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Apresentação

Todo livro tem sua história. Este não pretende ser diferente.

Esta obra é resultado de muito trabalho, pesquisa e dedicação que 
durou anos. Seu desenvolvimento foi no ambiente escolar, em salas de aula 
e laboratórios. Cada texto que compõe este livro foi escrito individualmen-
te para atender às necessidades de um material didático que preenchesse 
lacunas e anseios dos alunos e professores.

Este livro faz parte do material didático do curso Elétrica e Injeção 
Eletrônica Automotiva de toda a rede ESCOLA DO MECÂNICO, e foi 
desenvolvido especialmente para servir de material de apoio e consulta 
durante e após o treinamento. Assim, o conteúdo segue o cronograma 
proposto para o curso, porém não há necessidade de o professor e os 
alunos fazerem uma leitura completa em sala de aula, uma vez que o pró-
prio desenvolvimento do curso está aqui fundamentado. A linguagem foi 
adequada ao público ao qual se destina, não sendo, portanto, um copila-
do de outros materiais didáticos da Escola do Mecânico ou de empresas 
parceiras.

Os alunos encontrarão um material que permitirá assimilar o conhe-
cimento dos fundamentos da eletricidade automotiva e da injeção eletrô-
nica. A sequência de assuntos é disposta de forma natural seguindo uma 
hierarquia de conhecimentos necessários para a formação profissional. O 
livro não apenas apresenta o conceito, mas também a explicação de cada 
conceito em linguagem de fácil compreensão. 

Os professores encontrarão uma obra fundamentada não apenas no 
conhecimento técnico, mas também fundamentada em conceitos peda-
gógicos e andrológicos que facilitarão o seu trabalho em sala de aula e na 
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oficina. Por definição, poderíamos classificar este material como uma obra 
técnico-pedagógica, pois não se trata apenas de conceitos técnicos, mas 
sim de um livro a ser utilizado para o ensino desses conceitos.   

Todos da Escola do Mecânico e eu esperamos que você tenha uma 
incrível e agradável experiência de aprendizagem.

Aproveito para deixar registrado meus agradecimentos:

Primeiramente a Deus, por permitir a realização deste sonho. 

Aos meus pais, pelo apoio e por serem os melhores pais do mundo. 

A minha esposa Vicky, pelo apoio e carinho durante o desenvolvi-
mento deste material. Aos meus irmãos Marcos Dutra e Jefte Aser Dutra. 

A Sandra Nalli, fundadora da Escola do Mecânico, por acreditar 
neste trabalho. Agradeço também a Christian Carlos Perin e sua esposa 
Luciana Rosas Perin, por acreditarem e apoiarem não apenas esta obra, 
mas também meu trabalho dentro da empresa.

A todos os meus alunos e ex-alunos, por serem minha principal 
fonte de inspiração. 

Aos meus amigos Sergio Ricardo Ferreira dos Santos e Marcelo 
Valério dos Santos, por ajudarem na correção técnica, pois sem o trabalho 
e a dedicação destes dois grandes profissionais nada disso teria acontecido.

Moisés Dutra 

Atuou como mecânico automotivo por 15 anos, em 2004 iniciou sua carreira 
como professor e palestrante no seguimento. Em 2018 tornou-se coordenador técnico e 

pedagógico e instrutor de gestão empresarial da escola do mecânico unidade Guarulhos.
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Introdução

Entender como funciona os sistemas de um carro é o primeiro pas-
so para iniciar sua trajetória como reparador. Quando o motor falhar, al-
guma luz no painel de instrumentos acender ou qualquer outro problema 
surgir você saberá identificar a causa e realizar um diagnóstico preliminar. 
As observações aqui apresentadas serão capazes de oferecer uma visão ge-
ral dos conjuntos básicos dos veículos. A Escola do Mecânico certamente 
sente-se orgulhosa por seu interesse e apresenta essas informações trans-
mitindo-lhe um conhecimento maior em mecânica automotiva.

Este é o objetivo deste livro: explicar os princípios de funciona-
mento dos componentes do sistema elétrico e eletrônico dos veículos. As 
próximas páginas irão conduzi-lo aos fundamentos básicos da eletricidade 
e isso servirá de base para a compreensão de alguns fenômenos muito 
interessantes.

Foram criados métodos práticos para facilitar a compreensão dos 
assuntos abordados que irão trazer muito entendimento e habilidade na 
manutenção de veículos. E para que você aproveite todo esse conhecimen-
to oferecido, será necessária sua curiosidade, seu empenho e sua vontade 
de aprender. Isso irá torná-lo um especialista no sistema de eletricidade e 
eletrônica de veículos, guiado pela estrada do saber sem fim.

Agradeço a todos os que confiaram a mim a idealização deste pro-
jeto, em especial (in memoriam) da minha mãe, Maria José da Silva Santos, e 
de meu pai, José Ferreira dos Santos Neto. 

Agradeço também à Escola do Mecânico por confiar a mim a res-
ponsabilidade de gerenciar um projeto tão importante e, principalmente, a 
minha família, que entendeu todos os meus momentos de dedicação para 
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que meu conhecimento pudesse se multiplicar e formar novos profissio-
nais para o reconhecimento e maior desenvolvimento do setor da repara-
ção de veículos em nosso país. 

Muito obrigado e bem-vindo ao mundo da mecânica automotiva!

Sergio Ricardo Ferreira dos Santos

Empresário, atuante no segmento automotivo há 25 anos. Em 2004 fundou 
a SR Motors e, em 2012, tornou-se instrutor de mecânica e eletrônica em instituições 
de ensino. Atualmente, ministra palestras de gestão de oficinas. Em 2018, ministrou 

o curso de Eletricidade Básica para a Oficina do Saber, da MTE-THOMSON e 
assumiu recentemente a gerência da área de parcerias e técnica da Escola do Mecânico.
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Prefácio

A Escola do Mecânico nasceu em 2011 na cidade de Campinas, 
como um projeto social. Eu precisava contratar mecânicos e tinha dificulda-
des, então resolvi formar os próprios profissionais. Comecei a ministrar 
aulas de mecânica para jovens da Fundação Casa, com o objetivo de incluí-
-los no mercado de trabalho, e desta iniciativa nasceu a empresa. 

Para incentivo dos alunos, loquei, com recursos próprios, uma sala 
de esquina e grafitei “Escola do Mecânico”. Esse movimento mostrou a 
carência de escolas de formação prática. Foi tanta a procura pelo curso 
que acreditei nessa ação e busquei o Sebrae para me especializar e abrir 
a “Escola do Mecânico”, que é uma re de especializada na formação e 
capacitação de profissionais pa   ra o setor de reparação automotiva.

Em 2015, a Escola do Mecânico se transformou em uma franquia, 
com duas unidades na cidade-sede, Campinas, e as demais distribuídas por 
diversos estados brasileiros. Estudo de mercado aponta que cabem 219 
escola em 158 municípios. 

E como o nosso propósito maior é transformar a vida de cada um 
de nossos alunos, a Escola do Mecânico desenvolveu o App Emprega 
Mecânico, ferramenta gratuita que liga o aluno diretamente à vaga de 
emprego.

Para coroar esta jornada de capacitação trazemos o livro Manual 
de Eletricidade e Injeção Eletrônica Automotiva, escrito por Moisés Dutra. 
Sabemos que bons livros são vitais para a melhora na estratégia do pro-
cesso de aprendizagem e a leitura é uma das oportunidades mais demo-
cráticas e acessíveis no desenvolvimento profissional e também pessoal. 
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Entregamos agora para cada aluno um material rico em informações, fru-
to de dedicação e estudo e esperamos que cada leitor tire daqui o melhor 
conhecimento e o tenha como um guia para sua vida profissional.

Sandra Nalli

Fundadora da Escola do Mecânico é administradora de empresas por for-
mação. Iniciou seu projeto em Campinas e em agosto de 2019 abriu a Escola do 

Funileiro. Seu projeto de vida é contribuir na resolução de dois graves problemas do 
nosso país: a educação e a geração de emprego e renda. Seu trabalho tem chamado a 

atenção em todas as áreas, e hoje Sandra Nalli é palestrante em diversos eventos sobre 
empreendedorismo, impacto social e empoderamento.
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Tente imaginar como seria a vida sem eletricidade. Imagine você 
sem seu celular ou computador ou até mesmo sem um chuveiro elétrico 
ou forno de micro-ondas. Na verdade do mundo que conhecemos, resta-
ria pouca coisa, porque quase tudo que nos cerca depende direta ou indire-
tamente da eletricidade, e sem ela deixaria de existir. Um simples copo de 
plástico, que não tem nada de elétrico, não existiria, pois seu processo de 
fabricação depende da eletricidade. Embora ela nem sempre se manifeste, 
a eletricidade está presente em toda a matéria. Para entendermos melhor 
esse assunto, temos de relembrar alguns conceitos da física.

Segundo a física clássica, toda matéria é composta por átomos. 
Segundo a mesma teoria, o átomo é a menor partícula com caracte-
rísticas de um elemento químico. Ele possui várias partículas subatô-
micas, e para compreendermos a eletricidade precisamos conhecer apenas 
três delas. Estas são conhecidas como prótons, elétrons e nêutrons. Os 
prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétri-
ca negativa e os nêutrons não possuem carga elétrica. 

Figura 1: Átomo.
Fonte: Sergio Santos

Em seu estado natural, ou seja, quando não há interferência externa, 
o átomo possui o mesmo número de elétrons e prótons. Por exemplo, o 
elemento Ferro (Fe) em seu estado natural possui 26 elétrons e 26 prótons. 
Quando há esse equilíbrio entre cargas positivas e negativas o elemento 
está eletricamente neutro. 

Agora, imagine o mesmo átomo de Ferro (Fe) com 27 elétrons e 26 
prótons. Nessa situação, não há mais equilíbrio entre as cargas negativas e 
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positivas, e como temos mais cargas negativas do que positivas podemos 
afirmar que ele está eletricamente negativo.   

Figura 2: Dois átomos de Ferro.
Fonte: Sergio Santos

Se realizarmos a ação inversa e retirarmos um elétron do átomo 
do Ferro (Fe) em estado neutro, ele ficará com 26 prótons e 25 elétrons. 
Como há mais carga positiva do que negativa, ele ficará em desequilíbrio 
e, nesse caso, podemos afirmar que esse átomo está eletricamente positivo.

É importante observar que em momento algum mudamos o nú-
mero de prótons do átomo. As mudanças foram realizadas somente no 
número de elétrons, e isso se dá porque os prótons estão dentro do núcleo 
do átomo impedindo sua movimentação. No entanto, os elétrons, por es-
tarem em órbitas externas, são suscetíveis à movimentação. 

 » TENSÃO ELÉTRICA

O desequilíbrio elétrico causado pela falta ou pelo excesso de elé-
trons em um átomo é chamado diferença de potencial elétrico e represen-
tado em literaturas técnicas pela sigla DDP. Sua unidade de medida é o 
volt (V).
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Figura 3: Comparação didática entre tensão elétrica e pressão de água.
Fonte: Sergio Santos

Por definição, tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre 
dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de 
carga elétrica entre dois pontos.

Tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pon-
tos, causada por falta ou excesso de elétrons. Sua unidade de medida no 
Sistema Internacional de Medidas (SI) é o volt (V), em homenagem ao físi-
co italiano Alessandro Volta (1745-1827).

Agora, imagine que no lugar dos dois átomos do exemplo anterior 
existam duas placas metálicas. A ideia permanece a mesma, pois as placas 
são constituídas de átomos, porém com proporções muito maiores. Tanto 
uma placa metálica como a outra possuem uma quantidade muito grande 
de átomos, todos equilibrados eletricamente. Ao se retirar elétrons de uma 
placa e deslocá-los para a outra placa cria-se um desequilíbrio, deixando 
positiva a placa que perdeu elétrons e negativa a placa que ganhou elé-
trons. Será criada, assim, uma diferença de potencial elétrico (DDP) entre 
as duas placas do exemplo. 

Figura 4: Placas carregadas eletricamente.
Fonte: Sergio Santos
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Essa diferença de potencial (DDP) gera uma grande atração entre 
esses dois pontos. De um lado, observa-se uma placa com excesso de elé-
trons e do outro, uma placa com falta de elétrons e, consequentemente, 
as duas buscam o equilíbrio de suas cargas elétricas. A massa que falta elé-
trons tende a atrair elétrons e a massa que tem excesso de elétrons tende 
a doar elétrons. Nesse caso, se tem um ponto querendo receber elétrons e 
outro querendo doar elétrons. 

 » CORRENTE ELÉTRICA

Usando o exemplo anterior, o que aconteceria se fosse criado um 
caminho com um condutor ligando as duas placas e permitindo que os 
elétrons transitassem com certa facilidade? Nesse caso, haveria uma mi-
gração dos elétrons da placa negativa, que possui muitos elétrons e tende 
a doá-los, para a outra placa positiva, que tem poucos elétrons e, por esse 
motivo, os atrai para si. Essa migração aconteceria até o momento em que 
as duas massas se equilibrassem eletricamente.

Nesse caso, os elétrons seriam forçados pela tensão elétrica (DDP) 
a transitarem de uma placa para outra. Esse movimento ordenado dos elé-
trons causado pela diferença de potencial (DDP) também é uma grandeza 
elétrica denominada corrente elétrica, cuja unidade de medida é o ampère 
(A).

Figura 5: Comparação didática entre corrente elétrica e pressão de água.
Fonte: Sergio Santos
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Existem dois tipos de corrente elétrica: a corrente contínua (C.C ou 
D.C) e a corrente alternada (C.A).

A corrente contínua, como o próprio nome sugere, é a corrente elé-
trica que se caracteriza por circular sempre no mesmo sentido, do negativo 
para o positivo. Esse tipo de corrente é gerada nos antigos “dínamos” e 
é encontrada em fontes de energia como pilhas, baterias e acumuladores 
em geral.

A corrente alternada é caracterizada pela alternância constante de 
sentido, não existe polaridade fixa e sim fases, pois os condutores variam 
continuamente de polaridade. Essa variação se sucede em uma determi-
nada frequência. A energia elétrica fornecida para as residências no Brasil 
é alternada, sendo sua frequência de 60Hz, ou seja, o sentido da corrente 
elétrica se alterna 60 vezes por segundo. 

A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um condu-
tor devidamente alimentado eletricamente. No Sistema Internacional de 
Unidades (SI) a sua unidade de medida é chamada ampare (A) em home-
nagem ao físico francês Andrea Marie Ampare (1775-1836).

Para haver corrente elétrica é necessário a disponibilização de ten-
são elétrica (V) e um caminho fechado por onde os elétrons livres possam 
caminhar. Em um circuito elétrico, normalmente esse caminho é feito pe-
los fios e cabos condutores, já em uma descarga atmosférica, conhecida 
como relâmpago, os elétrons fazem uso do ar atmosférico.

Figura 6: Movimentação de elétrons em um condutor.
Fonte: http://www.fisicapaidegua.com
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A corrente elétrica (A) é o fluxo ordenado de elétrons em um con-
dutor devidamente alimentado eletricamente. Uma vez que a corrente elé-
trica é um movimento ordenado, ela possui um sentido, e esse sentido 
poderia ter apenas duas possibilidades: ou ela iria fluir do positivo para o 
negativo ou do negativo para o positivo. No início da história da eletricidade 
definiu-se que as cargas elétricas se movimentavam do positivo para o ne-
gativo, mas essa definição foi apenas uma convenção, ou seja, um acordo 
que definia que a corrente se movimentava do positivo para o negativo. 
Esse acordo foi necessário, pois naquela epoca nada se conhecia sobre 
a estrutura dos átomos. Não se imaginava que em condutores sólidos as 
cargas se movimentavam do polo negativo para o positivo. No entanto, 
quando os cientistas conseguiram estabelecer o sentido real da corrente 
que seria do negativo para o positivo, o conceito anterior convencional já 
estava arraigado e era utilizado para cálculos e para análise de circuitos ele-
tricos. Esse sentido continua a ser utilizado até os dias de hoje em algumas 
literaturas e é chamado sentido convencional.

 » RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Resistência elétrica é a capacidade de toda e qualquer matéria se 
opor à passagem de corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica é 
estabelecida em um condutor metálico, um número muito elevado de 
eletróns livres passa a deslocar-se nesse condutor. Nesse movimento, os 
elétrons colidem entre si e também contra os átomos que constituem o 
metal. Portanto, os elétrons encontram certa dificuldade para se deslocar, 
isto é, existe uma resistência à passagem da corrente no condutor. Vale 
lembrar que todo tipo de material oferece resistência elétrica de maior ou 
menor intensidade. Bons condutores são materiais que oferecem baixís-
sima resistência elétrica, em contrapartida, os materiais considerados iso-
lantes (ou dielétricos) oferecem maior resistência à passagem da corrente 
elétrica. Para medir essa resistência, os cientistas definiram uma grandeza 
denominada resistividade elétrica.

Os fatores que influenciam na resistência de um material são:
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• Quanto maior o comprimento do condutor, maior sua 
resistência.

• Quanto menor a seção transversal do condutor, maior sua 
resistência.

• Cada material possue uma resistividade específica que in-
fluência diretamente na resistência do condutor. 

• A temperatura influencia a resistência de um condutor nos 
metais. Quanto maior a temperatura, maior a resistência do 
condutor.
A tabela a seguir apresenta a resistividade de alguns metais. Essa 

medição é realizada em um condutor com um metro de comprimento e 
um milímetro de seção transversal a 20 ºC. 

Material Resistividade a 20 ºC (Ω.m2/m)
Prata 0,016 x 10-6

Cobre 0,017 x 10-6

Ouro 0,024 x 10-6

Alumínio 0,028 x 10-6

Tungstênio 0,055 x 10-6

Platina 0,11 x 10-6

Ferro 0,13 x 10-6

Chumbo 0,21 x 10-6

Maillechort 0,30 x 10-6

Manganina 0,42 x 10-6

Constantan 0,5 x 10-6

Ferro-Níquel 0,8 x 10-6

Cromo-Níquel 1,09 x 10-6

Carvão 10 a 80 x 10-6

Resistência elétrica é a capacidade de toda e qualquer matéria se 
opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma tensão 
elétrica aplicada. Seu cálculo é dado pela Primeira Lei de Ohm, e, segundo 
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o Sistema Internacional de Unidades (SI), é medida em ohms em homena-
gem ao físico alemão George Simon Ohm (1789-1854).

 » POTÊNCIA ELÉTRICA

A potência elétrica é uma grandeza física que mede a quantidade 
de trabalho realizado em um determinado período de tempo. No Sistema 
Internacional de Unidades (SI), a unidade de potência é o watt (W) e o pe-
ríodo de tempo é medido em horas. Esse conceito pode parecer um tanto 
quanto abstrato, porém pode-se observá-lo comparando o trabalho entre 
dois consumidores elétricos que possuem potências diferentes. A seguir 
se observa duas lâmpadas incandescentes, sendo uma de 60 watts (W) e 
outra de 100 watts (W). Qual das duas terá maior luminosidade? Claro que 
a resposta certa para essa pergunta será a de 100 watts (W), ou seja, a de 
maior potência. Dessa forma, pode-se definir que quanto maior a potên-
cia de uma máquina, maior será o trabalho realizado em um determinado 
tempo. Esse conceito se aplica a qualquer máquina ou aparelho que seja 
capaz de realizar trabalho.

Figura 7: Lâmpadas com potência elétrica diferente.
Fonte: http://www.ensinandoeletrica.com.br

Podemos definir potência elétrica de uma forma geral como sendo a 
grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte 
a cada unidade de tempo. Em outros termos, potência é a capacidade de 
uma máquina realizar trabalho em um determinado tempo.
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Figura 8: Múltiplos e submúltiplos das grandezas elétricas. 
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » PRIMEIRA LEI DE OHM

No século XIX, o alemão Georg Simon Ohm descobriu a relação 
matemática entre tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. 
Essa relação é denominada Lei de Ohm e é expressa da seguinte forma: 
“A corrente em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada 
e inversamente proporcional à resistência do circuito”. Na forma de equa-
ção matemática, a Lei de Ohm é expressa da seguinte forma:

I = corrente elétrica
E = tensão elétrica 
R = resistência elétrica 
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 » CIRCUITOS ELÉTRICOS

O circuito elétrico pode ser definido como um caminho fechado 
que permite a circulação de uma corrente elétrica. Para termos um circuito 
elétrico funcional precisamos de gerador, condutor, interruptor, fusível e 
do consumidor, que é o componente responsável por realizar o trabalho.

Os circuitos elétricos são definidos em quatro tipos:

• Circuito elétrico simples.
• Circuito elétrico em série.
• Circuito elétrico em paralelo.
• Circuito elétrico misto.

 » CIRCUITO ELÉTRICO SIMPLES

A figura a seguir ilustra um circuito elétrico simples, composto ape-
nas pelos componentes indispensáveis em um circuito elétrico. Nesse tipo 
de circuito se observa apenas um consumidor e um único caminho para 
circulação da corrente, além da fonte de energia. 

Figura 9: Circuito elétrico simples.
Fonte: https://www.mundodaeletrica.com
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 » CIRCUITO ELÉTRICO EM SÉRIE

O circuito elétrico em série é caracterizado pela presença de mais de 
um consumidor e apenas um caminho para circulação da corrente elétrica. 
Em um circuito em série a corrente é a mesma por toda a sua extensão, 
porém a tensão se divide entre os consumidores. Esse circuito não é muito 
utilizado no meio automotivo por criar uma dependência entre os compo-
nentes, ou seja, se um consumidor falhar ou for retirado, o circuito ficará 
aberto e não haverá um caminho fechado por onde a corrente elétrica 
possa circular. Outro problema observado nesse tipo de circuito é a dimi-
nuição da corrente elétrica que se dá pelo aumento da resistência elétrica 
no circuito. 

Figura 10: Circuito elétrico em série.
Fonte: https://www.mundodaeletrica.com

 » CIRCUITO ELÉTRICO EM PARALELO

O circuito elétrico em paralelo é caracterizado por mais de um con-
sumidor e pela presença de mais de um caminho para circulação da cor-
rente elétrica. Nesse tipo de circuito observamos que um consumidor não 
depende do outro para funcionar, e caso um consumidor venha a falhar 
ou ser retirado do circuito, o outro continuará funcionando normalmente. 
Esse tipo de circuito é largamente utilizado em automóveis, residências e 
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na indústria. Em um circuito paralelo a corrente se divide e a tensão per-
manece a mesma.

Figura 11: Circuito elétrico em paralelo.
Fonte: https://www.mundodaeletrica.com

 » CIRCUITO ELÉTRICO MISTO

O circuito elétrico misto é a junção de uma associação em paralelo e 
em série em um mesmo circuito elétrico. Nesse tipo de circuito não pode-
mos afirmar antes de uma análise detalhada se a corrente elétrica aumenta 
ou diminui. Essa mesma observação deve ser considerada também para 
resistência. Esse tipo de circuito também não é muito utilizado em eletri-
cidade, porém é muito comum em eletrônica analógica.

Figura 12: Circuito elétrico misto.
Fonte: https://www.mundodaeletrica.com
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 » CÁLCULO DA RESISTÊNCIA EQUIVALENTE

A resistência equivalente de um circuito é a representação mate-
mática e equivalente de todos os resistores presentes em um circuito. De 
forma simples calcular a resistência equivalente de um circuito elétrico é 
transformar matematicamente todos os resistores de um circuito em um 
único resistor que tenha o mesmo valor de resistência que a associação 
feita no circuito.

Nos sistemas de injeção eletrônica Bosch Le-jetronic existem pré-
-resistores ligados em série com as válvulas injetoras. Nesse caso, como a 
ligação é em série, o valor de resistência elétrica no circuito das válvulas 
injetoras é a soma do valor da resistência da válvula injetora mais o valor 
de resistência elétrica do pré-resistor. A função desse pré-resistor é au-
mentar o valor de resistência do circuito e, como consequência, limitar a 
corrente elétrica.

O domínio do cálculo de resistência equivalente em circuitos elétri-
cos vai nos ajudar a compreender melhor os circuitos elétricos e suas par-
ticularidades. Nos exemplos a seguir usaremos resistores como exemplo, 
mas vale a pena lembrar que poderia ser qualquer componente elétrico 
que tenha a propriedade da resistência elétrica como lâmpadas, alto-falan-
tes etc.

 » CÁLCULO DE RESITÊNCIA ELÉTRICA EM CIRCUITOS 
EM SÉRIE

Para calcular a resistência equivalente de um circuito em série (Req), 
usamos a seguinte fórmula: Req= R1+R2+Rn... Em outras palavras, a 
resistência equivalente de um circuito em série é a soma dos valores das 
resistências; sendo assim, o valor de resistência em um circuito em série 
será sempre maior que o valor do maior dos resistores.
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Figura 13: Circuito utilizado para cálculo de resistência equivalente em série.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » CÁLCULO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM 
CIRCUITOS EM PARALELO

Para calcular a resistência equivalente em um circuito paralelo temos 
várias fórmulas matemáticas, porém aqui são apresentadas as duas mais 
usuais.

Figura 14: Circuito utilizado para cálculo de resistência equivalente em paralelo.
Fonte: Sergio Santos

 » CAPACITORES

Um capacitor ou condensador, como também é conhecido, é um 
dispositivo eletroeletrônico que tem a capacidade de armazenar uma carga 
elétrica em seu interior.  Seu funcionamento baseia-se na atração exerci-
da entre duas cargas elétricas de potencial oposto. Para entender o seu 
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funcionamento considere um par de placas condutoras separadas por um 
material dielétrico “isolante”. Quando uma tensão elétrica (V) é aplicada a 
essas placas, a diferença de potencial cria uma atração entre os dois pon-
tos. A carga elétrica positiva de uma das placas atrai os elétrons livres da 
placa negativa e os elétrons livres excedentes dessa mesma placa atraem os 
átomos eletricamente positivos da outra placa. Essa atração entre as cargas 
elétricas é o que mantém o capacitor carregado eletricamente. 

Figura 15: Placas condutoras separadas por material dielétrico.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Contudo, na prática, o capacitor não se mantém carregado para 
sempre, pois o material dielétrico “isolante” permite uma corrente de 
fuga. Essa corrente de fuga é a principal causa da perda de carga de um 
capacitor com o passar do tempo. 

Os capacitores são amplamente utilizados em circuitos elétricos e 
eletrônicos para bloquear a passagem de corrente contínua e permitir a 
passagem de corrente alternada. São aplicados em divisores de frequência 
do tipo “passa alta” para auto-falantes, para filtrar interferências, para sua-
vizar a tensão de “ripple” de fontes de alimentação, sintonia de circuitos, 
dentre outras aplicações.

A unidade de medida da capacidade de armazenamento de energia 
elétrica de um capacitor é a capacitância e sua unidade de medida é o 
Farad (F), dado pela relação Coulomb (C) por Volt (V). Se diz que um 
dispositivo tem a capacitância de 1 Farad quando uma carga de 1 Coulomb 
armazenada estabelecer um potencial elétrico de 1 V. As subunidades mais 
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usuais são o Microfarad (mF), o Nanofarad (nF) e o Picofarad (pF), devi-
do ao Farad ser uma unidade muito grande.

Vale a pena ressaltar que a ideia de duas placas paralelas é didática, 
pois o capacitor pode ser formado por várias placas paralelas ligadas entre 
si e a dois terminais distintos. Dessa forma, metade das placas se ligam 
a um terminal e a outra metade se liga a outro terminal, sendo entre elas 
montado o dielétrico. Há também capacitores formados por apenas duas 
placas e o dielétrico, porém os três são enrolados entre si como podemos 
observar a seguir.

Figura 16: Capacitor eletrolítico. 
Fonte: Prof. Moises Dutra
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Há vários tipos de capacitores diferenciando-se entre si pelos mate-
riais condutores utilizados, sendo estes o dielétrico, forma de construção, 
capacitância, tensão máxima de aplicação e tolerâncias. No caso da neces-
sidade de substituição de um capacitor deve-se utilizar outro exatamente 
igual. 

 » DIODOS

Para entender o funcionamento de um diodo é necessário antes 
entender as características dos materiais semicondutores. Assim como 
existem materiais condutores e isolantes, existe um tipo de material que 
é intermediário entre eles. O que faz com que o material tenha essa 
característica é a quantidade de elétrons presentes na última camada, 
a qual é denominada camada de valência. Por essa característica, os 
materiais semicondutores em algumas condições se comportam como 
isolantes e em outras como condutores.

A capacidade dos materiais semicondutores de conduzir corrente 
elétrica ou bloqueá-las pode ser ampliada com o uso de substâncias es-
peciais denominadas dopantes, que são átomos adicionados em peque-
nas quantidades à estrutura cristalina do material semicondutor, produ-
zindo mais elétrons livres ou lacunas. 

No estudo dos semicondutores, uma lacuna é a região numa rede cris-
talina de material semicondutor dopado. Embora caracterizada pela ausên-
cia de um elétron comporta-se efetivamente como um portador de carga 
positiva; os materiais mais comuns utilizados como dopantes são: Índio 
(In), Antimônio (Sb) e Fósforo (P). 

Os materiais semicondutores apresentam ainda duas outras carac-
terísticas que os diferenciam ainda mais dos demais materiais. A pri-
meira delas é a fotocondutividade, pois o material semicondutor se tor-
na mais condutivo quando atingido pelos fótons feixe de luz e, por esse 
motivo, podem ser sensíveis à luz. A outra característica é o coeficiente 
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de temperatura negativo. Ao contrário dos demais materiais a sua re-
sistência elétrica diminui quando a temperatura aumenta, ou seja, são 
inversamente proporcionais.

Um diodo é um dispositivo eletroeletrônico composto por uma 
junção de semicondutores com dopagem tipo “p” e “n” (junção P N 
positiva e negativa), sendo que essa junção permite mais facilmente a 
passagem de portadores de carga em um sentido que em outro. O diodo 
de um modo geral é um dispositivo que quando em polarização direta 
permite a passagem de corrente, e em polarização reversa impede a 
passagem de corrente. 

Figura 17: Polarização reversa e polarização direta de um diodo.
Fonte: http://www.mecaweb.com.br

Com a junção desses dois tipos de elementos os elétrons e as lacu-
nas na região de junção se combinam criando uma região de equilíbrio, 
pois houve ligações entre as lacunas P e os elétrons livres N. 

Figura 18: Diodo e sua área de junção entre P e N.
Fonte: Prof. Moises Dutra
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Com essa junção, há o aparecimento de uma região de equilíbrio, 
chamada região de depleção. 

Fisicamente, o diodo é um elemento de dois terminais com uma 
região de equilíbrio na junção. Esse tipo de estrutura quando aplicada a 
uma tensão entre os terminais (nesse caso, uma tensão chamada VD) leva 
o elemento diodo a operar em três possibilidades:

1. Nenhuma polarização.
2. Polarização direta.
3. Polarização reversa. 

Cada tipo de situação resulta em um tipo de operação do elemento 
diodo. Com esses três tipos de operação é possível projetar circuitos para 
operações específicas.

Quando não se aplica tensão entre os terminais do diodo não haverá 
fluxo de carga entre o lado de dopagem “p” e o lado “n” e, dessa forma, 
não haverá corrente resultante circulando. Se um potencial de grande am-
plitude for aplicado entre os terminais do diodo, e esse potencial nos ter-
minais for contrário ao do componente, haverá uma polarização chamada 
reversa. Quando é aplicada uma tensão contrária à polaridade normal do 
diodo, há um aumento da região de depleção não permitindo a passagem 
da corrente elétrica.

Com essas características, o diodo é um componente largamente 
utilizado em circuitos elétricos e eletrônicos. Em um automóvel, os diodos 
são encontrados nas pontes retificadoras do alternador, nos diversos cir-
cuitos eletrônicos e na iluminação e sinalização do veículo. Há vários tipos 
de diodos e entre eles, destacamos: 

• Diodo retificador.
• Diodo zener.
• Diodo emissor de luz (LED).
• Foto diodo.
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 » DIODO RETIFICADOR

Além de sua aplicação em circuitos de corrente contínua os diodos 
são largamente utilizados em circuitos de corrente alternada, como retifi-
cadores de corrente, por exemplo. Nessa aplicação, o diodo permite a pas-
sagem de apenas um semiciclo da corrente alternada convertendo, assim, 
a corrente alternada em corrente contínua. Esse assunto será abordado no 
capítulo que trata do funcionamento dos alternadores.

 » DIODO ZENER

Como visto anteriormente, a principal característica de um diodo 
convencional é a sua capacidade de permitir que a corrente elétrica flua 
por ele quando polarizado diretamente e de interromper o fluxo de cor-
rente elétrica quando polarizado inversamente. Se o valor da tensão rever-
sa ultrapassar o valor de ruptura, ou seja, a tensão máxima que o diodo 
suporta quando polarizado reversamente, o componente é danificado. Ao 
contrário do que ocorre com o diodo comum, o diodo zener é fabricado 
para atuar com polarização reversa. Desse modo, quando a tensão de 
ruptura do diodo zener é atingida, o valor de tensão torna-se praticamente 
constante, independente do valor da corrente que passa por ele. É essa 
característica que torna o diodo zener diferente dos demais e tão útil em 
circuitos reguladores de tensão.

 » DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) 

O diodo emissor de luz também é conhecido pela sigla LED (Light 
Emitting Diode). Inicialmente, esses componentes eram utilizados apenas 
como uma luz de aviso de ligado ou desligado, ou para a iluminação de pe-
quenos painéis. Atualmente, esses componentes são largamente utilizados 
em iluminação pública, comercial, residencial e automotiva, tendo como 
principal vantagem o baixo consumo de energia e a alta durabilidade.
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O LED é um diodo semicondutor que quando diretamente polari-
zado emite luz. O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte 
elétrica de energia é chamado eletroluminescência. Em qualquer junção 
P/N polarizada diretamente, dentro da estrutura semicondutora, próximo 
à junção, ocorrem recombinações entre lacunas e elétrons. Essa recom-
binação exige que a energia desses elétrons seja liberada, o que ocorre na 
forma de calor ou fótons.

Os diodos que não são emissores de luz são normalmente fabrica-
dos em silício (Si) e germânio (Ge), que também são os elementos básicos dos 
transistores. Nesses materiais, a maior parte da energia é liberada na forma 
de calor, sendo insignificante a luz emitida. Já em outros materiais, como 
o arsenieto de gálio (GaAs) ou o fosfeto de gálio (GaP), o número de fótons 
de luz emitido é suficiente para constituir fontes de luz bastante eficientes.

 » FOTODIODO

O fotodiodo é um diodo construído de forma especial de modo a 
possibilitar a utilização da luz como fator de controle da corrente elétrica. 
Quando a junção é inversamente polarizada, na ausência de luz incidente a 
corrente é nula, ou seja, comporta-se como um circuito aberto. A medida 
que a incidência de luz aumenta no cristal acontece proporcionalmente um 
aumento da corrente elétrica. O funcionamento do fotodiodo baseia-se no 
fato de que os fótons que se chocam com a junção facilitam a passagem da 
corrente elétrica. O feixe de luz incidente na junção tem efeito semelhante 
ao de um amplificador, sendo muito rápida a velocidade de resposta de um 
fotodiodo à variação de luz. Sua aplicação mais comum é na automação 
de iluminação pública, mas há aplicações ainda mais nobres para esses 
componentes, como dispositivos de segurança de máquinas, sistemas de 
proteção contra acidentes de trabalho, controle remoto, entre outras.
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 » NORMA DIN

Observa-se que na maioria dos componentes elétricos como relés, 
interruptores e conectores automotivos há um número gravado em sua 
carcaça nos polos de contato. Esses números obedecem a uma norma-
lização técnica alemã conhecida como norma DIN (Deutsche Institut fur 
Normung). Esse instituto representa a Alemanha dentro da Organização 
Internacional para Padronização e é compatível com a norma ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) utilizada no Brasil.

A seguir, é apresentada uma tabela com as principais linhas padro-
nizadas pela norma DIN.

Numero 
da linha Significado da linha

1 (-) Da bobina da ignição, distribuidor da ignição – baixa 
tensão.

1a (-) Da bobina da ignição (ignição c/ dois circuitos 
separados).

1b (-) Da bobina de ignição (ignição c/ dois circuitos 
separados).

4 Saída de alta tensão da bobina de ignição.
15 Saída (+) do comutador de ignição.
15a Saída (+) do comutador de ignição protegido por fusível.
30 (+) Positivo direto da bateria.
30a (+) Positivo direto da bateria protegido por fusível.
31 (-) Da bateria, ou massa, direto do chassi.
49 (+) Entrada para relé de seta e pisca-alerta.
49a Saída intermitente do relé de seta e pisca-alerta.

50 (+) Saída do comutador de ignição para acionamento do 
motor de partida.

53 (+) Entrada para o motor do limpador de para-brisa.

53a (+) Entrada para 1a velocidade do motor do limpador de 
para-brisa.

53b (+) Entrada para 2a velocidade do motor do limpador de 
para-brisa.

53c (+) Bomba elétrica do esguicho de água para o para-brisa.

53e (+) Alimentação para o intermitente do motor do 
limpador de para-brisa.
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53s Saída do relé para velocidade intermitente do limpador de 
para-brisa.

54 (+) Saída do interruptor de freio de serviço.

56 (+) Saída da chave de luzes para o comutador do farol 
alto e baixo.

56a (+) Saída do comutador do farol alto e baixo para luz alta.

56b (+) Saída do comutador do farol alto e baixo para luz 
baixa.

58 (+) Saída da chave de luzes para as luzes de posição.
58l (+) Saída do fusível para as luzes de posição esquerda.
58r (+) Saída do fusível para as luzes de posição direita.

 

 » RELÉS AUXILIARES

Os relés auxiliares, ou relés universais, são dispositivos eletromecâ-
nicos que possuem a capacidade de manobrar uma alta corrente elétrica 
por meio de uma baixa corrente elétrica, ou ainda inverter um sinal elétri-
co. Seu funcionamento se baseia no princípio eletromagnético. Para com-
preender seu funcionamento, é necessário dividir o relé em duas partes: 
uma denominada linha de comando e outra denominada linha de carga.

A linha de comando é acionada pelos terminais 85 e 86 do relé e 
para acioná-los basta energizar esses terminais, que em geral não são po-
larizados e, portanto, não existe um positivo ou um negativo. Por conven-
ção, atribui-se o terminal 85 ao negativo e o terminal 86 ao positivo. No 
entanto, como mencionado, a inversão da polarização não comprometerá 
o funcionamento do relé.   

A linha de carga é a região comandada do relé, e essa linha é aciona-
da pelos terminais 30 e 87 do relé. São linhas de entrada e saída de corren-
te elétrica do relé e também não possuem polarização. Por convenção, atri-
bui-se ao terminal 30 o positivo da bateria e ao terminal 87 a alimentação 
do consumidor. No entanto, a inversão da polarização não comprometerá 
o funcionamento do relé.   
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Figura 19: Relé auxiliar.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Funcionamento: Quando o relé é energizado por meio dos termi-
nais 85 e 86 uma corrente elétrica flui entre o enrolamento de uma bobina 
criando um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético atrai um 
contato metálico fechando o circuito que liga os terminais 30 e 87, com-
pletando, assim, o circuito elétrico. Na verdade, o relé auxiliar trabalha 
como um interruptor abrindo ou fechando um circuito elétrico, porém 
com inúmeras vantagens. 

A primeira é que o relé auxiliar é um dispositivo que consome uma 
corrente muito baixa. A linha de comando de um relé atua com uma cor-
rente elétrica que varia entre 100 miliampères (mA) a 500 miliampères 
(mA). Dessa forma, ele não precisa de um interruptor robusto para acio-
ná-lo, podendo inclusive ser acionado por componentes eletrônicos de 
baixa corrente. Isso possibilita inúmeras ligações com um relé auxiliar, 
sendo ainda um fator de economia, pois um interruptor de baixa corrente 
mais um relé auxiliar custa menos que um interruptor para altas correntes. 

Outra vantagem está associada à possibilidade de inversão de um 
sinal elétrico. Como exemplo, citamos o principio de funcionamento de 
uma bomba de combustível veicular. Nesse caso, a bomba elétrica de com-
bustível recebe a alimentação negativa diretamente do chassi do veículo. 
Para ligar ou desligar esse consumidor, liga-se ou desliga-se a alimentação 
positiva. Seria simples se não fosse o fato de que, em geral, o módulo de 
injeção eletrônica envia um sinal negativo para acionar a bomba elétrica. 
Nessa situação específica, para resolver o problema há no circuito, entre 
o módulo e a bomba elétrica, um relé auxiliar que faz a inversão do sinal. 
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Figura 20: Relé auxiliar.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » POTENCIÔMETROS

Os potenciômetros são componentes eletroeletrônicos que promo-
vem uma limitação para o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Os 
potenciômetros permitem o ajuste da corrente elétrica por meio da varia-
ção da resistência, podendo ser aumentada ou diminuída. Tanto os poten-
ciômetros como os resistores possuem a mesma finalidade. A diferença é 
que o potenciômetro pode ter sua resistência ajustada, enquanto o resistor 
comum não permite essa ação, pois possui um valor de resistência fixo. 
Nos veículos automotores observa-se sensores de posição de borboleta, 
sensores de posição do pedal de aceleração ou em reguladores de intensi-
dade da luz do painel.

Figura 21: Potenciômetro.
Fonte: https://www.huinfinito.com.br
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 » FUSÍVEIS E DISJUNTORES

Os circuitos elétricos automotivos estão sujeitos a sofrer sobrecarga 
ou curto-circuito, o que pode danificá-los ou, até mesmo, iniciar um in-
cêndio no veículo. Os fusíveis são dispositivos eletromecânicos que têm 
a função de proteger o circuito elétrico caso o valor de corrente elétrica 
ultrapasse o valor nominal. Seu sistema de proteção baseia-se na abertura 
do circuito e na interrupção da passagem da corrente elétrica. Fisicamente, 
os fusíveis possuem dois pontos de contato, que fazem sua ligação com 
o circuito elétrico e um elemento fusível, que se funde quando a corrente 
elétrica que transita por ele ultrapassa o valor de corrente nominal. 

Atualmente, o tipo de fusível mais utilizado em automóveis são os 
fusíveis do tipo lâmina. Além de ser utilizados em automóveis, também 
são utilizados em motocicletas, máquinas agrícolas, máquinas de terrapla-
nagem, aparelhos eletrônicos e em linhas de baixa tensão de equipamentos 
industriais. Possui diversas vantagens em relação aos modelos de fusíveis 
utilizados no passado nos automóveis. Entre eles, destacam-se o menor 
volume, o processo de fabricação mais simples, com diminuição do preço 
para o consumidor final, e a possibilidade de identificação por meio de um 
código de cores.

Figura 22: Fusível tipo lâmina.
Fonte: Prof. Moises Dutra

O fusível tipo lâmina possui um elemento fusível ligado a dois ter-
minais condutores que são protegidos por uma capa termoplástica de alta 
resistência térmica e mecânica. O valor da sua capacidade nominal chega a 
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40A e é sinalizada pela cor da capa termoplástica que possui classificação 
universal.

Código de cores de fusíveis de lâmina do tipo minifusível e médio 
Capacidade máxima de 

corrente do fusível em ampères 
(A) 

Cor

5 Marrom-claro
7,5 Marrom-escuro
10 Vermelho
15 Azul
20 Amarelo
25 Incolor ou branco
30 Verde

Código de cores de fusíveis de lâmina do tipo grande “max 
fusível” 

Cor Capacidade nominal máxima
Amarelo 20 Ampères

Verde 30 Ampères
Laranja 40 Ampères

Vermelho 50 Ampères
Azul 60 Ampères

Transparente 80 Ampères
Tabela de identificação de fusíveis

Fonte: Prof. Moises Dutra

Os fusíveis tipo lâmina podem ser considerados fusíveis universais, 
pois esse tipo de fusível não é exclusivo de uma marca ou modelo de veí-
culo. No entanto, algumas montadoras de automóveis além de usarem os 
fusíveis tipo lâmina também fazem uso de fusíveis dedicados, exclusivo de 
uma marca ou modelo de veículo que se encontra normalmente junto a 
bateria ou próximo a ela. São normalmente fusíveis de alto valor nominal 
de corrente que podem ser usados para proteger um circuito ou em alguns 
casos é aplicado como um pré-fusível. Sua função é proteger o circuito 
elétrico entre a bateria e a central elétrica. Na figura a seguir observamos 
um fusível dedicado utilizado pela AUDI e pela VW. Esse elemento de 
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proteção encontra-se em uma caixa de fusíveis que se localiza junto ao 
borne de ligação do positivo da bateria. 

Figura 24: Fusível tipo lâmina. 
Fonte: Prof. Moises Dutra

Nos veículos mais antigos encontramos outros modelos de fusíveis 
cujo funcionamento é exatamente igual aos modelos atuais, porém com 
formato diferente. Entre os modelos fabricados e utilizados no passado, 
os dois mais comuns são o de cerâmica e o de vidro.

Os fusíveis de louça automotivos foram largamente utilizados nos 
automóveis brasileiros entre as décadas de 1960, 70 e 80. Esse dispositivo 
tinha o elemento fusível montado fisicamente sobre uma base de louça 
que mais tarde foi substituído por um tipo de polímero. Esse tipo de fu-
sível apresentava basicamente dois grandes problemas. O primeiro é que 
esse dispositivo mantém o elemento fusível exposto diminuindo sua resis-
tência física. O segundo é o fato de que seu formato não permite uma boa 
área de contato, podendo ocasionar mau contato e aquecimento. 

Figura 25: Fusível tipo porcelana. 
Fonte: Prof. Moises Dutra
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Os fusíveis de vidro são utilizados até hoje em equipamentos elé-
tricos e eletrônicos. Esse tipo de fusível é formado por um cilindro de vi-
dro com um ponto metálico de contato em cada extremidade. Nesse tipo 
de dispositivo o elemento fusível fica protegido pelo cilindro de vidro, o 
que possibilita que seja fabricado com correntes nominais inferiores a um 
ampère. Suas desvantagens em relação ao fusível tipo lâmina é o custo de 
fabricação e a fragilidade de manuseio.

Figura 26: Fusível com invólucro de vidro.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Atenção: Nunca substitua um fusível por um de corrente nominal 
maior do que a determinada pelo fabricante. Essa prática pode ter graves 
consequências.

Os disjuntores, assim como os fusíveis, são dispositivos de prote-
ção para o circuito elétrico. A diferença é que o fusível se funde e abre o 
circuito, o que o inutiliza permanentemente. O disjuntor funciona como 
um interruptor com desarme automático quando o pico de corrente ul-
trapassa seu valor nominal. Seu funcionamento baseia-se na abertura do 
circuito, interrompendo o fluxo de corrente elétrica. A principal diferença 
dos disjuntores em relação aos fusíveis é a sua capacidade de rearme ma-
nual ou automático. 

Nos automóveis, há dois tipos de disjuntores: os disjuntores de 
rearme manual e os disjuntores de rearme automático. Os disjuntores 
de rearme manual, como o próprio nome indica, devem ser rearmados 
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manualmente. Já os disjuntores de rearme automático, são largamente 
utilizados nas ligações de vidro elétrico e eletroventilador do líquido de 
arrefecimento.

Figura 27: Disjuntor de rearme manual.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Figura 28: Disjuntor de rearme automático.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » MULTÍMETRO

O multímetro é um aparelho cuja função é medir e avaliar grande-
zas e sinais elétricos. Existem basicamente dois tipos de multímetros: os 
analógicos e os digitais. 

O multímetro é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais impor-
tante de um eletricista ou mecânico automotivo. Sem ele não é possível 
que esses profissionais façam testes, pois a maioria dos sensores, atuadores 
e componentes automotivos são testados com auxílio de um multímetro. 
Portanto, é de vital importância aprender a utilizar todos os seus recursos. 
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Existem no mercado inúmeros modelos de multímetros, sendo alguns 
mais simples e destinados a uso geral. Esse tipo de multímetro tem pou-
cos recursos e baixa precisão, entretanto, tem a vantagem do baixo custo. 
Há também os multímetros de uso dedicado e focados em uma área de 
trabalho específica. Nessa gama de multímetros, podemos encontrar os 
multímetros automotivos. 

Esses, por sua vez, possuem as seguintes características:

• Grande resistência a choque mecânico.
• Medição de tensão (V) corrente (A) e resistência (R).
• Medição de rotinas Duty Cicle.
• Medição de rotação.
• Medição de temperatura.
• Teste de continuidade com aviso sonoro.
• Teste de diodo.
• Teste de transistor.

Alguns multímetros mais atuais possuem também a função de aqui-
sição de dados por osciloscópio.

Figura 29: Multímetro analógico.
Fonte: https://pt.aliexpress.com

Figura 30: Multímetro digital.
Fonte: http://www.vonder.com.br
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 » PONTA DE PROVA

Os multímetros comumente estão acompanhados de um par de 
pontas de prova. Esse acessório tem a função de atuar como ligação elétri-
ca entre o multímetro e o componente, fonte de energia ou circuito elétri-
co a ser testado. Em uma extremidade da ponta de prova há um conector 
tipo “pino banana” que se encaixa no multímetro, e na outra extremidade 
há uma ponta fina de contato. Essa ponta de contato faz o contato elétri-
co entre o multímetro e o circuito a ser testado. O comprimento do cabo 
pode variar de 500 mm a 1500 mm.

Figura 31: Ponta de prova.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Além das pontas de prova de ponta fina, que normalmente acompa-
nham os multímetros, há outras de uso especial no mercado, além de aces-
sórios para usos específicos ou especiais que se encaixam nas pontas de 
prova facilitando, assim, o manuseio do equipamento. A seguir, podemos 
observar um par de pontas de prova do tipo “clip”. Essas pontas de prova 
encaixam-se às pontas de prova convencionais. No mercado também é 
possível encontrar pontas de prova tipo “clip” com cabo e “pino banana” 
na outra extremidade para serem encaixadas diretamente no multímetro.
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Figura 32: Ponta de provas tipo “clip”.
Fonte: https://pt.aliexpress.com

 » CANETA DE POLARIDADE

A caneta de polaridade é uma ferramenta simples, mas ao mesmo 
tempo muito útil na análise de circuitos elétricos automotivos. Essa ferra-
menta pode ser usada tanto em circuitos de sinalização e iluminação como 
em circuitos de sistemas de injeção eletrônica. A única restrição desse 
equipamento, segundo algumas montadoras, seria o seu uso em sistemas 
de rede multiplexada e sistemas de airbag, pois o retorno de corrente per-
corrida pela caneta de polaridade, mesmo sendo na ordem de microampè-
res, poderia causar interferência no sistema.  

Com uma caneta de polaridade, o técnico pode fazer vários testes e 
pré-testes nos sistemas eletroeletrônicos do veículo. 

Figura 33: Caneta de polaridade.
Fonte: https://www.fortsmaq.com.br
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Os diversos circuitos elétricos e eletrônicos dos veículos necessitam 
de uma fonte de energia para alimentá-los. O sistema de carga e partida 
é composto basicamente pelo alternador, que é o responsável por gerar 
energia elétrica a partir da energia mecânica fornecida pelo motor de com-
bustão do veículo. A bateria é o componente responsável por armazenar e 
estabilizar a energia. O motor de partida é o componente responsável por 
iniciar o movimento no motor ciclo Otto.

 » ALTERNADORES AUTOMOTIVOS

Os alternadores são dispositivos com capacidade de transformar a 
energia mecânica do motor de combustão interna em energia elétrica. Os 
alternadores movimentam as cargas livres de um condutor mantendo uma 
tensão elétrica (DDP) entre dois pontos. Existem várias formas de gerar 
energia elétrica, como:

• Fricção.
• Efeito termoelétrico.
• Efeito piezelétrico.
• Efeito fotoelétrico.
• Ação química.
• Efeito magnético.

Serão abordados neste conteúdo os dois meios mais importantes de 
geração de energia elétrica:

• Efeito magnético (alternador).
• Ação química (bateria). 

O princípio básico do funcionamento dos alternadores consiste na 
conversão da energia mecânica fornecida pelo motor por meio da árvo-
re de manivelas do automóvel em energia elétrica. O seu funcionamento 
está baseado no efeito magnético, que é a principal forma de geração de 
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energia em grande escala. Usinas hidroelétricas, termoelétricas, termonu-
cleares e eólicas fazem uso desse meio para geração de energia elétrica.

 » GERAÇÃO DE ENERGIA POR MEIO DO EFEITO 
MAGNÉTICO 

Quando um condutor é movimentado dentro de um campo magné-
tico ou vice-versa, gera-se uma tensão elétrica (DDP) que irá aumentar ou 
diminuir em razão dos seguintes fatores:

• Variação da velocidade.
• Quantidade de espiras do condutor.
• Intensidade do campo magnético.

 No caso do alternador automotivo, o campo eletromagnético é for-
mado pelo rotor que, na maioria dos casos, está ligado ao motor do veí-
culo por meio de uma correia de transmissão. O estator é o componente 
responsável por transformar o campo magnético alternado gerado pelo 
rotor em movimento em energia elétrica. A imagem a seguir representa a 
geração de corrente alternada induzida no estator pelo campo magnético 
gerado no rotor.

Figura 34: Condutor estacionário.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Tensão alternada é o tipo de tensão elétrica que muda a sua polarida-
de em intervalos regulares de tempo (ciclo). Esses ciclos são medidos em 
Hertz (Hz). A tensão que recebemos em nossas residências é de 60 Hz, ou 
seja, a tensão elétrica que recebemos em nossos lares muda de polaridade 
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60 vezes por segundo. A tensão alternada produz uma corrente também 
alternada, e esse tipo de corrente muda seu sentido na mesma frequência 
que a tensão muda de polaridade.

Em um alternador automotivo, o enrolamento do estator é compos-
to por três bobinas. A tensão alternada que se forma em cada uma delas 
recebe o nome de fase (fases U, V, W). Essa corrente alternada de três fa-
ses chama-se “corrente trifásica” e resulta em um melhor aproveitamento 
da energia em relação à corrente alternada de única fase.

Figura 35: Corrente trifásica.
Fonte: https://pt.demotor.net

Entre os tipos de alternadores mais utilizados no segmento automo-
tivo, destacam-se: 

• Alternador de rotor com polos tipo garra e anéis coletores.
• Alternador de polos individuais com anéis coletores.
• Alternador de rotor com polos tipo garra. 
• Alternador de rotor com polo interno sem coletor.

Na fi gura a seguir observamos um alternador do tipo garra e anéis 
coletores. É possível visualizar seus principais componentes: 

• Rotor de polos tipo garra.
• Enrolamento de excitação.
• Carcaça.
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• Escovas.
• Anel coletor.
• Ponte retificadora.
• Enrolamento do estator.
• Ventilador.

Figura 36: Alternador tipo garra.
Fonte: http://blog.mixauto.com

 » ROTOR DE POLOS TIPO GARRA

Esse componente tem a função básica de concentrar o campo ele-
tromagnético formado pelo enrolamento de excitação e alternar de forma 
longitudinal os campos norte e sul. 

 » ENROLAMENTO DE EXCITAÇÃO

Esse componente normalmente está acoplado ao eixo do rotor do 
alternador e tem a função de produzir um capo eletromagnético que exci-
tará os elétrons presentes nos condutores do estator. 
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Figura 37: Polos tipo garra e enrolamento de excitação.
Fonte: CIMATEC

 » CARCAÇA DO ALTERNADOR

Componente construído geralmente em antimônio ou ligas de alu-
mínio com funções principais de fornecer suporte mecânico para os com-
ponentes internos do alternador, ajudar na troca térmica entre o alterna-
dor e o meio ambiente e proteger os componentes internos do alternador.

Figura 38: Alternador automotivo com destaque para a carcaça.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » ESCOVAS DO ALTERNADOR

Componente fabricado em carvão com a função de promover o 
contato elétrico entre o regulador de tensão e os anéis coletores do rotor. 
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 » ANEL COLETOR DO ALTERNADOR

Componente cuja função é promover o contato elétrico entre as 
escovas da ponte retificadora e o enrolamento de excitação presente no 
rotor.

Figura 39: Alternador automotivo com destaque para posicionamento das escovas e 
anel coletor. - Fonte: https://www.howacarworks.com

Figura 40: Escovas e porta escovas.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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Figura 41: Anel coletor.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » PONTE RETIFICADORA

Como já abordado, sabemos que o alternador produz corrente elé-
trica na forma alternada. A corrente elétrica nessa forma tem varias vanta-
gens em relação à corrente contínua, porém possui uma desvantagem em 
relação à anterior. A corrente elétrica alternada não pode ser armazena-
da, enquanto a corrente elétrica contínua pode ser armazenada na forma 
de energia química nas baterias. Por conta disso, o alternador possui um 
componente que retifica a corrente alternada em corrente contínua. Esse 
componente é conhecido como ponte retificadora ou ponte de diodos.

Figura 42: Esquema elétrico e ponte retificadora.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » ENROLAMENTO DO ESTATOR

Esse componente do alternador é formado por três bobinas dispos-
tas a 120º uma da outra fechando, assim, o ciclo trifásico de 360º. Este faz 
a vez do condutor na geração de energia elétrica pelo princípio magnético. 
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Os elétrons livres presentes nos condutores do estator são excitados pelo 
campo magnético móvel do rotor gerando, assim, uma diferença de poten-
cial entre as duas extremidades dos condutores. 

Figura 43: Enrolamento do estator.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » VENTILADOR

Esse componente do alternador tem a função de garantir sua 
refrigeração protegendo os componentes internos de um possível 
superaquecimento.

Pode estar posicionado na região externa do alternador no caso de 
alternadores antigos ou interno nos alternadores modernos. 

Figura 44: Alternador com ventilador externo (lado esquerdo) e ventilador interno (lado 
direito). - Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » RETIFICAÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA

A retificação de corrente alternada pode se dar de duas formas:

• Retificação de corrente alternada de meia onda.
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• Retificação de corrente alternada de onda completa.

No processo de retificação de meia onda aproveita-se apenas uma 
parte do ciclo gerado pela fonte. O resultado desse tipo de retificação é 
uma corrente contínua, porém pulsante. Essa retificação apresenta vários 
problemas por diversos motivos. No entanto, os principais estão associa-
dos à corrente tipo pulsante, prejudicial a alguns componentes elétricos e 
eletrônicos do veículo, sendo seu aproveitamento mínimo. 

O processo de retificação de onda completa é utilizado para apro-
veitar os semiciclos de retificação de onda. Nesse método, existem para 
cada fase um diodo no lado positivo e um no lado negativo formando um 
total de 6 diodos que conduzem a corrente fornecida pela fonte alternada. 
Dá-se a isso o nome de conexão em ponte ou ponte retificadora para a 
retificação da corrente trifásica.

Figura 45: Onda não retificada, retificação de meia onda e retificação completa.
Fonte: https://www.ebah.com.br

Figura 46: Esquema elétrico de uma ponte retificadora trifásica de onda completa.
Fonte: Prof. Moises Dutra
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Na figura a seguir temos uma representação gráfica da retificação 
de onda completa em um sistema trifásico. O resultante desse método é 
uma corrente contínua e levemente ondulada. O grau dessa ondulação vai 
depender da frequência da onda de entrada na ponte retificadora.  

Figura 47: Representação gráfica de retificação de onda completa.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » TESTE DE ALTERNADORES

Como visto anteriormente em detalhes, o alternador transforma a 
energia mecânica fornecida pelo motor de combustão em energia elétrica, 
sendo o responsável por recarregar a bateria e fornecer corrente elétrica 
a todos os componentes que estejam ligados quando o motor do veícu-
lo estiver em funcionamento. Mesmo sendo um componente confiável e 
que apresenta uma longa vida útil, o alternador está sujeito à fadiga e ao 
desgaste dos seus componentes podendo apresentar defeitos ao longo do 
uso. De modo geral, o alternador pode apresentar três defeitos distintos:

• Não gerar tensão e corrente elétrica.
• Gerar tensão e corrente elétrica apenas em médias e altas 

rotações.
• Gerar um valor de tensão maior que o valor preconizado.

Devido ao fator mencionado anteriormente, um diagnóstico preci-
so deve ser capaz de detectar com precisão esses três defeitos. O proce-
dimento a seguir é um diagnóstico simples e preciso do alternador. Para 
realizá-lo é necessário a utilização de um multímetro e EPIs apropriados. 
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 » PROCEDIMENTO PARA TESTE DO ALTERNADOR

1. Ligue o multímetro e selecione tensão contínua (VCC) em 
um valor de escala diretamente acima do valor que irá medir 
(maior que 14V ou maior que 28V), lembrando que alguns mo-
delos de multímetro fazem a seleção de valor automaticamen-
te. Nesse caso, basta selecionar tensão contínua VCC.

2. Ligue o multímetro em paralelo com a bateria respeitando a 
polaridade, sendo a ponta de prova vermelha no polo positivo 
da bateria e a ponta de prova preta no polo negativo da bateria.

3. Primeira medição – Ligue o motor em marcha lenta e observe 
o valor de tensão.

4.  Segunda medição – Acelere o motor até a média rotação (+/- 
2.500 rpm para motores movidos a Gasolina, Etanol ou GNV 
e a 1.500 rpm para motores movidos a Diesel). 

5. Terceira medição – Mantenha a aceleração e ligue alguns 
consumidores do veículo como: farol alto, pisca alerta, luz de 
freios etc. Nesse caso, não ligue o som ou os limpadores de 
para-brisa do veículo.

Caso o teste esteja sendo realizado em um veículo de 24V nominais, 
faça o procedimento duas vezes, uma vez em cada bateria.

Nas três medições o valor de tensão deve permanecer entre 13,5V e 
14,5V. Consideramos como funcionamento normal do alternador valores 
dentro desses limites. Valores menores que 13,5V indicam que o alterna-
dor não está carregando, e valores maiores que 14,5V indicam que o alter-
nador está carregando com valores de tensão demasiadamente altos, o que 
prejudica a bateria e os componentes eletrônicos do veículo.

Em veículos com tensão nominal de 24V, caso uma bateria apresen-
te um valor de tensão diferente da outra a causa provável é a danificação 
de uma das baterias. Nesse caso, realize o diagnóstico das baterias. 
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 » BATERIA AUTOMOTIVA

Podemos definir a bateria automotiva como um dispositivo de ar-
mazenamento de energia com capacidade de transformar energia química 
em energia elétrica quando conectado a um circuito. Ao contrário do que 
seria óbvio supor, as baterias não são depósitos de energia elétrica, e sim 
de energia química, até que um circuito seja conectado em seus polos. A 
partir dessa conexão, dá-se origem a uma reação química no seu interior, 
convertendo a energia química em energia elétrica, que é então fornecida 
ao circuito. A grande maioria dos veículos usa bateria do tipo chumbo-áci-
do, porém existem outros tipos como as atuais baterias de gel e as baterias 
de lítio, estas de uso menos comum por ainda serem de custo elevado e de 
difícil fabricação. 

Contudo, a maioria dos fabricantes de veículos automotores e os 
grandes fabricantes de bateria são unânimes em afirmar que a bateria 
chumbo-ácido não permanecerá por muito tempo no mercado. Isso por-
que as baterias de chumbo-ácido em breve não conseguirão suprir a de-
manda de corrente e de durabilidade exigidas pelos veículos cada vez mais 
tecnológicos.

Entre as principais funções de uma bateria automotiva, destacam-se:

• Fornecimento de energia ao motor de partida.
• Prover corrente elétrica ao sistema de ignição e injeção eletrô-

nica durante a partida.
• Suprir energia aos equipamentos que poderão ser usados en-

quanto o motor não estiver operando, como luzes indicadoras 
de posição, pisca-alerta etc.

• Atuar como estabilizador de tensão e corrente para o sistema 
de carga e outros circuitos elétricos.

• Providenciar corrente quando a demanda de energia do auto-
móvel exceder a capacidade do alternador.
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As baterias agem como um estabilizador de corrente e de tensão 
para todo o sistema elétrico automotivo. Pode-se comparar a bateria do 
automóvel a uma caixa d’agua em uma residência. Imagine se a torneira da 
pia da sua casa estivesse ligada diretamente à ligação de água que vem da 
rua. Nesse caso, a pressão da água na torneira sofreria diversas variações 
ao longo do dia, e em alguns momentos a pressão da água seria alta, sen-
do em outros momentos baixa. Isso aconteceria mediante a demanda de 
água. Nos momentos de pico de consumo a pressão da água seria baixa, e 
nos momentos de baixo consumo a pressão de água seria alta. Contudo, se 
a torneira da pia estiver ligada à caixa d’agua, essa pressão sofreria o míni-
mo de variação. O mesmo ocorre com a bateria. Além de ser uma reserva 
de energia ela age como um estabilizador para todo o sistema elétrico e 
eletrônico automotivo.

Por esse motivo a bateria jamais deve ser desligada do automóvel 
com o motor em funcionamento. Também se deve ter em mente que al-
guns defeitos no sistema de injeção eletrônica são causados por uma ba-
teria parcialmente danificada. Às vezes, a simples troca da bateria já é o 
suficiente para resolver alguns problemas no sistema.

Portanto, mesmo que o defeito não pareça estar associado à bate-
ria, é recomendada sua avaliação. Em diagnósticos de sistemas de injeção 
eletrônica, freios ABS, sistemas de airbag, queima constante de lâmpada, 
reguladores de tensão do alternador, entre outros se recomenda a verifica-
ção do estado da bateria.

 » BATERIA CHUMBO-ÁCIDO

Na figura a seguir observamos uma bateria de chumbo-ácido e seus 
componentes internos, que basicamente são: 

• Caixa plástica externa.
• Células ou elementos.
• Bornes.
• Eletrólito.
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Figura 48: Bateria automotiva.
Fonte: httpsallautoinc.com

 » CAIXA DA BATERIA

A caixa da bateria é fabricada normalmente em um polímero conhe-
cido como Propileno (C3H6), que é um material muito resistente e leve. 
Também conhecida como carcaça ou monobloco é a parte externa da 
bateria.

 » CÉLULA OU ELEMENTO

Trata-se do conjunto de placas positivas, negativas e separadores 
agrupados e ligados em paralelo.

 » PLACAS DE BATERIA

As placas são grades compostas de uma liga de Chumbo (Pb) e 
Antimônio (Sb) cobertas com um material ativo. Nas placas positivas, esse 
material ativo é o Peróxido de Chumbo (PbO2), que tem uma coloração 
marrom. Nas placas negativas, o material ativo é o Chumbo (Pb), que tem 
uma coloração cinza. 
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 » SEPARADORES DE BATERIA

Os elementos ou células de uma bateria são montagens intercaladas 
de placas positivas e negativas. Para evitar o contato entre elas é introdu-
zido entre as placas um separador que atua como isolante para impedir o 
curto-circuito entre as placas. Apesar de serem eletricamente isolantes, os 
separadores são microporosos, permitindo a passagem dos íons que são 
transferidos das placas para o eletrólito durante a reação de carga e des-
carga da bateria.  

