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RESUMO 

 

Motor é uma máquina que transforma outras formas de energia em energia mecânica. Em meio aos 

diversos tipos de motores, o objeto em questão será o motor de combustão interna (MCI), onde a 

pressão resultante da mistura combustível/comburente é utilizada para movimentar o veio motor. 

Os equipamentos responsáveis por fazer a caracterização dos motores é o dinamômetro. Ele é 

utilizado para medir força, e nas suas diversas configurações é possível analisar parâmetros como 

a potência, torque e consumo de combustível. O trabalho desenvolveu uma bancada conceitual que 

utiliza de um dinamômetro de atrito, que por meio do acoplamento de um freio deformará uma 

barra e esta deformação será medida através de um dispositivo strain gauge, que mede pequenas 

deformações utilizando do princípio de que o material muda sua resistência elétrica quando sofre 

uma deformação. Como conclusão, foi apresentada uma bancada conceitual além de uma 

metodologia para a realização dos testes.  

 

Palavras-chave: Dinamômetro. Torque. MCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Engine is a machine that transforms other forms of energy into mechanical energy. Among the 

various types of engines, the object in question will be the internal combustion engine (MCI), 

where the resulting pressure of the fuel / oxidizing mixture is used to drive the drive shaft. The 

equipment responsible for characterizing the engines is the dynamometer. It is used to measure 

force, and in its various configurations it is possible to analyze parameters such as power, torque 

and fuel consumption. The work provides for the development of a conceptual workbench that uses 

a friction dynamometer, which by means of the coupling of a brake will deform a rod and this 

deformation will be measured through a strain gauge device, which measures small deformations 

using the principle that the material changes its electrical resistance when it undergoes a 

deformation. As conclusion will be presented conceptual bench plus a methodology for conducting 

the tests. 

 

Keywords: Dynamometer. Torque. MCI. 
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1 INTRODUÇÃO 

Motor é uma máquina térmica que transforma energia térmica em energia útil, de modo a 

imprimir movimento a uma máquina ou veículo. Dentre os vários tipos de motor, temos o motor 

de combustão interna, que é o objeto a ser estudado por esse trabalho. 

Os motores de combustão interna são máquinas térmicas usadas há muitos anos nas mais 

diversas aplicações pelas vantagens que se tem em termos de tamanho, peso e capacidade de 

produzir trabalho de eixo. Para conhecimento das propriedades de um motor, faz-se necessária a 

utilização de instrumentos de medição a fim de quantificar os parâmetros deste, por exemplo, o 

torque e a potência que são entregues no eixo de saída.  

Dinamômetro, como o nome já nos diz, é um equipamento capaz de medir força. Esse 

dispositivo pode ser aplicado de diversas formas diferentes como, utilizando simples atrito, 

sistemas hidráulicos ou sistemas elétricos, por exemplo. No caso deste trabalho, será desenvolvida 

uma bancada que utiliza os princípios do atrito. Será apresentado um sistema capaz de medir o 

torque utilizando strain gauge, que são dispositivos que mudam sua resistência quando sofrem 

deformação. 

O motor de combustão interna utilizado será o Briggs & Stratton de 10hp. Ele é um motor 

de 4 tempos que entrega um torque de 19Nm. Serão mostrados dispositivos capazes de fazer a 

leitura e a coleta dos dados para a obtenção dos parâmetros deste motor.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma bancada conceitual capaz de gerar as curvas de torque e potência de 

motores de combustão interna de pequeno porte. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conceituar o sistema mecânico de transmissão de torque do motor para uma célula de carga;  

 Oferecer um passo a passo para os testes de potência utilizando uma bancada de testes 

 Definir instrumentos capazes de oferecer os parâmetros necessários para o cálculo da 

potência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

Segundo Martins (2011), Máquinas térmicas são aquelas que transformam energia térmica 

em energia útil. A energia térmica é proveniente da queima de uma mistura de 

combustível/comburente. O fluido oferece trabalho aos órgãos mecânicos através de variações de 

pressão e volumes criadas pelo fornecimento do calor.  

A pressão resultante da mistura combustível/comburente é utilizada pelo motor de 

combustão interna para movimentar o veio motor. O motor é constituído por cilindros, onde 

deslizam pistões ligados a uma manivela (veio motor ou cambota) e pelas bielas (Figura 1). O 

pistão é submetido à elevadas pressões, sendo essa energia transmitida para a manivela. Para que 

o pistão não pare quando estiver comprimindo ar, ou para que não tenha um andamento irregular, 

uma extremidade da cambota possui um volante de inércia que acumula energia cinética 

(MARTINS, 2011).  

Figura 1: Representação sistema biela-manivela 

Fonte: (MARTINS, 2011). 

 

O ponto mais alto que um pistão pode atingir é denominado ponto morto superior ou PMS. 

O ponto mais baixo que o pistão pode atingir é denominado ponto morto inferior ou PMI. A 



17 

 

distância percorrida pelo pistão entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior é denominado 

curso (Figura 2) (MARTINS, 2011).   

