑧 − 𝑒
−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏2
)

 |

𝑧=𝑒
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 

 

(5.22) 

 

Como no coletor de escape tem-se a multiplexação dos efeitos dos 𝑛𝑐𝑦𝑙 dutos de 

saída do cilindro, devido a cada tempo de segmento ter um duto interferindo na dinâmica 

do coletor de escape, tem-se que para a sonda lambda no coletor de escape [5]: 

𝐺𝑤(𝑠) =

(

 (1 − 𝑘1 − 𝑘2) + 𝑘1 ∙
1 − 𝑒

−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏1

𝑧𝑛𝑐𝑦𝑙 − 𝑒
−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏1

+ 𝑘2 ∙
1 − 𝑒

−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏2

𝑧𝑛𝑐𝑦𝑙 − 𝑒
−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏2
)

 |

𝑧=𝑒𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 

 

(5.23) 
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Figura 5.12.: Curvas usadas para a identificação da dinâmica de admistão e do transporte gasoso. 𝑡𝑖𝑛𝑗 é a 

duração da injeção e 𝜆𝑏𝑐 é a resposta da sonda lambda pré-catalítica. O tracejado na terceira figura é a 

relação equivalente ar/combustível de referência. Curvas levantadas para fluxo de ar constante e para 

rotação do motor constante em 1500𝑅𝑃𝑀. 

 

Fonte: [32] 

  

Caso o leitor prefira usar um modelo de 1ª ordem para a dinâmica da admissão da 

mistura de combustível, deve usar, conforme discutido, uma formulação a parte para 

representar a dinâmica dos gases residuais conforme seção 5.3. Logo, tem-se, para este 

caso, para a modelagem referente à sonda lambda após a válvula de escape [5][109]: 

 

�̂�𝑎𝑑,𝑐(𝑠) = ((1 − 𝜅) + 𝜅 ∙
1 − 𝑒−

𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔
𝜏

𝑧 − 𝑒−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏

)|

𝑧=𝑒
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 

 

(5.24) 

 
�̂�𝑟(𝑠) = (

1 − 𝐶𝑟
1 − 𝑧−1 ∙ 𝐶𝑟

)|
𝑧=𝑒

𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠
 

(5.25) 
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 �̂�𝑤(𝑠) = �̂�𝑎𝑑,𝑐(𝑠) ∙ �̂�𝑟(𝑠) (5.26) 

Para a modelagem referente à sonda lambda pré-catalítica, tem-se, neste caso: 

 

𝐺𝑎𝑑,𝑐(𝑠) = ((1 − 𝜅) + 𝜅 ∙
1 − 𝑒−

𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔
𝜏

𝑧𝑛𝑐𝑦𝑙 − 𝑒−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔

𝜏

)|

𝑧=𝑒𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 

 

(5.27) 

 
𝐺𝑟(𝑠) = (

1 − 𝐶𝑟
1 − 𝑧−𝑛𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝐶𝑟

)|
𝑧=𝑒𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 
(5.28) 

 𝐺𝑤(𝑠) = 𝐺𝑎𝑑,𝑐(𝑠) ∙ 𝐺𝑟(𝑠) (5.29) 

Implementa-se também o segurador de ordem zero conforme abaixo, caso a entrada 

seja amostrada [5][112]: 

 
𝐺𝑍𝑂𝐻(𝑠) =

1 − 𝑒−𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

𝜏𝑠𝑒𝑔 ∙ 𝑠
 

(5.30) 

Logo, tem-se a formulação final da modelagem do percurso da mistura 

ar/combustível, considerando a resposta da sonda lambda pré-catalítica: 

 𝐺(𝑠) = 𝐺𝑍𝑂𝐻(𝑠) ∙ 𝐺𝑤(𝑠) ∙ 𝐺𝑇𝑟,𝑔(𝑠) ∙ 𝐺𝑚𝑖𝑥(𝑠) ∙ 𝐺𝐿𝑆𝑈(𝑠) (5.32) 

Caso o pesquisador não tenha meios de instalar uma sonda lambda logo após a 

válvula de escape, o autor recomenda simplificar o modelo de forma a facilitar a 

identificação, considerando 𝐺𝑚𝑖𝑥(𝑠) como um sistema de 1ª ordem conforme abaixo, sendo 

𝜏𝑚𝑖𝑥 a constante de tempo do processo de admistão: 

 

𝐺𝑚𝑖𝑥(𝑠) = (
1 − 𝑒

−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔
𝜏𝑚𝑖𝑥

𝑧𝑛𝑐𝑦𝑙 − 𝑒
−
𝑛𝑐𝑦𝑙∙𝜏𝑠𝑒𝑔
𝜏𝑚𝑖𝑥

)|

𝑧=𝑒𝜏𝑠𝑒𝑔∙𝑠

 

 

(5.33) 

Pode-se realizar a identificação de 𝜏𝑚𝑖𝑥 como função apenas da velocidade angular 

do motor, conforme realizado em [109]. Vide tabela 5.2. 
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Tabela 5.2.: Constante de tempo do processo de admistão 𝜏𝑚𝑖𝑥 em função da rotação 𝑛 

em 𝑅𝑃𝑀. 

 

Fonte: [109] 

Repare que, nas modelagens da dinâmica dos gases residuais e dos fenômenos do 

sistema de exaustão, desprezou-se a influência da composição variada, por assumir que 

os gases queimados têm comportamento parecido mesmo com o uso de composição 

variada. Apenas em mistura altamente enriquecida serão observadas variações, devido à 

presença significativa de vapores de combustível, porém como se pretende gastar pouco 

tempo em excursões da razão ar/combustível longes da estequiometria, desprezaram-se 

estes casos. 

 

  



137 

 

6. Validação dos modelos 

Neste capítulo, serão expostos os resultados da modelagem para motores flex 

exposta nesta dissertação. Será usado o motor referido na seção 1.4. 

A instrumentação utilizada foi a seguinte: Sensor lambda após a válvula de escape 

do cilindro 1, sensor lambda pré-catalítico, sensor da temperatura da água saindo do motor, 

sensor da temperatura da água entrando no motor, sensor da temperatura do óleo, sensor 

de pressão do óleo, sensor da pressão no coletor de admissão, sensor da pressão no 

coletor de escape, sensor da temperatura dos gases no coletor de admissão, sensor da 

temperatura dos gases no coletor de escape, sensor da pressão ambiente, sensor da 

temperatura ambiente, dinamômetro de bancada, sensor de rotação do motor, detecção de 

knock feito através de alto-falante ligado ao sensor acústico, sensor de composição do 

combustível. Vide anexo B. 

Figura 6.1: Motor na sala de ensaios do IPT. 

 

Fonte: Autor. 
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6.1. Validação da modelagem dos sistemas de admissão de ar 

Para predizer a massa de ar, usa-se da seguinte relação: 

 𝑚𝑎𝑟 = 𝜂𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑡𝐼𝑁𝐽 ∙ 𝑘𝐼𝑁𝐽 ∙ 𝜌𝐻0 ∙
𝜌𝐻𝑋
𝜌𝐻0

∙ 𝜆 ∙ 𝜎0,𝐻𝑋 (6.1) 

onde: 

𝑚𝑎𝑟: Massa de ar admitida pelo motor em um ciclo em 𝑘𝑔; 

𝜂𝑐𝑦𝑙: Número de cilindros (adimensional); 

𝑡𝐼𝑁𝐽: Tempo de injeção em 𝑠; 

𝑘𝐼𝑁𝐽: Vazão volumétrica do bico injetor em 𝑚
3

𝑠⁄ ; 

𝜌𝐻0: Densidade do H0 em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝜌𝐻𝑋: Densidade do combustível em uso em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝜆: Relação equivalente ar/combustível (adimensional); 

𝜎0,𝐻𝑋: Relação estequiométrica ar/combustível do combustível em uso (adimensional). 