 » BORNES DE BATERIA

Os bornes são conectores entre a bateria e os circuitos elétricos do 
automóvel. Normalmente, as baterias possuem dois bornes, sendo um po-
sitivo e outro negativo, porém encontramos baterias com quatro bornes, 
sendo dois positivos e dois negativos. 

Figura 49: Bateria automotiva em corte.
Fonte: gruporotamb.com.br
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 » ELETRÓLITO

O eletrólito é uma solução ácida composta de água (H2O) e Ácido 
Sulfúrico (H2So4). A proporção aproximada desse eletrólito para uma ba-
teria totalmente carregada é de 64% de H2O + 36% de H2So4 e uma den-
sidade de 1260 g/L.

Figura 50: Proporção água e ácido sulfúrico.
Fonte: Sergio Santos

 » FUNCIONAMENTO DAS BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO

O processo de carga de uma bateria chumbo-ácido consiste em for-
çar uma reação química interna na bateria. Para isso, deve-se aplicar à ba-
teria uma tensão maior que a tensão nominal que é de 12,6V. Dessa forma, 
ocorre a circulação de uma corrente no sentido oposto ao sentido que a 
corrente circula no processo de descarga. Essa corrente fará com que o 
radical Sulfato (So4), que estava ligado às placas de Chumbo (Pb), disso-
cie-se e junte-se ao Hidrogênio da água (H), formando novamente Ácido 
Sulfúrico (H2So4) e, assim, voltando à densidade normal de 1260 g/L.

As placas se restabelecem, ficando a de chumbo puro negativa (Pb) 
e a de Peróxido de Chumbo positiva (PbO2) após receber Oxigênio (O2) 
da água.
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Figura 51: Processo de carga da bateria.
Fonte: Prof. Moises Dutra

O processo de descarga é caracterizado pela conexão dos polos de 
uma bateria a um consumidor. Essa situação proporciona uma diferen-
ça de potencial elétrico (DDP), fazendo circular no circuito uma corren-
te elétrica. Nesse momento, a bateria está em reação de descarga. Nesse 
processo há uma reação química entre as placas e o eletrólito da bateria, 
resultando daí o radical Sulfato (SO4), que passará tanto para as placas po-
sitivas quanto para as negativas, transformando-se em Sulfato de Chumbo 
(PbSo4). Quanto mais intensa e prolongada for a descarga, maior será essa 
concentração.

Figura 52: Processo de descarga da bateria.
Fonte: Prof. Moises Dutra

A durabilidade de uma bateria está associada a diversos fatores:

• Qualidade dos materiais usados na sua fabricação.
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• Aplicação correta.
• Temperatura do ambiente de trabalho.
• Quantidade de vibração, entre outros.

 Mas o principal aspecto associado à durabilidade de uma bateria é a 
profundeza da descarga que é aplicada. Quanto maior a descarga de uma 
bateria menor será sua vida útil.

 » DIAGNÓSTICO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS

O diagnóstico de bateria pode ser feito de diversas formas, porém 
hoje com o advento das baterias livres de manutenção a forma mais co-
mum de realizar o diagnóstico é por meio de aparelhos que fazem diag-
nóstico por descarga. Esse tipo de aparelho de diagnóstico simula uma 
partida drenando uma grande quantidade de corrente elétrica da bateria 
em um curto espaço de tempo, sendo esse de 10 segundos ou 15 segundos 
em geral.

Há no mercado diversos tipos de aparelhos desse tipo, desde os 
mais simples até os mais sofisticados. Alguns possuem ajuste de corrente, 
ou seja, nesse tipo de aparelho é possível ajustar a corrente de descarga no 
aparelho. Dessa forma se obtém um diagnóstico mais preciso em relação 
ao estado da bateria. Outra possibilidade são aparelhos que se comunicam 
com computadores, o que permite imprimir, arquivar ou mandar por e-mail 
o resultado do diagnóstico da bateria. 

 
Figura 53: Aparelho para teste de bateria automotiva.

Fonte: http://autoted.com.br
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Devido à diversidade de aparelhos de teste de bateria encontrados 
no mercado fica impossível, ou no mínimo impreciso, colocar aqui um 
procedimento de teste que atenda a todos os modelos de aparelho de 
teste, pois cada modelo de aparelho possui características próprias. Dessa 
forma, o procedimento mostrado a seguir é genérico e pode auxiliar o 
profissional a realizar um diagnóstico preciso da bateria. Essa instrução 
não dispensa a leitura do manual do aparelho, e de forma alguma os pro-
cedimentos aqui mostrados substituem os recomendados pelo fabricante 
do aparelho.

 » PROCEDIMENTO PARA TESTE DE BATERIA 
AUTOMOTIVA

1. Realize uma avaliação visual na bateria e cabos da bateria (veri-
fique se não há cabos soltos ou rompidos, zinabre nos terminais da bateria, cai-
xa de bateria trincada ou quebrada, vazamento do eletrólito ou outra anomalia 
que possa comprometer o desempenho do sistema de carga e partida).

2. Verifique a tensão da bateria e caso o valor de tensão esteja 
abaixo de 10,5V recarregue a bateria em carga lenta. 

3. Estando a bateria carregada, conecte ao aparelho de teste 
a bateria e faça o teste seguindo o manual do fabricante do 
aparelho.

4. Caso a bateria esteja em ordem, e seja necessário, faça uma 
limpeza na bateria usando uma solução de água e bicarbonato 
de cálcio.

Caso seja necessário a substituição da bateria:

1. Retire-a da embalagem antes da instalação.  
2. Substitua cabos negativos ou positivos danificados.
3. Independente do estado da bateria, faça um teste no alterna-

dor, lembrando que um alternador defeituoso pode danificar 
a bateria ou apresentar sintomas parecidos com os de uma 
bateria danificada.
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4. Faça um teste de fuga de corrente.

Importante: o ácido presente no eletrólito da bateria é prejudicial à 
saúde, portanto, utilize luvas e óculos de segurança.

O teste de bateria também pode ser realizado no próprio veículo e 
esse tipo de teste é preconizado por algumas montadoras. 

 A seguir, os passos para teste de bateria no próprio veículo:

1. Se o veículo for equipado com injeção eletrônica de combus-
tível, desconecte o sensor de rotação do veículo ou o conector 
da bomba de combustível. Caso a opção seja desligar a bom-
ba de combustível, é necessário desconectar sua alimentação 
e funcionar o motor até seu desligamento. Isso é necessário, 
pois o teste deve ser realizado durante 15 segundos sem que o 
motor entre em funcionamento.

2. Selecione no multímetro a função tensão contínua (VCC). 
3. Conecte o multímetro na bateria respeitando a polaridade: a 

ponta de prova vermelha no polo positivo da bateria e a ponta 
de prova preta no polo negativo. Cuidado para que os cabos 
da ponta de prova não tenham contato com regiões quentes e 
móveis do motor.

4. Solicite a um ajudante a realização da partida no veículo por 
15 segundos e observe a tensão no multímetro.

Caso a tensão observada seja igual ou maior que 9,6V, a bateria está 
em ordem. Caso a tensão obtida esteja abaixo desse valor, recarregue a 
bateria e repita o teste.

Se no segundo teste o valor de tensão for igual ou maior que 9,6V, a 
bateria está em ordem, caso contrário, a bateria deve ser substituída.
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Observação: Este teste deve ser realizado em veículos em perfeito 
estado de conservação. Veículos com motor danificado, com motor de 
partida avariado ou com problemas que comprometam a ação de giro do 
motor podem inviabilizar o teste. 

 » MOTOR DE PARTIDA

Os motores ciclo Otto e ciclo Diesel não dispõem de recursos ou 
força para sua própria partida. Esse tipo de motor necessita de um dispo-
sitivo capaz de dar início ao seu movimento (partida) de forma indepen-
dente. Para essa ação são utilizados os motores de partida. 

A função do motor de partida é tracionar o motor de combustão 
interna até o número mínimo de rotação para fazer com que ele entre em 
funcionamento. Esse valor varia de 40 e 80 rpm para motor ciclo Otto e 
entre 100 e 200 rpm para motor ciclo Diesel. 

O motor de partida, em geral, é um motor elétrico que funciona 
com corrente contínua fornecida pela bateria do veículo. Essa corrente 
fornecida pela bateria é transformada em energia mecânica, que faz com 
que o motor de combustão interna atinja a rotação mínima para entrar em 
funcionamento. 

Apesar de ser um motor de corrente contínua, o motor de partida 
apresenta características e componentes diferentes de um motor elétrico 
comum.

Os principais componentes de um motor de partida são:

• Motor elétrico de partida (motor de corrente contínua).
• Caixa de redução (em alguns modelos).
• Chave magnética. 
• Relé de comando adicional (em alguns modelos de veículos 

pesados).
• Sistema mecânico de acoplamento do pinhão.
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Figura 54: Motor de partida automotivo.

Fonte: http://eletricall.com.br

Figura 55: Motor de partida automotivo.
Fonte: https://pt.wikipedia.org

Figura 56: Induzido do motor de partida automotivo.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Figura 57: Bobina de campo do motor de 
partida automotivo. - Fonte: Prof. Moises 

Dutra

Figura 58: Conjunto magnético (não 
utiliza bobina de campo). - Fonte: Prof. 

Moises Dutra
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Figura 59: Conjunto planetário.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Figura 60: Pinhão do motor de partida 
automotivo. - Fonte: www.mdautoim-

ports.com.br

Figura 61: Solenoide de partida (automático de partida).
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » DEFEITOS DO MOTOR DE PARTIDA

Muitos defeitos que são atribuídos ao motor de partida podem ser 
causados por outros componentes, como: 

• Avaria na bateria.
• Alternador não recarregando a bateria.
• Comutador de partida defeituoso.
• Cabos positivo e negativo rompido ou com mau contato.
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• Fuga de corrente no sistema elétrico.
• Zinabre nos polos da bateria, sistema de ignição ou 

combustível.

Além do desgaste natural a que o motor de partida está sujeito, ou-
tros fatores podem contribuir para a diminuição da sua vida útil:

• Enchentes que submergem o motor de partida.
• Lavagem inadequada do motor com produtos corrosivos ou 

oleosos, como óleo de mamona ou óleo Diesel.
• Uso constante do veículo em estradas de terra.
• Defeitos no veículo que dificultem a partida como problemas 

no sistema de alimentação de combustível e ignição. O tempo 
estimado para o motor entrar em operação é de aproximada-
mente 3 segundos. Longos períodos de partida danificam o 
motor de partida.

• Defeitos relacionados à bateria e aos cabos de alimentação. 

A seguir é apresentada uma tabela que irá auxiliar no diagnóstico de 
defeitos em motores de partida:

Sintoma Possível causa

Chave magnética não liga

Chave magnética danificada
Comutador de partida danificado

Conexão entre comutador de 
partida e motor de partida 

interrompido (linha 50)

O induzido gira, mas o pinhão 
não engrena na cremalheira

Pinhão ou cremalheira com dentes 
danificados

Ausência de lubrificação do eixo do 
pinhão 

O pinhão engrena, o induzido 
gira, mas o volante permanece 

estático
Roda livre do pinhão danificado
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O motor de partida continua 
girando após desligar a chave de 

partida

Comutador de partida danificado
Chave magnética em curto interno

Pinhão não desengrena após a 
partida

Mola de retrocesso quebrada ou 
fraca

Ausência de lubrificação do eixo do 
pinhão

Motor de partida faz barulho ao 
desengrenar Roda livre do pinhão emperrada

 » EQUILÍBRIO ENERGÉTICO DO SISTEMA DE CARGA

O sistema de carga de um automóvel é composto basicamente por 
um gerador, que pode ser um dínamo ou alternador, uma ou mais baterias, 
e os cabos positivo e negativo. Cada um deles tem uma função bem dis-
tinta. O alternador gera energia elétrica para alimentar os consumidores e 
recarrega a bateria. A bateria acumula energia química e a transforma em 
energia elétrica quando solicitado. Os cabos elétricos fazem a ligação elé-
trica entre gerador, bateria e consumidores. Tudo isso para fornecer ener-
gia elétrica aos consumidores para que estes possam gerar o trabalho final.

Compreender de forma lógica e sistêmica o funcionamento e equi-
líbrio nos ajudará a raciocinar de forma lógica sobre esse conjunto facili-
tando o diagnóstico de falhas e até a realização de alterações desse sistema 
com qualidade e segurança. Para facilitar o entendimento, vamos fazer 
algumas análises de caso, mas para tanto devemos nos lembrar de uma 
característica do alternador, que, apesar de eficiente, não consegue forne-
cer sua corrente total “nominal” em baixas rotações. A corrente máxima 
que um alternador consegue fornecer está especificada em sua etiqueta de 
identificação e características, mas em geral a corrente que um alternador 
consegue fornecer em baixa rotação é ¾ da sua corrente nominal, ou seja, 
um alternador que tenha uma corrente nominal de 100 A/h em marcha 
lenta, conseguirá fornecer 75 A/h. Essa característica do alternador se 
agrava em um dínamo. O dínamo automotivo não é capaz de gerar energia 
elétrica em baixas rotações sendo bem menos eficiente que o alternador. 
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 » ESTUDOS DE CASO

Em um primeiro caso temos um veículo que está sendo usado du-
rante o dia em uma avenida, com todos os acessórios desligados. O alter-
nador, por estar trabalhando em uma rotação média ou alta, consegue for-
necer sua corrente nominal máxima e o consumo é mínimo. Em um caso 
como esse, o alternador fornece corrente elétrica para os sistemas elétricos 
do motor, como módulo de injeção, bomba de combustível, sistemas ele-
trônicos, entre outros, e recarrega a bateria até que esteja com carga plena. 
Depois disso, ele apenas mantém o consumo do motor, lembrando que 
o alternador fornece apenas a corrente que lhe é solicitada, ou seja, um 
alternador de 100 Ah pode fornecer qualquer valor de corrente entre 0 
A/h e 100 A/h dependendo do regime de rotação e da corrente solicitada.

Em um segundo caso, temos o mesmo veículo, porém não mais 
sendo usado durante o dia em uma avenida. Esse veículo está agora em 
um congestionamento à noite e está chovendo. Nesse caso, a rotação do 
motor de combustão é de marcha lenta, portanto, o alternador não con-
segue fornecer sua corrente máxima, e por ser noite e estar chovendo há 
vários acessórios ligados, além daqueles que mantêm o veículo em fun-
cionamento. Como exemplo, podemos citar o limpador de para-brisas, o 
farol, o ventilador de ar ou o ar condicionado, a luz de freio, o térmico do 
vidro traseiro, o som etc. Em um caso como esse, o motor de combustão 
está em baixa rotação e o alternador não possui condições para fornecer a 
sua corrente máxima. Contudo, o consumo de energia elétrica desse auto-
móvel é alto, pois cada componente elétrico ligado é um valor de corrente 
elétrica adicional que será solicitado do alternador. Em casos assim, temos 
três possibilidades:

1. Independentemente da quantidade de acessórios que o mo-
torista tenha ligado, se o valor de corrente não ultrapassar a 
capacidade de fornecimento de energia elétrica do alternador, 
ele ficará mantendo alimentados os consumidores do veículo 
sem maiores problemas. 
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2. Se a corrente solicitada pelos consumidores ultrapassar a ca-
pacidade de corrente do alternador, a bateria entrará para au-
xiliar o alternador. Em um caso como esse, o alternador forne-
cerá o máximo de corrente que o regime de rotação do motor 
lhe permitir e a bateria apenas completará o valor de corrente. 

3. Se o valor de corrente solicitado pelos consumidores oscilar 
entre valores menores e maiores que o valor máximo de cor-
rente do alternador, isso fará que a bateria hora esteja sendo 
carregada pelo alternador e hora esteja fornecendo corrente 
para auxiliar o alternador.

Em um veículo que não sofreu alterações em seu sistema elétrico e 
tem seus acessórios funcionando em perfeitas condições, o consumo de 
corrente elétrica nunca será maior que a capacidade do sistema de carga 
(bateria e alternador), mesmo em condições extremas, garantindo a fun-
cionalidade do motor.

 » POSSÍVEIS DEFEITOS NO SISTEMA DE CARGA

No sistema de carga podemos ter os seguintes defeitos: 

• Bateria com defeito.
• Alternador com defeito.
• Cabos negativo e/ou positivo com alta resistência.
• Alteração no sistema (como exemplo, podemos citar a instala-

ção de um sistema de som que consome uma corrente maior 
que o alternador consegue oferecer. Nesse caso, o sistema 
de som deverá ser reprojetado de forma que o seu consumo 
de corrente respeite a capacidade de fornecimento do alter-
nador e o consumo de corrente dos demais consumidores. 
Outra opção seria trocar o alternador original por um de maior 
capacidade). 
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 » FUGA DE CORRENTE 

A fuga de corrente ocorre quando algum componente ou aparelho 
de um automóvel original de fábrica ou não, mesmo desligado, apresente 
um consumo elevado de corrente, causando a descarga da bateria do au-
tomóvel. A maioria dos aparelhos eletrônicos consome uma pequena cor-
rente elétrica, mesmo quando desligado. Esse consumo é necessário para 
manter a memória do aparelho. Em geral, esse consumo é da grandeza de 
miliampères (mA), sendo um valor tão baixo que não chegará a descarre-
gar a bateria, mesmo que o veículo fique sem funcionar por semanas. 

O principal sintoma desse problema é a descarga total ou parcial da 
bateria quando o veículo permanece por algum tempo sem funcionar. Em 
geral, um veículo que esteja equipado com uma bateria em boas condições, 
e com todo o sistema eletroeletrônico em ordem, poderia ficar 15 ou 20 
dias parado sem funcionar o motor e mantendo a carga nominal da bate-
ria. No entanto, baterias problemáticas ou sistemas com fuga de corrente 
promovem o descarregamento da bateria em poucos dias ou, em casos 
extremos, em algumas horas. 

Avarias relacionadas à fuga de corrente são facilmente confundidas 
com problemas associados à bateria ou ao alternador, pois seus sintomas 
são parecidos. Tanto uma bateria danificada, que não mantém sua carga, 
como um alternador defeituoso podem apresentar sintomas muito pareci-
dos como a fuga de corrente.

O procedimento para diagnosticar a fuga de corrente é bastante 
simples e não requer ferramentas sofisticadas ou alto conhecimento téc-
nico. São necessários um multímetro e uma chave apropriada para soltura 
do terminal negativo da bateria (em geral, é uma chave fixa de 10 mm ou 
13 mm).

Procedimento para determinação da fuga de corrente:

1. Desligue o veículo e todos os equipamentos e acessórios.
2. Abra o capô do carro. Caso o veículo esteja equipado com 

alarme ou com sensor do capô, desligue o conector do 
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sensor ou prenda-o com uma fita crepe de forma que ele fique 
pressionado.

3. Retire a chave do contato e guarde-a em seu bolso. 
4. Feche as portas do carro. 
5. Desligue o cabo negativo da bateria. 
6. Ligue o multímetro e selecione a menor escala de corrente 

(ampères) do multímetro, lembrando que alguns multímetros 
são automáticos e possuem apenas uma escala de corrente.

7. Ligue o multímetro em série colocando a ponta de prova ne-
gativa (preta) no borne negativo da bateria, e a ponta de prova 
positiva (vermelha) no cabo negativo que foi desconectado da 
bateria. Utilize pontas de prova com garra para prendê-las no 
cabo e no borne da bateria, ou prenda com fita isolante, pois 
esse procedimento demora cerca de 30 minutos.

8. Caso o veículo possua alarme sonoro, ligue-o.
9. Aguarde 30 minutos até o valor de corrente estabilizar-se; 

esse tempo é necessário para que os sistemas eletrônicos do 
veículo entrem em modo inativo por completo.

10. Observe o valor de corrente mostrado no display do multí-
metro, anote e compare com a tabela de valores de referência 
do fabricante do veículo. Caso você não possua essa informa-
ção, de um modo geral valores maiores que 0,003 ampères in-
dicam fuga de corrente. 

11. Caso se apresente um valor de corrente maior que o suge-
rido pelo fabricante ou maior que 0,003 ampères, verifique as 
possíveis causas desse problema.

Uma vez detectada a fuga de corrente, o próximo passo é eliminá-
-la. A fuga de corrente pode ser causada por qualquer componente ou 
aparelho eletrônico instalado no veículo. Por esse motivo, a identificação 
da causa raiz muitas vezes é dificultada. A seguir é apresentado o passo a 
passo para detecção desse problema:

1. Desligue o cabo negativo da bateria. 
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2. Ligue o multímetro e selecione a menor escala de corrente 
(ampères) do multímetro, lembrando que alguns multímetros 
são automáticos, portanto, possuem apenas uma escala de 
corrente.

3. Ligue o multímetro em série com o cabo negativo, colocan-
do a ponta de prova negativa (preta) no borne negativo da ba-
teria e a ponta de prova positiva (vermelha) no cabo negativo 
que foi desligado. 

4. Fixe firmemente as pontas de prova do multímetro no borne 
da bateria e no cabo negativo do carro com fita isolante, ou 
use a ponta de prova do tipo garra.

5. Inicie o diagnóstico desligando os fusíveis de acessórios 
como alarme, som etc. Acompanhe o valor de corrente no 
multímetro.

6. Localize a caixa central de fusíveis e desconecte um fusí-
vel de cada vez. Observe o valor de corrente no multímetro. 
Quando encontrar um fusível que ao ser retirado provoque 
uma redução no valor de corrente a um valor significativo, 
provavelmente se trata do fusível defeituoso, o qual pode ser o 
causador do alto consumo de corrente.

No caso de esse fusível ser exclusivo de um acessório, sugere-se que 
o acessório esteja causando a fuga de corrente. No entanto, se o fusível 
estiver na central elétrica (caixa central de fusíveis), sugere-se consultar o 
manual de reparação do veículo para identificar quais acessórios são ali-
mentados por ele. Se eventualmente o acesso ao manual for dificultoso, 
sugere-se a religação da bateria e a observação de quais acessórios inter-
rompem seu funcionamento sem o fusível.

Dica: Na maioria dos casos de fuga de corrente o causador é um 
acessório defeituoso, mal instalado ou de baixa qualidade. Como exemplo, 
podemos citar rastreadores, alarmes, aparelhos de CD ou DVD. Sugere-se 
o início da avaliação por esses componentes. Adicionalmente, observe se 
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a lâmpada de iluminação do porta-malas não está ficando acesa, mesmo 
com a tampa fechada.

 » ALTA RESITÊNCIA NO CABO POSITIVO DA BATERIA

Problemas de alta resistência no cabo positivo da bateria é um pro-
blema que se tornou mais comum nos veículos modernos, isto é, con-
sequência de cabos cada vez mais dimensionados no limite mínimo de 
capacidade e às altas temperaturas a que estão sujeitos. 

Quando o cabo positivo da bateria está em boas condições, ele man-
tém um valor mínimo de resistência mesmo em condições extremas, como 
uma partida com o motor muito frio ou uma partida com o motor muito 
quente. Essas condições são extremas, pois quando o motor está muito 
frio, a corrente elétrica exigida durante a partida é alta. O oposto também 
é verdadeiro, pois quando o motor está muito quente, a corrente é menor, 
mas o cabo aquecido sofre aumento de resistência elétrica.

A alta resistência em um cabo positivo da bateria age como uma 
resistência ligada em série entre o motor de partida e a bateria, o que oca-
siona queda de tensão. Na prática, parte da tensão fornecida pela bateria 
fica retida no cabo. Seria o mesmo que colocar um pedaço de cano mais 
fino em uma parte do sistema hidráulico doméstico, onde parte da pressão 
da água seria retida pelo cano mais fino e ocasionaria uma diminuição do 
volume de água fornecido pela caixa d’agua.

Para testar o cabo positivo da bateria, não basta medir sua resis-
tência com o multímetro, pois, embora o cabo possa estar em péssimas 
condições, o valor de resistência será zero ou muito próximo à zero. Para 
a realização desse teste, prossiga conforme a seguir:

1. Ligue o multímetro e selecione a escala em tensão contínua. 
2. Fixe a ponta de prova positiva no polo positivo da bateria. 
3. Fixe a ponta de prova negativa no terminal 30 do motor de 

partida (terminal positivo que liga o cabo que vem direto do 
positivo da bateria). 
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4. Certifique-se de que os cabos do multímetro não estão em 
contato com regiões quentes ou móveis do motor.

5. Acione a partida do veículo e observe o valor de tensão (para 
motores equipados com sistemas de injeção eletrônica de 
combustível, desligue o sensor de rotação do motor para que 
ele não entre em funcionamento durante o teste).

6. Valores iguais ou maiores que 1V durante a partida indicam 
que o cabo está danificado.

Atenção: Este procedimento deve ser realizado sempre que o veí-
culo apresentar dificuldade durante a partida mesmo com a bateria carre-
gada, ou quando o alternador está em boas condições, mas não consegue 
carregar completamente a bateria. Defeitos intermitentes no sistema de 
injeção eletrônica também podem estar associados à integridade do cabo.

 » CARGA AUXILIAR

A carga auxiliar ou a transferência de carga é um procedimento de 
emergência que quando realizado de forma errada pode oferecer riscos 
aos sistemas elétricos e eletrônicos dos automóveis envolvidos. Por ser 
um procedimento de emergência, a carga auxiliar somente deve ser reali-
zada em casos de extrema necessidade. Sempre que possível, o reparador 
deve substituir a bateria descarregada ou danificada por outra que permita 
colocar o veículo em funcionamento. Quando essa ação é impossibilitada, 
utilizamos um auxiliar de partida respeitando os passos a seguir:

1. Coloque o carro que irá fornecer a carga auxiliar em uma po-
sição em relação ao carro que irá receber a carga de forma que 
as baterias fiquem em uma distância que os cabos alcancem 
as duas baterias.

2. Conecte o cabo vermelho no polo positivo da bateria de um 
dos veículos e, na sequência, no polo positivo da bateria do 
outro carro. 
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3. Repita o mesmo procedimento com o negativo. Conecte o 
cabo preto no polo negativo da bateria de um dos veículos e, 
na sequência, no polo negativo da bateria do outro veículo.

4. Cerifique-se de que os cabos não estejam próximos a partes 
quentes ou móveis dos motores.  

5. Ligue o motor do veículo que irá fornecer a carga e o mante-
nha ligado por mais ou menos 5 minutos com aceleração de 
aproximadamente 2.500 rpm.

6. Desligue o motor do veículo que está fornecendo a carga, 
mantenha os cabos conectados e dê partida no veículo que 
está recebendo a carga. Quando o motor desse veículo entrar 
em funcionamento, desconecte os cabos auxiliares um a um 
com cuidado.

Cuidado: Esse procedimento deve ser realizado em casos de ex-
trema necessidade e emergência. Evite dar partida no veículo que está 
recebendo a carga com o motor do veículo que está fornecendo a carga 
em funcionamento. Esse procedimento pode queimar o alternador ou o 
módulo de injeção eletrônica. Nunca troque a bateria com o motor do 
carro em funcionamento. Tome cuidado antes de fazer qualquer serviço 
no carro. Retire anel, alianças, gravata e cachecol. 

 » ZINABRE NAS BATERIAS

Azinhavre ou zinabre, como é conhecido popularmente, nada mais 
é do que Óxido de Cobre ou de ligas que contêm esse metal em sua com-
posição, como o latão por exemplo. Sua formula química é: 2Cu(s) + 
O2(g) + H2O(g) + CO2(g) → Cu2(OH)2CO3(s). É importante ressaltar 
que o zinabre é tóxico, portanto, deve ser manuseado com cuidado e é 
indispensável o uso de EPIs durante o manuseio de peças contaminadas 
com esse material. 
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Figura 62: Polo da bateria com deposição de zinabre.
Fonte: https://www.maosaoauto.com.br

Nos automóveis, as principais vítimas do zinabre são os terminais 
conectados à bateria, sendo estes, na maioria dos casos, fabricados em la-
tão. O acúmulo de zinabre nos polos da bateria se dá por vários motivos, 
no entanto, o principal é o ataque químico sofrido pelos polos e bornes da 
bateria. Como já visto anteriormente, a bateria é um acumulador químico 
e, em seu interior, além das placas de Chumbo e Peróxido de Chumbo 
existem eletrólitos, misturas de água (H2O) e Ácido Sulfúrico (2SO4) em 
uma proporção de 64% e 36% respectivamente, sendo essa mistura alta-
mente corrosiva. O eletrólito no estado líquido ou gasoso ataca os polos 
e os bornes da bateria.

Para limpeza dos bornes e terminais, é recomendável o uso de uma 
mistura de Bicarbonato de Sódio e água. A proporção ideal é de 100 gra-
mas de Bicarbonato de Sódio para cada litro de água. Essa mistura, além 
de limpar o zinabre, também neutraliza o ácido presente na solução da 
bateria. Para a manutenção, deve-se desmontar o conjunto e providenciar 
a soltura do borne do polo negativo da bateria. A seguir, providencia-se a 
lavagem do borne, do terminal e da própria bateria com a solução men-
cionada anteriormente. Por fim, termina-se a lavagem com água corrente. 
Essa mistura pode ser substituída também por uma mistura de água e 
amoníaco na proporção de 300 mL de amoníaco para cada litro de água. 
Contudo, essa mistura, apesar de eficiente, não é recomendável, pois os 
vapores do amoníaco podem causar cefaleia em algumas pessoas.
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Para evitar o surgimento do zinabre, primeiramente devemos fazer a 
limpeza geral do conjunto com a solução mencionada anteriormente. Em 
seguida, retira-se o excesso de zinabre dos terminais e bornes usando uma 
esponja de aço embebida com a solução, lembrando que os bornes da ba-
teria não devem ser lixados ou raspados. Após o término do procedimento 
de limpeza, a secagem de todos os componentes deve ser providenciada. 
Terminado esse processo, fixa-se a bateria em seu alojamento seguido da 
fixação dos terminais nos bornes, respeitando as polaridades e iniciando a 
fixação pelo polo positivo. Depois de montado o conjunto, é adequado a 
aplicação nos bornes e terminais de uma camada de graxa condutiva, gra-
xa spray, graxa grafitada, graxa comum, vaselina ou micro-óleo em spray. 
É importante ressaltar que este último é menos recomendado, pois esse 
tipo de produto não mantém um filme superficial por muito tempo. 
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Como visto anteriormente, o circuito elétrico pode ser definido 
como um caminho fechado que permite a circulação de uma corrente 
elétrica. Para a caracterização de um circuito elétrico funcional é necessá-
rio um gerador, condutor, interruptor, fusível e consumidor, sendo este o 
componente responsável por realizar o trabalho. Os circuitos elétricos são 
definidos em quatro tipos:

• Circuito elétrico simples.
• Circuito elétrico em série.
• Circuito elétrico em paralelo. 
• Circuito elétrico misto.

O conjunto elétrico de um veículo é formado por diversos circui-
tos, cada um com sua função determinada. A melhor forma de entender 
a eletricidade automotiva ou de realizar um diagnóstico não é olhando 
para o macro, e sim estudando cada subsistema ou componente de forma 
isolada. O mesmo método pode ser utilizado para realizar um diagnóstico 
de forma rápida e eficaz. A observação de todo conjunto e a tentativa de 
entendimento do seu funcionamento ou a realização do diagnóstico de 
um determinado defeito é uma tarefa extremamente difícil. Mesmo que o 
reparador seja capaz de entender o conjunto elétrico de um automóvel na 
sua totalidade, com certeza tem conhecimento de cada um dos circuitos 
ali presentes.

Para a compreensão dos circuitos elétricos de um automóvel e tam-
bém para a realização de diagnósticos, deve-se recorrer a esquemas elétri-
cos. Neles são encontradas informações importantes e necessárias para o 
entendimento do circuito elétrico e também para a realização de um diag-
nóstico rápido e preciso. Na figura a seguir observa-se o esquema elétrico 
da buzina do CHEVROLET CELTA 1.0/1.4 de 2007 em diante.

Neste diagrama, observam-se todas as informações relevantes so-
bre esse circuito elétrico, como cores dos fios, posição de fusível, posição 
de alimentação do positivo (linha 30) na central elétrica (MF04). Pode-se 
observar que os terminais 30 e 85 do relé são alimentados com positivo 
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(linha 30). O terminal 86 recebe sinal negativo do interruptor da buzina, e 
o terminal 30 envia sinal positivo para a buzina. Outra informação muito 
importante são as cores dos condutores. Com essas informações, pode-se 
entender melhor como funciona o circuito elétrico da buzina, e a identi-
ficação desse circuito dentro do conjunto elétrico do veículo. Todas são 
informações importantes que auxiliam na realização de um diagnóstico e 
na manutenção rápida e precisa. 