Figura 2: Representação PMS E PMI 

Fonte: (MARTINS, 2011). 

3.2 TORQUE  

Segundo Hibbeler (2010), torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno 

de um eixo longitudinal. A Figura 3 ilustra fisicamente o que acontece quando um torque é aplicado 

a um eixo circular, considerando que este seja feito de um material com alto grau de deformação. 

Figura 3: Material antes e depois da deformação por torque 

Fonte: (HIBBELER, 2010) 
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Um exemplo muito comum de torque é quando se aplica uma força perpendicular ao cabo 

de uma chave, fazendo-a girar um parafuso em torno de um ponto fixo, conforme na Figura 4 

Figura 4: Torque em uma chave 

Fonte: (INFOESCOLA, 2018) 

3.3 POTÊNCIA 

Segundo Hibbeler (2010), a potência de um eixo pode ser expressa pela Equação 1. 

𝑃 = 𝑇. 𝜔                                                                (1) 

Quando estamos falando de máquinas, é comumente informada a frequência de rotação de 

um eixo. Frequência é o número de revoluções ou ciclos que um eixo faz por segundo, sendo este 

expresso em Hz. Visto que um ciclo é igual a 2𝜋𝑓, então a potência pode ser escrita como a 

Equação 2. 

𝑃 = 2𝜋𝑓𝑇                                                       (2) 

 

3.4 DINAMÔMETRO 

Dinamômetro é o equipamento capaz de aferir a potência produzida pelo motor em teste 

em todas as suas condições de operação. A potência é obtida através do torque e a rotação do 

sistema. Ele atua como uma espécie de freio impondo diferentes valores de carga. A sua correta 

seleção é de fundamental importância em um banco de provas, pois ele será o responsável por 

realizar os mais variados testes que um MCI estará sujeito (CEZAR, 2012). Além disto, sua escolha 

deve ser realizada não somente de modo a abranger a maior gama possível de motores, mas também 

deve-se levar em conta a sua influência direta na medição de diversas grandezas, dentre elas o 
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torque, e na forma de controle do banco. A Tabela 1 mostra a ordem decrescente de versatilidade 

e de custo para escolha do dinamômetro 

 

Tabela 1: Escolha de dinamômetros 

Fonte: (OBERT, 1971). 

 

 3.4.1 Dinamômetros Hidráulicos 

 

O dinamômetro é constituído de uma carcaça metálica estanque apoiada em dois mancais 

coaxiais com os mancais do eixo. Isso permite que a carcaça fique livre para oscilar em torno de 

seu eixo sendo equilibrada pelo braço que se apoia na balança ou célula de carga. Um rotor provido 

de uma série de conchas em ambas as faces laterais do mesmo está montado no seu eixo. Na face 

interna da carcaça, há uma série de conchas iguais e montadas em oposição às do rotor. As conchas 

do rotor estão viradas para o sentido da rotação e as da carcaça no sentido oposto (BRUNETTI, 

2008).  

O espaço interno deste freio é preenchido por água. Em funcionamento, o rotor impele água 

obliquamente com componentes nas direções do eixo de rotação do rotor e do movimento radial 

da água da concha do rotor. A água entra na concha da carcaça tentando arrastá-la no sentido da 

rotação. Como a carcaça está presa, a água entra em violento movimento turbulento, transformando 

a energia hidráulica parcialmente em calor e em esforço torçor. É, então, conduzida pelo formato 

da concha da carcaça de volta ao rotor na parte da concha mais próxima do eixo e o ciclo se repete. 

Para remover o calor assim gerado, a água quente é drenada continuamente pela parte superior da 

carcaça e a água fria de reposição é introduzida através de pequenos orifícios nas conchas do 
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estator. Na saída, existe uma válvula de regulagem de fluxo para manter o nível de água dentro da 

carcaça e uma temperatura adequada desta dentro do dinamômetro. Os fabricantes recomendam 

não passar de 60° C (BRUNETTI, 2008). 

Sabendo que a maior parte da energia produzida pelo dinamômetro é convertida em calor 

para o líquido, utiliza-se esta variação de temperatura para determinar a potência do motor 

 3.4.2 Dinamômetros de Correntes Parasitas 

Dinamômetros de corrente parasita ou dinamômetros de corrente de Foucault, como são 

conhecidos, são amplamente aplicados em bancos de prova. O funcionamento desse dispositivo 

baseia-se no princípio de indução eletromagnética, ou seja, trata-se do surgimento de correntes 

elétricas induzidas no interior de uma massa metálica maciça que, por sua vez, está imersa em um 

campo magnético de intensidade variável. Essas correntes percorrem as linhas de fluxo da massa 

metálica e são chamadas de Correntes de Foucault. A obtenção de correntes induzidas só é possível 

mediante o movimento relativo entre a massa metálica e o ímã, ou seja, quanto maior a velocidade 

de movimentação da massa metálica, maior será a corrente induzida que passará por ele e 

consequentemente maior será o fluxo magnético. 