 

Para predizer o fluxo médio de massa de ar, usa-se a seguinte relação: 

 𝑚𝑎𝑟̇ (𝑡) = 𝜂𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑡𝐼𝑁𝐽 ∙ 𝑘𝐼𝑁𝐽 ∙ 𝜌𝐻0 ∙
𝜌𝐻𝑋
𝜌𝐻0

∙ 𝜆 ∙ 𝜎0,𝐻𝑋 ∙
𝜔𝑒
4 ∙ 𝜋

 (6.2) 

onde: 

𝑚𝑎𝑟̇ : Fluxo mássico de ar em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝜔𝑒: Rotação do motor em 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Para encontrar a constante do bico injetor utilizado, aplicaram-se pulsos de 

diferentes comprimentos, conforme figura 6.2, e se observou como a vazão volumétrica 

variava conforme se aumentava o tempo de injeção. Observou-se pouca variação do valor 

de vazão volumétrica com excursões na composição variada gasolina/etanol do 

combustível. Portanto, a mesma curva é adotada para todo HX. 
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Figura 6.2: Vazão volumétrica do bico injetor. 

 

Fonte: Autor. 

 

6.1.1. Validação da modelagem do fluxo de ar através da válvula borboleta 

Para a modelagem do fluxo através da válvula borboleta, usaram-se os valores 

teóricos de função fluxo conforme equação (2.15) e figura 6.3. 

A seguir, levantou-se, na figura 6.4, a curva 𝐶𝑉(𝜃, 𝜔𝑒) usando-se da relação (6.3) 

abaixo. Vide equações (2.9), (2.12) e figura 2.4. Para identificar a curva, usaram-se pontos 

referentes às composições H0, H53, H56 e H100. 

 
𝐶𝑉(𝜃, 𝜔𝑒) =

𝑚𝑎𝑟̇ (𝑡) ∙ √𝑅 ⋅ ϑ𝐸(𝑡)

Ψ (
𝑝𝑆(𝑡)
𝑝𝐸(𝑡)

) ∙ 𝑝𝐸(𝑡)
 

 

(6.3) 
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Figura 6.3: Função fluxo conforme equação (2.15). 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 6.4: Função característica da válvula. 

 

Fonte: Autor. 
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A seguir, usaram-se as composições H34 e H71 para validar a curva da figura 6.4 e 

se obteve o resultado conforme figura 6.5 e tabela 6.1. 

Figura 6.5: Mapa do erro para a função característica da válvula borboleta. 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6.1: Estatísticas do erro para a função característica da válvula borboleta. 

Pontos testados 45 

Erros acima de 10% 4 

Erros acima de 15% 3 

Erro médio 4,2843% 

Mediana do erro 2,8941% 

Desvio padrão do erro 5,1918% 

Erro máximo 27,3936% 

Fonte: Autor. 
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6.1.2. Validação da modelagem do fluxo de ar através do cilindro 

Identificar-se-á a eficiência volumétrica conforme equação (6.4) abaixo. Vide fórmula 

(2.26). Para a identificação, usaram-se as composições H0, H56 e H100, conforme figuras 

6.6, 6.7 e 6.8: 

 
𝜆𝑙 =

𝑚𝑎𝑟̇ (𝑡) ∙ 4 ∙ 𝜋

𝜌 ∙ 𝑉𝑑 ∙ ω𝑒(𝑡)
 

(6.4) 

 

Figura 6.6: Eficiência volumétrica para H0.

 

Fonte: Autor. 
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Figura 6.7: Eficiência volumétrica para H56. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 6.8: Eficiência volumétrica para H100. 

 

Fonte: Autor. 
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A seguir, usaram-se as composições H34, H53 e H71 para validar as curvas das 

figuras 6.6, 6.7 e 6.8, e se obteve o resultado conforme figura 6.9 e tabela 6.2. Realizou-se 

a média ponderada dos valores das duas curvas mais próximas da composição em uso, 

conforme abordagem da equação (3.37). 

 

Figura 6.9: Mapa do erro para a eficiência volumétrica. 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6.2: Estatísticas do erro para a eficiência volumétrica. 

Pontos testados 69 

Erros acima de 10% 0 

Erros acima de 15% 0 

Erro médio 2,8583% 

Mediana do erro 2,2825% 

Desvio padrão do erro 2,4558% 

Erro máximo 8,9037% 

Fonte: Autor. 
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A seguir, integraram-se os dois blocos para a modelagem completa dos sistemas 

de admissão de ar conforme diagrama da figura 2.8. Vide figura 6.11. 

 

6.1.3. Validação da modelagem da pressão no coletor de admissão 

A pressão no coletor de admissão é modelada a partir do diagrama da figura 2.8, 

obtendo-se seu sinal a partir do ponto abaixo: 

 

Figura 6.10: Sinal da pressão no coletor de admissão. 

 

Fonte: [5] 

A seguir, usando-se H0, compara-se o sinal modelado de pressão no coletor de 

admissão com o sinal medido para diferentes rotações, conforme figuras 6.12, 6.13, 6.14, 

6.15, 6.16 e 6.17 
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Figura 6.11: Diagrama dos sistemas de admissão de ar elaborado no Simulink. 

 

Fonte: Autor. 



147 

 

Figura 6.12: Sinal medido e simulado da pressão no coletor de admissão para H0.

 

Fonte: Autor 

Figura 6.13: Sinal medido e simulado da pressão no coletor de admissão para H0. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.14: Sinal medido e simulado da pressão no coletor de admissão para H0. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.15: Sinal medido e simulado da pressão no coletor de admissão para H0. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.16: Sinal medido e simulado da pressão no coletor de admissão para H0. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.17: Sinal medido e simulado da pressão no coletor de admissão para H0. 

 

Fonte: Autor 
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6.2. Validação da modelagem da produção de torque 

Primeiramente, levantou-se a curva de fricção a partir do uso do dinamômetro ativo 

conforme discutido na seção 3.3.3. Para esta curva, considerou-se a pressão no coletor de 

admissão como em torno de 𝑝𝑎𝑑𝑚 ≈ 30𝑘𝑃𝑎, devido à válvula borboleta não permanecer 

completamente fechada neste ensaio e haver fluxo. Logo, foi obtida uma curva com valores 

menores do que seriam obtidos para 𝑝𝑎𝑑𝑚 ≈ 0𝑘𝑃𝑎. Porém, pode-se usar a curva desde que 

isto seja levado em consideração. 

Logo, o torque perdido devido á fricção, conforme figura 6.18, é o torque conforme 

equação (6.5) abaixo: 

 
𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑎𝑜 =

𝑝𝑚𝑒𝑜𝑓 ∙ 𝑉𝑑

4 ∙ 𝜋
−
(𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(0) − 𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔(30𝑘𝑃𝑎)) ∙ 𝑉𝑑

4 ∙ 𝜋
 

(6.5) 

 

Figura 6.18: Torque perdido devido às perdas por fricção em função da rotação do motor 

e da temperatura do óleo.

 

Fonte: Autor 
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O torque perdido devido ao bombeamento gasoso, conforme figura 6.19, é o torque 

conforme equação (6.6) abaixo: 

 
𝑇𝑏𝑜𝑚𝑏 =

𝑝𝑚𝑒𝑜𝑔 ∙ 𝑉𝑑

4 ∙ 𝜋
 

(6.6) 

 

Figura 6.19: Torque perdido devido ao bombeamento gasoso.