Figura 63: Circuito elétrico da buzina.
Fonte: Prof. Moises Dutra

No próximo exemplo observa-se o esquema elétrico do conjunto 
do ventilador interno do mesmo modelo de veículo. Repare que nesse 
exemplo, assim como no anterior, temos todas as informações relevantes 
para entender o seu funcionamento, identificar o circuito elétrico dentro 
do conjunto elétrico do veículo e também possibilitar a realização de pro-
cedimentos de diagnóstico e manutenção.
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Figura 64: Circuito elétrico do ventilador interno.
Fonte: Prof. Moises Dutra

As montadoras de veículos e as empresas que criam literaturas téc-
nicas para reparação representam os circuitos elétricos de várias formas. 
Alguns sistemas elétricos são apresentados de forma desmembrada como 
o apresentado a seguir. Esse tipo de representação está se tornando pouco 
usual devido a sua dificuldade de interpretação. A complexidade dos cir-
cuitos elétricos atuais inviabiliza sua representação em um único diagrama. 
No entanto, ainda se pode encontrar esse modelo de esquema elétrico em 
alguns manuais de esquemas elétricos de veículos antigos. 
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Figura 65: Circuito elétrico desmembrado.
Fonte: Prof. Moises Dutra
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 » FLUXOGRAMA DE DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS 
ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS

Para a realização do diagnóstico em um sistema elétrico automoti-
vo, pode-se usar um caminho lógico para facilitar a identificação de pro-
blemas elétricos automotivos. Para melhor compreensão, esse fluxograma 
foi dividido em sete passos. Essa talvez não seja a forma mais rápida de 
resolver um problema elétrico automotivo, todavia, é a mais lógica. Com 
o tempo e a experiência, o reparador automotivo irá criar seu próprio flu-
xograma de diagnóstico baseado nos sintomas que o veículo apresentar. 
Esse fluxograma auxiliará na resolução de defeitos no sistema elétrico, 
como luzes, limpadores de para-brisa e vidros elétricos. No entanto, será 
útil também na resolução de problemas em circuitos de sistemas como 
injeção eletrônica, ABS entre outros. 

1o passo (Fusível)

O fusível deve ser o primeiro componente a ser verificado em um 
sistema elétrico automotivo por ter a função de proteger o circuito elétrico 
e, portanto, é o elemento mais sensível do circuito elétrico. 

2o passo (Componente final)

O componente final, ou seja, o componente que produz o trabalho 
(lâmpada, motor elétrico, solenoide...) está sujeito ao desgaste natural, por-
tanto, deve ser o segundo item a ser verificado.  

3o passo (Ligação ao componente final “positivo ou sinal”)

Uma vez que o componente final está desmontado e muitas vezes 
fora do veículo, esse é o momento certo para verificar também a ligação 
ao chicote elétrico.

4o passo (Ligação à massa no “negativo”)

Verifique a ligação à massa do componente final. Essa verificação 
deve ser feita no negativo que alimenta o componente final e no ponto da 
massa na lataria ou no chassi do carro.
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5o passo (Interruptor)

Certifique-se do funcionamento do interruptor do sistema que 
apresenta o defeito. Esse teste pode ser realizado verificando-se a entrada 
e a saída de tensão do interruptor ou testando sua continuidade com um 
multímetro.

6o passo (Relé)

Verifique se o circuito que está sendo verificado possui relé. Se pos-
suir, verifique seu funcionamento. 

7o passo (Chicote elétrico)

Esse deve ser o último componente a ser verificado, pois o chi-
cote elétrico, na maioria das vezes, está pouco sujeito à apresentação de 
defeitos.  

Lembre-se: Trabalhe com segurança e com atenção, não deixe de 
usar os EPIs recomendados.
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A intenção deste capítulo é demonstrar as principais ferramentas 
utilizadas na análise, no diagnóstico e na manutenção dos componentes 
do sistema de injeção eletrônica. As ferramentas apresentadas aqui são 
preconizadas ou aceitas por algumas montadoras de automóveis e fa-
bricantes de sistemas de injeção eletrônica, sendo a maioria delas usadas 
em concessionárias e oficinas autorizadas. É reconhecido que o que uma 
montadora preconiza ou aceita como certo pode não ser preconizado ou 
aceito por outra. Um exemplo é o caso da limpeza de válvulas injetoras 
por ultrassom, sendo esta ação recomendada por algumas montadoras e 
rejeitada por outras. 

 » OSCILOSCÓPIO AUTOMOTIVO

O osciloscópio é um instrumento de medição que permite visualizar 
graficamente sinais elétricos. Na maioria das aplicações, o osciloscópio 
apresenta a variação do sinal elétrico no decorrer do tempo. Nesse caso, o 
eixo vertical “Y” representa a amplitude do sinal de tensão, e o eixo hori-
zontal “X” representa o tempo. 

Figura 66: Onda senoidal. 
Fonte: Prof. Moises Dutra

Na figura anterior, pode-se visualizar os sinais apresentados em um 
osciloscópio. Esse sinal mostra o funcionamento de um sensor de oxigê-
nio. O eixo “Y” vertical mostra a amplitude do sinal, ou seja, a variação de 
tensão, e o eixo “X” horizontal mostra o tempo. 
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Os osciloscópios podem ser analógicos ou digitais. Os osciloscópios 
analógicos trabalham diretamente com o sinal aplicado. Os osciloscópios 
digitais utilizam previamente um conversor analógico-digital (A/D). Esse 
conversor transforma o sinal de entrada (analógico) em um sinal digital 
compreensível pelos sistemas digitais do aparelho.

Ambos possuem vantagens e desvantagens. Os analógicos são pre-
feridos quando é preciso visualizar variações rápidas do sinal de entrada 
em tempo real. Os osciloscópios digitais são utilizados quando se deseja 
visualizar e estudar eventos não repetitivos, como picos de tensão, quedas 
de tensão ou ruídos aleatórios.

 » MANÔMETRO DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL

O manômetro de pressão de combustível é um instrumento utiliza-
do para diagnóstico de defeitos na linha de combustível por meio do teste 
de pressão. Na linha de combustível, a bomba elétrica pressuriza com-
bustível para alimentar os bicos injetores. Como toda bomba hidráulica, a 
bomba de combustível gera vazão, e a pressão é gerada por restrições na 
linha. Nos sistemas automotivos com injeção eletrônica de combustível, 
a restrição é gerada pelo regulador de pressão. A função do manômetro 
é indicar a pressão na linha de combustível. Essa informação é útil para 
determinar se a bomba de combustível e o regulador de pressão estão 
funcionando corretamente.

Figura 67: Manômetro para medição de pressão de combustível em sistemas automoti-
vos. - Fonte: Prof. Moises Dutra
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O manômetro de pressão de combustível normalmente é adquirido 
em forma de kit composto pelo manômetro e pelas mangueiras de adap-
tação. Para a realização do teste, o técnico deve conectar o manômetro à 
linha de combustível (normalmente no lugar do filtro de combustível), dar 
partida no veículo e verificar no visor a pressão máxima. Esse valor deve 
ser comparado a uma tabela fornecida pelo fabricante do equipamento ou 
na literatura técnica do próprio fabricante do veículo.

Figura 68: Diagrama de medição de pressão de combustível em sistemas automotivos.
Fonte: http://autos.culturamix.com

 » KIT DE TESTE DE VAZÃO DE COMBUSTÍVEL

Em adição ao teste de pressão do sistema de alimentação de com-
bustível, é necessário a medição da capacidade de vazão da bomba de com-
bustível. O esquema de ligação do kit de teste de vazão de combustível é 
o mesmo do teste de pressão. A medição de vazão é medida em litros/
tempo. Uma tabela que acompanha o kit normalmente dá informações 
detalhadas sobre o tempo de teste e o volume mínimo de combustível.
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Figura 69: Recipiente graduado para medição de vazão de combustível.
Fonte: www.redelease.com.br

 » BOMBA DE VÁCUO MANUAL

A bomba de vácuo manual é uma ferramenta que auxilia no teste de 
alguns sensores e atuadores do sistema de injeção eletrônica, como válvula 
de purga do canister e sensor de pressão absoluta (MAP).

Figura 70: Bomba de vácuo manual.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » CUBA DE LIMPEZA POR ULTRASSOM

As cubas de limpeza por ultrassom normalmente fazem parte do 
aparelho de limpeza e teste de válvulas injetoras. No entanto, é possível 
encontrá-las no mercado separadamente. 
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Ultrassom é definido como frequências superiores a 20 kHz. Como 
base de comparação, o ouvido humano é capaz de perceber frequências 
entre 20 Hz e 20.000 Hz.

O ultrassom é usado em diversas aplicações. Dispositivos ultras-
sônicos são usados em sensores para detecção de objetos e medição de 
distâncias. No campo da medicina humana e veterinária é usada a ultras-
sonografia. Pode ser utilizado também em testes não destrutíveis, para de-
tecção de falhas em produtos e estruturas e para limpar, misturar e acelerar 
processos químicos. 

As cubas de limpeza de válvulas injetoras por ultrassom são dispo-
sitivos usados para limpar e desobstruir os canais de vazão de combustível 
desse componente. As válvulas injetoras são imersas em uma solução de 
limpeza cuja finalidade é providenciar a soltura da sujeira impregnada no 
componente. Após o início do funcionamento do equipamento, a cuba 
vibra em frequências ultrassonoras (daí o nome cuba de limpeza por ul-
trassom). A vibração da cuba é da ordem de 40.000 Hz. Somada à ação do 
detergente, o processo proporciona a limpeza e desobstrução dos canais 
da válvula injetora sem a necessidade de uso de abrasão. O objetivo é a 
desobstrução das válvulas injetoras sem o risco de danificá-las.

O sistema de limpeza por ultrassom baseia-se no fenômeno da cavi-
tação, que é a formação de milhões de microbolhas de vácuo no meio lí-
quido que destroem a partícula de sujeira. Esse fenômeno funciona como 
uma escovação invisível que não agride, não desgasta nem danifica a su-
perfície da peça. 

Esse tipo de limpeza é capaz de remover os mais diversos tipos de 
sujeiras orgânicas e inorgânicas, como: óleos, graxas, cavaco, carbonização, 
oxidação, verniz e borras causadas pelos combustíveis de baixa qualidade. 
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Figura 71: Cuba de limpeza por ultrassom.
Fonte: Sergio Santos

 » APARELHO DE TESTE DE VÁLVULAS INJETORAS

Os aparelhos de teste de válvulas injetoras são equipamentos ele-
troeletrônicos desenvolvidos para a realização de diversos testes em válvu-
las injetoras. Fisicamente, esses aparelhos possuem 4 (quatro), 6 (seis) ou 8 
(oito) provetas montadas sobre uma base. Em alguns modelos, o conjunto 
é acompanhado de uma pistola de luz estroboscópica. As válvulas injeto-
ras são montadas em um suporte logo acima das provetas. A função da 
pistola de luz estroboscópica é permitir a visualização da forma do spray 
e a capitação do volume do líquido de teste.

  
Figura 72: Aparelho de medição de vazão de válvulas injetoras.

Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos



FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

107

O aparelho de teste de válvulas injetoras dispõe de testes adicionais 
que permitem um perfeito diagnóstico das válvulas injetoras. Com isso, o 
técnico pode fornecer um laudo técnico para o cliente baseado em testes 
mensuráveis. Permite também testar o funcionamento das válvulas injeto-
ras após o procedimento de limpeza.

 » TESTE DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Esse teste permite verificar o estado da bobina eletromagnética de 
acionamento das válvulas injetoras. Consiste em medir a resistência elétri-
ca da bobina de acionamento da válvula injetora e, dessa forma, revelar 
curtos-circuitos na bobina, circuito aberto ou resistência fora do especi-
ficado pelo fabricante. A resistência elétrica das válvulas injetoras varia 
conforme o modelo, no entanto, sua variação normalmente é de 1 Ohm e 
16 Ohms. É importante salientar que por se tratar de uma bobina, é nor-
mal que ocorra diferença de valores de resistência entre a bobina de uma 
válvula e outra, porém, essa resistência não pode ser superior a 10% para 
mais ou para menos.

 » TESTE DE ESTANQUEIDADE

Esse teste verifica a vedação das válvulas injetoras e a existência de 
vazamento. Consiste em submeter as válvulas injetoras a uma pressão en-
tre 10% e 30% maior que a sua pressão de trabalho com a válvula injetora 
fechada. No caso de gotejamento, a válvula injetora deve ser limpa na cuba 
de ultrassom e testada novamente. Caso o gotejamento persista, a válvula 
injetora deve ser substituída.
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 » TESTE DE PULVERIZAÇÃO DAS VÁLVULAS 
INJETORAS

O teste de pulverização ou teste de spray, como é popularmente co-
nhecido, consiste na aplicação de pressão de trabalho nas válvulas injetoras 
com tempo de acionamento similares aos utilizados no sistema veicular. 
Esse teste permite a visualização da pulverização da válvula, a qual deve 
ser semelhante a um “leque” homogêneo e contínuo. A descontinuidade 
ou assimetria do “leque” indica problemas na válvula injetora. Esse pode 
ser um simples problema de sujidade ou problemas mais complexos que 
comprometem a válvula. 

Figura 73: Formas de spray da válvula injetora.
Fonte: http://www.jmautocenter.net.br

 » TESTE DE EQUALIZAÇÃO OU TESTE DE VOLUME DE 
INJEÇÃO

O teste de equalização ou volume de injeção tem a função de medir 
o volume da vazão das válvulas injetoras. Nesse teste, o volume injetado é 
mantido nas provetas até que o técnico dê um comando para esvaziar as 
provetas. Em veículos dotados de sistema de injeção eletrônica monopon-
to (uma única válvula injetora) o volume de injeção é comparado a uma 
tabela que indica o volume máximo e mínimo que deve ser injetado pela 
válvula em um determinado período de tempo. Nos veículos dotados de 
sistema de injeção eletrônica multiponto (uma válvula injetora por cilin-
dro), além de comparar o volume de combustível injetado em um período 
de tempo a uma tabela, o técnico deverá comparar o volume injetado por 
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todas as válvulas injetoras. De forma geral, uma diferença de até 10% no 
volume de injeção é aceitável, mas esse valor é apenas um referencial de-
vendo o técnico consultar a literatura técnica do veículo.

Figura 74: Teste de volume de injeção.
Fonte: Sergio Santos

Na maioria dos aparelhos o teste pode ser feito em várias frequên-
cias de pulsação, que está descrita em rpm (rotação por segundos), pois 
nesse ajuste o aparelho simula a frequência de pulsos de uma válvula inje-
tora como se ela estivesse montada no veículo. Normalmente, essa regu-
lagem se inicia em 1.000 rpm (simulação do funcionamento das válvulas 
injetoras com o motor em marcha lenta) e pode alcançar os 6.000 rpm ou 
mais. Existem aparelhos que simulam rotações de até 15.000 rpm, porém 
são utilizadas para aplicações específicas.

 » TESTE DE CICLO CONTÍNUO

Alguns aparelhos dispõem da função teste de ciclo contínuo (o nome 
pode variar conforme o fabricante). Nesse teste o aparelho mantém as 
válvulas injetoras pressurizadas e as aciona ciclicamente alternando entre 
pulsos (acionamento das válvulas injetoras por um curtíssimo período de 
tempo) e jatos (acionamento das válvulas injetoras por um período maior 
de tempo). Além de permitir que o técnico visualize o comportamento 
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das válvulas injetoras, ele auxilia na sua limpeza, e o volume injetado não 
é acumulado nas provetas.

 » TESTE DE CICLO ÚNICO (JATO OU PULSO)

Esse teste é similar ao teste de ciclo contínuo e tem a mesma função, 
porém permite que o técnico selecione pulsos ou jatos separadamente.

 » TESTE DE ACELERAÇÃO OU TESTE ACELERADO

Teste de aceleração ou teste acelerado consiste na manutenção das 
válvulas injetoras pressurizadas e aciona as válvulas injetoras, como no tes-
te contínuo. Contudo, é realizado automaticamente e se inicia com baixa 
velocidade de pulsação (normalmente 1.000 rpm) e vai até 5.000 rpm ou 
6.000 rpm (dependendo do fabricante) com aumento gradativo.

 » SCANNER AUTOMOTIVO

De forma simples, o scanner automotivo é um aparelho que tem a 
função de realizar a comunicação entre o técnico e o veículo. Ele se comu-
nica com o módulo de injeção eletrônica, coleta dados, armazena tempo-
rariamente, decodifica as informações e as apresenta ao técnico por meio 
de uma tela que pode ser do próprio aparelho ou de um PC. O scanner 
também permite que o técnico atue no módulo, acione atuadores, acesse 
memória de falhas e apague as falhas memorizadas.

Os scanners automotivos possuem dezenas de funções:

• Visualizar memória de falhas.
• Apagar memória de falhas.
• Acionar bobinas de ignição.
• Acionar relé da bomba de combustível.
• Acionar a válvula de purga do canister, entre outras.
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Apesar de essas funções variarem conforme o aparelho utilizado, 
vamos abordar algumas.

Atenção: Os scanners automotivos fazem apenas uma interface en-
tre o técnico e o módulo de injeção eletrônica. Dessa forma, devem ser 
encarados como uma bússola, ou seja, apesar de eficaz e eficiente, dão ao 
técnico apenas uma direção, um caminho a seguir.

Lembre-se de que sempre que o scanner diagnosticar um defeito, 
o técnico deve testar o componente apontado pelo aparelho. Deve-se ter 
em mente que fatores externos à injeção eletrônica, como alternador, ten-
são da bateria, velas, cabos de vela, combustível, entre outros, influenciam 
diretamente o funcionamento do motor e da injeção eletrônica. Por esse 
motivo, sempre que utilizar o scanner para fazer um diagnostico e o apa-
relho “condenar” algum componente certifique-se de que o diagnóstico 
está correto. Para isso, teste o componente verificando sua alimentação, 
a continuidade e a integridade dos circuitos que ligam o componente ao 
módulo de injeção eletrônica.

Figura 75: Scanner automotivo PDL5500 Sun.
Fonte: http://www.fuerst-diagnoseshop.de

 » VISUALIZAR MEMÓRIA DE AVARIAS

O módulo de injeção eletrônica memoriza as avarias. Mesmo avarias 
temporárias, como um contato deficiente em uma conexão a um sensor, 
ou um defeito intermitente, são armazenadas na memória de avarias e 
somente serão apagadas com o auxílio de um scanner automotivo. Essa 
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função ajuda o técnico a identificar os defeitos existentes e os que podem 
não estar acontecendo no momento, mas já ocorreram.

Figura 76: Scanner Automotivo PDL5500 Sun.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » APAGAR MEMÓRIA DE AVARIAS

A memorização de avarias pelo módulo de injeção eletrônica é uma 
característica dos sistemas de injeção eletrônica digital. No entanto, defei-
tos memorizados anteriormente podem atrapalhar o diagnóstico. Por esse 
motivo, essa função é disponibilizada.

Figura 77: Scanner Automotivo PDL5500 Sun.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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 » LEITURAS DO SISTEMA

Essa função permite verificar várias condições do sistema. Algumas 
podem ser visualizadas com motor parado e a ignição ligada. Outras, exi-
gem que o motor esteja funcionando ou o veículo esteja em movimento. 
Seguem algumas dessas visualizações: 

• Acionamento do relé da bomba de combustível.
• Avanço do ponto de ignição.
• Rotação do motor.
• Temperatura do líquido de arrefecimento do motor.
• Temperatura do ar ambiente.
• Posição da borboleta de aceleração.  
• Tempo de injeção. 
• Tensão de alimentação do potenciômetro da borboleta.
• Eletroválvula de purga do canister. 
• Tensão de alimentação do aquecedor da sonda lambda.
• Valor do integrador lambda. 
• Tensão da bateria. 
• Recebimento do sinal de velocidade do veículo.
• Valores de adaptação utilizados para o motor de passo.
• Circuito elétrico da sonda lambda aberto ou fechado.
• Tensão do sensor de fluxo de ar, entre outros.

Figura 78: Scanner Automotivo PDL5500 Sun.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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 » AJUSTES E PROGRAMAÇÕES

Essas funções permitem a configuração ou a inicialização de parâ-
metros dos sistemas, como: 

• Adaptação do combustível (etanol, gasolina). 
• Zerar os parâmetros auto-adaptativos. 
• Programação de chaves codificadas. 
• Ajuste do sensor de rotação. 

 » LEITURAS PARAMETRIZADAS

A opção de leitura parametrizada permite que o operador compare 
a variação da leitura dentro de um intervalo predeterminado. Se a leitura 
for menor do que o mínimo ou maior que o máximo, o scanner avisa o 
técnico com um sinal sonoro ou um pisca com uma tarja vermelha no 
display do aparelho.

 » LEITURAS GRÁFICAS

Essa opção permite que o operador visualize a variação da leitura de 
maneira análoga a um osciloscópio.

Figura 79: Scanner Automotivo PDL5500 Sun.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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 » LEITURA MODO GRADE

Essa opção permite que o operador visualize uma leitura por vez, 
porém em tamanho ampliado. É útil quando o operador precisa fazer al-
gum ajuste ou reparo manual no sistema com o scanner um pouco mais 
distante. Nesse caso, a leitura ampliada ajuda a visualização das leituras.

 » TESTES ESTÁTICOS

Testes estáticos são testes que o scanner realiza com o motor do 
veículo parado. Apesar de não ser possível testar todos os sensores e atua-
dores com esse tipo de teste eles podem ajudar muito o reparador, prin-
cipalmente quando o defeito impede que o motor do veículo entre em 
funcionamento. Alguns exemplos de componentes que podem ser testa-
dos são:

• Temperatura do líquido de arrefecimento.
• Temperatura do ar atmosférico.
• Válvulas injetoras de combustível.
• Eletro ventilador do líquido de arrefecimento (ventoinha).
• Relé da bomba de combustível, entre outros.

 » TESTES DINÂMICOS

Os testes dinâmicos são testes que o scanner automotivo somente 
consegue realizar com o motor do veículo em funcionamento, como: 

• Pressão no coletor de admissão.
• Sensor de rotação.
• Sensor de fase, entre outros.
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 » TIPOS DE SCANNERS

Há no mercado uma infinidade de modelos de scanners automoti-
vos. São encontrados aparelhos para todas as necessidades e de todos os 
valores. Os mais comuns são os que atendem uma grande gama de veícu-
los e montadoras. Esses scanners são chamados de universais. Há ainda 
os scanners que são dedicados às montadoras. Estes atendem única e ex-
clusivamente a montadora. É o caso do VAG ou VAS, que são scanners 
dedicados a VW e AUDI, ou o TECH, da General Motors. 

De forma geral, as oficinas multimarcas usam scanners universais, 
pois com um único aparelho é possível atender a uma infinidade de veícu-
los. Já as concessionárias e oficinas autorizadas usam os scanners específi-
cos para a marca do veículo.

Figura 80: Scanner VAG VW e Tech GM.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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Os veículos de combustão interna (motores a gasolina, etanol, GNV 
e Diesel) são um avanço em relação aos antigos veículos com motores 
de combustão externa (a vapor). Os motores de combustão interna têm 
como característica um melhor aproveitamento energético quando com-
parados aos motores de combustão externa.

Os motores de combustão interna se dividem em motores: 

• Ciclo Otto.
• Ciclo Diesel. 
• Motores de dois tempos.

Abordaremos aqui apenas os motores ciclo Otto.

Para que ocorra a combustão, é necessário a presença de três 
elementos: 

• Combustível.
• Comburente. 
• Calor.

No caso do motor ciclo Otto, o combustível pode ser gasolina, eta-
nol, uma mistura destes ou GNV. O comburente é o oxigênio presente no 
ar atmosférico, e o calor é fornecido pela centelha da vela de ignição.

Figura 81: Triângulo do fogo.
Fonte: Sergio Santos
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Para que a queima seja eficiente o combustível deve ser misturado 
ao ar atmosférico em uma proporção correta. Nos motores mais antigos 
essa mistura era providenciada pelo carburador; nos motores atuais, essa 
mistura é providenciada pelo sistema de injeção eletrônica.

Nos modernos sistemas de injeção eletrônica, o calculador da inje-
ção eletrônica ou o módulo, como é popularmente conhecido, calcula a 
quantidade de combustível exata para ser injetado no momento do ciclo 
de admissão. A variação do momento da emissão da centelha também é 
providenciada para atingir o melhor desempenho do motor com o menor 
consumo de combustível. 

Os sistemas de injeção eletrônica, assim como os sistemas carbura-
dos, não atuam de forma isolada. Para que o sistema de injeção eletrônica 
forneça a quantidade de ar e o combustível correto para o funcionamento 
do motor é necessário a presença de um sistema complementar que arma-
zene, filtre e distribua o combustível no volume e na pressão adequados. 
Adicionalmente, também filtre e forneça o ar atmosférico na quantida-
de e qualidade necessárias. Esse sistema é conhecido como sistema de 
alimentação.

É constituído basicamente dos seguintes componentes: 

• Tanque de combustível.
• Tubos de alimentação de combustível. 
• Tubos de retorno de combustível.
• Tubo distribuidor de combustível.
• Filtro de combustível.
• Canister.
• Bomba de combustível.
• Filtro de ar.
• Dutos do filtro de ar.
• Sistema de injeção eletrônica.
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 » TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Os veículos com motores de combustão interna são dotados de um 
reservatório de combustível conhecido como tanque de combustível. Ele 
tem a função de permitir certa autonomia ao veículo, armazenar combus-
tível de forma segura e atuar como suporte físico para outros componen-
tes, como medidor de nível de combustível, prefiltro, filtro de combustível 
e bomba de combustível. Nos modelos mais antigos, esse reservatório era 
confeccionado em chapas de aço revestidas com material anticorrosivo, 
como estanho, chumbo ou cromo.

Atualmente, os veículos são equipados com tanque de combustí-
vel confeccionado em material termoplástico. Esses reservatórios trazem 
inúmeras vantagens em relação aos tanques confeccionados em chapas de 
aço, como resistência à corrosão, possibilidade de maior variação de for-
matos, maior resistência ao impacto e à perfuração mecânica.

 » TUBO DE ENCHIMENTO

O tanque de combustível é ligado a um tubo de enchimento que 
permite seu abastecimento e está de um lado ligado ao tanque, e do outro 
a um bocal com tampa. Normalmente, nesse tubo se observa um respiro 
com válvula, que permite a entrada de ar no tanque e a saída de vapores. 
Em veículos modernos, essa saída de vapores é direcionada a outro reser-
vatório conhecido como Canister. 

Figura 82: Tanque de combustível veicular com destaque para o tubo de enchimento.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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 »  TUBOS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DE 
COMBUSTÍVEL

O combustível é conduzido até o motor e o excesso retorna para o 
tanque por meio de tubos, confeccionados em material metálico (aço ou 
cobre) ou termoplásticos, sendo estes os mais utilizados atualmente. 

 »  FILTRO DE COMBUSTÍVEL

O combustível presente no tanque de combustível do veículo ge-
ralmente contém impurezas, que são resultado do próprio processo de 
fabricação, transporte e armazenamento, sendo estas prejudiciais ao mo-
tor e, principalmente, ao sistema de injeção eletrônica. Para reter essas 
impurezas são instalados na linha de combustível dois fi ltros. Um prefi ltro 
acoplado à própria bomba de combustível com a função de reter as im-
purezas mais grosseiras (como areia, por exemplo) e o fi ltro principal cuja 
função é reter as impurezas de menor diâmetro.

Os fi ltros de combustível podem ser desmontáveis ou blindados. 
Os fi ltros desmontáveis normalmente possuem elementos fi ltrantes con-
feccionados em malha metálica, cerâmica porosa ou papel microporoso.

Os fi ltros blindados possuem uma carcaça metálica ou plástica e um 
núcleo de papel microporoso. Os fi ltros de combustível possuem sentido 
de montagem. A inversão no momento da montagem diminui sua vida útil 
e compromete seu funcionamento.

Figura 83: Filtro de combustível veicular.
Fonte: http://www.seineca.com
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Figura 84: Filtro de combustível acoplado à bomba de combustível.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » BOMBA DE COMBUSTÍVEL

O combustível é sugado do tanque por meio de uma bomba elétrica 
que fornece o combustível sobre pressão ao tubo de alimentação. Este, 
por sua vez, fornece combustível ao tubo distribuidor onde estão fixadas 
as válvulas de injeção de combustível. A fim de manter a linha de combus-
tível continuamente pressurizada, a bomba de combustível fornece vazão 
e pressão de combustível superior à necessária para o funcionamento do 
motor. A bomba de combustível é composta por duas partes distintas 
montadas dentro de um invólucro. Uma é composta por um motor elétri-
co, que funciona em corrente contínua fornecida pela bateria por meio de 
um relé comandado pelo módulo de injeção eletrônica. A outra, é a bomba 
propriamente dita, que é acionada pelo motor elétrico e tem a função de 
fornecer o volume de combustível mantendo o fornecimento mesmo com 
as restrições que há no sistema. Estas existem para criar pressão dentro do 
sistema de alimentação de combustível.

Apesar de estar dentro do tanque de combustível, a bomba elétrica 
de combustível não apresenta nenhum risco de iniciar um processo de 
combustão espontânea e explosão, pois dentro do tanque não há nenhuma 
mistura em condições de combustão. A bomba de combustível não deve 
ser recondicionada, devendo ser testada e substituída quando necessário. 
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Figura 85: Bomba de combustível veicular.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » TUBO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL

Os tubos distribuidores de combustível (flauta de combustível) po-
dem ser confeccionados em material metálico ou termoplástico, sendo 
este último o mais comum em veículos modernos. A principal função do 
tubo distribuidor de combustível é fornecer combustível para as válvulas 
injetoras, atuar como suporte físico para as válvulas injetoras e, em alguns 
casos, atuar como suporte para o regulador de pressão de combustível.

Figura 86: Tubo distribuidor com resistência.
Fonte: http://www1.uol.com.br
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 » CANISTER

O canister, ou filtro de carvão ativo, é um componente do sistema 
de alimentação que contém carvão ativado responsável por armazenar os 
gases de combustível que evaporam do tanque. Isso é necessário porque 
os vapores de combustível são tóxicos e poluentes. O canister está co-
nectado ao respiro do tanque e ao coletor de admissão do motor por 
meio de mangueiras. Entre eles há uma válvula eletromagnética conhecida 
como válvula de purga do canister, que normalmente é fechada, ou seja, 
permanece fechada até ser alimentada. Assim que o motor entra em fun-
cionamento, o sistema de injeção eletrônica aciona a válvula em condições 
preestabelecidas para que o motor proporcione a combustão dos gases de 
combustível armazenados dentro do canister.

Figura 87: Sistema de controle de emissões evaporativas.
Fonte: https://cursosonline.mte-thomson.com.br

 » FILTRO DE AR E MANGUEIRAS

O filtro de ar e as mangueiras têm a função de captar o ar atmosfé-
rico e levá-lo até o motor. Esse sistema é montado de forma estratégica 
a fim de ocupar o menor espaço possível no compartimento do motor. 
Sua principal função é captar o ar a uma altura que dificulte a entrada de 
água externa. Em alguns modelos, observa-se na mangueira que leva o ar 
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até o motor uma derivação de menor diâmetro, que é ligada ao respiro do 
motor. A função dessa derivação é captar os gases provenientes da parte 
interna do motor, levá-los até a câmara de combustão e queimá-los com a 
mistura ar/combustível.

Figura 88: Sistema de desaeração do motor.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » FILTRO DE AR

Há vários tipos de filtro de ar no mercado automotivo:

• Laváveis (feitos de uma fina malha metálica).
• Banhados a óleo.
• Papel resinado.

 Independentemente da tecnologia empregada, o filtro de ar tem a 
função de reter impurezas suspensas no ar atmosférico. A vida útil de um 
filtro de ar varia conforme as condições de uso. Filtros de ar de veículos 
que trafegam em estradas empoeiradas têm menor vida útil do que aqueles 
que são usados em condições menos severas. Verifique periodicamente as 
condições do filtro de ar, pois o veículo perde potência e consome mais 
combustível quando o filtro de ar está comprometido. Adicionalmente, a 
vida útil do motor pode diminuir drasticamente.
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Figura 89: Filtro de ar automotivo.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » COLETOR DE ADMISSÃO

Nos motores carburados, ou equipados com sistemas de injeção 
monoponto, a mistura ar/combustível é realizada no carburador ou no 
corpo de injeção. O coletor de admissão tem a função de levar essa mistu-
ra até o motor, mantê-la o mais homogênea possível e amenizar a pulsação 
causada pelos ciclos do motor.

Para evitar que a mistura se condense antes de chegar ao motor, o 
coletor de admissão é construído de forma que a mistura ar/combustível 
mantenha uma velocidade constante durante o percurso entre o carbura-
dor ou corpo de injeção e o motor. Alguns coletores são equipados com 
sistemas que criam um “turbilhonamento”, homogeneizando ainda mais 
a mistura ar/combustível. Há ainda coletores equipados com sistemas de 
aquecimento que podem ser projetados de forma a aproveitar o calor dos 
gases do escapamento, aproveitando o calor da água do sistema de arrefe-
cimento ou ainda por meio de resistência elétrica. Nos três casos, a ideia é 
aquecer o coletor de admissão para que ele aqueça a mistura ar/combus-
tível no processo de admissão. Os coletores de admissão modernos, que 
equipam motores com sistemas de injeção multiponto, são fabricados em 
material termoplástico de alta resistência.
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Os coletores modernos são desenvolvidos de forma a atender os 
seguintes requisitos: 

• Levar o ar atmosférico até o motor.
• Criar condições para que o ar ao passar por seus dutos man-

tenha uma velocidade mínima (essa velocidade é importante 
para que o ar arraste o combustível para dentro do motor e crie 
uma mistura homogênea).

• Suporte para o corpo de borboletas e alguns sensores de inje-
ção eletrônica (nos veículos Flex com reservatório de gasolina 
para partida a frio, a gasolina é injetada no coletor de admis-
são próximo à entrada do cabeçote durante as partidas a frio).