 3.4.3 Dinamômetros Elétricos 

- Corrente Contínua (CC) 

Esses modelos de dinamômetros são compostos e caracterizados essencialmente por um 

motor elétrico de corrente contínua.   Os motores de corrente contínua são amplamente empregados 

em aplicações tais como, máquinas de papel, bobinadeiras e desbobinadeiras, laminadores, 

máquinas de impressão, extrusoras, prensas, elevadores, moinhos de rolo e bancadas de testes de 

motores de combustão, mas estão sendo substituídos pelos motores trifásicos de corrente alternada. 

O motor CC, como é conhecido, é composto basicamente por duas estruturas magnéticas, 

que são o estator (ímã permanente ou enrolamento de campo) e o rotor (enrolamento de armadura). 

Segundo Siemens (2006), o estator é constituído por uma estrutura ferromagnética dotada de pólos 

salientes, nos quais são enrolados as bobinas responsáveis por gerar o campo magnético, ou de um 

ímã permanente. Já o rotor é um eletroímã composto por um núcleo de ferro com enrolamentos em 

seu entorno que, por sua vez, recebe a alimentação através de um sistema mecânico de comutação. 

Tal sistema é composto por um comutador solidário ao eixo do rotor dotado de uma superfície 

cilíndrica que apresenta múltiplas lâminas onde são conectadas os enrolamentos do rotor. O mesmo 
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sistema é composto ainda por escovas fixas, que realizam pressão sobre o comutador e são ligadas 

aos terminais de alimentação. O comutador tem como objetivo inverter a corrente na fase de rotação 

adequada, de modo que o torque seja gerado sempre na mesma direção. Os enrolamentos do rotor 

apresentam bobinas de múltiplas espiras. Ambos os lados dos enrolamentos são inseridos em canais 

espaçados igualmente a distância entre os dois polos do estator, assim, no instante em que os 

condutores de um lado estão sob o polo norte, os condutores do lado oposto devem estar sob o polo 

sul. As bobinas são ligadas em série entre as lâminas do comutador de modo que, o final da última 

seja conectada ao início da primeira e consequentemente não ocorra ponto específico no 

enrolamento. 

 

- Corrente Alternada (CA) 

Segundo Martyr (2007), os dinamômetros de corrente alternada constituem o modelo mais 

indicado para fins de pesquisa, pois se trata de um modelo extremamente sensível. Além disso, 

podem operar na configuração ativa, de forma a acionar o MCI, para estimar as perdas por atrito e 

suas resistências. Esse tipo de dinamômetro geralmente utiliza o motor de indução trifásico ou 

“gaiola de esquilo”, como é conhecido, pois apresenta vantagens como o fato da tensão da rede ser 

corrente alternada (CA) e também a possibilidade de controle da velocidade através dos inversores 

de frequência. Um rotor e um estator compõem, basicamente, um motor trifásico, e seu 

funcionamento se dá através do princípio do campo girante. Esse dinamômetro possibilita, ainda, 

amplas variações de velocidade e de potências absorvidas, conforme se varia a alimentação de 

campo e rotor. Isso ocorre devido ao fato deste dinamômetro possuir o campo de excitação 

independente. Uma grande vantagem dos dinamômetros elétricos ocorre quando estão operando 

como freio, pois se torna possível devolver à rede de transmissão, por meio de um banco de 

resistores, a energia elétrica gerada. 
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 3.4.4 Freio Prony 

Dinamômetro de fricção ou freio de Prony, apesar de antigo, é utilizado até hoje. 

Comparado a outros tipos, possui construção simplificada, é fácil de manejar e apresenta baixo 

custo. A Figura 5 mostra a representação de um freio de Prony. 

Figura 5: Dinamômetro de Prony 

Fonte: (VIANA, 2011) 

O freio de Prony mede a potência através de um sistema onde um volante C, que é solidário 

ao eixo do motor, é circundado por uma cinta conectada a um braço, que por sua vez, tem sua 

extremidade sobre a plataforma de uma balança. Ao apertar a cinta do freio sobre o rotor, aplica-

se uma força de atrito Fatr sobre o mesmo de forma a obter uma situação de equilíbrio dinâmico 

com W = constante (BRUNETTI, 2012). 

O volante C, visto na Figura 5, é abraçado pelas saparas A e A’, que exercem uma pressão 

sobre ele. A pressão exercida é controlada por meio do peso P, que se encontra no final do braço 

de alavanca B, com um comprimento útil L. O peso P é controlado para gerar uma força de atrito 

que torne a velocidade angular do volante C constante. Para cada rotação diferente, haverá um peso 

P correspondente (BOTELHO, 2016). 

Em um intervalo de tempo que corresponde a uma rotação do eixo do motor, verifica-se 

que a periferia do volante C percorre uma distância 2лr contra uma força de atrito. Desta forma, 

para cada rotação do volante, o trabalho pode ser obtido pela Equação 3 (BOTELHO, 2016). 