 

Fonte: Autor 

De forma a encontrar 𝑒𝜁(𝜁, Υ)  para o motor de estudo, para cada par (𝑝𝑎𝑑𝑚, 𝜔𝑒) 

levantou-se a curva 𝑒𝜁(𝜁, Υ) conforme equação (6.7) abaixo, mantendo-se em cada curva 

tanto o tempo de injeção quanto a relação equivalente ar/combustível constantes. Com isto, 

se encontrou o mapa de 𝑘𝜁  e do ângulo ótimo de ignição (mapa do MBT), conforme 

equação (3.49). Os mapas de 𝑘𝜁 e MBT foram levantados para as composições H0, H22, 

H47, H59 e H100. 

 𝑒𝜁(𝜁, Υ) = [𝑇𝑒 + 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑎𝑜 + (𝑇𝑏𝑜𝑚𝑏(𝑝𝑎𝑑𝑚) − 𝑇𝑏𝑜𝑚𝑏(30𝑘𝑃𝑎))]|𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 (6.7) 
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Figura 6.20: Mapa 𝑘𝜁 para H0. 

 

Fonte: Autor  

Figura 6.21: Mapa MBT para H0

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.22: Mapa 𝑘𝜁 para H22

 

Fonte: Autor 

Figura 6.23: Mapa MBT para H22

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.24: Mapa 𝑘𝜁 para H47. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.25: Mapa MBT para H47.

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.26: Mapa 𝑘𝜁 para H59. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.27: Mapa MBT para H59. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.28: Mapa 𝑘𝜁 para H100. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.29: Mapa MBT para H100. 

 

Fonte: Autor 
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A curva 𝑒𝜆(𝜆, Υ) foi feita com base na curva presente na figura 3.5 sem a suavização 

em 𝜆 ≈ 1 devido a não termos a instrumentação necessária para levantar esta curva. Segue 

𝑒𝜆(𝜆, Υ) na figura 6.30 abaixo. Adotou-se a mesma curva para todas as composições. 

 

Figura 6.30: Curva 𝑒𝜆(𝜆, Υ)

 

Fonte: Autor 

A seguir, baseado na equação (6.8), levantaram-se as curvas 𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) para as 

composições H0, H22, H47, H59 e H100, conforme figuras 6.31, 6.32, 6.33, 6.34 e 6.35, 

respectivamente. 

 
𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) =

𝑇𝑒 + 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑎𝑜 + (𝑇𝑏𝑜𝑚𝑏(𝑝𝑎𝑑𝑚) − 𝑇𝑏𝑜𝑚𝑏(30𝑘𝑃𝑎))

 𝑒𝜆(𝜆, Υ) ∙ 𝑒𝜁(𝜁, Υ) ∙
𝑚𝜑 ∙ 𝐻𝑙
4 ∙ 𝜋

 
 

(6.8) 

 

A seguir, na figura 6.36, mostra-se o erro para cada um dos pontos testados. Na 

tabela 6.3 abaxo, mostram-se as estatísticas do erro para o modelo do torque, comparando 

o valor de torque medido com o de torque simulado. O valor de torque medido é o obtido 

pelo dinamômetro e o modelado é o obtido através da equação (3.32). 
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Figura 6.31: Curva 𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) para H0. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.32: Curva 𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) para H22. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.33: Curva 𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) para H47. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.34: Curva 𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) para H59. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.35: Curva 𝑒𝜔𝑒(𝑇𝜑 , 𝜔𝑒 , Υ) para H100.

 

Fonte: Autor 

Figura 6.36: Erros para cada ponto testado. 

 

Fonte: Autor 

 



161 

 

Tabela 6.3.: Estatísticas do erro para o modelo do torque. 

Pontos testados 214 

Erros acima de 10% 49 

Erros acima de 15% 19 

Erros acima de 20% 6 

Erro médio 6,3020% 

Mediana do erro 4,3858% 

Desvio padrão do erro 6,0396% 

Erro máximo 34,2375% 

Fonte: Autor 

6.3. Validação da modelagem dos percursos da mistura ar/combustível 

Modelaram-se os percursos da mistura ar/combustível conforme diagrama da figura 

6.37. A função de transferência G(s) (presente no diagrama da figura 6.37 como Transfer 

Fcn, Transfer Fcn1, Transfer Fcn2 e Transfer Fcn3) modela a vaporização e a dinâmica de 

gases residuais e deve levar em consideração a composição variada. Identificou-se G(s) 

para H0 e H100, para cada par de rotação do motor e pressão no coletor de admissão, e, 

para composição intermediária, realiza-se média ponderada dos seus coeficientes nos 

moldes da equação (3.37). A função de transferência H(s) (presente no diagrama da figura 

6.37 como Transfer Fcn4) modela a admistão e a dinâmica de resposta da sonda lambda.  

Identificou-se H(s) para H0, para cada par de rotação do motor e pressão no coletor de 

admissão, e se lhe utiliza para todas as composições. Tanto G(s) quanto H(s) foram 

modelados como sistemas de 3ª ordem, sendo que o numerador de ambas funções de 

transferência é um polinômio de segundo grau. Em cascata com a função H(s), há o bloco 

de atraso de transporte, que foi identificado para H0 e é utilizado, também, para todas as 

composições. 

A seguir, nas figuras 6.38 e 6.39, 6.40 e 6.41, 6.42 e 6.43, 6.44 e 6.45, 6.46 e 6.47, 

para as composições H0, H37, H53, H71 e H100, respectivamente, mostra-se a aplicação 

de degrau no bico injetor (ocasionando em degrau na relação equivalente ar/combustível 

de referência) e plota-se tanto a curva da sonda lambda pré-catalítica medida quanto a 

simulada. 
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Figura 6.37: Diagrama, em Simulink, dos percursos da mistura ar/combustível. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.38: Sinais para H0, 1500𝑅𝑃𝑀 e 45𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.39: Sinais para H0, 4000𝑅𝑃𝑀 e 60𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.40: Sinais para H37, 3250𝑅𝑃𝑀 e 90𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.41: Sinais para H37, 2250𝑅𝑃𝑀 e 68𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.42: Sinais para H53, 3000𝑅𝑃𝑀 e 90𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.43: Sinais para H53, 2000𝑅𝑃𝑀 e 60𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.44: Sinais para H71, 3250𝑅𝑃𝑀 e 68𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.45: Sinais para H71, 2250𝑅𝑃𝑀 e 45𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.46: Sinais para H100, 1500𝑅𝑃𝑀 e 90𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.47: Sinais para H100, 2500𝑅𝑃𝑀 e 45𝑘𝑃𝑎 em função do tempo em 𝑠. 

 

Fonte: Autor 
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6.4. Validação da modelagem do sistema térmico interno 

Iniciou-se modelando a temperatura dos gases de escape, levantando uma curva 

nos moldes da figura 4.1, conforme figura 6.48. A seguir, levantaram-se as entalpias dos 

gases de combustão conforme figura 6.49, para obtermos o diagrama energético nos 

moldes da equação (4.4). Os dados do motor relevantes para a modelagem do sistema 

térmico constam na tabela 6.4 abaixo.  

Tabela 6.4: Dados do motor. 