Figura 90: Coletor de admissão.
Fonte: https://www.researchgate.net

 » SISTEMA DE EXAUSTÃO

O sistema de exaustão tem a finalidade de captar os gases prove-
nientes da queima da mistura ar/combustível e transportá-los até a parte 
traseira do veículo evitando que esses gases entrem no habitáculo onde 
estão os passageiros. Os sistemas de exaustão também atenuam os ruídos 
resultantes do processo de combustão e transformam os gases tóxicos 
eliminados pelo motor em gases inertes. O sistema de exaustão também 
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atua como suporte para os sensores de oxigênio (sonda lambda). Os com-
ponentes básicos de um sistema de exaustão automotivo são: 

• Coletor de escapamento.
• Catalisador.
• Tubos e silenciadores.

Figura 91: Sistema de exaustão.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » COLETORES DE ESCAPAMENTO

O coletor de escape, ou coletor de exaustão, é formado por um 
conjunto de tubos que captam diretamente no cabeçote do motor os gases 
provenientes da queima da mistura ar/combustível. Podem ser fabrica-
dos em diversos materiais, como ferro fundido, tubos de aço perfilados 
e aço inoxidável. O tipo de material empregado é escolhido levando em 
consideração o valor do projeto, as características do veículo e a potência. 
Veículos de baixa potência idealizados para uso no dia a dia normalmente 
são confeccionados em ferro fundido devido ao baixo custo. Veículos de 
alta potência utilizam coletores de aço inoxidável por terem maior coefi-
ciente térmico e, por esse motivo, ajudam a resfriar o cabeçote do motor.

De forma geral, há um tubo para cada cilindro do motor. Por exem-
plo, em um motor de seis cilindros o coletor de admissão será formado 
por seis tubos: um para cada cilindro. Para atender aos diversos formatos 
dos motores, os coletores de exaustão podem ser divididos em duas ou 
mais partes.
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Na maioria dos projetos modernos onde é visada a diminuição da 
emissão de gases nocivos provenientes dos gases de escapamento, o cole-
tor de exaustão acopla o catalisador. Isso ajuda a diminuir a emissão dos 
gases nocivos, pois o catalisador, que é um dos responsáveis pela diminui-
ção desses gases, necessita atingir 300 ºC para iniciar o processo catalítico. 
Dessa forma, quanto mais próximo o catalisador estiver do motor, mais 
rápido ele vai se aquecer e começar a atuar. Por outro lado, se o catalisador 
estiver longe do coletor de escape do motor, ele irá demorar mais tempo 
para iniciar sua atuação. É importante ressaltar que durante o tempo em 
que o catalisador estiver em processo de aquecimento, o veículo não terá o 
mesmo desempenho no que tange à conversão de poluentes, pois não es-
tará contando com a redução dos gases tóxicos realizada pelo catalisador.  

Figura 92: Coletor de escape com catalisador integrado.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » CATALISADOR

Catalisador, ou conversor catalítico, é um componente cuja função 
é diminuir a quantidade de gases prejudiciais ao meio ambiente e à saúde.  
A queima de combustível nos motores ciclo Otto produz Dióxido de 
Carbono (CO2) e água (H2O). Contudo, devido à queima incompleta do 
combustível (o oxigênio presente no ar atmosférico não reage completa-
mente com o combustível) há ainda a produção de Monóxido de Carbono 
(CO), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Dióxido de Enxofre (SO2). Devido 
à queima de impurezas provenientes da gasolina são produzidos também 
vapores de Hidrocarbonetos (CxHy). Estes compostos são eliminados 
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pelo escapamento do automóvel poluindo a atmosfera. Com exceção do 
vapor de água, todos os demais são altamente nocivos à saúde humana, 
aos animais e ao meio ambiente. Nos motores alimentados com etanol, a 
quantidade de NOx e de SO2 é desprezível, mas a eliminação de aldeídos é 
significativa e também constitui uma ameaça à saúde.

Para reduzir a quantidade de poluentes lançados na atmosfera, são 
necessários aperfeiçoamentos e melhorias constantes nos motores dos 
automóveis.

O catalisador é formado por uma “colméia” metálica feita de cerâ-
mica, formada por minúsculos canais que perfazem uma superfície total 
equivalente a quatro campos de futebol. Sobre essa colmeia são impreg-
nados aproximadamente 1,5 gramas de metais preciosos para promoção 
da catalise. Emprega-se uma mistura de paládio-ródio (para veículos a 
gasolina) e paládio-molibdênio (para veículos a álcool). A seguir, o cata-
lisador é enrolado em uma manta termo-expansiva que fixa, veda, isola 
termicamente e dá proteção mecânica ao componente. Por fim, o catali-
sador é montado dentro de uma carcaça de aço inoxidável, dando origem 
ao “conversor catalítico”. Esse conjunto é instalado no cano de escape 
do automóvel. Os catalisadores, em geral, são substâncias que aceleram 
determinadas reações ou as tornam possíveis, sem reagirem (isto é, eles 
não reagem, apenas aceleram). No caso dos catalisadores automotivos, as 
reações que são aceleradas são as que transformam poluentes (CO, NOx 
e CxHy) em compostos menos prejudiciais à saúde (CO2, H2O e N2). A 
seguir são apresentadas as reações proporcionadas:

• 2CO + O2 => 2CO2

• 2C2H6 + 7O2 => 4CO2 + 6H2O
• 2NO2 + 4CO => N2 + 4CO2

Todo catalisador está sujeito a sofrer o chamado “envenenamento” 
e, por consequência, perder sua ação. Para evitar isso, deve-se sempre utili-
zar gasolina de boa qualidade e evitar o uso de aditivos que não se conhece 
exatamente a composição química.
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Figura 93: Conversor catalítico.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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Como visto anteriormente, para que ocorra a combustão são neces-
sários três elementos fundamentais: 

• Combustível.
• Comburente.
• Calor.

 No caso dos motores ciclo Otto o calor necessário para início da 
combustão é fornecido pelo sistema de ignição. Os sistemas de ignição 
têm mostrado grande evolução no decorrer dos anos. Como exemplo po-
de-se citar a evolução das velas de ignição. As primeiras velas de que se 
tem conhecimento eram construídas de carvão mineral, já as atuais são 
construídas com eletrodo de Lítio. Os antigos sistemas eram comanda-
dos pelo platinado, já os atuais dispõem de ignição com ponto variável. 
Essa melhora é necessária haja vista a evolução dos motores ao longo do 
tempo. Motores mais potentes, mais econômicos, operando com tempe-
raturas cada vez mais elevadas e com maiores intervalos de manutenção 
demandam sistemas de controle eficientes.

Nos motores modernos, o sistema de ignição foi incorporado pelo 
sistema de injeção de combustível, porém, nos sistemas mais antigos ou 
nos veículos equipados com carburador o sistema de ignição é um sistema 
à parte. Nesse tópico será abordado sistema de ignição de forma separada 
para auxiliar a compreensão.

 » BOBINA DE IGNIÇÃO

O principal objetivo é o entendimento da geração da alta tensão ne-
cessária para a produção da centelha na vela de ignição. A tensão elétrica 
no automóvel é de 12 V e essa tensão é fornecida pela bateria do veículo. 
Logicamente essa tensão não é suficiente para produzir a centelha na vela 
de ignição. Dessa forma, essa tensão deve ser aumentada a valores que 
possam gerar uma centelha na vela de ignição. 
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A função da bobina de ignição é transformar a baixa tensão da bate-
ria em alta tensão. A bobina de ignição possui em seu interior um núcleo 
ferroso laminado e dois enrolamentos que são chamados de enrolamento 
primário e enrolamento secundário, ou simplesmente primário e secundá-
rio. A quantidade de espiras (voltas de fio) varia de bobina para bobina. 
As bobinas utilizadas em veículos com sistema de ignição com platina-
do possuem enrolamento primário de aproximadamente 350 espiras, que 
são feitas com um condutor (fio) de maior diâmetro quando comparado 
ao secundário. Estes estão conectados nos terminais positivo e negativo 
(terminais 15 e 1 / norma DIN). O enrolamento secundário, com apro-
ximadamente 20.000 espiras, é construído a partir de um condutor mais 
fino. Tem uma extremidade conectada na saída de alta tensão e a outra 
internamente conectada no enrolamento primário.

Figura 94: Bobina de ignição.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

No momento da partida do motor ocorrerá o movimento giratório 
do eixo do distribuidor. Isso se dá porque esse componente está mecani-
camente conectado ao motor e gira em sincronismo com ele. Esse eixo 
faz com que o platinado abra e feche dentro desse mesmo sincronismo. 
O platinado atua como um interruptor, abrindo e fechando o circuito 
elétrico do sistema de ignição. Quando esse circuito está fechado o enro-
lamento primário recebe uma corrente elétrica. Durante o tempo em que 
o circuito permanece fechado está sendo produzido um campo magnético 
no núcleo de ferro da bobina. Esse campo magnético vai aumentando até 
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alcançar seu ponto máximo. Nesse momento os contatos do platinado 
se abre acionado pelo eixo de ressalto do distribuidor interrompendo a 
circulação de corrente pelo circuito primário da bobina. Exatamente no 
momento da abertura do platinado a corrente elétrica que está circulando 
deve ser bruscamente interrompida. De modo instantâneo, o condensador 
atua como um acumulador, absorvendo eventualmente a corrente que po-
deria saltar (faísca) entre os contatos do platinado e danificá-los.

Figura 95: Circuito de ignição com platinado.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

Quando a corrente elétrica que circula pelo enrolamento primário 
(corrente primária) é bruscamente interrompida pelo platinado e con-
densador, o campo magnético que estava formado no núcleo de ferro é 
extinto rapidamente. As linhas magnéticas quando estão desaparecendo 
começam a induzir uma tensão no enrolamento secundário. Essa tensão 
é elevada em razão da relação entre as espiras do enrolamento primário e 
do enrolamento secundário. A alta tensão produzida no enrolamento se-
cundário passa pelo cabo de alta tensão até a tampa do distribuidor, indo 
pelo rotor e sendo distribuída uma vez para cada cilindro, de acordo com 
a ordem de ignição. A corrente de ignição sai da tampa do distribuidor, 
passa pelo cabo de vela e chega até a vela onde, por meio dos eletrodos, é 
produzida a centelha de alta tensão.
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 » ROTOR

O rotor é o componente que fica encaixado no eixo do distribuidor. 
Ele gira em sincronismo com o motor e tem a função de distribuir a alta 
tensão produzida pela bobina.

Figura 96: Distribuidor de ignição (destaque para o rotor).
Fonte: http://mzautoeletrica.blogspot.com

 » CABO DE IGNIÇÃO

A função dos cabos de ignição é conduzir a alta tensão gerada pela 
bobina até as velas de ignição. 

Figura 97: Cabo de velas.
Fonte: http://www.ngkntk.com.br
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Controle do ângulo de permanência: Em motores em que o sis-
tema de injeção comanda o sistema de ignição a unidade de comando 
também regula o ângulo de permanência para que o transformador de 
ignição obtenha sempre um tempo ideal de carga em qualquer regime de 
funcionamento do motor. Essa função leva em consideração a rotação do 
motor e a tensão de alimentação visando, mesmo que a bateria esteja com 
baixa carga, assegurar um ângulo de permanência mínimo para garantir a 
existência da centelha na vela de ignição.
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A função do sistema de injeção eletrônica é aperfeiçoar o rendi-
mento do veículo, diminuir a emissão de gases poluentes e melhorar a 
dirigibilidade. Para que isso seja possível, o motor necessita receber uma 
combinação de ar/combustível adequado à condição em todas as faixas 
de rotação e regimes de trabalho. Adicionalmente, o sistema de injeção 
eletrônica tem por função controlar a marcha lenta, o tempo de ignição, 
gerenciar estratégias, comunicar-se com a transmissão automática, ou au-
tomatizada, e em alguns casos gerenciar o comando de válvulas variável.

Para que tudo isso seja possível, o sistema de injeção eletrônica re-
cebe sinais de diversos sensores:

• De rotação do motor. 
• De fluxo de ar.
• De velocidade do veículo.
• De temperatura do ar.
• De temperatura do líquido de arrefecimento.
• De medição de pressão atmosférica, entre outros.

 O módulo de ignição recebe essas informações, faz cálculos, com-
para os valores com mapas preestabelecidos, toma decisões e comanda os 
atuadores, que injetam combustível e atuam sobre a borboleta de acele-
ração, gerando centelha para a ignição e regulando a marcha lenta, entre 
outras ações.
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Figura 98: Sensores e atuadores do sistema de injeção eletrônica.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » TOMADA DE DIAGNÓSTICO

Como vimos anteriormente, o scanner é um aparelho ou dispositivo 
que tem a finalidade de realizar a interface entre o veículo e o mecânico. 
Contudo, o scanner precisa se conectar ao automóvel de alguma forma. 
A solução encontrada pelos fabricantes de automóveis, de sistemas auto-
motivos e de scanners foi a criação de uma tomada que também fosse um 
sistema universal que servisse para todos os veículos ou, ao menos, para 
a maioria. Esse sistema de tomada universal é denominado OBD II (On-
Board Diagnostic). Contudo, nem sempre foi assim, houve um tempo em 
que cada fabricante de automóvel possuía sua própria tomada de diagnós-
tico. Existiam casos em que uma única montadora possuía até três tipos de 
tomada de diagnóstico diferentes. Foi em 1996, nos Estados Unidos e na 
Europa, que se adotou esse tipo de tomada. Em 2010, o sistema OBD II 
se tornou um sistema oficializado no Brasil. Na imagem a seguir temos a 
posição de cada um dos pinos da tomada de diagnóstico OBD II.
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Figura 99: Tomada OBD II.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » RAZÃO ESTEQUIOMÉTRICA

Razão estequiométrica, ou estequiometria, é o termo usado em quí-
mica para referir-se à mistura teoricamente perfeita. A estequiometria é 
usada frequentemente para balancear reações químicas.

Em mecânica automotiva, usamos essa expressão para definirmos 
a mistura correta de ar/combustível para uma combustão teoricamente 
perfeita. Os cálculos estequiométricos são feitos levando em consideração 
a massa dos produtos envolvidos na reação química e não o volume. No 
caso dos motores de combustão interna usa-se a massa de ar (peso em 
quilogramas) e a massa de combustível (peso em quilogramas). 

A seguir, é apresentada uma tabela com a relação estequiométrica 
para ar/combustível. 

Combustível Relação 
Gasolina pura 15:1 

Etanol (álcool de cana-de-açúcar) 9:1
Metanol (álcool da madeira) 6,5:1 
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Essa tabela mostra que para a gasolina a mistura ar/combustível 
ideal (estequiométrica) é de 15 para 1, ou seja, são necessários 15 kg de 
oxigênio para 1 kg de gasolina para que a combustão seja teoricamente 
completa. Observa-se que para o etanol são necessários 9 kg de oxigênio 
para 1 kg de etanol para que a mesma reação aconteça.

Dessa forma, quando a mistura ar/combustível queimada no motor 
for de 15:1 para motores a gasolina ou 9:1 para motores a etanol, dizemos 
que a mistura está correta ou estequiométrica. Contudo, se a mistura con-
tiver mais combustível do que o necessário para a condição estequiométri-
ca, se diz que a mistura é rica. Uma mistura de ar/combustível de 14:1 para 
gasolina seria um exemplo de mistura rica; por outro lado, se tiver menos 
combustível do que deveria, dizemos que a mistura é pobre. Uma mistura 
de 16:1 para gasolina seria um exemplo de mistura pobre.

Teoricamente falando, o ideal seria sempre uma mistura estequio-
métrica, porém o motor ciclo Otto atua nos mais diversos regimes de fun-
cionamento. Por esse motivo, em alguns momentos, o motor pode operar 
dentro da razão estequiométrica, mas há momentos em que para manter 
a dirigibilidade do veículo é necessário uma mistura um pouco mais rica. 
Em outras condições, há momentos que uma mistura pobre é aceitável. 
Contudo, isso ficará mais claro quando abordarmos as estratégias do sis-
tema de injeção eletrônica. 

O índice que indica a qualidade da mistura é denominado fator 
lambda (λ), que, na realidade, é a comparação de duas relações ar/com-
bustível, sendo estes o real e o ideal.

Como exemplo se pode analisar a equação a seguir para um proces-
so de combustão com etanol. Como foi dito anteriormente, para se ter 
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uma combustão teoricamente perfeita deve-se ter uma relação ar/com-
bustível de 9:1 (9 partes de ar para 1 de combustível). Essa é a condição 
ideal. Se na condição real essa relação estiver presente, dizemos que o fator 
lambda é igual a 1.

Por outro lado, se a mistura ar/combustível estiver rica na condição 
real, dizemos que no processo existe falta de ar. Como exemplo iremos 
considerar que na condição real a relação ar/combustível seja 8,6:1. Dessa 
forma, o fator lambda será menor que 1. Dizemos que nessa condição a 
mistura é rica.

Uma condição em que a mistura ar/combustível é pobre indica que 
existe excesso de ar. Como exemplo, iremos considerar que na condição 
real a relação ar/combustível seja 9,6:1. Dessa forma, o fator lambda será 
maior que 1. Dizemos que nessa condição a mistura é pobre.
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 » ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS

DRIVE BY WIRE

Drive by wire (controlado por fio) é conhecido como “acelerador ele-
trônico”. Esse sistema foi inicialmente desenvolvido pela Fórmula 1, po-
rém, hoje, além dos automóveis de passeio o sistema já equipa caminhões, 
caminhonetes, máquinas e embarcações.

O acelerador eletrônico substitui o cabo de aço que fazia a ligação 
mecânica entre o pedal do acelerador e a borboleta de aceleração. Nesse 
sistema, o cabo é substituído por um conjunto eletrônico composto por 
um sensor de aceleração situado no pedal do acelerador, sensor de posição 
da borboleta, motor da borboleta de aceleração e chicote, sendo o sistema 
comandado pelo módulo de injeção eletrônica.

Entre as vantagens desse sistema pode-se citar:

• Melhor resposta do motor.
• Aceleração mais suave.
• Economia de combustível.
• Melhor dirigibilidade.

Figura 100: Corpo de borboletas e pedal do acelerador.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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CUT-OFF

O Cut-off (cortar, em inglês) é uma estratégia que visa diminuir ou 
cortar totalmente a injeção de combustível com a finalidade de reduzir o 
consumo e as emissões de poluentes. Essa estratégia é adotada em regimes 
de desaceleração do veículo com rotações acima de 1.200 rpm (alguns 
fabricantes podem utilizar rotações de até 1.700 rpm). Na prática, em um 
veículo com injeção eletrônica, sempre que o condutor desacelerar, man-
ter o câmbio engatado e a rotação estiver acima do valor preestabelecido 
pelo fabricante, o sistema de injeção eletrônica adotará a estratégia Cut-off.

REGULAGEM CLOSED-LOOP – CIRCUÍTO FECHADO

O sensor de oxigênio (lambda) envia um sinal de tensão ao módulo 
de injeção eletrônica. Baseado nesse sinal, o módulo de injeção eletrônica 
comanda o sistema de injeção de combustível para que a mistura torne-se 
mais rica ou mais pobre. O módulo de injeção possui um programa que 
controla um limite, a fim de definir se a mistura é pobre ou rica. Portanto, 
o módulo de controle varia o volume de combustível injetado no motor na 
tentativa de manter a mistura a mais equilibrada possível. 

Contudo, o sistema de injeção eletrônica não atua constantemente 
no modo circuito fechado. Há momentos em que o módulo de injeção 
eletrônica abandona a observação do valor de tensão da sonda lambda. 
Essa condição acontece em regime de plena carga, durante o corte de 
combustível em desaceleração, fase de aquecimento do motor e na estra-
tégia “Dash-pot”. 
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Figura 101: Sistema de injeção eletrônica (condição de closed-loop).
Fonte: https://www.researchgate.net

GESTÃO DO ELETROVENTILADOR DO RADIADOR

Em alguns sistemas de injeção eletrônica, o módulo controla di-
retamente o funcionamento do eletroventilador do radiador em função 
da temperatura do líquido de arrefecimento do motor e da ativação do 
sistema de climatização. O módulo de injeção monitora a temperatura por 
meio do sensor de temperatura da água, que pode ou não ser o mesmo que 
o sistema utiliza para monitorar a temperatura para outras funções, como 
partida a frio, por exemplo.

O módulo de injeção ativa o eletroventilador quando a temperatura 
supera valores preconizados pelo fabricante. Esse valor é normalmente 
em torno dos 97 ºC com uma tolerância média de 2 ºC para mais ou para 
menos. Esse valor pode ser maior ou menor em função do tipo de motor. 
O eletroventilador é desativado assim que a temperatura do líquido de 
arrefecimento decresça 3 ºC abaixo da temperatura de ativação.

Em veículos que possuem eletroventilador com duas velocidades, a 
primeira velocidade é ativada quando o líquido de arrefecimento supera o 
primeiro valor preconizado pelo fabricante que normalmente é em torno 
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de 97 ºC, e a segunda velocidade por volta dos 103 ºC. Assim como na 
primeira velocidade, quando o eletroventilador é desativado, a tempera-
tura do líquido de arrefecimento decresce 3º C abaixo da temperatura da 
primeira ativação.

O módulo de injeção eletrônica aciona o eletroventilador na primei-
ra velocidade quando é acionado o sistema de ar condicionado, mesmo 
que a temperatura do líquido de arrefecimento esteja menor que a tem-
peratura preconizada pelo fabricante para acionar a primeira velocidade.

Em alguns modelos de veículos, o eletroventilador é acionado sem-
pre que o módulo de injeção não receber ou não reconhecer o sinal en-
viado pelo sensor de temperatura. A vantagem dessa estratégia é que se o 
sensor de temperatura estiver danificado, desconectado ou com fios inter-
rompidos, o eletroventilador é acionado. Essa estratégia minimiza a possi-
bilidade de superaquecimento do motor.  

Em veículos equipados com carburador, ou veículos equipados com 
sistema de injeção eletrônica de primeira geração, esse controle é realizado 
por um interruptor térmico conhecido como “cebolão”.

Figura 102: Esquema elétrico (diagrama de acionamento do eletroventilador).
Fonte: http://www.hackinglife.com.br

LIMITADOR DE GIROS

Limitador de giros é uma estratégia que tem o objetivo de evitar 
que o motor sofra danos por excesso de rotação. O valor varia de motor 



Escola do Mecânico

152

para motor e pode ser realizado interrompendo totalmente a injeção de 
combustível e retomando a injeção assim que a rotação decrescer abaixo 
do valor de corte. Em alguns casos, o corte é realizado apenas diminuindo 
o tempo de injeção de combustível.

ESTRATÉGIA DASH-POT

A estratégia Dash-pot é adotada pelo sistema de injeção eletrônica 
com a finalidade de diminuir a emissão de gases poluentes durante a desa-
celeração brusca do veículo. Durante uma desaceleração rápida a pressão 
no coletor de admissão cai a níveis muito abaixo dos encontrados em 
situações normais. Isso faz com que a quantidade de ar atmosférico pre-
sente na câmara de combustão seja pequena em relação ao que seria ideal. 
Portanto, a mistura fica extremamente rica durante algum tempo, o que faz 
com que o motor emita grandes quantidades de hidrocarbonetos.

Para evitar isso, o sistema de injeção eletrônica mantém a borboleta 
de aceleração com abertura mínima. Isso permite uma pequena entrada 
de ar minimizando a condição de mistura rica. Veículos dotados do sis-
tema Drive by wire atuam com um fechamento retardado da borboleta de 
aceleração, evitando solavancos durante a desaceleração e provocando a 
diminuição da formação de hidrocarbonetos.

RECIRCULAÇÃO DOS GASES DE ESCAPE

A válvula EGR (Exaust gas recirculation) é um dispositivo cuja fun-
ção é possibilitar a recirculação dos gases do escapamento. Nesse sistema, 
uma pequena quantidade de gases provenientes da queima da mistura ar/
combustível é redirecionada para a admissão. Esse procedimento diminui 
a temperatura de combustão e contribui para a diminuição dos níveis de 
emissão de NOx. 
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Figura 103: Sistema EGR.
Fonte: https://www.celtictuning.co.uk

AUTOADAPTAÇÃO

Os sistemas de injeção eletrônica possuem uma função de autoa-
daptação que tem a função de memorizar os desvios entre os parâmetros 
originais e as correções impostas pela sonda lambda. Esses desvios são 
causados pelo envelhecimento dos componentes do sistema de injeção 
eletrônica e pelo desgaste dos componentes do motor. Esses desvios são 
memorizados de forma permanente pelo módulo de injeção eletrônica 
permitindo uma adaptação do funcionamento do sistema às progressivas 
alterações do motor e envelhecimento dos componentes do sistema de 
injeção eletrônica. As correções memorizadas em um sistema de memória 
permanente não são perdidas mesmo desligando a bateria ou desconec-
tando o módulo do veículo. Quando o módulo de injeção eletrônica é 
substituído, ele necessitará adaptar-se ao veículo. Nesse período, alguns 
veículos podem apresentar falhas e até comprometer a dirigibilidade do 
veículo, mas esse comportamento tende a diminuir com o avanço do pro-
cesso de adaptação do módulo. Em alguns casos é necessário deixar o 
motor em funcionamento em marcha lenta por alguns minutos para que o 
módulo memorize as correções. As correções em regimes acima da mar-
cha lenta são memorizadas durante as condições normais de direção.
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PARTIDA E PÓS-PARTIDA

Em veículos que não possuem o sensor de fase não é possível o 
reconhecimento instantâneo da fase do motor no momento da partida. 
Utilizando a informação do sensor de rotação é possível o reconhecimen-
to da posição da árvore de manivelas pelo módulo de injeção. Dessa for-
ma, o sistema reconhece o ponto morto superior do primeiro cilindro 
(PMS) e a inclinação angular da árvore de manivelas. No entanto, o siste-
ma não identifica se o cilindro que está no PMS está terminando o tempo 
de compressão e iniciando o tempo de combustão ou terminando o tem-
po de escape e iniciando o tempo de admissão. Por esse motivo não é pos-
sível efetuar a injeção sequencial para a primeira injetada de cada cilindro. 
Durante as primeiras rotações do motor é efetuada a injeção simultânea de 
combustível (fullgroup), porque as variações da rotação na fase de marcha 
lenta não permitem um cálculo correto da fase de injeção. O tempo de 
injeção “base” é aumentado durante a partida. Depois da partida, quando 
o motor entra em funcionamento, o coeficiente é gradualmente reduzido, 
até desaparecer.

INJEÇÃO DE AR NO ESCAPAMENTO

Conforme exposto anteriormente, o catalisador somente tem con-
dições de realizar o processo catalítico quando atinge um valor mínimo 
de temperatura, por volta de 300 ºC. Para diminuir a emissão de gases 
poluentes na atmosfera, o catalisador deve atingir a temperatura de atua-
ção o mais rápido possível. Devido a essa impossibilidade nos primeiros 
momentos da partida, alguns sistemas utilizam métodos de diluição do gás 
de combustão após sua introdução no escapamento. Seu funcionamento 
baseia-se na captação de ar por uma bomba elétrica comandada pela ECU 
com injeção de ar no sistema de escape. Essa estratégia é desativada tão 
logo o catalisador atinja a temperatura de operação.
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Figura 104: Sistema com injeção de ar no escapamento.
Fonte: https://www.oficinabrasil.com.br

FUNCIONAMENTO A FRIO

Na condição de funcionamento a frio do motor ocorre uma defi-
ciência na combustão da mistura ar/combustível devido a vários fatores, 
como: 

• Baixa turbulência das partículas do combustível à baixa 
temperatura.

• Evaporação deficiente do combustível devido à baixa 
temperatura.

• Condensação de combustível nas paredes internas do coletor 
de admissão devido à baixa temperatura. 

Dessa forma, quando o ambiente em que o veículo opera apresenta 
baixa temperatura (normalmente abaixo de 15 ºC) o módulo de injeção 
eletrônica reconhece essa condição e corrige o tempo de injeção com base 
no sinal do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor e 
do sensor de temperatura do ar de admissão. Nessa condição, o módulo de 
injeção eletrônica aumenta o tempo de injeção obtendo uma mistura ar/
combustível mais rica. Com o aquecimento gradativo do motor o tempo 
de injeção vai diminuindo até a condição de tempo de injeção adequado 
para motor aquecido.
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PARTIDA A FRIO

Veículos movidos a etanol ou com sistema Flex-fuel tem dificuldade 
de entrar em funcionamento com temperaturas baixas e com volume de 
etanol no tanque superior a 80%. Para minimizar o problema, os veículos 
movidos a etanol ou veículos Flex-fuel devem ser equipados com sistemas 
que possibilitem a partida nessas condições de temperatura. Os sistemas 
de partida a frio surgiram no Brasil em julho de 1979 quando a FIAT 
lançou o FIAT 147 movido unicamente a etanol. Os veículos movidos a 
etanol necessitam de um sistema de partida a frio, pois esse combustível 
tem maior dificuldade de vaporização, o que dificulta sua combustão. 

Nas versões iniciais o sistema era dotado apenas de um reservatório 
de combustível com uma eletrobomba, um duto de condução do combus-
tível até o carburador, um interruptor térmico e, em alguns casos, uma ele-
troválvula que impedia que o vácuo do carburador sugasse o combustível 
do reservatório. O interruptor térmico fechava o circuito elétrico quando 
a temperatura do líquido de arrefecimento estava em uma temperatura 
inferior à sua temperatura de corte, liberando a passagem da corrente elé-
trica que vinha do comutador de partida. Então, a partir da partida em um 
dia frio a corrente que ia para o motor de partida (terminal 50) passava 
pelo interruptor térmico e alimentava a eletrobomba que pressurizava a 
gasolina no carburador.

Figura 105: Diagrama elétrico do sistema de partida a frio. 
Fonte: Prof. Moises Dutra
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Sistemas atuais não são mais controlados pelo comutador de partida 
e por um interruptor térmico. Esses sistemas são controlados pelo módu-
lo de injeção eletrônica que utiliza o sensor de temperatura do líquido de 
arrefecimento como referência e realiza a pressurização do combustível 
diretamente no coletor de admissão. Em países tropicais como o Brasil 
esse sistema requer uma atenção especial, pois o sistema permanece por 
longos períodos sem ser acionado. Adicionalmente, a gasolina presente no 
reservatório oxida (adquire coloração escura e depois aspecto de verniz). 
Essa condição facilita o entupimento de todo o circuito, sendo algumas 
vezes necessário desmontar todo o sistema de partida a frio para realizar 
uma limpeza no conjunto.

Figura 106: Sistema de partida a frio.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

FLEX START

O sistema Flex start também é um sistema de partida a frio, porém 
atua aquecendo o etanol que está no tubo de distribuição até aproximada-
mente 80 ºC. Esse etanol quando injetado consegue vaporizar e homoge-
neizar melhor com o ar atmosférico, podendo entrar em combustão com 
mais facilidade. Uma das vantagens desse sistema é o fato de não possuir 
reservatório com gasolina minimizando o problema de longos períodos de 



Escola do Mecânico

158

armazenamento sem utilização. Uma desvantagem é o tempo de aqueci-
mento do etanol. Por conta disso, uma estratégia de preparação do veículo 
foi desenvolvida. Ela inicia a atuação quando o condutor aciona o alarme 
do veículo destravando as portas. Nesse momento, o sistema eletrônico 
do veículo destrava as portas, liga a bomba de combustível para pressuri-
zar o sistema e confere a temperatura do líquido de arrefecimento. Se a 
temperatura do líquido de arrefecimento for igual ou menor que um valor 
predeterminado (normalmente 15 ºC ou 20 ºC, dependendo do veículo) o 
sistema eletrônico aciona o Flex start. Dessa forma, até o condutor abrir 
a porta, sentar no banco, afivelar o cinto de segurança, verificar a marcha 
engatada e dar partida, o sistema Flex start já concluiu ou está muito pró-
ximo de concluir seu objetivo.

Figura 107: Sistema Flex start.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

PLENA CARGA

A condição de plena carga ocorre sempre que o condutor faz uma 
forte aceleração. Nessas condições, o módulo de injeção eletrônica inter-
preta que o condutor quer o máximo de potência do motor. Sendo as-
sim, é necessário aumentar o tempo base de injeção para obter a máxima 
potência fornecida pelo motor. A condição de plena carga é detectada 
pelo módulo de injeção eletrônica por meio dos valores fornecidos pelos 
sensores de posição da borboleta e de pressão absoluta. Com base nes-
sas informações, o módulo de injeção eletrônica faz a devida correção, 



FUNCIONAMENTO, ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

159

aumentando o tempo base de injeção e ignorando os valores fornecidos 
pela sonda lambda.

CORREÇÃO BAROMÉTRICA

A pressão atmosférica varia em função da altitude e das condições 
atmosféricas. Essa variação barométrica influencia diretamente a massa de 
ar admitida pelo motor alterando sua eficiência volumétrica. Por definição, 
quanto maior a pressão atmosférica, melhor o enchimento do cilindro 
com ar atmosférico, e quanto menor a pressão atmosférica, menor o en-
chimento do cilindro. Por esse motivo, é necessário corrigir o tempo base 
de injeção visto que a relação estequiométrica deve ser mantida para qual-
quer condição de pressão. Essa correção é atualizada automaticamente 
pelo módulo de injeção eletrônica cada vez que o motor é desligado, em 
determinadas condições de posição da borboleta e do número de rotações.