 

𝑡 = 2𝜋𝑟𝐹𝑎𝑡𝑐                                                   (3) 
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Considerando que o sistema está em equilíbrio e fazendo o somatório dos momentos, temos 

a Equação (4): 

𝑡 = 2𝜋𝑃𝐿                                                     (4) 

 

Finalmente, a potência do motor 𝑃𝑜𝑡 pode ser determinada multiplicando-se o trabalho W 

pelo número de rotação do motor por minuto N, como visto na Equação (5) 

𝑃𝑜𝑡 = 2𝜋𝑃𝐿𝑁                                                   (5) 

Se expressa em CV, a equação 5 deve ser escrita na forma da Equação 6 

𝐶𝑉 =
𝑃𝐿𝑁

716,2
                                                     (6) 

Onde P é dado em Kg, L é dado em m e N é dado em rpm. 

 

 3.4.5 Dinamômetro de ventilação  

Ventiladores ou hélices são usados para provas longas em que a precisão não é um elemento 

primordial como no amaciamento do motor. A maior desvantagem desse dinamômetro está na 

dificuldade de controlar a carga e ajustá-la a um valor desejado. Para tal, é necessário alterar o 

dinamômetro, o tamanho ou o ângulo das pás. Também pode-se usar o ventilador dentro de uma 

carcaça e variar a carga pelo estrangulamento da admissão ou descarga de ar (OBERT, 1971). 

3.5 TESTES DINAMÔMETRO 

  Os testes em motores podem ser divididos em dois grupos:  

 Testes de velocidade variável: podem ser testes de plena carga ou testes com parte da carga 

máxima. O objetivo do primeiro é obter a máxima potência e o mínimo consumo específico de 

combustível nas diferentes velocidades. Já o segundo, visa determinar a variação do consumo 

específico. 

 Testes de velocidade constante: o principal propósito é determinar o consumo específico de 

combustível.  
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3.6 STRAIN GAUGE OU EXTENSÔMETRO  

Quando uma força é aplicada sobre um material, o mesmo sofre uma deformação 

proporcional à tensão aplicada. A tensão é proporcional à deformação. Esta região é chamada de 

região elástica onde se aplicam as leis de Hooke (ANDOLFATO, 2004). 

O strain gauge (Figura 6) é baseado no princípio de que o material muda sua resistência 

elétrica quando sofre uma deformação. A mudança de resistência elétrica pode ser dada tanto por 

um efeito mecânico quanto pelo efeito da temperatura. Existem técnicas para eliminar os efeitos 

da temperatura nos ensaios utilizando strain gauges, mas muitos extensômetros hoje em dia 

apresentam auto compensação, desenvolvidos para sofrerem menos com os efeitos da temperatura. 

Estes extensômetros são chamados de SELCON (ANDOLFATO, 2004). 

 

Figura 6: Representação strain gauge 

Fonte: HBM 

4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

4.1 COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO 

O grau em que uma estrutura se deforma depende da magnitude da tensão imposta. Para a 

maioria dos metais submetidos a uma tensão em níveis relativamente baixos, a tensão e a 

deformação são proporcionais entre si segundo a relação (CALLISTER, 2012). 

𝜎 = 𝐸𝜀 

Essa relação é conhecida como lei de Hooke e a constante de proporcionalidade E é o módulo 

de elasticidade ou módulo de Young. O módulo de elasticidade à temperatura ambiente para 

diversos materiais estão apresentados na Tabela 2. O processo de deformação em que a tensão e a 
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deformação são proporcionais é chamado de deformação elástica. Um gráfico da função em relação 

à deformação resulta em uma deformação linear, como mostrado na Figura 7. A inclinação desse 

segmento linear corresponde ao módulo de elasticidade. Esse módulo pode ser considerado como 

rigidez ou como resistência do material à deformação elástica. Quanto maior o módulo, mais rígido 

será o material ou menor será a deformação elástica resultante da aplicação de uma dada tensão. 

(CALLISTER, 2012). 

Tabela 2: Módulo de elasticidade para algumas ligas 

Fonte: (CALLISTER, 2012) 

 

Figura 7: Relação tensão-deformação 

 Fonte: ANDOLFATO (2004) 
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4.2 FÓRMULA DA TORÇÃO  

Quando um torque externo é aplicado em um eixo, é criado um torque interno 

correspondente no interior. A Equação 7 relaciona o torque interno com a tensão de cisalhamento 

na seção transversal de um eixo ou tubo circular (HIBBELER, 2010). 

𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑐

𝐽
                                                             (7)  

 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = Tensão de cisalhamento máxima no eixo, que ocorre a superfície externa 

T = Torque interno resultante que age na seção transversal 

c = Raio externo do eixo  

J = momento polar de inércia  

O momento polar de inércia para um eixo maciço é dado pela Equação 8. 