Volume de líquido refrigerador interno ao cabeçote 1,2l 

Volume de líquido refrigerador interno ao bloco 2,2l 

Material com o qual é feito o cabeçote Alumínio 

Material com o qual é feito o bloco Ferro fundido 

Massa do cabeçote 12,5kg 

Massa do bloco 59,7kg 

Diâmetro do pistão 76,5mm 

Curso do pistão 86,9mm 

Quantidade mássica de óleo interna ao motor 3,5kg 

Densidade do óleo 0,8492kg/l 

Área 𝐴𝑒𝑏 0,032𝑚2 

Área 𝐴𝑐 0,025𝑚2 

Área 𝐴𝑒𝑏,𝑎 0,67𝑚2 

Fonte: Autor 

A seguir, na figura 6.50 reproduz-se o diagrama em Simulink do sistema térmico 

interno. Nas figuras 6.51, 6.52, 6.53, 6.54 e 6.55 mostra-se a validação da modelagem, 

comparando a temperatura medida do líquido refrigerador saindo do motor com a modelada 

para as composições H0, H22, H37, H71 e H100, respectivamente. 
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Figura 6.48: Mapa da temperatura dos gases de escape. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.49: Entalpia dos gases de combustão. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.50: Diagrama do sistema térmico interno em Simulink. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.51:Temperatura do líquido arrefecedor saindo do motor para H0.

 

Fonte: Autor 

Figura 6.52: Temperatura do líquido arrefecedor saindo do motor para H22. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.53: Temperatura do líquido arrefecedor saindo do motor para H37. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.54: Temperatura do líquido arrefecedor saindo do motor para H71. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.55: Temperatura do líquido arrefecedor saindo do motor para H100. 

 

Fonte: Autor 

A seguir, de forma a ilustrar ao leitor a comunicação entre o sistema térmico interno 

e externo, modelou-se o trocador de calor à água controlado por válvula utilizado em nossa 

bancada de ensaios. Neste trocador, circula-se água em temperatura ambiente que 

refrigera o líquido arrefecedor que circula pelo motor, podendo-se ainda setar uma 

temperatura de referência, que é a temperatura a qual se deseja que a temperatura da água 

saindo do motor não seja maior. Na figura 6.56, mostra-se, em Simulink, a modelagem do 

controle realizado por este trocador. De forma a identificar a função de transferência G(s), 

utilizou-se como entrada desta função a diferença entre a temperatura de referência e do 

líquido refrigerador entrando no radiador e como saída o fluxo de água do trocador de calor. 

Na figura 6.57, mostra-se a validação do sistema térmico externo utilizado a partir da 

temperatura do líquido refrigerador saindo do trocador de calor. Na figura 6.58, reproduz-

se, em Simulink, o sistema térmico interno integrado ao externo. Na figura 6.59 e 6.60, 

mostra-se a validação da integração entre os dois sistemas a partir da temperatura do 

líquido refrigerador do motor entrando no motor e saindo do motor, respectivamente. 
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Figura 6.56: Modelagem, em Simulink, do trocador de calor utilizado. 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.57: Temperatura do líquido arrefecedor saindo do trocador para H0. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.58: Sistema térmico interno integrado ao externo, em Simulink. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 6.59: Temperatura do líquido arrefecedor entrando no motor para H0 

 

Fonte: Autor 

Figura 6.60: Temperatura do líquido arrefecedor saindo do motor para H0. 

 

Fonte: Autor   
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7. Conclusões e trabalhos futuros 

 Na modelagem do sistema de admissão de ar, buscou-se modelar o fluxo médio de 

ar através do cilindro. Outra variável de saída deste bloco é a pressão no coletor de 

admissão, que também foi modelada. Os erros referentes a estas duas modelagens foram 

expostos no capítulo 6. Como sugestão de melhora, sugere-se o uso de uma rotina de 

controle da válvula borboleta, a ser implementada exclusivamente para o experimento, que 

busca deixar a válvula borboleta num ângulo desejado, deixando-a o mais estável possível. 

 Na modelagem da produção de torque, buscou-se modelar o valor de torque médio 

produzido. Os erros referentes a esta modelagem foram expostos no capítulo 6. Como 

sugestão de melhora, sugere-se modificar o modelo de forma a incluir como a relação 

equivalente ar/combustível influencia a velocidade laminar de chama. 

 Na modelagem dos sistemas térmicos, buscou-se modelar a evolução térmica dos 

diferentes componentes do motor. Os erros referentes a esta modelagem foram expostos 

no capítulo 6. Como sugestão de melhora, pode-se instalar diversos termopares em 

diferentes regiões do motor de forma a se modelar a temperatura espacialmente. 

 Na modelagem dos percursos da mistura ar/combustível, buscou-se modelar a 

resposta no sinal da sonda lambda. Os erros referentes a esta modelagem foram expostos 

no capítulo 6. Como sugestão de melhora, pode-se modelar G(s) diferente para cada 

cilindro. Outra sugestão é, ao invés de usar um multiplexador, usar um somador que 

compute a influência de cada cilindro na resposta do sinal da sonda lambda, ou seja, que 

realize uma soma ponderada, cujas constantes de ponderação variam com o tempo. 

 Considero, portanto, que os resultados obtidos foram expressivos dados a 

instrumentação, a rotina experimental e os modelos utilizados, podendo-se obter resultados 

melhores caso se aperfeiçoe um destes três aspectos. É objetivo do Grupo de Eletrônica 

Automotiva da POLI-USP melhorar tanto a instrumentação quanto a forma como se 

executam os ensaios, assim como sofisticar os modelos. 

 O grupo de Eletrônica Automotiva já está desenvolvendo trabalhos baseados na 

presente pesquisa. Existem dois em andamento neste sentido: um sendo executado pelo 

mestrando André Vinícius Oliveira Maggio, que implementará os modelos aqui 

desenvolvidos em um hardware-in-the-loop, e outro sendo executado pelo mestrando 
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Ângelo Maggio Neto, que adaptará alguns dos modelos para motores com taxa de 

compressão variável. 

 Como outras sugestões de trabalhos futuros assentados no presente estudo, pode-

se sugerir desenvolvimento de controle e gerenciamento baseado nos modelos expostos e 

um trabalho no qual se desenvolvem rotinas automáticas de ensaios para levantamento 

dos modelos.  

Ademais, pode-se adaptar os modelos aqui presentes para motores com outras 

tecnologias. Conforme mencionado, os modelos estão sendo adaptados em nosso grupo 

de pesquisa para um motor com taxa de compressão variável, porém pode-se, igualmente, 

adaptar os modelos para motores com turbocompressores, com injeção direta e com 

comando variável de válvulas. 
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A. Revisão de conceitos 

A.1. Pressão de vapor 

Entende-se pressão de vapor como a pressão exercida por um vapor, advindo de 

sua fase líquida, no equilíbrio termodinâmico com esta. Nesta situação, a taxa de moléculas 

que adentram na fase gasosa advindas da fase líquida é a mesma taxa de moléculas que 

adentram na fase líquida advindas da fase gasosa [13].  

 A pressão de vapor depende apenas da temperatura e da natureza do líquido, não 

dependendo da pressão do meio no qual o líquido esteja submetido [13]. Ou seja, se 

submeter-se diferentes amostras de água líquida em meios gasosos voláteis ideais 

(digamos: hélio), mesmo que nos dois meios a pressão da mistura gasosa volátil ideal sobre 

a água seja bastante diferente, isto não irá interferir sobre a pressão de vapor da água. Em 

outras palavras, se em dois espaços fechados distintos com volume 𝑉  adicionarmos 

quantidade volumétrica 𝑉 2⁄   de água líquida e quantidade volumétrica 𝑉 2⁄   de mistura 

gasosa volátil ideal, no primeiro com pressão 𝑃  e no segundo com pressão 100 ∙ 𝑃 , a 

quantidade de água na forma de vapor no equilíbrio químico será a mesma. A diferença de 

pressões da mistura gasosa volátil ideal irá apenas interferir na taxa de vaporização, 

conforme será visto adiante. 