Figura 108: Variação da pressão atmosférica em função da altitude.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

FUNÇÃO START/STOP

O sistema start/stop é uma tecnologia automotiva que desliga au-
tomaticamente o motor assim que o condutor para o veículo, e volta a 
funcionar assim que o condutor pisa na embreagem (veículos com trans-
missão mecânica) ou solta o freio (veículos com transmissão automáti-
ca). Esse sistema tem a função de reduzir o consumo de combustível e, 
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consequentemente, diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. 
Contudo, essa redução apenas é observada quando o veículo trafega em 
trânsito urbano. Dependendo da condição, essa redução pode ultrapassar 
os 8%, o que é uma diferença significativa em termos de diminuição da 
emissão de gases poluentes na atmosfera e de economia de combustível. 
O benefício adicional é a redução do desgaste natural de todos os compo-
nentes envolvidos no sistema. O desligamento do motor e a estagnação de 
componentes como alternador, correias, bomba d’água, bomba de óleo, 
fluido de arrefecimento e bomba de combustível proporcionam uma re-
dução significativa no desgaste desses componentes.

O funcionamento desse sistema baseia-se no desligamento do mo-
tor sempre que o veículo estiver parado. O sistema start/stop desliga o mo-
tor e religa ao perceber a intenção do motorista de colocar o veículo em 
marcha. Contudo, para que isso ocorra o sistema start/stop, em conjunto 
com o sistema de injeção eletrônica, necessita adotar várias estratégias, 
uma delas é a diminuição do tempo de partida. Uma partida normal leva 
aproximadamente 8 décimos de segundos, já uma partida do sistema start/
stop leva em media 4 décimos de segundos. Isso é possível devido à me-
morização da condição de parada do motor (posição do ângulo da Árvore 
de manivelas). Nessa condição, o desligamento do motor é realizado desa-
tivando apenas as válvulas injetoras e as bobinas de ignição. Dessa forma, 
a retomada de funcionamento fica facilitada com partidas mais rápidas. 
Algumas estratégias adicionais são aplicadas visando manter a integridade 
do motor e o conforto do condutor, como:

• O sistema somente entra em funcionamento após o líquido de 
arrefecimento atingir 40 ºC. Essa estratégia é adotada devido 
ao comprometimento da partida com o motor frio. 

• Caso a bateria não esteja devidamente carregada, o sistema 
não entra em funcionamento, pois ele depende da bateria para 
religar o motor.

• Com o ar condicionado ligado, ocorre o religamento automá-
tico do motor após algum tempo de parada. Isso é necessário, 
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pois o ar condicionado depende do funcionamento do motor 
para funcionar.

• Em veículos Flex-fuel o sistema fica desabilitado enquanto 
o sistema de injeção eletrônica estiver reconhecendo o com-
bustível, ou seja, ao reabastecer o veículo o sistema fica de-
sativado até o sistema reconhecer o combustível presente no 
tanque de combustível. Esse período de aprendizagem varia 
de veículo para veículo. A distância percorrida necessária para 
aprendizagem varia de seis a quinze quilômetros.

• O sistema não funciona se uma das portas ou o capô estiver 
aberto. 

• Em veículos com transmissão mecânica, se o condutor ativar 
e desativar o freio com frequência, o sistema start/stop religa 
o motor do veículo mesmo sem a ativação da embreagem. 
Essa estratégia é adotada para que o veículo mantenha o freio 
atuante mediante a aplicação de vácuo no servo freio.

Comparado ao sistema de injeção eletrônica convencional, o sis-
tema start/stop apenas acrescenta dois sensores: de bateria e de vácuo do 
servo freio. Acredita-se que será uma questão de tempo até que todos os 
automóveis sejam produzidos com o sistema start/stop. Isso será necessá-
rio para atender às normas de emissão de gases poluentes pelos veículos 
automotores e também pela necessidade de aumentar a vida útil dos com-
ponentes do automóvel. 

Figura 109: Arquitetura do sistema start/stop.
Fonte: http://br.bosch-automotive.com
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O sistema de injeção direta de combustível é uma evolução dos sis-
temas de injeção eletrônica indireta com o objetivo de melhorar a eficiên-
cia dos motores ciclo Otto. Obviamente, essa melhora de eficiência dimi-
nui o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. Segundo a 
Volkswagen da Alemanha esse sistema diminui em até 15% o consumo de 
combustível e, como consequência, há uma diminuição igual ou até maior 
na emissão de gases poluentes. Em um motor ciclo Otto (gasolina, etanol 
ou flex) dotado de injeção convencional de combustível, este é injetado no 
pé da válvula de admissão. Apesar de ser uma grande evolução em relação 
aos sistemas de injeção monoponto, onde o combustível é injetado no 
coletor de admissão e percorre um longo caminho até entrar na câmara de 
combustão, esse sistema ainda possui desvantagens. Parte do combustível 
injetado condensa no coletor ou na entrada do cabeçote devido à caracte-
rística mencionada anteriormente. Esse fenômeno prejudica significativa-
mente o funcionamento do motor, pois compromete a homogeneização 
do combustível ainda em estado líquido com o ar admitido. Esse tipo de 
queima não produz trabalho aproveitável pelo motor e ainda gera gases 
poluentes e material particulado. Outra desvantagem é a impossibilidade 
de fracionar o combustível injetado em duas ou mais partes.

No sistema de injeção direta, como o próprio nome sugere, o com-
bustível é injetado em alta pressão dentro da câmara de combustão. Isso 
elimina a possibilidade de condensação de combustível no coletor de ad-
missão e no duto de admissão do cabeçote. Além disso, o combustível 
injetado pode ser fracionado em duas ou mais injeções, e ainda tem a 
vantagem de ser pulverizado em alta pressão com variação entre 40 bar e 
120 bar, dependendo do regime de trabalho do motor. Isso possibilita uma 
melhor homogeneização da mistura ar/combustível.

Na figura a seguir é apresentada a arquitetura física do sistema de 
injeção direta de combustível MOTRONIC desenvolvida pela BOSCH. 
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Figura 110: Arquitetura do sistema de injeção direta de combustível.
Fonte: Prof. Moises Dutra

As principais diferenças físicas do sistema de injeção direta de com-
bustível em relação ao sistema de injeção indireta são:

• As válvulas injetoras que são construídas para atuar em alta 
pressão.

• O circuito de alimentação, que além da bomba de combus-
tível convencional no tanque de combustível conta com uma 
bomba de combustível secundária de alta pressão.

• O sensor de oxigênio (sonda lambda) de banda larga.
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• O conjunto de borboletas direcionadoras de ar.
• Em algumas aplicações, o topo de embolo é diferenciado vi-

sando aumentar o turbilhonamento do ar admitido. 
• Os sensores de pressão.

 » VÁLVULAS INJETORAS DE ALTA PRESSÃO

As válvulas injetoras de alta pressão estão fixadas no cabeçote e inje-
tam o combustível sob alta pressão diretamente na câmara de combustão. 
Seu funcionamento é semelhante ao das válvulas injetoras convencionais. 
Durante a injeção a bobina eletromagnética é energizada formando um 
campo eletromagnético, que desloca a agulha da válvula abrindo passagem 
para o combustível em alta pressão. Esse combustível passa por microfu-
ros e é injetado dentro da câmara de combustão. Quando a válvula injetora 
é desenergizada o campo magnético cessa e a agulha da válvula é pressio-
nada por uma mola de retorno até sua sede fechando, assim, a passagem 
do combustível.

As válvulas injetoras são acionadas por um circuito eletrônico que 
fica dentro do módulo de injeção eletrônica. Para que a válvula de inje-
ção eletrônica abra com maior rapidez, ela é acionada por um valor de 
tensão mais alto que o valor de tensão da bateria. Nos sistemas BOSCH 
MOTRONIC, usados pela Volkswagen, esse valor de tensão chega a 90 V, 
e a corrente elétrica pode chegar a 10 Ah. Quando a válvula injetora está 
totalmente aberta o valor de tensão diminui para 30 V e a corrente fica 
entre 3 Ah e 5 Ah. O sistema de injeção direta de combustível pode reco-
nhecer uma válvula injetora defeituosa. Quando isso acontece, o sistema 
aciona a luz de anomalia no painel de instrumentos e deixa de energizar a 
válvula. Ao substituir uma ou mais válvulas injetoras é necessário informar 
via scanner ao módulo de injeção para que ele se adapte a nova válvula.  
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Figura 111: Injeção direta de combustível.
Fonte: http://br.bosch-automotive.com

Figura 112: Válvula injetora de alta pressão.
Fonte: http://br.bosch-automotive.com

Cuidado: Ao manusear os fios e chicotes do motor, sobretudo os 
chicotes da válvula injetora, um valor de tensão contínua de 90 volts com 
uma corrente de 10 ampères é mais que suficiente para ferir ou até matar 
uma pessoa.
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 » BOMBA DE COMBUSTÍVEL DE ALTA PRESSÃO

A bomba de combustível de alta pressão normalmente é fixada no 
cabeçote do motor. Nos sistemas BOSCH MOTRONIC essa bomba é 
do tipo radial de três cilindros e é acionada pelo comando de válvulas 
do motor. Essa bomba gera menos oscilação no tubo de distribuição de 
combustível, pois cada um dos seus elementos está posicionado em um 
ângulo de 120º um do outro. A adoção de bomba de combustível de um 
único elemento também seria possível, porém seria necessário adotar um 
sistema de estabilização de pressão para manter a pressão no sistema mais 
estável e diminuir os ruídos gerados pela oscilação de pressão. O funcio-
namento da bomba de alta pressão é semelhante ao funcionamento das 
bombas de alta pressão utilizadas no sistema de injeção eletrônica Diesel. 
O eixo de acionamento da bomba de combustível de alta pressão é acio-
nado pelo eixo do comando de válvulas. No eixo de acionamento há um 
came excêntrico onde o anel de curso é fixado. Ao girar o eixo de aciona-
mento o came excêntrico e o anel de curso realizam o movimento osci-
lante dos três êmbolos da bomba. A admissão do combustível é realizada 
quando o êmbolo se movimenta da extremidade para o centro da bomba; 
e é bombeado quando o êmbolo realiza o movimento do centro da bomba 
para sua extremidade.

A bomba de alta pressão é alimentada por uma bomba de baixa 
pressão localizada dentro do tanque de combustível e tem seu funciona-
mento igual ao da bomba de combustível do sistema de injeção indireta. 
A bomba de alta pressão pode gerar pressões de até 200 bar, porém em 
funcionamento normal a pressão no sistema varia entre 40 bar e 120 bar. 
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Figura 113: Bomba de alta pressão.
Fonte: http://stratifiedauto.com

 » SENSOR DE OXIGÊNIO DE BANDA LARGA

Os sistemas de injeção direta de combustível podem trabalhar com 
a mistura ar/combustível extremamente pobre, podendo atingir um fator 
lambda igual a 3 ou até um pouco maior. Nessas condições, um sensor 
de oxigênio convencional torna-se ineficiente, pois sua faixa de trabalho 
é limitada, sendo capaz de aquisitar um valor de mistura pobre ou um 
valor de mistura rica. Nesse caso, é necessário usar um sensor que possa 
aquisitar valores mais extremos, como um valor de mistura muito pobre 
ou muito rico. Por esse motivo, o sistema de injeção direta trabalha com 
sensores de oxigênio de banda larga. Esse tipo de sensor também é usado 
em alguns modelos de injeção eletrônica indireta e em sistemas de injeção 
eletrônica Diesel. 

 » BORBOLETAS DIRECIONADORAS DE AR

As borboletas direcionadoras de ar estão localizadas no coletor de 
admissão, próximas ao cabeçote, podendo ainda ser montadas no próprio 
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duto de admissão do cabeçote. Sua função é regular o fluxo de ar dentro 
do cilindro de acordo com o modo de operação.

Para regular o fluxo de ar a válvula do coletor de admissão atua 
criando maior ou menor efeito venture, aumentando a velocidade do ar 
admitido, o que ocasiona uma maior turbulência da massa de ar dentro da 
câmara de combustão.

Na operação modo estratificado, modo homogêneo pobre e em 
partes do modo homogêneo a válvula direcionadora de ar é acionada e 
o canal inferior do cabeçote é fechado. Dessa forma, o ar admitido passa 
para a câmara de combustão somente pela parte superior do cabeçote. O 
ar admitido acelera ao passar pelo canal restrito e, dessa forma, cria maior 
turbulência dentro da câmara de combustão. Essa turbulência melhora a 
homogeneização da mistura ar/combustível. 

Figura 114: Borboleta direcionadora de ar.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » SENSOR DA POSIÇÃO DAS BORBOLETAS 
DIRECIONADORAS DE AR

As borboletas direcionadoras de ar, na maioria das vezes, estão 
montadas em um único eixo ou em dois eixos quando a disposição dos 
cilindros é em V. Em uma das extremidades desse eixo é montado o sen-
sor de posição. Sua função é reconhecer a posição das borboletas dire-
cionadoras de ar e informar ao módulo. Essa informação é importante, 
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pois a mudança da posição das borboletas direcionadoras de ar tem um 
papel importante nos modos de operação do sistema de injeção direta de 
combustível.

Esse sensor é do tipo resistivo e sua resistência varia de acordo com 
sua posição. A maioria das montadoras tem adotado o sensor com pista 
dupla, mas pode ser adotado em alguns casos um sensor de pista simples.

No caso de falha desse sensor, o módulo de injeção ignora as borbo-
letas direcionadoras de ar deixando de atuar sobre elas e passa a trabalhar 
apenas no modo homogêneo, mantendo a dirigibilidade do veículo.  

 » ATUADOR DA BORBOLETA DIRECIONADORA DE AR

Esse atuador está montado na extremidade do eixo de acionamento 
das borboletas direcionadoras de ar ou no meio dela. Nesse segundo caso, 
o acionamento é feito por meio de alavanca (mais comum nos motores 
com disposição dos cilindros em V). Sua função é atuar sobre o eixo das 
borboletas direcionadoras de ar mudando sua posição. Nele há um dia-
fragma que trabalha com a pressão negativa gerada pelo coletor de admis-
são e uma eletroválvula, que quando acionada abre passagem de pressão 
negativa para o diafragma, que atua sobre as borboletas direcionadoras de 
ar. Quando desligada, a pressão no diafragma se iguala à pressão atmosfé-
rica e as borboletas direcionadoras de ar voltam à sua posição de repouso 
por força de mola no próprio diafragma.

No caso de falha desse atuador o módulo de injeção ignora as bor-
boletas direcionadoras de ar deixando de atuar sobre elas e passa a traba-
lhar apenas no modo homogêneo mantendo a dirigibilidade do veículo. 
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Figura 115: Coletor variável com borboleta direcionadora de ar.
Fonte: www.ksportagegl.com

 » SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL

Está localizado no tubo de distribuição de combustível e tem a 
função de monitorar a pressão do combustível enviando essa informa-
ção ao módulo. O módulo de injeção usa essa informação para regular a 
pressão do combustível no sistema de acordo com o modo de operação. 
Esse sensor é do tipo piezo-resistivo, ou seja, varia sua resistência elétrica 
pela deformação de um cristal piezoelétrico ligado mecanicamente a uma 
membrana que tem a função de transmitir a pressão para o cristal. Em 
baixas pressões de combustível a membrana é levemente deformada e a 
resistência elétrica é baixa. Quando a pressão é alta a membrana do sensor 
sofre uma grande deformação e a resistência elétrica é alta. Essa variação 
de resistência cria uma variação de tensão elétrica no circuito de resposta 
do sensor de pressão. Essa informação é recebida pelo módulo de injeção 
que a interpreta e, de acordo com o modo de uso, atua sobre o regulador 
de pressão. O sistema de injeção direta de combustível atua com um grupo 
específico de estratégias chamadas “modos de operação”. Esses modos de 
operação são denominados: 

• Modo estratificado.
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• Modo homogêneo. 
• Modo homogêneo pobre.
• Modo homogêneo estratificado.
• Modo homogêneo com proteção de detonação.
• Modo estratificado para aquecimento do catalisador.

 » VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 
COMBUSTÍVEL

Essa válvula normalmente fica conectada ao próprio corpo da bom-
ba de combustível de alta pressão, mas também pode ficar fora do corpo 
da bomba e fazer uma ligação entre o tubo distribuidor e a tubulação de 
retorno para o tanque. A bomba hidráulica não fornece pressão e sim cer-
to volume de líquido. A pressão é gerada quando há restrição no fluxo do 
líquido. A bomba de alta pressão do sistema de injeção direta fornece um 
volume de combustível muito maior que o consumo máximo do motor 
e sua construção permite que ela suporte pressões superiores a 200 bar. 
O volume excedente de combustível retorna ao tanque por meio de um 
duto de retorno conectado à válvula reguladora de pressão. Para regular 
a pressão, o módulo de injeção eletrônica atua sobre a válvula reguladora 
de pressão aumentando ou diminuindo a passagem de combustível para 
o tanque. Em alguns casos, a válvula reguladora de pressão fica na pró-
pria bomba de combustível de alta pressão. Em caso de falha mecânica 
da válvula reguladora de pressão o orifício que abre a passagem para o 
combustível retornar ao tanque fica fechado pela agulha e a pressão sobe 
podendo chegar a 120 bar. Nesse caso, a válvula limitadora de pressão en-
tra em funcionamento para que a pressão não exceda esse valor e o módu-
lo de injeção eletrônica reconheça o problema. Adicionalmente, ocorre o 
acendimento da luz de anomalia do sistema de injeção eletrônica. Isso faz 
parte da estratégia “go home”, ou seja, mesmo com essa anomalia o motor 
continua com condições de funcionamento, o que permite que o condutor 
chegue em casa ou até uma oficina. 
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Figura 116: Sistema de injeção direta de combustível com destaque para válvula regula-
dora de pressão e sensor de pressão. - Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO

A válvula limitadora de pressão funciona como uma válvula de se-
gurança. Assim como a válvula reguladora de pressão, a válvula limitadora 
fica entre o tubo de alimentação de alta pressão de combustível e o tubo 
de retorno, porém atua apenas limitando a pressão e evitando que durante 
uma falha da válvula reguladora de pressão a pressão no sistema aumente 
demasiadamente danificando seus componentes. Como visto a seguir, esse 
componente é mecânico e não eletromecânico, como a válvula reguladora 
de pressão. Os demais componentes do sistema de injeção direta de com-
bustível são similares aos componentes do sistema de injeção eletrônica 
indireta. Apesar de mais avançada e mais eficiente, o sistema de injeção 
direta é, na verdade, uma evolução e não um sistema de injeção.

Atenção: Nunca tente medir a pressão da linha de alta pressão de 
combustível com um manômetro. Essa medição somente pode ser reali-
zada via scanner, pois a alta pressão que o sistema atinge pode ferir grave-
mente uma pessoa.
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 » MODOS DE OPERAÇÃO

Além das estratégias existentes nos sistemas de injeção indireta de 
combustível, o sistema de injeção direta adota algumas estratégias que são 
exclusivas desse sistema. Essas estratégias são chamadas de “modo de 
operação”. A quantidade de modos de operação que o sistema adota pode 
variar por diversos fatores. A seguir são apresentados detalhadamente os 
principais modos de operação:

• Modo estratificado: O motor trabalha no modo estratificado 
em regime de carga e rotação baixa. Nesse modo, o motor 
pode operar com fator lambda de 1,7 até 3.

• Modo homogêneo pobre: O modo homogêneo pobre é adota-
do na fase de mudança entre o modo estratificado e o modo 
homogêneo. Nessa condição, a mistura pobre é distribuída de 
forma homogênea na câmara de combustão e o fator lambda 
fica em torno de 1,55.

• Modo homogêneo: Com cargas elevadas e/ou rotações ele-
vadas o motor trabalha no modo homogêneo. Nesse modo, o 
fator lambda fica em torno de 1.

Nos modos homogêneo e homogêneo pobre, o combustível é 
injetado dentro do cilindro durante o tempo de admissão do motor e é 
misturado de forma homogênea com o ar admitido.

No modo estratificado a mistura ar/combustível é posicionada na 
cavidade do pistão. Isso ocorre porque com o fechamento da borboleta di-
recionadora de ar no coletor de admissão, o efeito venture faz com que o ar 
admitido acelere ao passar pelas borboletas e entre na câmara de combus-
tão em uma velocidade maior. O ar em velocidade arrasta o combustível e 
o leva para a cavidade do pistão onde ocorre uma turbulência.
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Figura 117: Sistema de injeção direta de combustível com pistão com cavidade direcio-
nadora da mistura. - Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » MODO ESTRATIFICADO

Para que o módulo de injeção mude para o modo estratificado é 
necessário que ocorram algumas condições:

• A temperatura do catalisador deve estar entre 250 ºC e 500 ºC. 
• A temperatura do líquido de arrefecimento deve ser igual ou 

maior que 50 ºC.
• Ausência de falha no sistema de escapamento. 
• O motor deve estar operando em baixa rotação e carga. 
• O sensor de NOx deve estar pronto para funcionar. 

Em situações onde o módulo de injeção encontra todas essas con-
dições, o sistema entra em modo estratificado.

Admissão: No modo estratificado durante o tempo de admissão a 
borboleta de aceleração é aberta ao máximo para diminuir as perdas por 
estrangulamento. A borboleta direcionadora de ar fecha para criar o efeito 
maior de turbulência na câmara de combustão.  

Injeção de combustível: No modo estratificado a injeção de com-
bustível ocorre no último terço do tempo de compressão começando a 
aproximadamente 60º e terminando em aproximadamente 45º antes do 
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PMS (ponto morto superior). Nessa condição, o combustível é injetado 
em direção à cavidade do pistão. Por meio da cavidade e do movimento de 
subida do pistão, o combustível é direcionado para a vela de ignição. Esse 
processo é auxiliado pelo fluxo de ar que também direciona o combustível 
para a vela de ignição.

A formação da mistura ar/combustível no modo estratificado deve 
ocorrer entre 40º e 50º da árvore de manivelas, e isso é decisivo para ga-
rantir a homogeneidade da mistura. Em um intervalo menor que 40º entre 
o momento da injeção, a mistura não é inflamável por não estar devida-
mente homogeneizada com o ar atmosférico. Em um tempo maior que 
50º a mistura ar/combustível se espalha por toda a câmara de combustão. 

Isso é o que garante que a uma mistura homogênea de ar/combus-
tível seja criada no centro da câmara; nas condições ideais, essa mistura é 
cercada de ar fresco vindo da admissão e de gases recirculados do escapa-
mento. O fator lambda da mistura fica entre 1,6 e 3.

Figura 118: Sistema pistão/biela posicionado a 45º APMS.
Fonte: Sergio Santos

Combustão: Após o posicionamento da mistura ar/combustível 
perto da vela de ignição ocorre a ignição. Nesse processo somente a mis-
tura ar/combustível é inflamada, enquanto os gases restantes funcionam 
como uma camada de isolamento. Isso reduz as perdas caloríficas e au-
menta o rendimento térmico do motor.
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 » MODO HOMOGÊNEO POBRE

Como visto, o modo homogêneo pobre encontra-se entre o modo 
de funcionamento estratificado e o modo homogêneo. Esse modo se ca-
racteriza por haver em toda a câmara de combustão uma mistura homo-
gênea pobre. O fator lambda da relação da mistura ar/combustível é de 
aproximadamente 1,55.

Admissão: Assim como no modo estratificado, no modo homo-
gêneo pobre, durante o tempo de admissão, a borboleta de aceleração é 
aberta ao máximo para diminuir as perdas por estrangulamento. A borbo-
leta direcionadora de ar fecha para criar o efeito de maior turbulência na 
câmara de combustão.  

Injeção de combustível: O combustível é injetado na câmara de 
combustão a aproximadamente 300º da árvore de manivelas APMS (pon-
to morto superior) durante o tempo de admissão. A quantidade de com-
bustível é regulada pelo módulo de injeção eletrônica para que o fator 
lambda fique em torno de 1,55.

Figura 119: Sistema pistão/biela posicionado a 300º APMS.
Fonte: Sergio Santos

Formação da mistura: Como o tempo de injeção é antecipado 
para a formação da mistura até que ocorra a centelha, isso faz com que a 
distribuição da mistura na câmara de combustão seja homogênea. 
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Combustão: Com a mistura homogênea distribuída por toda a câ-
mara de combustão, o momento da ignição pode ser escolhido livremen-
te pelo módulo de injeção e a combustão ocorre em toda a câmara de 
combustão.

 » MODO HOMOGÊNEO

A operação no modo homogêneo é semelhante à de um motor com 
injeção indireta de combustível. A diferença é que em um motor com 
injeção indireta o combustível é injetado no pé da válvula, ou no coletor 
de admissão. Nos motores com sistema de injeção direta, o combustível é 
injetado diretamente na câmara de combustão. Nesse modo de operação, 
o torque do motor é definido pela quantidade de combustível injetado 
e pela massa de ar aspirada. Assim como no sistema de injeção direta, o 
fator lambda é controlado em torno de 1.

Admissão: A borboleta de aceleração varia sua posição conforme 
a aceleração ou a desaceleração. A borboleta direcionadora de ar pode 
estar aberta ou fechada conforme a faixa de operação. Nas faixas de mé-
dia carga e rotação, a borboleta direcionadora de ar está fechada. Isso é 
adotado para fazer com que o ar entre com maior turbulência na câmara 
de combustão e melhore a homogeneização da mistura ar/combustível. 
Nas faixas de maior carga ou rotação a borboleta direcionadora de ar abre 
para melhorar o enchimento da câmara de combustão com ar atmosférico.

Injeção: O combustível é injetado na câmara de combustão a apro-
ximadamente 300º da árvore de manivela APMS (ponto morto superior).

Formação de mistura: Como o tempo de injeção é antecipado 
para a formação da mistura até que ocorra a centelha, isso faz com que a 
distribuição da mistura na câmara de combustão seja homogênea.

Combustão: Na operação homogênea o torque do motor, o consu-
mo de combustível e as características de emissão de gases poluentes são 
influenciados pelo momento de ignição de forma bastante significativa.
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Nesse tópico será abordado definição, função e funcionamento de 
todos os sensores e atuadores que operam em conjunto com o sistema de 
injeção eletrônica. Definimos como sensores os componentes que têm a 
capacidade de transformar uma grandeza não elétrica em uma grandeza 
elétrica. Um sensor de temperatura que transforma o calor (grandeza não 
elétrica) em um valor de tensão, ou na variação de um valor de resistência 
elétrica (grandeza elétrica) é um exemplo de sensor. 

Os sensores de temperatura são componentes que transformam a 
variação de temperatura de um corpo em um sinal elétrico. Nos automó-
veis, os sensores de temperatura são utilizados há muito tempo, porém seu 
uso e importância têm aumentado em função da introdução dos sistemas 
de injeção eletrônica.

Nos motores com injeção eletrônica temos ao menos dois sensores 
de temperatura. Um informa ao módulo de injeção a temperatura do ar 
atmosférico e o outro informa a temperatura do líquido de arrefecimento. 
Essas informações são usadas para que o módulo decida se é necessário 
acionar ou não a estratégia de partida a frio em veículos movidos a etanol 
ou Flex-fuel. Adicionalmente, atua para ligar e desligar o eletroventilador 
do radiador e realizar a correção do tempo de injeção eletrônica.

Há vários tipos de sensores de temperatura, como os termômetros 
de álcool, infravermelhos ou de mercúrio usado na medicina. Na automo-
bilística são usados os sensores de temperatura resistivos, conhecidos nas 
indústrias como termistores. Em relação aos outros tipos de sensores de 
temperatura, os termistores são mais sensíveis por causa do seu elevado 
coeficiente de temperatura. Esse tipo de sensor é produzido com óxidos 
semicondutores. A maioria dos termistores tem coeficiente de temperatu-
ra negativo e também são conhecidos como termistores NTC. Já os sen-
sores com coeficiente de temperatura positivo são conhecidos como PTC. 
Os termistores NTC possuem uma sensibilidade elevada permitindo que 
os circuitos detectem as variações ínfimas da temperatura que não podem 
ser observadas na maioria dos outros sensores de temperatura.
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Figura 120: Comportamento da resistência elétrica em um sensor de temperatura do 
tipo NTC. - Fonte: Prof. Moises Dutra

 » SENSOR DE PRESSÃO

Sensores de pressão são dispositivos que têm a capacidade de trans-
formar valores de pressão aplicados em seu elemento sensível em uma 
grandeza elétrica.

Nos sistemas de injeção eletrônica eles são usados para informar 
ao módulo a pressão atmosférica e a pressão instantânea do coletor de 
admissão. Essas informações em conjunto com outras, como temperatura 
do ar, posição da borboleta de aceleração e rotação do motor, permitem 
que o módulo calcule a massa de ar admitida nos cilindros. Esse valor, por 
sua vez, permite ao módulo calcular a massa de combustível a ser injetada. 
Existem vários tipos de sensores de pressão, porém os mais usados nos 
veículos são os capacitivos, indutivos, piezelétricos e os resistivos. A se-
guir, abordamos cada um deles.
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Figura 121: Tipos de sensores de pressão.
Fonte: Prof. Moises Dutra

A – Sensor de pressão por membrana resistiva.
B – Sensor de pressão piezoelétrico.
C – Sensor indutivo.
D – Sensor capacitivo.

 »  SENSOR DE PRESSÃO POR MEMBRANA RESISTIVA

Esse tipo de sensor possui uma membrana resistiva que ao ser de-
formada pela pressão aplicada tem seu valor de resistência alterada.   
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 » SENSOR DE PRESSÃO PIEZOELÉTRICO

Esse tipo de sensor usa o efeito piezoelétrico para medir a pres-
são. Como visto anteriormente, certos cristais, ao serem deformados por 
uma pressão externa, produzem uma tensão elétrica proporcional à força 
aplicada. 

 » SENSOR DE PRESSÃO INDUTIVO

Esse tipo de sensor é capaz de transformar variações de pressão 
em um valor de tensão elétrica, que é gerada pelo deslocamento de um 
imã permanente no interior de uma bobina. Essa tensão é proporcional à 
velocidade do deslocamento 

 » SENSOR DE PRESSÃO CAPACITIVO

Esse tipo de sensor é um capacitor que exibe uma variação do valor 
nominal da capacidade em função de uma grandeza não elétrica. Uma 
vez que um capacitor consiste basicamente num conjunto de duas placas 
condutoras separadas por um material dielétrico, as variações no valor 
nominal da capacidade podem ser provocadas por redução ou aumento da 
área frente a frente e da separação entre as placas. No caso dos sensores 
capacitivos, essa redução ou aumento da área de frente a frente é provoca-
do pelo aumento ou redução da pressão.

 » SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA OU SENSOR MAP

O sensor de pressão absoluta ou sensor MAP (Manifold Absolute 
Pressure) é um sensor que tem a função de informar ao módulo de inje-
ção eletrônica a pressão instantânea no coletor de admissão. Ele capta as 
variações de pressão do coletor de admissão entre o corpo de borboleta 
e o motor. Pode estar fixado no próprio coletor de admissão ou preso à 
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lataria do veículo e ligado ao coletor de admissão por uma mangueira. 
Internamente, possui uma câmara de ar hermeticamente fechada conten-
do uma pressão de referência. Essa câmara é revestida por uma membra-
na resistiva que ao ser deformada pela pressão aplicada tem seu valor de 
resistência alterado.

Figura 122: Sensor de pressão absoluta.
Fonte: https://www.boschautoparts.com

 »  MOTOR DE PASSO

Motores elétricos são componentes que têm a capacidade de trans-
formar energia elétrica em mecânica. O motor de passo, como o nome 
sugere, é um motor que funciona com um incremento de rotação denomi-
nado passo. Um passo corresponde ao deslocamento angular do eixo do 
motor. Os motores de passo, assim como os motores elétricos convencio-
nais, transformam energia elétrica em energia mecânica, porém também 
possibilitam o controle da posição instantânea do seu eixo. Assim como 
os motores elétricos de corrente contínua, os motores de passo possuem 
uma estrutura simples. Pode-se representar seu eixo como um imã perma-
nente. Sua carcaça é formada por bobinas que quando energizadas criam 
um campo magnético. O passo do motor, que é o seu deslocamento míni-
mo, é determinado pela quantidade dessas bobinas. 

Como se pode ver na imagem a seguir, o eixo é dividido ao meio pe-
los polos magnéticos de um imã e as bobinas da carcaça possuem quatro 
terminais, dois para cada bobina. Essas bobinas podem ser energizadas 
para girarem nos sentido horário e anti-horário, basta inverter a alimen-
tação. A inversão da alimentação provoca a alteração do sentido do fl uxo 
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da corrente elétrica, que por sua vez altera o fluxo magnético de cada 
bobina e da força aplicada sobre o eixo por meio da atração ou repulsão 
magnética. 

Figura 123: Motor de passo.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » SENSOR DE ROTAÇÃO

O sensor de rotação é um componente capaz de identificar e trans-
formar o deslocamento da árvore de manivelas do motor em um sinal que 
o módulo de injeção eletrônica possa identificar. Todo sistema de injeção 
eletrônica precisa ter algum tipo de sensor de rotação. Com ele, o módulo 
de injeção eletrônica consegue identificar a rotação do motor e a posi-
ção dos êmbolos. Essa informação é necessária para que o módulo possa 
comandar a injeção de combustível e a ignição. Nos sistemas de injeção 
eletrônica são usados dois tipos de sensores de rotação: sensor de rotação 
indutivo e sensor de rotação tipo Hall.

 » SENSOR DE ROTAÇÃO INDUTIVO

Os sensores de rotação indutivos funcionam baseados na lei de 
Faraday, sendo essa também conhecida como lei da indução eletromag-
nética. É uma lei da física que trata da produção de corrente elétrica em 
um circuito colocado sob o efeito de um campo magnético variável ou 
por um circuito em movimento em um campo magnético fixo, ou seja, se 
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colocarmos um fio condutor sob o efeito de um campo magnético variá-
vel surgirá uma tensão elétrica, e isso também ocorre se movimentarmos 
um condutor elétrico em um campo magnético fixo. Essa é a base científi-
ca do funcionamento dos alternadores, dínamos e transformadores.