𝐽 =
𝜋

2
 . 𝑐4                                                      (8) 

O J é uma propriedade geométrica da área circular e é sempre positivo. As unidades de 

medida comuns para J são 𝑚𝑚4 ou  𝑝𝑜𝑙4. 

 O momento polar de inércia para um eixo tubular é dado pela Equação 9. 

𝐽 =
𝜋

2
(𝑐𝑜

4 − 𝑐𝑖
4)                                                   (9) 

4.3 MATERIAL PARA A HASTE DO STRAIN GAUGES 

Para o dimensionamento da haste onde serão ligados os strain gauges, devemos escolher 

um material que possua uma deformação apreciável, visto que, se o material for muito rígido, o 

torque aplicado pode não ser necessário para deformá-lo. Os cálculos para torção serão aplicados 

para três materiais que são aço, cobre e alumínio. Esses três materiais são de fácil obtenção e, de 

acordo com a Tabela 2, é possível ver que os mesmos possuem diferentes módulos de elasticidade. 

De posse dos diâmetros para os materiais, será feita uma análise visando escolher o material que 

melhor se aplica à necessidade da bancada de testes.  

A Tabela 3 apresenta os limites de escoamento para alguns materiais. Os mesmos serão 

utilizados para calcular a tensão de cisalhamento máxima no eixo. Para isso, é preciso aplicar um 

critério de conversão. Pela teoria da energia de distorção, a resistência ao escoamento sob 

cisalhamento é dado pela Equação 10 (BUDYMAS, 2011). 
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𝑆𝑎𝑦 = 0,577𝑆𝑦                                                           (10) 

Essa teoria concorda bem com todos os dados para materiais dúcteis. Assim, ela é a teoria 

mais utilizada para esse tipo de material.  

Tabela 3: Limite de escoamento dos materiais 

Fonte: (GARCIA, 2000) 

O coeficiente de segurança pode ser pensado como uma medida de incerteza do projetista 

quanto aos modelos analíticos e teorias de falhas, bem como dados de propriedades do material 

utilizado e deve ser escolhido aprimoradamente. A Tabela 4 mostra um conjunto de fatores para 

materiais dúcteis que podem ser escolhidos em cada uma das três categorias listadas com base no 

conhecimento ou julgamento do projetista sobre a qualidade das informações utilizadas 

(NORTON, 2013) 

 

Tabela 4: Fatores utilizados para determinar o fator de segurança para materiais dúcteis 

Fonte: (NORTON, 2013) 

 



28 

 

 4.3.1 Aço 

Para o aço baixo carbono, segundo a Tabela 3, temos um limite de escoamento de 270 Mpa. 

Aplicando o critério de conversão (10), temos uma tensão de cisalhamento máxima para o eixo de 

156 Mpa. Aplicando um fator de segurança de 2, de acordo com a Tabela 4, será aplicada uma 

tensão de cisalhamento máxima de 78 Mpa. 

- Eixo maciço  

Aplicando a Equação 7 e a Equação 8, para eixo maciço, temos um valor de c igual a 

5,37mm, sendo o diâmetro requerido para o eixo de 10,74mm 

 4.3.2 Cobre 

 Para o cobre, temos um limite de escoamento de 60 Mpa. Aplicando o critério de conversão 

(10), temos uma tensão de cisalhamento máxima para o eixo de 36,62 Mpa. Aplicando um fator de 

segurança de 2, será aplicada uma tensão de cisalhamento máxima de 18,31 Mpa. 

- Eixo maciço  

Aplicando a Equação 7 e a Equação 8, para eixo maciço, temos um valor de c igual a 

8,70mm, sendo o diâmetro requerido para o eixo de 17,4mm 

 4.3.3 Alumínio  

 Para o alumínio, temos um limite de escoamento de 40 Mpa. Aplicando o critério de 

conversão (10), temos uma tensão de cisalhamento máxima para o eixo de 23,08 Mpa. Aplicando 

um fator de segurança de 2, será aplicada uma tensão de cisalhamento máxima de 11,54 Mpa. 

- Eixo maciço  

Aplicando a Equação 7 e a Equação 8, para eixo maciço, temos um valor de c igual a 

10,15mm, sendo o diâmetro requerido para o eixo de 20,3mm 

 

O alumínio é o material mais indicado, pois o mesmo, para a tensão requerida, já possui um 

diâmetro que é aplicável para o projeto. Com ele, é possível colar os strain gauges na superfície e 

por ser um material com deformação apreciável, apresentará uma leitura mais fácil.  

4.4 DIMENSIONAMENTO DO ACOPLAMENTO 

Embreagens e freios são essencialmente o mesmo dispositivo. Cada um deles provê uma 

conexão de atrito magnética, hidráulica ou mecânica entre dois elementos. Se os elementos 
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conectados podem rodar, então é chamada de embreagem. Se um dos elementos roda, enquanto o 

outro é fixo, é chamado de freio (NORTON, 2013). 