 

A.2. Vaporização 

Vaporização é o nome do processo de transformação do estado líquido para o estado 

gasoso de uma determinada substância. 

 Existem três tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação, ambos 

com modelagens distintas. 

 evaporação ocorre sob qualquer temperatura e pressão, devido às várias moléculas 

constituintes do líquido possuírem diferentes níveis de energia, apesar do nível médio de 

energia das moléculas do líquido. Para misturas líquidas, podem-se citar também diferentes 

interações elétricas entre as moléculas. As moléculas que possuem energia suficiente para 

vencer a tensão elétrica escapam e adentram na mistura gasosa circundante. 
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A ebulição ocorre quando a pressão de vapor supera a pressão da mistura gasosa 

circundante. Há a formação de borbulhas de vapor na estrutura interna da mistura líquida 

que sobem para o meio gasoso circundante [13]. 

A calefação, ou Efeito de Leidenfrost, ocorre quando se coloca o líquido em contato 

com uma superfície cuja temperatura está muito acima da sua temperatura de ebulição. 

Neste processo, o líquido se divide em esferoides que, sustentados por uma camada de 

vapor abaixo que os separa da superfície quente, adquirem movimento rápido e 

desordenado conforme vaporizam. 

Repare o leitor que a dinâmica de cada processo de vaporização é distinta, 

possuindo, portanto, modelagem diferente. Como no percurso da mistura ar/combustível 

ocorre apenas a evaporação dentre estes três, estaremos apenas interessados na 

modelagem deste processo, que será realizada mais adiante. 

 

A.3. Lei de François-Marie Raoult (Lei de Raoult) 

Se a ligação entre moléculas de diferentes líquidos em uma mistura for 

qualitativamente igual à ligação entre moléculas dos próprios líquidos individualmente, ou 

seja, se a mistura for ideal (∆𝐻𝑀𝐼𝑆𝑇𝑈𝑅𝐴 = 0), tem-se, alcançado o equilíbrio [114]: 

 𝑃𝑆𝑂𝐿𝑈𝐶𝐴𝑂 = (𝑃1)𝑃𝑈𝑅𝑂 ∙ 𝑋1 + (𝑃2)𝑃𝑈𝑅𝑂 ∙ 𝑋2 +⋯ (A.1) 

onde: 

𝑃𝑖 = (𝑃𝑖)𝑃𝑈𝑅𝑂 ∙ 𝑋𝑖 é a pressão parcial de vapor do componente 𝑖 na mistura gasosa em 𝑃𝑎; 

(𝑃𝑖)𝑃𝑈𝑅𝑂 é a pressão de vapor do componente 𝑖 em 𝑃𝑎; 

𝑋𝑖 é a fração molar do componente 𝑖 na mistura líquida (adimensional). 

Pela Lei de Raoult acima, tem-se de fato que a pressão de uma mistura gasosa volátil 

ideal não interfere na pressão de vapor da solução líquida. Apenas interferem na pressão 

de vapor da mistura líquida a pressão de vapor de seus componentes ponderados segundo 

a fração molar de tal componente na mistura. 
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 A presença de um soluto não-volátil ideal (ou seja, pressão de vapor nula) interfere 

na pressão de vapor da mistura pois, na Lei de Raoult, a fração molar que ele ocupa na 

solução deve ser considerada. 

 

A.4. Pressão de vapor da composição variada gasolina/etanol 

Para se dialogar sobre a pressão de vapor da gasolina, precisa-se antes tecer sobre 

sua composição, conforme linha de raciocínio seguida na seção A.3. 

 A gasolina é uma mistura altamente complexa de hidrocarbonetos. A fração 

constituinte de cada hidrocarboneto na mistura gasolina é desconhecida, pois estas frações 

variam com o exato local de extração, processos na refinaria, etc. Na tabela A.1 abaixo, 

vemos a composição aproximada de uma gasolina específica analisada. 

Deve-se destacar que, mesmo com o conhecimento da fração aproximada de cada 

substância na gasolina, modelar segundo esta composição não é recomendável, pois a 

fração de cada constituinte da gasolina, mesmo para um mesmo posto de abastecimento, 

pode variar com o tempo. Portanto, deve-se, na modelagem, atentar que mudanças nestas 

frações ocorrem.  

Para o cálculo da pressão de vapor da gasolina, mesmo que se assumisse no 

modelo uma composição pouco variante, o uso da Lei de Raoult é problemático por dois 

motivos: o primeiro, a gasolina não é uma mistura ideal, devido à grandes variações de 

características elétricas de seus componentes, possuindo entre si as mais diversas ligações 

dipolo-dipolo. Segundo, mesmo que se desprezasse tais características e se assumisse a 

mistura da gasolina como ideal para efeitos de modelagem, o cálculo pela Lei de Raoult 

seria altamente complexo, devido não só à enorme quantidade de constituintes (podendo 

ter até 200 hidrocarbonetos na composição da gasolina [115]), conforme tabela A.1, mas 

também ao fato de cada componente da gasolina ter uma relação própria entre pressão de 

vapor e temperatura, conforme figura A.1 abaixo. Portanto, outro método para estimar a 

pressão de vapor da gasolina deve ser priorizado. 
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Tabela A.1.: Composição aproximada de uma gasolina com as respectivas massa molar e frações mássicas 

da mistura fresca e da mistura submetida ao contato com o ambiente. 

 

Fonte: [89] 
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Figura A.1.: Pressão de vapor (em 𝑝𝑠𝑖𝑎) de vários compostos orgânicos parafínicos em 

função da temperatura (em ℉). 

 

Fonte: [116] 

Começar-se-á a descrever a composição da gasolina em termos de conjunto de 

substâncias que abrigam hidrocarbonetos de propriedades similares. Descreve-se a 

composição da gasolina em frações de hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos 

olefínicos e hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos saturados são hidrocarbonetos 

cuja cadeia possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono, hidrocarbonetos 

aromáticos são hidrocarbonetos que possuem anel benzênico e hidrocarbonetos olefínicos 

são hidrocarbonetos que não possuem em sua cadeia anel benzênico, mas possuem 

alguma ligação insaturada. Na tabela A.2, está descrita a fração destes conjuntos em 

frações volumétricas na gasolina tipo A sem aditivos vendida pela Petrobrás em 2007. 

Existem métodos de teste padrões para a determinação da pressão de vapor de 

produtos do petróleo, hidrocarbonetos e misturas de hidrocarbonetos oxigenados. Um dos 

métodos é o Método Reid ASTM D6378. Maria Cruz, em [44], levantou a pressão de vapor 

para gasolina, através do citado método, para uma gasolina cuja composição segue abaixo 
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na tabela A.3. A seguir, realizou levantamentos para composição variada gasolina/etanol 

utilizando-se da gasolina tabelada. 

 

Tabela A.2.: Composição em frações volumétricas dos conjuntos citados da 

gasolina tipo A vendida pela BR Distribuidora (nome comercial: gasolina Premium) em 

2007. Número de registro CAS 86290-81-95. 

 

Fonte: [115] 

 

Tabela A.3.: Composição da gasolina após análise cromatográfica. Gasolina proveniente 

da BRASKEM do Pólo Petroquímico de Camaçari no Estado da Bahia. 