No sensor de rotação há um imã permanente montado em série 
com um núcleo de ferro e uma bobina enrolada nesse núcleo de ferro. 
As duas extremidades da bobina estão ligadas ao módulo de injeção ele-
trônica por meio de um cabo isolado e blindado para evitar interferências 
de campos eletromagnéticos externos. O sensor de rotação fica montado 
próximo a uma polia dentada (roda fônica) acoplada à árvore de manivelas 
do motor. A passagem dos dentes da roda fônica pelo sensor de rotação 
gera uma variação no campo magnético do sensor. Essa variação do cam-
po magnético induz a uma tensão elétrica alternada nas extremidades da 
bobina. Esse sinal permite ao módulo identificar a posição angular da ár-
vore de manivelas, a rotação do motor e a posição do PMS (Ponto Morto 
Superior) do primeiro êmbolo. Essa posição é identificada por uma falha 
de dois dentes na roda fônica.

Figura 124: Sensor de rotação indutivo.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » SENSOR DE ROTAÇÃO TIPO HALL

Apesar de também utilizar os princípios da indução eletromagné-
tica, os sensores do tipo Hall são diferentes dos sensores indutivos. Eles 
possuem três partes distintas. Uma peça metálica com janelas, um circuito 
elétrico com o cristal Hall e um imã permanente. O conjunto é montado 
de forma que a peça metálica passe entre o circuito que contém o cristal 
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Hall e o imã permanente. A tensão de alimentação é responsável por gerar 
uma corrente elétrica de referência no circuito. Quando a janela da peça 
passa entre o circuito e o imã, o campo magnético consegue chegar até 
o circuito do sensor Hall e gera uma indução magnética que interfere na 
corrente elétrica e eleva a tensão Hall de resposta. Quando a parte fechada 
da peça passa entre o circuito e o imã, o campo magnético do imã é quase 
que totalmente absorvido pela peça metálica. Como o campo magnético 
chega ao circuito muito enfraquecido, a corrente elétrica volta ao normal 
e a tensão Hall do circuito diminui, ou seja, quando a janela está entre o 
circuito e o imã a tensão é alta, quando a placa está entre o circuito e o imã, 
a tensão é baixa. O sinal gerado por um sensor Hall é um sinal de onda 
quadrada. Esse tipo de sinal sofre menos interferências em relação ao sinal 
de tensão alternada gerado pelos sensores indutivos. Dessa forma, sinais 
gerados por sensores tipo Hall podem trabalhar em faixas de rotação mais 
amplas que os sensores indutivos. Esse é um dos motivos de ele substituir 
com vantagens os sensores indutivos não apenas nos sistemas de injeção 
eletrônica, mas também nos sistemas de freios ABS e na indústria em ge-
ral. Para identificar o PMS do primeiro cilindro, a janela que corresponde 
a essa posição é um pouco maior que as demais. Os sensores de rotação, 
geralmente, são montados de forma que possam registrar o deslocamento 
angular da árvore de manivelas. As montagens mais comuns são na frente 
do motor, ou na caixa seca do câmbio (sensor indutivo), ou na parte tra-
seira (sensor tipo Hall). Nos veículos que ainda possuem distribuidor os 
sensores indutivos ou tipo Hall estão instalados no distribuidor.

Figura 125: Sensor de rotação tipo Hall.
Fonte: http://r19club.com
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 » SENSOR DE VELOCIDADE

O sensor de velocidade do veículo fica fixado na caixa de transmis-
são e é acionado pelo seu eixo de saída. O sensor de velocidade informa ao 
painel de instrumentos e ao módulo de injeção eletrônica a velocidade do 
veículo. O sensor de velocidade é um sensor tipo Hall, que transmite uma 
frequência proporcional à velocidade do veículo ao módulo de injeção 
eletrônica. Quanto maior a velocidade, maior a frequência. A informação 
da velocidade do veículo é utilizada para que sejam efetuados os seguintes 
cálculos:

• Identificação do veículo parado ou em movimento.
• Enriquecimento do combustível durante a aceleração.
• Corte do combustível durante a desaceleração.
• Controle de rotação de marcha lenta.

Figura 126: Sensor de velocidade.
Fonte: https://www.alxmic.com

 » SENSOR DE FASE

Como visto, o sensor de rotação tem a função de informar ao mó-
dulo de injeção eletrônica a posição angular da árvore de manivelas e o 
PMS do êmbolo do primeiro cilindro. Essas informações são importantes 
para o módulo de injeção, pois é por meio delas que o módulo identifica o 
momento de gerar a centelha de ignição e injetar o combustível. Contudo, 
apenas essa informação é insuficiente para que o módulo de injeção faça 
um controle mais preciso do ponto de ignição e do momento correto para 
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injetar combustível. Para um melhor controle, o módulo precisa identifi-
car a fase do motor, pois o êmbolo pode estar no PMS na fase de ignição 
ou no final da fase de exaustão (escape). Para suprir essa necessidade, foi 
implantado nos modernos sistemas de injeção eletrônica o sensor de fase, 
que é semelhante ao sensor de rotação e, assim como ele, pode ser tipo 
indutivo ou tipo Hall. Esse tipo de sensor está normalmente localizado 
próximo ao eixo do comando de válvulas para que possa registrar a posi-
ção do eixo do comando de válvulas (fase). Normalmente, nessa aplicação, 
o comando de válvulas possui um ressalto de referência que gira com o 
comando de válvulas ou o próprio sensor possui um eixo interno acopla-
do ao eixo do comando de válvulas.

Figura 127: Sensor de fase.
Fonte: https://www.embarcados.com.br

 » SENSOR DE OXIGÊNIO – SONDA LAMBDA

O sensor de oxigênio, ou sonda lambda, é um sensor que tem a 
função de detectar a concentração de oxigênio nos gases do escapamento 
e informar ao módulo de injeção eletrônica. O sensor de oxigênio com-
para a quantidade de oxigênio presente nos gases de escapamento com 
a quantidade de oxigênio presente no ar atmosférico, gerando um sinal 
elétrico na forma de tensão elétrica. O módulo de injeção eletrônica utiliza 
essa informação para ajustar a quantidade de combustível a ser injetada 
no motor para, assim, manter a mistura estequiométrica ideal. Como a 
sonda lambda faz a comparação entre a quantidade de oxigênio presente 
nos gases do escapamento e o ar atmosférico, esse sensor normalmen-
te está localizado no cano de escapamento, porém pode estar localizado 
embaixo do veículo, perto da alavanca de câmbio, ou no próprio coletor 
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de escapamento. Há veículos que possuem um único sensor de oxigênio 
antes do catalisador e há veículos que possuem dois sensores de oxigênio, 
sendo um antes do catalisador e outro depois catalisador. Esse esquema de 
montagem possibilita ao módulo de injeção eletrônica o monitoramento 
do funcionamento do catalisador.

 » SENSOR DE OXIGÊNIO CONVENCIONAL – 
FUNCIONAMENTO

O elemento sensor de uma sonda lambda é confeccionado em mate-
rial cerâmico de zircônio com um revestimento poroso de platina protegi-
do por um invólucro metálico. O zircônio, quando aquecido acima de 300 
ºC, torna-se condutor de íons de oxigênio. O fluxo de íons de oxigênio que 
entra em contato com as placas de platina gera uma tensão elétrica devido 
à diferença de concentração de oxigênio dos gases do escapamento e do 
ar atmosférico. Se a mistura ar/combustível estiver pobre, a concentração 
de oxigênio dentro e fora do escapamento serão próximas. Essa situação 
causará baixo fluxo de íons de oxigênio e o valor de tensão será próximo 
de 0 V. Com esse valor de tensão, o módulo de injeção eletrônica entende 
que a mistura está pobre e a enriquece aumentando o tempo de injeção de 
combustível (tempo que o injetor permanece aberto). Por outro lado, se 
a mistura ar/combustível estiver rica, a concentração de oxigênio dentro 
do escapamento será muito menor que a concentração de oxigênio no ar 
atmosférico. Essa situação causará um alto fluxo de íons de oxigênio, e o 
valor de tensão será próximo de 1 V. Assim, o módulo de injeção eletrô-
nica entende que a mistura está rica e diminui o tempo de injeção (tempo 
que o injetor permanece aberto).
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Figura 128: Sonda lambda.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 »  SENSOR DE OXIGÊNIO DE BANDA LARGA

O sensor de oxigênio convencional possui uma desvantagem em 
relação ao sensor de oxigênio de banda larga. O sensor convencional in-
forma ao módulo de injeção eletrônica se a mistura ar/combustível está 
rica ou pobre. Esse tipo de sensor não informa se a mistura está excessi-
vamente pobre ou excessivamente rica. Isso acontece porque, nessa região 
de atuação, a variação de tensão é pequena, o que impossibilita uma inter-
pretação precisa.

O sensor de oxigênio de banda larga possui além do sensor conven-
cional, duas outras células eletroquímicas. A célula de bombeamento e a 
célula de referência. A de bombeamento está localizada no lado interno da 
sonda lambda e forma uma câmara de difusão por onde passam os gases 
do escapamento. Do lado externo, está posicionada a célula de referência 
de ar padrão. Quando os gases de escapamento resultantes de uma mistura 
ar/combustível pobre chegam à câmara de difusão, é gerada uma tensão 
elétrica sobre a célula de bombeamento, resultando em uma indução de 
moléculas de oxigênio. Isso gera um equilíbrio entre as câmaras de difu-
são e o ar presente na célula de referência. Por outro lado, se a mistura é 
rica, é aplicada uma tensão elétrica inversa e ocorre um bombeamento 
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de moléculas de oxigênio para anular o desequilíbrio entre as câmaras. A 
corrente gerada na célula de bombeamento para equilibrar as câmaras é 
monitorada para gerar um sinal de resposta.  

Figura 129: Sonda lambda de banda larga.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 »  SENSOR DE OXIGÊNIO AQUECIDO

Os sensores de oxigênio não trabalham na temperatura ambiente. 
Eles necessitam atingir um valor de temperatura mínima para entrar em 
funcionamento. Em alguns projetos, o sensor de oxigênio é instalado pró-
ximo ao motor para fazer uso da alta temperatura dos gases de escape.

Em outros projetos, o sensor de oxigênio é instalado em uma posi-
ção do cano de descarga mais distante do motor. Nessa posição, todas as 
reações de queima já ocorreram e, por isso, a leitura é mais confi ável. No 
entanto, nessa posição o sensor demora mais tempo para atingir a tempe-
ratura de funcionamento, uma vez que os gases perdem temperatura ao 
longo do cano de descarga. Por esse motivo, há sensores de oxigênio sem 
aquecimento, os quais normalmente estão instalados próximo ao motor 
para aproveitamento do calor dos gases de escape. Sondas aquecidas são 
normalmente instaladas mais longe do motor, a fi m de captar um sinal 
mais confi ável. A diferença construtiva entre os sensores de oxigênio com 
e sem aquecedor se dá pela presença de uma resistência aquecedora, que 



Escola do Mecânico

196

tem a função de fazer com que o sensor atinja a temperatura de trabalho 
o mais rápido possível. Uma forma de identifi car se o sensor de oxigênio 
tem aquecedor ou não é verifi car a quantidade de fi os do sensor. Sensores 
de oxigênio com um único fi o não têm aquecedor, já os sensores de oxigê-
nio com quatro fi os têm aquecedor.

Figura 130: Sonda lambda com aquecimento.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 »  SENSOR DE OXIGÊNIO PLANAR

Os sensores de oxigênio tipo planar, assim como os sensores de 
oxigênio tipo fi nger, são sensores de banda estreita, porém o tipo planar 
tem a vantagem de aquecer mais rapidamente que a sonda fi nger. Dessa 
forma, começa mais rápido o monitoramento da mistura ar/combustível.

 »  SENSOR DE DETONAÇÃO

O sensor de detonação é um componente que tem a capacidade de 
detectar a vibração causada pelos fenômenos de combustão anormal no 
cilindro e transformá-lo em um sinal elétrico interpretável pelo módulo 
de injeção eletrônica. O módulo de injeção eletrônica usa essa informa-
ção para adotar estratégias pré-programadas para inibir a ocorrência de 
pré-ignição ou detonação (batida de pino). De forma geral, a estratégia 
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adotada consiste em atrasar o ponto de ignição. As informações geradas 
pelo sensor de detonação permitem que o módulo de injeção eletrônica 
ajuste o ponto de ignição com o motor em funcionamento. Essa variação 
do ponto de ignição permite que o sistema se adapte ao desgaste natural 
do motor e à qualidade do combustível. Sistemas que não possuem o sen-
sor de detonação são ajustados com o ponto de ignição um pouco atra-
sado em relação ao ponto ideal. Para o melhor entendimento da função 
e funcionamento desse sensor é necessário o estudo dos fenômenos de 
detonação (batida de pino) e pré-ignição.

 » DETONAÇÃO OU BATIDA DE PINO

O fenômeno da detonação, ou “batida de pino”, é caracterizado 
por um ruído metálico que pode ser ouvido pelo condutor, passageiros e 
até pessoas que estão próximas ao veículo. Esse fenômeno é mais comum 
quando o veículo está subindo uma ladeira, mas pode ocorrer também 
em piso plano. A detonação é a queima rápida de uma grande massa de 
ar/combustível. O ponto de ignição influência diretamente esse efeito. 
Quando o ponto de ignição está muito adiantado ocorre a queima de uma 
grande massa de mistura ar/combustível durante o tempo de compressão 
no cilindro. Isso faz com que a temperatura e a pressão interna da câmara 
de combustão se elevem. Parte da mistura ar/combustível que ainda não 
queimou reage rapidamente e de uma única vez. Essa reação provoca uma 
onda de choque que reflete na parede do cilindro, cabeça do êmbolo, câ-
mara de combustão do cabeçote e se propaga por todo o motor.

Figura 131: Exemplo de combustão com presença de detonação.
Fonte: www.ngk.com.br
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 » PRÉ-IGNIÇÃO

A pré-ignição ocorre quando algum ponto quente dentro da câma-
ra de combustão dá início à queima da mistura ar/combustível gerando 
uma segunda frente de chama. Esse ponto quente pode ser disparado pelo 
acúmulo de carvão na cabeça do pistão ou por uma vela superaquecida. 
Como o nome sugere “pré-ignição” é uma ignição fora do tempo e não 
provocada pelo sistema de ignição do veículo. 

Figura 132: Exemplo de combustão com presença de pré-ignição.
Fonte: www.ngk.com.br

 » SENSOR DE DETONAÇÃO – FUNCIONAMENTO

O sensor de detonação possui em seu interior uma pequena quan-
tidade de material piezelétrico. Como já visto, os materiais piezelétricos 
são materiais que quando submetidos a uma tensão mecânica geram um 
campo elétrico que pode ser coletado como tensão elétrica. No caso dos 
sensores de detonação essa deformação é causada pela vibração gerada 
pelos efeitos de detonação e/ou pré-ignição. O efeito de detonação ou 
pré-ignição gera ondas mecânicas que se propagam por todo o motor e 
causam vibrações da massa do motor. Essa onda gerada varia em frequên-
cia, entre 5.000 Hz e 20.000 Hz.
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Figura 133: Sensor de detonação.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA DE 
ACELERAÇÃO (TPS – THROTLLE POSITION SENSOR)

A função desse sensor é informar ao módulo de injeção eletrônica 
a posição angular e o deslocamento da borboleta de aceleração. Essa in-
formação é essencial para que o módulo possa adotar diversas estratégias 
de funcionamento. O sensor de posição da borboleta de aceleração é um 
sensor do tipo potenciômetro e tem três ou quatro terminais. Nos sen-
sores com três terminais, a trilha resistiva é alimentada com um valor de 
tensão positivo (normalmente 5 V) por meio do terminal 1. A resposta do 
sensor é obtida no terminal 2, e o terminal 3 é uma ligação à massa (nega-
tivo). O deslocamento da haste interna do sensor provoca uma variação 
da resistência no circuito de resposta e, consequentemente, uma variação 
de tensão no sinal de resposta, que pode ser associada ao deslocamento da 
borboleta de aceleração.
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Figura 134: Sensor de posição da borboleta de aceleração.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Por questões de segurança, ou para obter maior precisão, alguns 
projetos adotam sensores de posição da borboleta de aceleração de trilha 
dupla (quatro terminais). Nestes, a trilha resistiva é alimentada com um 
valor de tensão positivo (normalmente 5 V) por meio do terminal 1. A res-
posta do sensor é obtida no terminal 2 e no terminal 3. A ligação à massa 
(negativo) é feita no terminal 4. 

 » CONECTOR DE OCTANAGEM

O conector de octanagem tem a função de adequar as curvas de 
avanço de ignição à octanagem do combustível utilizado. Esse conector 
varia de acordo com o sistema de injeção, podendo ser encontrado na 
forma de um fusível, conector elétrico ou resistor calibrado. A octanagem 
da gasolina sofre variações de um país para o outro e, por esse motivo, a 
utilização do conector de octanagem possibilita a exportação ou importa-
ção dos veículos sem a necessidade de se efetuar mudanças significativas 
no sistema de injeção eletrônica. O incorreto posicionamento do conector 
de octanagem pode provocar sensíveis perdas de rendimento no motor.
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Figura 135: Conector de octanagem.
Fonte: https://vdocuments.mx

 » REGULADOR DE PRESSÃO

O regulador de pressão está localizado na extremidade do tubo dis-
tribuidor ou no suporte da bomba de combustível. A função desse com-
ponente é limitar a pressão na linha de combustível.
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Figura 136: Regulador de pressão.
Fonte: Prof. Moises Dutra

1. Entrada do combustível. 
2. Retorna ao tanque. 
3. Placa da válvula.
4. Suporte da válvula.
5. Diafragma.
6. Mola de pressão.
7. Conexão para o coletor de admissão.

 » REGULADOR DE PRESSÃO COM TOMADA DE 
DEPRESSÃO

O regulador de pressão com tomada de depressão, assim como o re-
gulador de pressão convencional, está localizado na extremidade do tubo 
distribuidor e é constituído por uma carcaça metálica dividida em duas 
câmaras separadas por um diafragma. Estas são a câmara de combustível 
e a câmara de vácuo. Na câmara de vácuo existe uma mola calibrada em 
3 bar cuja função é manter fechada a linha de retorno de combustível. A 
ligação entre a câmara de vácuo e o coletor de admissão é feita por uma 
mangueira ligada ao coletor de admissão logo abaixo da borboleta de ace-
leração. A pressão do combustível fornecida pela bomba exerce uma força 
contra o diafragma. Quando essa pressão for maior que a pressão da mola, 
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a válvula se levanta e abre a linha de retorno de combustível para o tan-
que, provocando a queda da pressão e o fechamento da válvula. Quando 
o motor estiver em condição de baixo consumo de combustível, ou seja, 
com a borboleta fechada (em marcha lenta ou em desacelerações), o vácuo 
existente no coletor ajuda a pressão de combustível a vencer a força da 
mola, permitindo o retorno do combustível e reduzindo a pressão sobre 
os injetores. Contudo, se a borboleta estiver totalmente aberta, com pouco 
ou nenhum vácuo, somente a pressão do combustível atua sobre a mola 
do regulador, mantendo pressão máxima sobre os injetores.

No caso de uma aceleração rápida (como uma ultrapassagem de 
emergência, por exemplo) quando a borboleta de aceleração abrir rapida-
mente, o vácuo existente no coletor de admissão praticamente desaparece, 
ocorrendo um aumento instantâneo na pressão do combustível e melho-
rando o desempenho do motor. Esse controle de pressão é necessário, 
pois a quantidade de combustível é calculado pelo módulo com base no 
tempo de abertura do injetor.

Figura 137: Regulador de pressão.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » AMORTECEDOR DE PRESSÃO

O amortecedor de pressão ou amortecedor de vibração é um com-
ponente conectado à linha de combustível e tem a função de suavizar as 
vibrações e os ruídos causados pelo movimento de fechamento das válvu-
las injetoras de combustível.
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Figura 138: Amortecedor de pressão.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » CORPO DE BORBOLETAS COM ACIONAMENTO POR 
CABO

A função do corpo de borboletas é controlar o fluxo de ar admitido 
e atuar como suporte para o atuador de marcha lenta e sensor de posição 
da borboleta. O ar admitido pelo motor é controlado por uma borboleta 
acionada pelo cabo do acelerador. O fluxo de ar da marcha lenta é con-
trolado pelo motor de passo, que recebe o nome de atuador de marcha 
lenta. O sensor de posição da borboleta de aceleração é fixo ao corpo de 
borboletas por parafusos e é solidário ao eixo da borboleta de aceleração. 
A carcaça do corpo de borboletas possui tomada de vácuo antes e depois 
da borboleta de desaceleração.

Figura 139: Corpo de borboletas acionado por cabo.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos
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 » CORPO DE BORBOLETAS DUPLO

Esse tipo de corpo de borboletas foi utilizado nos sistemas de inje-
ção eletrônica mais antigos ou nos veículos de maior potência. Adota-se 
esse tipo de corpo de borboletas para obtenção de uma aceleração gra-
dativa, porém sem solavancos. Em marcha lenta, as duas borboletas per-
manecem quase que totalmente fechadas, e a passagem de ar necessária é 
realizada por um “by pass”. Uma segunda passagem de ar é controlada pela 
válvula solenoide da marcha lenta que está ligada ao corpo de borboleta 
próxima à borboleta maior. Quando o condutor acelera o veículo, inicial-
mente abre-se a borboleta menor e, depois, a partir de um determinado 
ângulo de aceleração, abre-se a borboleta maior. Isso proporciona uma 
aceleração forte, porém gradativa.

Figura 140: Corpo de borboletas duplo.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » CORPO DE BORBOLETAS DRIVE BY WIRE

A função do corpo de borboletas com o sistema Drive by wire é con-
trolar o fluxo de ar admitido. O ar admitido pelo motor é controlado por 
uma borboleta acionada por um motor de passo que abre e fecha a bor-
boleta por meio de sinais elétricos provenientes do módulo de injeção 
eletrônica. Nesse sistema, não há atuador de marcha lenta, pois o fluxo 
de ar da marcha lenta é controlado pela própria borboleta de aceleração. 
Assim como no corpo de borboletas acionado por cabo, o sensor de po-
sição da borboleta de aceleração é fixo ao corpo de borboletas por para-
fusos e é solidário ao eixo da borboleta de aceleração. A carcaça do corpo 
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de borboletas possui tomada de vácuo antes e depois da borboleta de 
desaceleração.

Figura 141: Corpo de borboletas sistema Drive by wire.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » VÁLVULA INJETORA

A válvula injetora, ou eletroválvula de combustível, é o nome dado 
ao componente que tem a função de bloquear ou liberar a passagem do 
combustível por meio de um sinal elétrico. São componentes eletromag-
néticos tipo ON-OFF, ou seja, estão abertos ou fechados não sendo possí-
vel acioná-los em uma posição intermediária, e quando desligados perma-
necem na posição fechado. A dosagem maior ou menor do combustível é 
feita por meio do tempo de abertura das válvulas injetoras. Esse tempo de 
abertura é controlado pelo módulo de injeção eletrônica. Internamente, a 
eletroválvula possui um núcleo de ferro móvel que compõe a agulha do 
injetor. Esse núcleo fica parado em uma posição de descanso por ação da 
força de uma mola. Ao redor desse núcleo é montada uma bobina eletro-
magnética que fica fixa ao corpo do componente. Quando essa bobina 
é energizada, uma corrente elétrica circula pelo enrolamento da bobina 
criando um campo eletromagnético que faz com que o núcleo de ferro se 
desloque contra a ação da mola. Esse movimento do núcleo libera a passa-
gem do combustível. Ao desligar o sinal elétrico o campo magnético cessa 
permitindo que o núcleo de ferro retorne a sua posição inicial e o fluxo de 
combustível seja interrompido novamente. 
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Figura 142: Válvula injetora.
Fonte: Prof. Marcelo Valério dos Santos

 » MEDIDOR DE MASSA DE AR (MAF)

O medidor de massa de ar ou sensor MAF (Mass air Flow) está posi-
cionado entre o filtro de ar e a borboleta de aceleração, e tem a função de 
medir a massa de ar admitida pelo motor. O módulo de injeção eletrônica 
usa essa informação para calcular o volume exato de combustível para as 
diversas condições de funcionamento do motor. Os veículos automotores 
utilizam medidores de massa de ar de fio térmico ou de película quente. 
Os dois tipos de sensores funcionam da mesma forma. Uma fina resistên-
cia de película de platina ou de fio de platina é posicionada perto do sensor 
de temperatura no fluxo de ar aspirado. A unidade de comando recebe um 
sinal de tensão proporcional à massa de ar e se baseia nesta e em outras 
informações para calcular a massa de ar admitida.

 » MEDIDOR DE MASSA DE AR POR FIO AQUECIDO

O elemento responsável por efetuar a medição é um fio de plati-

na que fica exposto ao fluxo de ar. Uma corrente elétrica é encarregada 
de manter o fio aquecido a uma temperatura predeterminada; no entanto, 
a massa de ar que passa pelo fio faz com que ele esfrie. Quanto maior a 
massa de ar, mais o fio tende a esfriar. Um circuito elétrico faz com que a 
corrente elétrica no fio aumente para compensar a perda de temperatura até 
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que o fio atinja a condição de equilíbrio. O valor da corrente elétrica ne-
cessária para manter o fio em sua temperatura de equilíbrio é proporcional 
à massa de ar que passa pelo fio, ou seja, quanto maior a corrente elétrica, 
maior a massa de ar. A corrente é convertida em tensão de saída e enviada 
para o módulo de injeção eletrônica que irá analisar o valor encontrado 
e convertê-lo em um valor de massa de ar. Variações de temperatura do 
ar atmosférico e pressão atmosférica influenciam no valor da densidade 
do ar. Para realizar o cálculo correto da massa de ar o módulo necessita 
ainda de informações vindas dos sensores de temperatura e do sensor de 
pressão atmosférica. 

Figura 143: Medidor de massa de ar por fio aquecido.
Fonte: https://mte-thomson.com.br

 » MEDIDOR DE MASSA DE AR POR FILME AQUECIDO

Nesse tipo de sensor o elemento aquecido é um filme de platina 
que contém um substrato onde estão todos os elementos de medição e 
controle do sensor. O substrato é uma plaqueta de cerâmica que abriga o 
resistor de aquecimento e o sensor de temperatura. Similar ao sensor de 
fio aquecido, também possui um circuito interno de malha fechada, mas 
não dispõe de estratégia de limpeza do sensor, pois sua posição é favorável 
ao arraste de sujeira pelo fluxo de ar. 
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Figura 144: Medidor de massa de ar por filme aquecido.
Fonte: https://us.autologic.com
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Neste capítulo serão apresentados os testes de cada um dos senso-
res vistos no capítulo anterior. Esses testes devem ser realizados sempre 
que o técnico tiver dúvidas quanto ao funcionamento ou a integridade de 
um sensor ou atuador. O mesmo procedimento deve ser realizado quando 
o scanner acusar que o componente está defeituoso ou com um valor de 
leitura fora do especificado. 

 » TESTE DO SENSOR DE TEMPERATURA

Os sensores de temperatura usados nos veículos são do tipo resis-
tivo, por esse motivo, o teste é bastante simples. Para garantir a eficiência, 
deve-se realizar três testes: testes de tensão de alimentação, resistência e 
tensão de resposta.

 » ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Os sensores de temperatura são alimentados pelo módulo de inje-
ção eletrônica com uma tensão de 5 V. Para realizar esse teste, o técnico 
deverá desconectar o sensor e medir a tensão elétrica entre os terminais 
do conector. Para isso, use um par de ponta de provas finas no multímetro, 
pois as pontas de prova normais são muito grossas e danificam o terminal 
do conector. O valor mostrado no visor do multímetro deverá ser 5 V.

 » RESISTÊNCIA

Para realizar esse teste, o técnico deve saber qual é a temperatura 
do sensor, desconectar o sensor do terminal, medir a resistência elétrica e 
comparar com uma literatura técnica.
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Figura 145: Tabela de valores de resistência do sensor.
Fonte: Prof. Moises Dutra

A seguir, verifica-se uma tabela de referência que corresponde aos 
valores de entre temperatura e valor de resistência. Lembre-se de que é 
uma tabela de referência, os valores podem mudar de um veículo para 
outro; na dúvida, consulte a literatura de reparação do veículo.

Tabela de resistência/temperatura de um sensor de temperatura 
de líquido de arrefecimento

Temperatura Resistência elétrica
0 ºC 5230Ω a 6630 Ω
10 ºC 3390 Ω a 4220 Ω
20 ºC 2260 Ω a 2760 Ω
30 ºC 1550 Ω a 1870 Ω 
40 ºC 1080 Ω a 1270 Ω
50 ºC 770 Ω a 900 Ω
60 ºC 550 Ω a 640 Ω
70 ºC 400 Ω a 465 Ω
80 ºC 300 Ω a 340 Ω
90 ºC 230 Ω a 260 Ω

100 °C 180 Ω a 200 Ω
110 ºC 135 Ω a 155 Ω 
120 ºC 105 Ω a 120 Ω 

Tabela de valores de resistência e temperatura de um sensor de temperatura.
Fonte: Prof. Moises Dutra
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 » TENSÃO DE RESPOSTA

Para medir a tensão de resposta do sensor, ou resposta dinâmica, 
é necessário manter o sensor conectado e alimentado (ignição ligada). A 
seguir, meça a tensão de resposta em várias temperaturas. Os valores de 
tensão de resposta devem ser comparados a uma tabela específica.

 » SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA (MAP)

O sensor de pressão absoluta possui três terminais os quais são sinal 
de massa (negativo), alimentação positiva e sinal de resposta. É possível 
fazer dois testes nesse sensor: o de alimentação e o de resposta dinâmica.

 » TESTE DE ALIMENTAÇÃO

Para realizar o teste de alimentação no sensor de pressão absoluta 
deve-se desconectar o terminal do sensor e localizar os terminais de ali-
mentação (negativo e positivo). O ideal é confirmar na literatura técnica, 
mas na maioria dos casos a alimentação é realizada pelos terminais 1 e 3, 
sendo 1 positivo e 3 negativo. A tensão entre eles deve ser de 5 V. 

 » TESTE DE RESPOSTA DINÂMICA

O teste de resposta dinâmica pode ser realizado de duas maneiras. 
Comparando a diferença de tensão de resposta com o motor parado e 
com o motor em funcionamento. Ou ainda com o auxílio de uma bomba 
de vácuo manual. No primeiro teste, deve-se manter o sensor conectado 
e ligar a chave para que o módulo de injeção eletrônica energize o sensor. 
Em seguida, deve-se medir a tensão de resposta entre os terminais 2 e 3. 
Nessa condição, como o motor não está em funcionamento, a pressão 
no sensor é a mesma pressão atmosférica do local, portanto, a tensão de 
resposta deve ser entre 3 V e 4 V. Depois, deve-se manter o multímetro 
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conectado e ligar o motor do veículo em marcha lenta. A pressão no co-
letor de admissão cairá e a tensão de resposta deve ser entre 0,5 V e 1,3 V. 
Outro teste seria retirar o sensor do coletor de admissão e deixá-lo conec-
tado ao circuito de alimentação elétrica. Ligue a ignição do veículo para 
que o módulo alimente o sensor e conecte o multímetro aos terminais 2 
e 3. Conecte a bomba de vácuo na tomada de pressão e aplique os níveis 
de vácuo que estão na tabela a seguir no sensor. Compare a resposta de 
tensão com a tabela a seguir. Valores fora do especificado indicam que o 
sensor está danificado.

Pressão mmHg Tensão de resposta 
0 3 V a 4 V

-100 2,5 V a 3,20 V
-200 2 V a 2,6 V
-300 1,5 V a 2 V
-400 1 V a 1,3 V
-500 0,5 V a 0,65 V

Tabela de valores de pressão e tensão de resposta.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » MOTOR DE PASSO

Os motores de passo usados nos veículos como atuadores de marcha 
lenta necessitam de equipamentos específicos para serem testados. Essa 
dificuldade existe porque ao contrário dos motores de corrente contínua, 
os motores de passo não funcionam quando são energizados diretamente. 
Como visto, esses motores precisam receber uma sequência ordenada de 
pulsos elétricos para seu funcionamento, e não é possível reproduzir essa 
sequência sem equipamentos apropriados. Recomenda-se antecipadamen-
te um teste visual no componente visando verificar sua integridade física. 
Adicionalmente, verifique o conector e o chicote elétrico de alimentação. 
Muitos defeitos, como engripamento, podem ser detectados com um sim-
ples teste visual. Por fim, podemos testar esse componente com a ajuda de 
um scanner automotivo na “seção” testes estáticos. Em alguns scanners 
existem testes específicos para esse atuador.
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 » SENSOR DE ROTAÇÃO

Como visto anteriormente, os sensores de rotação informam ao 
módulo de injeção eletrônica a rotação da árvore de manivelas, seu des-
locamento angular e o ponto morto superior do primeiro cilindro. Sem 
essas informações, o módulo de injeção eletrônica não consegue identifi-
car o momento correto de disparar a centelha para as velas de ignição e o 
momento de injeção. Dessa forma, o módulo não consegue gerar condi-
ções para que o motor entre em funcionamento. Havendo necessidade de 
testar o sensor de rotação, primeiro deve-se fazer um teste visual a fim de 
verificar sua integridade física. Verifique se não há algum corpo estranho 
aderido entre o sensor e a roda fônica. Verifique a distância entre o sensor 
e a roda fônica e, se necessário, ajuste a folga com valores preconizados 
pelo fabricante. A maioria dos fabricantes preconiza essa distância entre 
0,6 mm e 1,1 mm. Nos sensores indutivos podemos testar a resistência 
interna e sua resposta dinâmica. Não se recomenda testar a alimentação 
desse tipo de sensor porque eles não recebem tensão elétrica do módulo 
de injeção eletrônica.