Pelo menos uma das superfícies de atrito é geralmente metálica (ferro fundido ou aço) e a 

outra é normalmente de um material de alto atrito conhecido como material de forro. Para uma 

maior capacidade de torque, a embreagem e o disco de freio são constituídos frequentemente de 

discos múltiplos para aumentar o número de superfícies de atrito. A habilidade que uma 

embreagem ou freio tem de transmitir o calor gerado pelo atrito pode ser o fator limitante de sua 

capacidade. Embreagens são de resfriamento mais difícil e, portanto, indicadas para aplicações 

envolvendo altas cargas e baixa velocidade. Para cargas dinâmicas de alta velocidade, um número 

menor de superfícies de atrito é melhor (NORTON, 2013).  

Os acoplamentos são dimensionados em função do esforço aplicado. Assim, os dois 

extremos são a condição de pressão uniforme e desgaste uniforme. Uma embreagem flexível pode 

estar próxima à condição de pressão uniforme quando nova, mas tenderá à condição de desgaste 

uniforme quando em uso. Uma embreagem rígida irá aproximar mais rapidamente a condição de 

desgaste uniforme com o uso. Os cálculos relativos a cada condição são diferentes e a hipótese de 

desgaste uniforme produz uma classificação mais conservativa da embreagem (NORTON, 2013). 

A Equação 11 mostra uma interessante característica da modelagem por desgaste uniforme, 

que é permitir o cálculo do torque a ser transmitido pelo produto entre a força total de atrito e o 

raio médio da superfície de atrito. 

 

𝑇 = 𝑁𝜇𝐹
(𝑟𝑜+𝑟𝑖)

2
                                                (11) 

 

N = Número de superficies de atrito no disco 

𝜇 = Coeficiente de atrito 

 

O máximo toque para qualquer valor de raio externo 𝑟𝑜 será obtido quando o raio obedecer 

a Equação 12. 

𝑟𝑖 = 0,577𝑟𝑜                                                  (12) 

A representação dos raios e ângulos das pastilhas é dada pela Figura 8. 
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Figura 8: Representação pastilhas de freio 

Fonte: (BUDYMAS, 2011) 

 

Visando um menor custo e facilidade de obtenção, serão utilizadas pastilhas orgânicas, as 

mesmas utilizadas nas motos Honda CG.  Estas pastilhas são feitas à base de celulose e resina 

“fenólica” resistente às altas temperaturas. Em contato com o aço 1045 possuem um coeficiente de 

atrito de 0,45. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 

O motor de combustão utilizado será o Briggs & Stratton de 10hp como mostra a Figura 

(9). Esse motor é de 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar e OHV (com as válvulas no cabeçote). 

A potência bruta especificada é de 10HP, 19Nm de torque e possui 306 cilindradas. O motor é de 

uso obrigatório para a competição baja SAE.  

Figura 9: Motor Briggs & Stratton de 10hp 

Fonte: (BRIGGS AND STRATTON, 2018) 

5.2 SENSOR DE ROTAÇÃO  

O sensor utilizado para medir a rotação do motor será o sensor indutivo modelo LJ12A3-4-

Z (Figura 10). Esse tipo de sensor funciona sem a necessidade de contato entre o sensor e o 

acionador. Graças à elevada tecnologia utilizada em seus circuitos eletrônicos, esses sensores são 

capazes de operar em condições severas de trabalho, como na presença de óleos, imersos em água 

etc. O sensor tem um oscilador e uma bobina que emitem juntos um campo magnético. Quando um 

objeto passa por esse campo, o mesmo causa uma interferência que provoca uma queda de tensão. 

O circuito percebe essa queda de tensão mudando o estado do sensor. O sensor deverá ser alinhado 

em frente aos furos de refrigeração do disco de rotação do motor e a variação do campo magnético 

ocorrerá através da passagem dos furos de refrigeração do disco. Sendo assim, cada vez que o 



32 

 

sensor encontrar um furo, ele mudará seu estado e fornecerá uma leitura. Como são vários furos, 

para cada revolução teremos várias leituras, chegando assim a um valor mais preciso da velocidade 

de rotação do motor. 

 

Figura 10: Sensor indutivo 

Fonte: (BALLUFF, 2018) 

 

5.3 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS  

Para a leitura dos dados, será utilizada a unidade de aquisição de dados LXI da Keysight, 

modelo 34972A (Figura 11). A unidade tem 22 bits de resolução e uma precisão de 0,004% e ruído 

de leitura ultra baixo. Por meio da Gigabit LAN e USB 2.0, é possível conectar-se a computadores 

pessoais sem ter que adquirir cartões, cabos ou conversores para GPIB. Com as conexões padrões 