 

Fonte: [44] 

 



186 

 

 Analisando a tabela A.3, as parafinas e as isoparafinas fazem parte do conjunto de 

hidrocarbonetos saturados (somados, tem-se 39,43%), os aromáticos e os naftalênicos 

fazem parte do grupo de hidrocarbonetos aromáticos (somados, tem-se 32,48%) e as 

olefinas fazem parte do grupo de hidrocarbonetos olefínicos (28,08%). Repare o leitor que 

a fração de cada conjunto é consoante com as especificações da tabela A.2. Logo, podem-

se usar os dados levantados em [44] para a gasolina tabelada em [115]. Recomenda-se, 

ao pesquisador, conhecer as frações da gasolina de sua região/país e analisar se são 

coerentes com as frações da gasolina em questão da tabela A.3.  

Na figura A.2, há uma comparação entre o levantamento utilizado com a gasolina 

usada por [44] (tipo A proveniente da BRASKEM do Pólo Petroquímico de Camaçari no 

Estado da Bahia, provavelmente ano 2002) com a gasolina usada por [117] (gasolina 

regular sem adição de etanol anidro, ano 1995, provavelmente de um posto em Nebraska) 

conforme se adiciona etanol. Observe que, mesmo para frações provavelmente distintas, 

os resultados são semelhantes. Logo, o pesquisador só deve ponderar em não usar os 

dados levantados por [44] se os desvios das frações da gasolina utilizada forem 

consideravelmente destoantes da gasolina usada em [44]. 

 

Figura A.2.: Efeito da concentração de etanol na pressão de vapor das misturas de 

gasolina e etanol analisadas na temperatura de 37,8℃. Dados do estudo [44] (ipsis litteris: 

Este trabalho) plotados conjuntamente com dados do estudo [117]. 

 

Fonte: [44] 
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 Existem vários dados importantes em [44] que o autor recomenda o uso, cumpridas 

as condições citadas nesta mesma seção, como tabelas da pressão de vapor para 

composição variada gasolina/etanol em diversas temperaturas e curvas de destilação. Nas 

figuras A.3 e A.4 encontram-se curvas levantadas em [44]. Saiba leitor que os valores de 

todos pontos levantados destas curvas se encontram na dita referência no anexo dela. 

 

Figura A.3.: Efeito da concentração de etanol na pressão relativa de vapor das misturas 

de gasolina e etanol a temperatura constante 

 

Fonte: [44] 

 

Caso o leitor deseje valores para outras temperaturas diferentes das tabeladas, na 

figura A.5 é apresentado uma relação linear entre ln 𝑃 e 1000 𝜗⁄ . 

 

 

 

 



188 

 

Figura A.4.: Efeito da temperatura na pressão relativa de vapor das misturas de 

gasolina e etanol com concentração de etanol constante. 

 

Fonte: [44] 

 

Figura A.5.: Efeito da temperatura na pressão relativa de vapor das misturas de gasolina 

e etanol com concentração de etanol constante (vide equação de Clausius-Clapeyron 

[118]). 

 

Fonte: [44] 
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Caso o leitor use a composição variada HX, o autor recomenda o uso da Lei de 

Raoult como aproximação, conforme seção A.3. Primeiramente, obtenha o valor da pressão 

de vapor para a proporção gasolina/etanol presente em HX e a fração desta proporção 

gasolina/etanol em HX. A seguir, faça: 

 𝑃𝑆𝑂𝐿𝑈𝐶𝐴𝑂 = (𝑃𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴
𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿

)
𝑀𝐼𝑆𝑇𝑈𝑅𝐴

∙ 𝑋𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴
𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿

+ (𝑃𝐴𝐺𝑈𝐴)𝑃𝑈𝑅𝑂 ∙ (1 − 𝑋𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴
𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿

) (A.2) 

 

A.5. Número de Spalding 

O número de Spalding é uma grandeza presente em diversas modelagens de 

vaporização por caracterizar a intensidade de transferência de massa por convecção entre 

uma porção liquida e outra porção gasosa separadas por uma superfície completamente 

desenvolvida. 

Comumente, nas modelagens de diversos casos de vaporização, encontra-se que o 

fluxo de massa vaporizada é proporcional a alguma função dependente do número de 

Spalding 𝐵, ou seja: 

 𝑚𝐸𝑉̇ ∝ 𝑓(𝐵) (A.3) 

O número de Spalding possui duas formulações conhecidas, que devem ser 

numericamente iguais: o número Spalding de transferência de massa, equação (A.4), e o 

número de Spalding de transferência de calor, equação (A.5), [119][120]. Ambos podem ser 

usados, devendo o pesquisador escolher aquele que conseguir calcular mais facilmente.  

 
𝐵 =

𝑌𝐷𝑆
1 − 𝑌𝐷𝑆

 
(A.4) 

 
𝐵 =

𝑐𝑝𝑔 ∙ (𝜗𝑔 − 𝜗𝑠)

𝐿
 

(A.5) 

onde: 

𝑌𝐷𝑆 : Fração mássica do vapor da mistura de combustível na superfície do filme 

(adimensional); 

𝑐𝑝𝑔: Calor específico a pressão constante do meio gasoso em  
𝐽
𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ ; 
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𝜗𝑔: Temperatura do meio gasoso em 𝐾; 

𝜗𝑠: Temperatura do filme de combustível em 𝐾; 

𝐿: Energia de vaporização na temperatura do filme de combustível em 𝐽/𝑘𝑔 (consultar [91]). 

Esta energia pode ser aproximada, caso se desconsiderem outros fluxos de energia, como 

a soma da entalpia sensível para se chegar na temperatura de ebulição com a entalpia de 

vaporização nesta temperatura [119]. Entalpia de vaporização para composição EX pode 

ser encontrada em [45]. 

 

Outra forma de se calcular o número de Spalding é através da curva de destilação 

da mistura de combustível, usando a seguinte formulação [5][121]: 

 
𝐵 =  

𝑥𝑣𝑓(𝜗𝑓)

1 − 𝑥𝑣𝑓(𝜗𝑓)
 

(A.6) 

Onde 𝑥𝑣𝑓(𝜗𝑓)  é a fração de massa de combustível que vaporizou na dada 

temperatura do filme. Esta fração é justamente a porcentagem de massa evaporada na 

temperatura em questão, relação que é obtida da curva de destilação do combustível 

utilizado. Pode-se aproximar a temperatura do filme de combustível pela temperatura da 

parede do cilindro do motor [107], temperatura que foi modelada no capítulo 4. Seguem, 

nas figuras A.6 e A.7, as curvas de destilação para composições HX e EX, respectivamente. 
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Figura A.6: Curva de destilação para composição HX. 

 

Fonte: [122] 

 

Figura A.7.: Curva de destilação para composição EX. Os valores numéricos de todos os 

pontos levantados podem ser encontrados tabelados na referida fonte.

 

Fonte: [44] 
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Nos problemas de vaporização tratados nesta dissertação, a relação entre o fluxo de 

massa evaporada e o número de Spalding será dada pela equação (A.7), conforme 

[101][5][106]. A seguir, na figura A.8, reproduz-se a relação entre ln(1 + 𝐵) e 𝑌𝐷𝑆, de forma 

a dar ao leitor uma visão qualitativa de como 𝑌𝐷𝑆 afeta a vaporização. Para o cálculo de 𝑌𝐷𝑆 

pode-se usar a equação (A.8), retirada de [120]. 