 » RESISTÊNCIA DOS SENSORES DE ROTAÇÃO 
INDUTIVOS

Para testar a resistência elétrica dos sensores de rotação, deve-se 
desconectar o sensor e medir o valor de resistência direto nos terminais 1 e 
2. Na maioria dos sensores a resistência interna deve estar entre 774 Ohms 
e 946 Ohms. No entanto, a literatura técnica é o meio mais confiável de 
obtenção do valor preciso. 

 » RESPOSTA DINÂMICA DOS SENSORES DE ROTAÇÃO 
INDUTIVOS

Para testar a resposta dinâmica dos sensores de rotação indutivos, 
deve-se desconectar o sensor, selecionar no multímetro na função tensão 
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alternada, colocar as pontas de prova nos terminais 1 e 2 e dar partida 
por alguns segundos. A tensão mínima gerada durante o teste deve ser de 
1,5 V. Valores de tensão menores que 1,5 V indicam defeito no sensor de 
rotação. 

 » TESTE DE SENSORES DE ROTAÇÃO TIPO HALL

É possível realizar dois testes nos sensores de rotação do tipo hall. 
Primeiro, o teste de alimentação, uma vez que o sensor do tipo hall é 
alimentado pelo módulo de injeção eletrônica; em seguida, o teste de res-
posta dinâmica. Antes de realizar os testes realize uma análise visual no 
componente, na tomada de conexão e no chicote elétrico a fim de verificar 
possíveis danos físicos.

 » TESTE DE ALIMENTAÇÃO DE SENSORES DE 
ROTAÇÃO TIPO HALL

Para realizar o teste de alimentação em sensores de rotação tipo hall, 
deve-se desconectar o sensor e selecionar no multímetro a função tensão 
contínua. Realize a medição de tensão de alimentação entre os terminais 1 
e 3. A tensão de alimentação deve ser de 12 V.

 » TESTE DE RESPOSTA DINÂMICA DOS SENSORES DE 
ROTAÇÃO TIPO HALL

Para realizar o teste de resposta dinâmica dos sensores de rotação 
tipo hall tenha em mãos uma caneta de polaridade, conecte o sensor nova-
mente, ligue a caneta de polaridade no terminal 2 do sensor e dê  partida 
no motor; durante a partida, os LED da caneta de polaridade devem osci-
lar entre negativo e positivo (verde e vermelho), se oscilar significa que o 
sensor está bom, caso não oscilem, o sensor está danificado.
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 » SENSORES DE FASE

O funcionamento dos sensores de fase se assemelha ao funciona-
mento dos sensores de rotação. A grande maioria dos sensores de fase são 
sensores tipo hall; no entanto, há sensores de fase tipo indutivo, embora 
sejam mais raros. Nesse caso, basta identificar se o sensor é tipo indutivo 
ou tipo hall e fazer os testes com o mesmo procedimento feito nos sen-
sores de rotação.

 » SENSORES DE OXIGÊNIO – SONDA LAMBDA

Atenção: Antes de testar o sensor de oxigênio, certifique-se de que 
o sistema de ignição, combustível, sistema de exaustão e os demais siste-
mas estão em perfeitas condições, pois a resposta do sensor de oxigênio 
pode sofrer interferência de outros sistemas. Por exemplo, uma vela de ig-
nição que não está funcionando corretamente pode causar um valor cons-
tante de mistura pobre. Isso ocorre porque o oxigênio não sofre reação 
de queima pelo cilindro da vela defeituosa. Esse oxigênio que não reagiu 
na queima é identificado pelo sensor de oxigênio que irá gerar um sinal 
elétrico equivalente à mistura pobre. Esse problema pode ser ocasionado 
por uma ou mais velas de ignição danificadas, cabos de vela, bobina de 
ignição ou válvula injetora defeituosa. Da mesma forma, um cano de es-
capamento furado, junta de coletor de escapamento danificada ou coletor 
de escapamento furado ou trincado podem criar condições para entrada 
de ar atmosférico ou fuga de parte dos gases da queima, o que interfere na 
resposta da sonda lambda.

Em uma sonda lambda sem aquecimento interno podemos realizar 
apenas o teste de resposta dinâmica. Já em uma sonda lambda que possui 
aquecimento interno podemos realizar três testes: o de resposta dinâmica, 
o de alimentação do aquecedor e o de resistência elétrica do aquecedor. A 
seguir, apresentamos detalhadamente cada teste.
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 » INSPEÇÃO VISUAL

Antes de testar o sensor de oxigênio, realize uma inspeção visual no 
componente. A posição da sonda lambda no cano de descarga do veículo 
a expõe a várias situações que podem comprometer sua integridade física. 
Muitos defeitos em sonda lambda podem ser identificados com uma sim-
ples inspeção visual. Nesse teste, verifique:

• Integridade da borracha seladora.
• Integridade dos fios.
• Estado do conector.
• Presença de óleo ou água no conector da sonda lambda.

 » TESTE DE RESPOSTA DINÂMICA COM MULTÍMETRO

Realize uma inspeção visual no componente. Selecione o multíme-
tro na função tensão contínua. Ligue o sensor de oxigênio ao conector e o 
multímetro nos fios de resposta do sensor. Se o sensor possuir um único 
fio, coloque a ponta de prova vermelha no fio do sensor e a preta no ne-
gativo da bateria ou algum ponto sem pintura da lataria. Se tiver dois ou 
quatro fios, ligue a ponta de prova preta no fio preto e a ponta de prova 
vermelha no fio cinza. Observe se os fios do multímetro não estão em 
contato com partes quentes ou móveis do motor e dê partida. Espere o 
motor atingir a temperatura de trabalho (primeiro disparo do eletroventi-
lador do líquido de arrefecimento) e realize os testes:

• Mantenha a aceleração constante mais ou menos a 2.500 rpm. 
Nessa condição, a tensão de resposta deverá variar entre 0 V 
e 1 V. 

• Faça uma aceleração rápida. Durante essa aceleração o valor 
deverá ser próximo a 1 V. 

• Mantenha o veículo acelerado por uns 3 segundos e solte o 
acelerador. Durante a desaceleração, o valor deverá ser próxi-
mo a 0 V.
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Caso o valor de tensão permaneça fixo ou com valores muito dife-
rentes dos apresentados anteriormente, a sonda lambda está defeituosa e 
deve ser substituída.

 » TESTE DE RESPOSTA DINÂMICA COM 
OSCILOSCÓPIO

Realize uma inspeção visual no componente. Ligue o sensor de oxi-
gênio ao conector. Ligue a ponta de prova do osciloscópio nos fios de 
resposta do sensor. Se o sensor possuir um único fio, coloque a ponta 
de prova vermelha no fio do sensor, e a preta no negativo da bateria ou 
algum ponto sem pintura da lataria. Se possuir dois ou quatro fios, ligue 
a ponta de prova preta no fio preto e a ponta de prova vermelha no fio 
cinza. Observe se os cabos da ponta de prova do osciloscópio não estão 
em contato com partes quentes ou móveis do motor. Dê partida no motor 
e espere atingir a temperatura de trabalho (primeiro disparo de eletroventi-
lador do líquido de arrefecimento), e observe o sinal de resposta do sensor 
nas condições a seguir:

• Mantenha a aceleração constante a mais ou menos 2.500 rpm. 
Nessa condição, a tensão de resposta do sensor mostrado no 
osciloscópio deverá variar entre 0 V e 1 V.  

• Faça uma aceleração rápida. Durante essa aceleração, o valor 
deverá ser próximo a 1 V. 

• Mantenha o veículo acelerado por uns 3 segundos e solte o 
acelerador. Durante a desaceleração, o valor deverá ser próxi-
mo a 0 V.

Caso o valor de tensão permaneça fixo ou com valores muito dife-
rentes dos apresentados anteriormente, a sonda lambda está defeituosa e 
deve ser substituída. Nesse caso, observe também no osciloscópio o tem-
po de resposta do sensor de oxigênio. Uma sonda lambda nova apresenta 
um tempo de resposta em torno de 3 segundos, sendo aceitável valores 
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próximos a 10 segundos. Tempo de resposta superiores a 11 segundos 
indicam que o sensor está danificado.

 » TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO AQUECEDOR

Com o motor em temperatura ambiente selecione o multímetro na 
função tensão contínua. Conecte as pontas de prova nos fios brancos e 
ligue a chave do veículo. O valor de tensão mostrado no visor do multí-
metro deverá estar entre 10,5 V e 12 V. Alguns sensores podem ser ali-
mentados com um valor de tensão inicial e depois por um valor de tensão 
secundário. Nesse caso, com o motor frio o valor de tensão inicial será 
entre 10,5 V e 12 V. Após aproximadamente 1 minuto, o valor de tensão 
cairá para 5 V.

 » TESTE DE RESISTÊNCIA DO AQUECEDOR

Com o sensor de oxigênio em temperatura ambiente (+/-25 ºC), 
desconecte o sensor. Ligue o multímetro na escala de resistência elétrica e 
conecte as pontas de prova nos fios brancos do sensor. O valor de resistên-
cia dos sensores de oxigênio varia ente 2Ohms e 14Ohms. Normalmente 
aquecedores podem apresentar dois defeitos, sendo estes curto-circuito e 
circuito aberto. No caso de curto-circuito, a resistência elétrica mostrada 
no multímetro é zero, e no caso de circuito aberto, o valor de resistência 
será infinito. Caso o multímetro mostre um desses valores, o sensor está 
defeituoso e deve ser substituído. Em caso de dúvidas, compare o valor 
obtido com o valor preconizado pelo fabricante.

Lembre-se: Um sensor de oxigênio queimado, contaminado ou sim-
plesmente carbonizado, pode aumentar o consumo de combustível em até 
15%. 
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 » SENSOR DE DETONAÇÃO

São muitos os testes sugeridos pelos fabricantes de automóveis e 
componentes do sistema de injeção eletrônica. A MTE THOMSON re-
comenda que o teste seja feito da seguinte maneira: 

Para o diagnóstico, pode ser utilizado o scanner visualizando o pa-
râmetro “Avanço” ou similar, quando disponível. Com o motor funcio-
nando e batendo no bloco perto do sensor (não no sensor) verifique a 
modificação (diminuição) do avanço. O sensor de detonação não permite 
a verificação com voltímetro ou ohmímetro. No entanto, como há outras 
formas de testes recomendadas por montadoras de automóveis e fabri-
cantes de sistemas automotivos, recomenda-se que seja feito o teste da 
forma que é sugerida no manual técnico do automóvel ou fabricante do 
componente ou sistema. 

 » TESTE DO SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA DE 
ACELERAÇÃO

Os sensores de posição da borboleta de aceleração são do tipo re-
sistivo. Nos sensores resistivos são feitos três testes: de alimentação, de 
resistência elétrica e de resposta dinâmica. 

 » TESTE DE ALIMENTAÇÃO

Os sensores de posição da borboleta de três terminais recebem ten-
são elétrica pelos terminais 1 e 3, sendo tensão positiva 5 V pelo terminal 
1 e negativo pelo terminal 3. Para testar a alimentação desses sensores, 
deve-se desconectar o sensor, ligar a chave e medir a tensão entre os ter-
minais 1 e 3. O valor encontrado deverá ser próximo a 5 V. Há sensores 
de posição da borboleta com quatro terminais. Nesse caso, a alimenta-
ção é realizada pelos terminais 1 e 4, sendo o terminal 1 positivo 5 V e 
o terminal 4 negativo. Para testar a alimentação desses sensores, deve-se 
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desconectar o sensor, ligar a chave e medir a tensão entre os terminais 1 e 
4. O valor encontrado deverá ser próximo a 5V. 

 » TESTE DE RESISTÊNCIA

Para testar a resistência elétrica dos sensores de posição da borbo-
leta de três terminais deve-se desconectar o sensor e medir a resistência 
elétrica entre os terminais 1 e 3. Entre esses terminais, o valor de resistên-
cia não varia com o deslocamento do eixo do potenciômetro. No segundo 
teste deve-se medir a resistência elétrica entre os terminais 2 e 3. Nessa 
posição de medição, a resistência deve variar de acordo com o desloca-
mento do eixo. Para testar a resistência elétrica dos sensores de posição 
da borboleta de quatro terminais deve-se desconectar o sensor e medir a 
resistência elétrica ente os terminais 1 e 4. Entre esses terminais, o valor 
de resistência não varia com o deslocamento do eixo do potenciômetro. 
No segundo teste, deve-se medir a resistência elétrica entre os terminais 
2 e 4. Nessa posição de medição, a resistência deve variar de acordo com 
o deslocamento do eixo. Depois, repita a medição entre os terminais 3 e 
4. Nessa posição de medição, a resistência deve variar de acordo com o 
deslocamento do eixo.

 » RESPOSTA DINÂMICA

Para realizar o teste de resposta dinâmica nos sensores de três ter-
minais, deve-se conectar o sensor, ligar a chave e selecionar no multímetro 
a escala de tensão contínua. Em seguida, coloque a ponta de prova preta 
no polo negativo da bateria ou no terminal 3 do sensor, e a ponta de prova 
vermelha no terminal 2 do sensor. Mova o eixo do sensor e observe o va-
lor de tensão, que deve variar dentro de valores de tensão igual ou menor 
que 5 V. Para realizar o teste de resposta dinâmica nos sensores de quatro 
terminais, deve-se conectar o sensor, ligar a chave e selecionar o multíme-
tro na escala de tensão contínua. Em seguida, coloque a ponta de prova 
preta no polo negativo da bateria ou no terminal 4 do sensor, e a ponta 
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de prova vermelha no terminal 2 do sensor. Mova o eixo do sensor e ob-
serve o valor de tensão apresentado. O valor de tensão deve variar dentro 
de valores de tensão igual ou menor que 5 V. Em seguida, retire a ponta 
de prova do terminal 2 do sensor e coloque-a no terminal 3. Novamente, 
ao mover o eixo do sensor, a tensão deverá variar em valores iguais ou 
menores que 5 V.

 » TESTE DO ATUADOR DE MARCHA LENTA

Antes de realizar qualquer teste elétrico no atuador de marcha lenta, 
é importante lembrar que a maioria dos defeitos atribuídos a esse atuador 
são causados por sujeira e carbonização no corpo de borboleta. Antes de 
realizar qualquer teste, é importante retirá-lo e efetuar uma limpeza do 
conjunto. Esta pode ser realizada na cuba de ultrassom ou com produtos 
apropriados. Apesar de existirem dezenas de produtos que prometem lim-
par esse tipo de componente sem a necessidade de desmontá-lo, o ideal 
é retirá-lo para limpar. Isso é recomendado, pois existem pequenos orifí-
cios que necessitam de atenção especial durante a limpeza. O atuador de 
marcha lenta é, na verdade, um motor de passo com um obturador que 
se move abrindo e fechando um orifício que liga a parte interna do corpo 
de borboleta à atmosfera. Agindo dessa forma (abrindo ou fechando esse 
orifício), o módulo de injeção eletrônica consegue controlar a quantidade 
de ar que entra no motor quando a borboleta de aceleração está fechada. 
Por se tratar de um motor de passo, é muito difícil testar a alimentação 
do componente, uma vez que a polaridade de alimentação varia de acor-
do com o movimento que o módulo determina. Adicionalmente, é difícil 
testar a continuidade das bobinas internas desse tipo de motor. Para reali-
zar testes dinâmicos, é necessário o uso de ferramentas específicas como 
aparelhos dedicados a esse teste ou por meio de scanner automotivo. Na 
falta de aparelhagem específica, o técnico deverá retirar o corpo de borbo-
letas, realizar um teste visual no conjunto incluindo conectores elétricos e 
cabos. Se tudo estiver em ordem, deverá realizar uma limpeza em todo o 
conjunto, montá-lo novamente e avaliar o resultado. Lembrando que isso 
somente é possível realizar em corpos de borboleta que são acionados 
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por cabo. Corpos de borboleta com sistema Drive by wire (acelerador ele-
trônico) necessitam de parametrização no sistema para que o módulo de 
injeção eletrônica reconheça o componente.  

Figura 148: Exemplo de corpo de borboletas com sujidade.
Fonte: Prof. Moises Dutra

 » TESTE DE VÁLVULAS INJETORAS

No circuito elétrico das válvulas injetoras podem ser realizados dois 
testes: de alimentação e de resistência elétrica do enrolamento da bobina. 
O primeiro teste tem a função de verificar se a válvula está sendo alimen-
tada corretamente. No segundo teste, o técnico irá verificar o estado de 
enrolamento da bobina da válvula injetora.

 » TESTE DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Com o componente em temperatura ambiente desconecte o injetor, 
selecione no multímetro na escala de resistência elétrica e com as pontas 
de prova do multímetro realize a medição da resistência elétrica entre os 
dois terminais do componente. Leia o valor mostrado no multímetro e 
compare o valor lido com o valor ideal de resistência do componente em 
uma tabela de valores de resistência de válvulas injetoras.
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Observação: Tabelas de resistência elétrica de válvulas injetoras são 
facilmente encontradas na internet e não foram colocadas aqui por serem 
muito extensas.

 » TESTE DE ALIMENTAÇÃO

Ligue a caneta de polaridade na bateria. Com o terminal desconecta-
do do injetor dê a partida no veículo e encoste a ponta de prova da caneta 
de polaridade nos terminas um de cada vez. Se a alimentação estiver cor-
reta em um dos terminais a caneta de polaridade deverá acender a luz ver-
melha e permanecer acesa (terminal positivo). No outro terminal, o LED 
verde deverá piscar (pulso negativo). Caso isso não ocorra o injetor não 
está recebendo alimentação elétrica. Além dos testes elétricos da válvula 
injetora é possível realizar testes mecânicos. O teste de vazão e de vedação 
são alguns possíveis, porém para realização deles é necessário um aparelho 
para testes de válvulas injetoras e uma cuba de ultrassom.

Observação: Alguns fabricantes de válvulas injetoras fabricam 
componentes do tipo autolimpante. Segundo o fabricante, o próprio tra-
balho da válvula injetora cria condições para que ela elimine a sujeira sem 
a necessidade de intervenção. Essas válvulas são fabricadas de forma que 
a agulha existente no interior da válvula ao se fechar para interromper o 
fluxo de combustível gera uma vibração que faz com que a sujeira se solte 
ou não impregne na válvula injetora. Esse processo é ainda combinado 
com um ângulo de leque diferenciado que ajuda na autolimpeza. 

 » TESTE NOS SENSORES DE MASSA DE AR (MAF)

O primeiro a ser realizado no sensor MAF é o teste visual, pois o 
componente para atuar corretamente deve estar livre de contaminação. O 
componente pode ser facilmente contaminado por poeira quando o filtro 
de ar está obstruído; rasgado ou quando foi substituído por filtros espor-
tivos de má qualidade. Adicionalmente, retorno de óleo do cárter também 
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contamina esse componente. Recomenda-se a inspeção visual de possíveis 
“falsas entradas de ar”. Realizado o teste visual, o técnico deverá fazer os 
testes elétricos no sensor para garantir sua funcionalidade.

Observação: Os fabricantes desse tipo de componente recomen-
dam que no caso de contaminação o sensor MAF não deve ser limpo e 
sim substituído por um novo; porém muitos técnicos afirmam que uma 
limpeza com spray de produtos para limpeza pode trazer bons resultados. 

 » TESTE DE ALIMENTAÇÃO

A alimentação de 12 V é realizada entre os pinos 2 e 3. Selecione 
no multímetro a escala de tensão contínua. Mantenha o sensor conectado 
ao chicote, ligue a chave do veículo sem dar partida e coloque a ponta de 
prova positiva no pino 2 e a ponta de prova negativa no pino 3. O valor de 
tensão encontrado deverá ser aproximadamente 12 V.

 » TESTE DE TENSÃO DE REFERÊNCIA

O sensor MAF atua com uma tensão de referência que é alimentada 
pelo pino 4. Esta deve ser de 5 V. Para realizar o teste, selecione o multí-
metro em tensão contínua, coloque a ponta de prova negativa no pino 3 e 
a ponta de prova positiva no pino 4. Ligue a chave sem dar partida e obser-
ve no multímetro a tensão encontrada. O valor de tensão deverá ser de 5 V. 

 » RESPOSTA DINÂMICA

O teste de resposta dinâmica é realizado entre os pinos 3 e 5, sendo 
o pino 3 negativo e o 5 positivo. Para realizar o teste, selecione o multíme-
tro em tensão contínua. Ligue a chave sem dar partida e coloque a ponta 
de prova positiva no pino 5, e a ponta de prova negativa no pino 3. Nessa 
condição que alguns técnicos chamam de “ar zero”, ou seja, não há fluxo 
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de ar, a tensão lida deve ser entre 0,98 V e 1,02 V. Um segundo teste di-
nâmico poderá ser realizado mantendo a ligação anterior, dando partida 
no veículo ou assoprando o sensor. O valor de tensão deverá variar com 
o fluxo de ar.
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A evolução do veículo fez com que sistemas eletrônicos fossem cada 
vez mais comuns e necessários. Isso criou a necessidade de comunicação 
entre diversos sistemas do veículo, como o sistema de injeção eletrônica, 
freios ABS, airbag, câmbio automático, ar condicionado, sinalização e ilu-
minação, conforto e assistência de direção. Essa comunicação é necessária 
para garantir a prioridade de funcionamento dos sistemas. Nos sistemas 
mais antigos essa comunicação é feita por meio de cabos condutores, po-
rém com o aumento e a integração entre os sistemas a quantidade de 
condutores cresceu exponencialmente. Um veículo fabricado na década 
de 1960 possuía menos de 200 metros de fios, já um veículo fabricado por 
volta do ano 2005, sem sistema de rede de comunicação, possuía mais de 
2.000 metros de fios. Essa grande quantidade de fios e cabos dificulta a 
montagem e a manutenção do veículo.

Para diminuir essa quantidade de fios e flexibilizar a comunicação 
entre os diversos sistemas foi criado o sistema de rede de comunicação 
automotiva, ou rede multiplexada como também é conhecida. A primeira 
rede de comunicação automotiva foi criada pela empresa alemã BOSCH e 
normalizada pela ISSO. Essa rede é conhecida como CAN. Hoje, além da 
rede CAN, existe a rede VAN desenvolvida entre os anos de 1985 e 1986 
pela francesa PSA. Além dessas, existem outras, porém, de uso mais ex-
clusivo de algumas montadoras, não somente de veículos, mas também de 
motocicletas, caminhões, máquinas agrícolas, embarcações, entre outros. 

 » PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO BINÁRIO

Antes de abordarmos o funcionamento da rede de comunicação 
automotiva é necessário abordarmos, mesmo que de forma sucinta, o sis-
tema binário. É muito comum ouvir falar que todos os computadores tra-
balham internamente com uma lógica composta apenas de 0 e 1. E isso é 
verdade. Todas as informações e tudo o que um computador ou qualquer 
calculador digital faz internamente é processado em dados compostos 
apenas de 0 e 1, ou seja, sistema binário.
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A princípio, essa ideia pode parecer estranha, isso porque estamos 
acostumados com o sistema decimal, mas o sistema binário, assim como o 
decimal, é capaz de simbolizar todos os números possíveis e imagináveis. 
No entanto, ao contrário da base decimal, utiliza-se apenas os símbolos 0 
e 1. Na tabela a seguir, temos alguns números representados no sistema 
decimal e sua representação no sistema binário. 

1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1.000 

E assim sucessivamente...

O sistema binário é a base de processamento de todo sistema digital 
e, por conta disso, é a forma usada na transmissão de dados nos sistemas 
de rede de comunicação automotiva. Esse sistema, além de simples, con-
fere alta velocidade no envio e recebimento de mensagens via rede de co-
municação automotiva, confiabilidade e alta velocidade de processamento.

O funcionamento do sistema de rede de comunicação automotiva é 
baseado em protocolos de comunicação serial. Para que o funcionamento 
do sistema seja confiável é necessário que haja um sincronismo entre os 
módulos que compõem a rede, e esse sincronismo é feito no início de cada 
mensagem. O trabalho das atuais redes de comunicação automotiva é ba-
seado no conceito multimestre em que todos os módulos podem se tornar 
mestre em determinado momento ou escravo em outro.

Outra característica importante para a confiabilidade do sistema é 
que todos os módulos verificam o estado do barramento antes de iniciar 
o envio de uma mensagem analisando se outro módulo está ou não en-
viando mensagens de maior prioridade. Caso isso ocorra, o módulo cuja 
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mensagem tiver menor prioridade irá esperar o de maior prioridade termi-
nar a comunicação.

Em relação à quantidade de fios usados para a comunicação há ba-
sicamente três formas de se constituir o barramento de rede de comunica-
ção automotiva. Existem redes baseadas em um fio, dois fios e quatro fios. 
As redes com 2 e 4 fios trabalham com os sinais de dados High e Low. No 
caso dos barramentos com 4 fios, além dos sinais de dados High e Low há 
um fio com tensão positiva e outro com tensão negativa (massa) que serve 
de referência. Esses quatro fios fazem parte do barramento levando a ali-
mentação elétrica a duas terminações ativas da rede. As redes com apenas 
1 fio são chamadas exclusivamente de linhas CAN.

Em sistemas de comunicação automotiva compostos por 2 e 4 fios 
seus condutores elétricos devem ser trançados. Os dados enviados pela 
rede devem ser interpretados pela análise da diferença de potencial entre 
os fios High e Low. Por essa razão, o barramento é classificado como Par 
Trançado Diferencial. Isso é necessário para atenuar os efeitos causados 
por interferências eletromagnéticas.

Figura 149: Exemplo de fio trançado.
Fonte: Prof. Moises Dutra

Alguns veículos atuais de alto padrão tecnológico são equipados 
com 40 calculadores ou mais. Nessa primeira etapa, a rede de comunica-
ção automotiva permite diminuir a complexidade de cabos e agregar várias 
funções num único calculador. A seguir temos um exemplo de integração 
de vários calculadores “módulos” e componentes em um único calcula-
dor. Observe que a caixa de alarme “módulo de alarme”, a caixa de reles, a 
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caixa de fusíveis, a gestão da luz interior e o travamento das portas foram 
integrados em um único componente. 

Figura 150: Exemplo de um módulo calculador.
Fonte: Prof. Moises Dutra

A flexibilidade da rede permite inúmeras formas de montagem. 
Essa forma de montagem das redes de comunicação veicular é chamada 
de arquitetura. Há veículos mais simples em que a arquitetura da rede foi 
projetada apenas para permitir a comunicação entre alguns poucos siste-
mas. Já outras, como no exemplo a seguir, permitem a comunicação entre 
diversos sistemas do veículo. 

Figura 151: Arquitetura das redes de comunicação.
Fonte: Prof. Moises Dutra

1. Microprocessador de rede. 
2. Suspensão. 
3. Sistema de freios ABS.
4. Transmissão automática. 
5. Imobilizador.
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6. Computador de bordo.
7. Sistema de climatização. 
8. Auto rádio.
9. GPS. 
10. Painel de instrumentos. 
11. Bancos. 
12. Retrovisores. 
13. Airbag.
14. Rede CAN.
15. Rede VAN.
16. Rede VAN carroceria.  

Os dois fios juntos são chamados de “BUS” e são formados por 
um fio chamado “DATA” e outro “DATAB”. Por esses dois fios viajam 
as informações de diversos componentes. As mensagens que viajam pela 
rede são denominadas “TRAMA”. Uma “TRAMA” é constituída por uma 
série de pulsos (Bits) que podem ter valor 1 ou 0, o que significa presença 
ou ausência de sinal.

Figura 152: Pulsos da rede de comunicação
Fonte: Prof. Moises Dutra
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O bom funcionamento de um veículo automotor depende em mui-
to da qualidade do combustível. Combustíveis de baixa qualidade, fora de 
especificação, ou mesmo adulterados podem ocasionar vários problemas 
no motor do veículo. Em casos mais extremos o problema é percebido na 
hora, o motor pode apresentar: falha no funcionamento, batida de pino 
ou pré-ignição, trepidação, marcha-lenta irregular, falta de força, dificul-
dades de partida, entre outros sintomas. Além de problemas como estes 
que podem ser percebidos logo após o abastecimento, o motor de veículo 
e seus periféricos podem sofrer danos a longo prazo, estes danos podem 
aparecer na forma de borra no motor, entupimento total ou parcial dos 
bicos injetores, danos ao catalizador, maior consumo de combustível e 
menor vida útil do motor. 

Os combustíveis adulterados podem causar graves defeitos nos mo-
tores dos veículos e periféricos, e também podem confundir o mecânico 
durante o diagnóstico. Muitos problemas atribuídos ao motor, seus peri-
féricos e ao sistema de injeção eletrônica são causados por má qualidade 
do combustível. 

Vamos saber um pouco mais sobre os combustíveis. Toda a gaso-
lina comercializada nos postos de combustível do Brasil é do tipo C. No 
quadro abaixo podemos observar que a gasolina tipo A seria a gasolina 
pura, mas como é mencionado a gasolina tipo A ou seja a gasolina 100% 
pura não pode ser usada nos veículos por força de lei e por possuir baixa 
octanagem. A gasolina tipo C é a mistura da gasolina pura tipo A com 
etanol anidro, conforme determina a legislação brasileira. Ao contrário 
do que muitos pensam o etanol anidro é adicionado à gasolina como um 
melhorador de combustível.
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 » GASOLINA FORMULADA:

A qualidade das gasolinas comercializadas no Brasil é definida atra-
vés de Resoluções Técnicas elaboradas pela ANP – Agência Nacional do 
Petróleo. Dentro do entendimento da Agência, gasolina “A” é o combus-
tível produzido a partir de processos utilizados nas refinarias, nas centrais 
de matérias-primas petroquímicas, e nos formuladores, destinado aos veí-
culos automotivos dotados de motores de ignição por centelha, isento de 
componentes oxigenados; e gasolina “C” é o combustível obtido da mis-
tura de gasolina “A” e etanol anidro combustível, nas proporções definidas 
pela legislação em vigor.

Nesse cenário, instalou-se no Mercado um mito de que a gasolina 
formulada (ou até mesmo a gasolina importada) teria qualidade inferior 
àquela produzida nas refinarias. O texto abaixo desconstrói esse mito, des-
de que a gasolina, não importando sua origem, enquadre-se na especifica-
ção brasileira de qualidade.

Entendimento oficial do tema, segundo ANP – Agência Nacional 
do Petróleo. - Texto publicado no site www.anp.gov.br .
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 » OCTANAGEM

Octanagem é um daqueles termos que muita gente usa, mas que poucas 
conhecem o seu real significado. De uma forma bastante simples, octanagem 
é a medida de resistência do combustível à pressão que ele sofre dentro da 
câmara de combustão do motor. Ou seja, é a capacidade que ele tem de resistir 
ao aumento de pressão e de temperatura sem entrar em combustão espon-
tânea. Quanto maior a octanagem, maior será a resistência do combustível à 
detonação. Assim, com maior octanagem é possível que os motores operem 
com maiores taxas de compressão e temperaturas de câmera de combustão 
mais elevadas. A octanagem é estudada em laboratório com o uso de um 
motor de bancada, denominado Motor CFR, que simula o comportamen-
to da gasolina em situações de trânsito em cidades, e direção em estra-
das. As octanagens são classificadas em RON (cidade, com rotações e 
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temperaturas mais baixas no motor CFR), e MON (estrada, com rotações 
e temperaturas mais altas) 

Abaixo temos uma tabela que faz um comparativo entre a octa-
nagem da gasolina recomendada pelos fabricantes de alguns veículos su-
per esportivos e a octanagem da gasolina SHELL V-POWER Racing (98 
RON). Nos Manuais de Proprietário dos veículos esportivos, e de alto de-
sempenho, encontramos a orientação de que fornecer a seus motores ga-
solinas com octanagem acima dos limites recomendados, não trará ganho 
em potência, ou melhoria em consumo. A gasolina Shell V Power Racing 
entrega ao motor a octanagem correta, para seu melhor desempenho. 
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Como foi citado no início deste texto, o combustível de má qualida-
de ou adulterado pode ser a causa de muitos defeitos no automóvel, estes 
combustíveis podem representar uma economia na hora de abastecer, mas 
esta economia não passa de um presente de grego, pois o que se econo-
miza na hora de pagar pelo combustível é menor que o prejuízo causado a 
curto e longo prazo. A curto prazo o uso desses combustíveis já não com-
pensa, pois a autonomia do veículo irá diminuir drasticamente. E a longo 
prazo os danos causados no motor e seus periféricos custará muitas vezes 
mais do que o que foi economizado na hora do abastecimento. 

Portanto, deve-se sempre optar por combustíveis de qualidade, e 
recomendados pelos fabricantes dos motores através dos Manuais de 
Proprietário. Combustíveis aditivados, e com a octanagem ideal, limpam 
e mantém limpo o motor internamente, além de possibilitar o melhor de-
sempenho para o veículo. 
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