LAN, têm-se o benefício de uma interface web gráfica para fácil configuração de medições e 

monitoramento de resultados usando um navegador padrão. A interface webgráfica integrada 

possibilita fácil acesso e controle do instrumento usando um navegador habilitado com Java, como 

o Internet Explorer. Utilizando dessa interface, é possível configurar medições, executar listas e 

varreduras ou monitorar dados em qualquer lugar da rede. Para utilizar a interface web, basta inserir 

o nome de host do instrumento ou o endereço IP na URL do navegador e acessar os recursos do 

instrumento, apontando e clicando em seu navegador. 
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Figura 11: Unidade de aquisição de dados 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

5.4 COLAGEM DO STRAIN GAUGE 

Os strain gauges devem ser colados na haste fixa e é importante, para se ter uma boa leitura 

com extensômetro, uma boa colagem. Para isso, devem ser utilizados procedimentos prévios a sua 

aplicação. Qualquer que seja o erro durante esse processo pode implicar em leituras erradas das 

deformações ocorridas na superfície. Os passos para a aplicação do strain gauge serão descritos a 

seguir: 

1. Depois da peça desbastada, devemos lixar a superfície com uma lixa d’água, iniciando da 

lixa 100 e indo até a lixa 400; 

2. Depois de se ter uma superfície lisa, devemos limpar a mesma utilizando algodão com 

álcool isopropílico até a superfície de lixamento estar completamente limpa; 

3. Fazer linhas de referência com o auxílio de lápis e régua da área onde deve ser colado o 

strain gauge; 

4. Colar uma fita adesiva na parte de cima do strain gauge para facilitar o posicionamento; 

5. Aplicar cola do tipo cianoacrilato embaixo do strain gauge; 

6. Pressionar o strain gauge com a ponta dos dedos por alguns segundos e deixar curar; 
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7. Retirar a fita adesiva com cuidado pra não danificar o strain gauge nem descolar o mesmo; 

8. Soldar os fios no strain gauge. A soldagem dos fios do extensômetro é feita com estanho 

sem a utilização de pastas comuns ou ácidos para facilitar a soldagem. São utilizados fios 

de solda de estanho que possuem uma quantidade maior de estanho em relação ao chumbo; 

9. Passar silicone por cima para proteger. 

5.5 LIGAÇÃO DOS STRAIN GAUGES 

Devido às deformações sofridas pelas variações de temperatura, nem sempre é possível 

quantificar de maneira exata as deformações. Por este motivo, os extensômetros são ligados em um 

arranjo denominado Ponte de Wheatstone onde nessa configuração os extensômetros variam todos 

juntos, podendo-se eliminar os efeitos da variação de temperatura. (BALBINOT; 

BRUSAMARELLO, 2010).  

Tem-se na Figura 12 duas ilustrações diferentes da ponte de wheatstone que são 

eletricamente iguais. A primeira está em formato de losango e a segunda  é uma representação do 

mesmo circuito, mas que é mais clara para pessoas sem treinamento elétrico. Os braços do circuito 

são formados pelas resistências de R1 a R4. Os pontos 2 e 3 são designados para a conexão da 

tensão de excitação da ponte Vs. A tensão de saída Vo, que corresponde ao sinal de medição, está 

disponível nos pontos 1 e 4. 

 

Figura 12: Representação da Ponte de Wheatstone 

Fonte: HBM 
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Devido à diferença nas tensões das resistências elétricas R1, R2, R3 e R4, a ponte pode ser 

desequilibrada. Para uma ponte em equilíbrio temos que: 

 

𝑅1

𝑅2
=

𝑅3

𝑅4
 

 

Onde a tensão de saída Vo é zero. 

Segundo Fialho (2012), durante a torção, teremos uma máxima deformação a 45° em 

relação a linha radial do eixo. Sendo assim, os strain gauges devem ser montados a um ângulo de 

45°. Tem-se, na Figura 13, a dependência da posição geométrica dos strain gauges em ponte 

completa para o cálculo da torção. 

 

Figura 13: Dependência da posição geométrica dos strain gauges em ponte completa para o 

cálculo da torção 

 

Fonte: HBM 

 

A Equação 13 é usada para calcular a deformação efetiva do sinal de saída da ponte, onde 

o k é o fator k do strain gauge e ɛ é a tensão de torque. 
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𝜀 = 𝜀𝑑 =
1

4
 .

4

𝑘
 .

𝑉𝑜

𝑉𝑠
                                        (13)  

 

5.6 CALIBRAÇÃO DO STRAIN GAUGE 

 Como via de regra, a ligação dos strain gauges não está calibrada. Esse estado dá-se pela 

interferência da colagem, comprimento e percurso dos fios. A calibração pode ser feita pelo método 

analítico prático. De posse dos dados do strain gauge como a resistência e o fator do gauge, que 

são dados fornecidos pelo fabricante, deve-se colocar a ligação da ponte na posição para leitura da 

torção e liga-la à unidade de aquisição. O mesmo irá fazer uma leitura, pois a ponte não está em 

equilíbrio. Aplica-se o valor da deformação, a resistência e o fator gauge na Equação 14 e encontra-

se o ∆𝑅 (ZANETIC, 2016). 