 𝑚𝐸𝑉̇ ∝ ln(1 + 𝐵) (A.7) 

 

 
𝑌𝐷𝑆 = [1 + (

𝑃

𝑃𝐹𝑆
− 1) ∙

𝑀𝐴
𝑀𝐹
]−1 

(A.8) 

onde:, 

𝑃: Pressão da mistura gasosa circundante em 𝑃𝑎; 

𝑃𝐹𝑆: Pressão de vapor do combustível na temperatura do filme em 𝑃𝑎; 

𝑀𝐴: Massa molar da mistura gasosa circundante em 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙; 

𝑀𝐹: Massa molar do combustível em 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙. 

 

Figura A.8: Relação entre ln(1 + 𝐵) e 𝑌𝐷𝑆. 

 

Fonte: Desconhecida 
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A.6. Coeficiente de difusão binário 

O coeficiente de difusão binário, ou difusividade de massa, ou coeficiente de difusão, 

é uma grandeza que procura medir a facilidade de dissolução de um soluto estando este 

em contato com o solvente. Pode-se equacioná-lo da seguinte forma: 

 
𝐷𝐴𝐵 = − 

𝑁�̇�
𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑥

 
(A.9) 

onde: 

𝐷𝐴𝐵: Coeficiente de difusão binário da espécie A (soluto) na espécie B (solvente) em 𝑚
2

𝑠⁄ ; 

𝑁�̇�: Fluxo molar do soluto em 𝑚𝑜𝑙 𝑚2 ∙ 𝑠⁄ ; 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
: Diferencial da concentração do soluto em 𝑚𝑜𝑙 𝑚4⁄ . 

Ou seja, através da equação (A.9), tem-se que para um mesmo diferencial de 

concentração de soluto num solvente durante o processo de dissolução, mais rápido será 

o fluxo do soluto no solvente (ou seja, mais rápida será a dissolução) quanto maior for o 

coeficiente de difusão binário. Para um mesmo valor de diferencial, temos que o fluxo do 

soluto e o coeficiente de difusão binária possuem relação proporcional entre seus módulos. 

Considera-se, no modelo de Locatelli, que o fluxo de combustível evaporado é 

proporcional ao coeficiente de difusão binário, conforme equação (A.10). Repare, leitor, na 

ponderação neste modelo de dois fenômenos: o primeiro, a facilidade com que as 

moléculas de combustível se desprendem do filme (computado pelo número de Spalding) 

e o segundo, a facilidade com que as moléculas de combustível adentram na mistura 

gasosa circundante (computado pelo coeficiente de difusão binário). 

 𝑚𝐸𝑉̇ ∝ 𝐷𝐴𝐵 (A.10) 

Rigorosamente, o coeficiente de difusão binário é calculado apenas para quantificar 

a dissolução de uma espécie química A em um solvente B qualquer, não servindo para 

quantificar difusão de misturas, pois cada soluto da mistura tem seu próprio coeficiente 

[123]. Entretanto, como simplificação, pode-se adotar a existência de coeficientes de 

misturas, que procuram computar o fluxo molar médio a partir da ponderação dos fluxos 
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dos diversos solutos. Um dos métodos usados para obter o coeficiente de difusão binário 

𝐷𝐴𝐵 para misturas A e B é o método de Winklemann [124].  

Não existe um valor aproximado de coeficiente de difusão binário que sirva para 

todas as gasolinas, pois ele é muito sensível à composição de cada gasolina (frações de 

hidrocarbonetos olefínicos, aromáticos e saturados) [124]. Na referência [124], encontra-se 

o coeficiente de difusão binário para algumas composições de gasolina, porém adiantamos 

que nenhuma das composições é próxima da presente na tabela A.3. Logo, recomenda-se 

que o pesquisador, caso não encontre o coeficiente de difusão binário para uma gasolina 

com composição próxima à estudada, requeira a um laboratório química o levantamento 

deste coeficiente. 

Para as misturas de gasolina e etanol para composição EX, ou gasolina, etanol e 

água para composição HX, deve-se obter primeiramente o coeficiente de difusão binário 

para gasolina, etanol e água, adotando como solvente o ar (representando a mistura gasosa 

circundante no duto de entrada do motor). Pode-se simplificar o coeficiente de difusão 

binário de uma mistura como a soma ponderada segundo a fração mássica de seus 

componentes [100]. Logo, por exemplo, para composição EX, tem-se, sendo 𝐹𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿  a 

fração mássica de etanol na mistura: 

 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴
𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿

,𝐴𝑅
= 𝐹𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿 ∙ 𝐷𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿,𝐴𝑅 + (1 − 𝐹𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿) ∙ 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴,𝐴𝑅 (A.11) 

O coeficiente de difusão binário 𝐷𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴,𝐴𝑅  já foi discutido. 𝐷𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿,𝐴𝑅  e 𝐷Á𝐺𝑈𝐴,𝐴𝑅 

estão tabelados para 𝜗 = 300𝐾 e pressão ambiente em [125]. Para se ter um valor de 𝐷𝐴𝐵 

para pressões e temperaturas diferentes da tabelada, basta considerar que [5][125]: 

 

𝐷𝐴𝐵 ∝ 
𝜗
𝑓

3
2⁄

𝑝𝑎𝑑𝑚
 

 

(A.12) 

Entenda, leitor, que a soma ponderada acima descrita é uma aproximação até pelo 

fato de um soluto influir no coeficiente de difusividade de outro, a partir das suas 

características elétricas. Ao fazer esta aproximação, desconsidera-se o comportamento 

elétrico dos componentes da mistura de combustível neste contexto. Veja, na figura A.9, 

como o coeficiente de difusão do etanol em uma mistura de gasolina/etanol 𝐷
𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿,

𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴

𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿

 

varia segundo a fração de gasolina: 
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Figura A.9.: 𝐷
𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿,

𝐺𝐴𝑆𝑂𝐿𝐼𝑁𝐴

𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿

 em função da concentração de etanol. 

 

Fonte: [126] 

 

A.7. Viscosidade 

A viscosidade de um fluido é uma medida da sua resistência à deformação [127]. 

Nosso objetivo, nesta seção, é calcular a viscosidade para a mistura gasosa circundante 

no duto de admissão, grandeza que será necessária nas seções A.9 e A.10.  

Aproximando a composição da mistura gasosa circundante da composição do ar (ou 

seja, desprezando vapores de combustível e excursões de composição causados pelos 

gases recirculados), pode-se extrair a viscosidade do ar em função da temperatura, como 

tabelado em [128], e considerar que estes valores valem para a mistura gasosa circundante. 

 Caso o leitor deseja calcular a viscosidade da mistura gasosa circundante a partir de 

seus constituintes, o autor recomenda consultar [129] e usar o modelo de Brokaw para 

mistura gasosa de componentes polares. 
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A.8. Viscosidade cinemática 

A viscosidade cinemática de um fluido é uma medida da sua resistência a adquirir e 

transportar momento [130]. É definida segundo a equação (A.13): 

 Γ =
𝜇

𝜌
 (A.13) 

onde: 

Γ: Viscosidade cinemática em 𝑚
2

𝑠⁄ ; 

𝜇: Viscosidade em 𝑃𝑎 ∙ 𝑠; 

𝜌: Densidade do fluido em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 

 

A.9. Número de Reynolds 

O número de Reynolds é uma importante variável usada para ajudar a predizer as 

características de um fluxo segundo suas condições. É usado como uma medida do nível 

de turbulência do fluxo. 