∆𝑅

𝑅
= 𝑘𝜀                                                              (14) 

Utilizando um fio resistivo de manganin que possui um comprimento diretamente 

proporcional a sua resistência, deve-se balancear o circuito para o mesmo ficar em equilíbrio 

(ZANETIC, 2016). 

Com a calibração do sistema strain gauge feita, deverá por meio de uma aplicação de força 

conhecida utilizando um braço de alavanca, ser feitos testes para a comprovação da eficiência do 

sistema. O sistema será colocado em uma bancada onde na extremidade será acoplado um braço 

de alavanca e nela um peso conhecido. O braço deverá ter um tamanho conhecido e, como a força 

aplicada é conhecida, será possível obter o valor de torque. Deverão ser utilizados uma série de 

pesos para se obter um valor linear. 

5.7 TESTE DE VELOCIDADE VARIÁVEL DE MOTORES CICLO OTTO  

Para nosso teste, será utilizado o teste de velocidade variável, visto que pretendemos obter 

a máxima potência do motor em questão. Os passos para o desenvolvimento do teste serão descritos 

a seguir.  

Para testar motores de ciclo Otto na potência máxima, a borboleta do acelerador, 

componente responsável pela admissão de ar, é colocada na posição de abertura total e então é 

ajustada à carga externa do dinamômetro. O motor permanece em funcionamento contínuo para 

que as temperaturas da água de circulação e do óleo lubrificante sejam estabilizadas. Quando a 
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temperatura estabilizar, coleta-se a velocidade de rotação média, a carga externa, as temperaturas 

etc. Os dados devem ser registrados cuidadosamente para permitir a repetição do teste quando 

conveniente (OBERT, 1971).  

Após os primeiros testes, a carga do dinamômetro é ajustada para que se obtenha o novo 

valor desejado de rotação. Quando a temperatura é estabilizada, repete-se o procedimento descrito 

anteriormente. (OBERT, 1971).  

Os testes devem seguir a seguinte sequência de RPM: sem carga, 95%, 90%, 85%, 80%, 

75%, 70%, 65%, 60% e 55%. Os testes não podem ser levados em porcentagens abaixo das 

descritas acima, pois se a RPM estiver muito baixa, o freio iria parar imediatamente o eixo rotativo 

e o sistema ficaria parado. 
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6 RESULTADO  

 Com todas as informações em mãos, foi pensado um projeto que satisfaça os objetivos e 

que consiga obter resultados confiáveis para estudo de melhorias para o motor. Mostra a Figuras 

14 o resultado do trabalho e as peças que compõem o sistema. Os desenhos foram feitos pelo 

software Solidworks 2017, versão de estudante. 

Figura 14: Desenho esquemático de bancada de testes para obtenção de potência 

Fonte: Autoria própria (2018) 

O sistema consiste em uma estrutura presa a um trilho, que é aproximado do disco do motor 

a partir de um parafuso. A medida que o parafuso é apertado, os discos se aproximam permitindo 

o cantado entres superfícies.  
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Na Figura 15, é mostrado o detalhamento do disco que será preso ao eixo do motor. O disco 

em questão será feito em aço 1045, que juntamente com as pastilhas de freio orgânicas produzem 

um coeficiente de atrito de 0,45.  

Figura 15: Disco acoplado a motor 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A figura 16, mostra o desenho do disco e da haste que serão acoplados à estrutura de 

aproximação. O disco será feito de aço 1020, nela serão fixadas duas pastilhas de freio da CG 150 

Honda, e a haste será de alumínio, pois possui um módulo de elasticidade que permite uma 

deformação apreciável. 
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Figura 16: Disco acoplado a uma estrutura de aproximação 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

As Figuras, 17, 18 e 19 correspondem à peças da estrutura de aproximação. As peças em 

questão serão feitas de aço 1020. 
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Figura 17: Suporte para disco de aproximação 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Figura 18: Peça para suporte e fixação a bancada 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 19: Trilho para deslocamento de carrinho  

Fonte: Autoria própria (2018) 
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7 CONCLUSÃO  

O trabalho obteve sucesso visto que alcançou todos os objetivos pretendidos, apresentando 

uma bancada de testes capaz de realizar testes em motor de combustão interna. A mesma possui 

um baixo custo de construção e de fácil aplicabilidade.  

Com a utilização do strain gauge, foi possível apresentar um projeto capaz de oferecer bons 

resultados desde que colocado em prática. O trabalho em questão apresentou instrumentos de fácil 

aquisição e que são capazes de entregar os resultados obtidos nos testes de maneira confiável e 

precisa. Foram apresentados passos para a correta utilização dos strain gauges desde a sua colagem, 

sua ligação em ponte completa até a sua calibração utilizando fios manganin. Foi apresentado o 

passo a passo para os testes de potência visando a construção das suas curvas características de 

torque e potência em relação à rotação. Por fim, foi apresentado em CAD os desenhos da bancada 

com suas dimensões para que o mesmo possa ser reproduzido.  
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