Dependendo da situação de estudo, pode existir uma formulação específica do 

número de Reynolds. Para o caso de dutos, tem-se o seguinte equacionamento [127]: 

 
𝑅𝑒 =

𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝜈

𝜇
=
𝐷 ∙ 𝜈

Γ
 

(A.14) 

onde: 

𝑅𝑒: Número de Reynolds (adimensional); 

𝐷: Diâmetro do duto em 𝑚; 

𝜌: Densidade do fluido em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; 

𝜈: Velocidade do fluxo em 𝑚/𝑠; 

𝜇: Viscosidade em 𝑃𝑎 ∙ 𝑠; 

Γ: Viscosidade cinemática em 𝑚
2

𝑠⁄ . 
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O número crítico de Reynolds para a formulação em dutos é 2300. Ou seja, até 𝑅𝑒 =

2300  o fluxo no duto é considerado laminar. Acima deste valor, o fluxo é considerado 

turbulento [128]. 

Para o problema de um fluxo paralelo a uma superfície plana, conforme figura A.10, 

o número de Reynolds é dado pela equação (A.15). 

 𝑅𝑒 =
𝜈∞ ∙ 𝑥

Γ
 (A.15) 

onde: 

𝜈∞: Velocidade do fluido em um ponto distante da superfície plana em 𝑚/𝑠; 

𝑥: Distância percorrida pelo fluido em 𝑚. 

Observe que, nesta situação de estudo, o número de Reynolds é proporcional à 

distância percorrida pelo fluxo, e que para cada traçado perpendicular ao fluxo temos um 

valor diferente de Reynolds. Ou seja, não há um único valor de número de Reynolds para 

designar o fluxo. Deve-se, neste caso, saber antes a distância percorrida pelo fluxo para 

emitir algum julgamento sobre seu comportamento turbulento. O número crítico de 

Reynolds nesse caso é conhecido por estar entre 105 e 3 ∙ 106 [130]. 

 

Figura A.10.: Aumento do comportamento turbulento de um fluxo conforme flui sobre uma superfície plana. 

 

Fonte: [130] 
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Uma formulação genérica para o número de Reynolds é a equação (A.16), onde 𝑑𝑥 

é o comprimento característico do problema, que varia para cada caso estudado [101]. 

 
𝑅𝑒 =

𝜈 ∙ 𝑑𝑥
Γ

 
(A.16) 

 

A.10. Número de Schmidt 

O número de Schmidt é uma medida para caracterizar fluxos que simultaneamente 

tem processos convectivos de transporte de momento e de difusão de massa. Serve como 

uma medida relativa da dificuldade do processo de transporte de momento sobre a 

facilidade da difusão de massa [130]. O número de Schmidt 𝑆𝑐 é formulado conforme abaixo: 

 
𝑆𝑐 =

Γ

𝐷𝐴𝐵
 

(A.17) 

 

A.11. Número de Sherwood 

Vimos anteriormente que a evaporação foi modelada dividindo-a em dois processos: 

o primeiro, analisando o desprendimento das moléculas do líquido para a superfície do filme 

de combustível, e o segundo, a difusão das moléculas desta superfície no meio gasoso 

circundante. 

Há duas formas de se modelar esta difusão: a primeira que considera o gradiente da 

concentração na superfície e a segunda que considera a diferença total da concentração. 

Na primeira, a proporção entre fluxo e gradiente de concentração na superfície é dada pelo 

coeficiente de difusão binária, conforme visto na seção A.6, e na segunda a proporção entre 

fluxo e diferença total da concentração é dada pelo coeficiente de transferência convectiva 

de massa: 

 
𝑁�̇� = −𝐷𝐴𝐵 ∙

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑦
|
𝑦=0

 
(A.18) 

 𝑁�̇� = ℎ𝑚 ∙ (𝐶𝐴,𝑠 − 𝐶𝐴,∞) (A.19) 

onde: 
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𝑁�̇�: Fluxo de espécies A do filme para o meio gasoso de espécies B em 𝑚𝑜𝑙 𝑚2 ∙ 𝑠⁄ ; 

𝐷𝐴𝐵: Coeficiente de difusão binária da espécie A (soluto) na espécie B (solvente) em 𝑚
2

𝑠⁄ ; 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑦
|
𝑦=0

: Derivada da concentração da espécie A na superfície do filme, calculada na direção 

perpendicular ao filme em 𝑚𝑜𝑙 𝑚4⁄ ; 

ℎ𝑚: Coeficiente de transferência convectiva de massa em 𝑚/𝑠; 

𝐶𝐴,𝑠: Concentração da espécie A na superfície do filme em 𝑚𝑜𝑙 𝑚3⁄ ; 

𝐶𝐴,∞: Concentração de espécies A em um ponto distante do filme em  𝑚𝑜𝑙 𝑚3⁄ . 

Igualando as duas formulações, dividindo pelo comprimento característico do caso 

estudado e depois reorganizando, tem-se: 

−𝐷𝐴𝐵 ∙
𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑦
|
𝑦=0

= ℎ𝑚 ∙ (𝐶𝐴,𝑠 − 𝐶𝐴,∞) 

−
𝐷𝐴𝐵
𝑑𝑥

∙
𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑦
|
𝑦=0

= ℎ𝑚 ∙
(𝐶𝐴,𝑠 − 𝐶𝐴,∞)

𝑑𝑥
 

 

−

𝜕𝐶𝐴
𝜕𝑦
|
𝑦=0

(𝐶𝐴,𝑠 − 𝐶𝐴,∞)
𝑑𝑥

=
ℎ𝑚 ∙ 𝑑𝑥
𝐷𝐴𝐵

 

(A.20) 

Logo, a grandeza 
ℎ𝑚∙𝑑𝑥

𝐷𝐴𝐵
  quantifica a comparação relativa entre o gradiente da 

concentração da espécie A na superfície do filme e a concentração média da espécie A 

sobre o comprimento característico. Esta grandeza é nomeada como número de Sherwood 

𝑆ℎ e equacionada, portanto, conforme abaixo: 

 
𝑆ℎ =

ℎ𝑚 ∙ 𝑑𝑥
𝐷𝐴𝐵

 
(A.21) 

Para alguns problemas de vaporização, pode-se identificar o número de Sherwood 

através do número de Reynolds e do número de Schmidt conforme equação (A.22). 

Adianta-se ao leitor que os problemas de vaporização tratados nesta dissertação podem 

usar esta equação. 

 𝑆ℎ = 𝑐𝑟 ∙ 𝑅𝑒
𝑚𝑟 ∙ 𝑆𝑐𝑛𝑟 (A.22) 
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Onde 𝑐𝑟, 𝑚𝑟 e 𝑛𝑟 são parâmetros a serem identificados para cada problema de vaporização. 
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B. Especificações da instrumentação utilizada 
 
 

Sensor lambda após a válvula de escape: LSU 4.9 

Sensor lambda pré-catalítico: LSU4.9 

Sensores de temperatura do líquido refrigerador: Termopar tipo J 

Sensor de temperatura do óleo: Termopar tipo J 

Sensor de temperatura dos gases de exaustão: Termopar tipo K 

Dinamômetro de bancada passivo: Hidráulico Schenck Tipo D 360 1E 

Dinamômetro de bancada ativo: Antriebstechnik INDY 33/4P 

Analisador de medição lambda: ETAS LA4 

Leitor de entradas analógicas: ETAS ES650 

Sensor de pressão do óleo: P# 9013547 

Sensor de pressão no coletor de escape: P# 9013512 

Sensor de pressão ambiente: Contida na Gasoline FLEX ECU 

Gasoline FLEX ECU: BOSCH MED17ETAS-2.41 

Sensor de composição do combustível: Continental brazilian flex-fuel sensor generation II 

Software de calibração e aquisição: INCA v7.1 
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