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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente existem uma grande variedade de sistemas de propulsão marítima que são utilizados em 

embarcações de diferentes portes e áreas de atividade, em função da qual é adotada a melhor solução com 

vista a obter a melhor relação de desempenho/economia de custos. 

Assim, e na sua generalidade, encontramos motores diesel/fuel, classificados como máquinas de 

combustão interna, rotativas (turbinas a gás) ou alternativas, que mais utilizações têm numa aplicação 

marítima. 

 

Os motores a gasolina, também eles máquinas de combustão interna, embora pudessem ter aplicação 

marítima para propulsão ou serviços auxiliares (geradores elétricos), não o são essencialmente por razões 

económicas, enquanto a utilização de turbinas a gás, pelos mesmos motivos, se restringem a instalações de 

grande potência. 

 

Neste sentido, o tipo de motores mais utilizados na propulsão marítima são os motores diesel e será sobre 

estes que incidirá o nosso estudo. 

Depois de definido o conceito deste tipo de máquina e suas classificações possíveis abordaremos a sua 

constituição, ciclos e modo de funcionamento, seus circuitos principais e cuidados a ter na 

operacionalidade, condução e manutenção dos mesmos. 

 

Desta forma, pretende-se que com este módulo, o formando adquira competências no sentido de planear, 

dirigir e controlar ações de condução e manutenção de motores e órgãos propulsores. 
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2 DEFINIÇÕES 

Entende-se por instalação marítima propulsora o conjunto de equipamentos e circuitos associados, 

necessários para o funcionamento de uma embarcação/navio de modo a promover a sua propulsão. 

Dentro deste tipo de instalação podemos subdividir em 2 grandes grupos os seus equipamentos. 

– Máquinas Propulsoras, designadas Máquinas Principais (Mpp) e Máquinas Auxiliares ou Geradoras, que 

promovem a propulsão e energia necessárias à instalação, respetivamente. 

– Sistemas auxiliares, que constituem todos os equipamentos e circuitos auxiliares, necessários na 

instalação, de modo a satisfazer todas as necessidades dos diferentes circuitos existentes. 

 

 

3 CONCEITO DE MÁQUINA ALTERNATIVA DE COMBUSTÃO 

INTERNA 

Entende-se por Máquinas de Combustão Interna, motores em que se desenvolve uma combustão no seu 

interior, originando um movimento alternativo, que por sua vez irá ser convertido num movimento rotativo 

por ação do conjunto embolo-tirante-veio de manivelas, originado a propulsão da embarcação. 

Existem assim dois tipos de motores com ciclos de funcionamento que definem os motores a gasolina e 

gasóleo. 

 

– Ciclo de Otto (Motores a gasolina/explosão): 

Denominados motores de explosão, pois a combustão ocorrida dentro do cilindro é instantânea, e é 

provocada com uma ignição (faísca) que atua sobra uma mistura de ar combustível, previamente 

misturada, originando uma combustão instantânea (explosão) a volume constante.  

Baseia-se nos princípios teóricos enunciados por Beau de Rochas, segundo os quais a combustão decorreria 

a volume constante. A implementação prática foi realizada por Otto em 1862, razão pela qual a designação 

de ciclo Otto é também frequentemente utilizada. Grande parte dos motores utilizados em veículos 

automóveis são deste tipo mas a sua aplicação marítima restringe-se a sistemas muito específicos e a 

embarcações de pequena dimensão associadas a atividades de recreio. 

 

– Ciclo Diesel (Motores a gasóleo e fuel/compressão): 

O ciclo de funcionamento dos motores diesel baseia-se no ciclo teórico que tomou o nome do seu inventor, 

Rudolf Diesel. É caracterizado por ter uma combustão gradual, a pressão constante, provocada pela prévia 

compressão de ar com subsequente aumento de temperatura e à qual é injetado combustível pulverizado, 

originando assim a combustão com ausência de ignição (faísca). São por isso denominados motores de 
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compressão por a sua combustão ser originada devido a uma compressão, sem ignição (que caracteriza os 

motores a gasolina). Pertencem a esta categoria os motores utilizados na propulsão marítima e nas 

instalações fixas e marítimas de produção de energia elétrica.  

 

3.1 Principais diferenças entre os motores de explosão e compressão 

As principais diferenças entre os motores de explosão e os motores de compressão, resultantes da 

diferença entre os respetivos ciclos de funcionamento, são: 

– Introdução do combustível: Enquanto na maior parte dos motores de explosão a mistura é preparada no 

exterior do cilindro, nos motores diesel o combustível é introduzido diretamente no interior do cilindro, 

posteriormente à admissão do ar; 

– Regulação da carga: Nos motores diesel, a quantidade de combustível injetado varia em função da 

carga, sendo a quantidade de ar admitida aproximadamente constante, enquanto nos motores de 

explosão é a quantidade de mistura de ar e combustível admitida que é regulada por meio de uma 

válvula de borboleta na conduta de admissão; 

– Inflamação: Enquanto nos motores de explosão é necessária uma faísca para provocar a inflamação da 

mistura, nos motores diesel a temperatura e a pressão resultantes da compressão são suficientes para 

provocar a inflamação do combustível. Por este motivo, é comum classificá-los como de ignição por 

faísca e de ignição por compressão, respetivamente; 

– Peso: Comparando motores de igual cilindrada, o motor diesel é mais pesado, em consequência da 

ocorrência de maiores valores de pressão, e consequentes superiores esforços mecânicos, a que os seus 

órgãos internos estão sujeitos. 

 

 

4 CLASSIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DE COMBUSTÃO INTERNA 

São muitas as possibilidades de classificação das máquinas de combustão interna. Podem ser classificadas, 

entre outras hipóteses, quanto: 

– Ao tipo de movimento: motores alternativos, que podem ainda ser classificados quanto ao arranjo dos 

cilindros (Fig. 1) e motores rotativos (turbinas a gás); 

– À aplicação: rodoviária, ferroviária, marítima, aviação, produção de energia elétrica; 

–  Ao ciclo de funcionamento: a dois ou a quatro tempos; 

–  Ao método de ignição: por faísca ou por compressão; 

–  Ao combustível: gasolina, gasóleo, LPG, gás natural, álcool, diesel-oil, fuel-oil; 

–  À velocidade de funcionamento: lentos (até 200 RPM), média velocidade (200-800 RPM), rápidos (+ 

800RPM). 
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Fig. 1 – Arranjo dos cilindros: (a) motor monocilíndrico, (b) cilindros em linha, (c) cilindros em V, (d) cilindros opostos, 

(e) cilindros em W, (f) êmbolos opostos, (g) cilindros em estrela. 

 

 

5 CONSTITUIÇÃO DOS MOTORES 

Podemos encontrar dois tipos de estrutura nos motores diesel marítimos. Num deles, utilizado 

principalmente nas máquinas de grande porte, existe uma base de assentamento sobre a qual são 

montados todos os restantes componentes do motor (Fig. 2). Esta base de assentamento é fixada por 

parafusos à estrutura do navio e, sobre esta base, são colocados sucessivamente o veio de manivelas, as 

colunas, os cilindros, cabeças, etc. (Fig. 3). 

No outro tipo de estrutura utilizada, que podemos classificar como monobloco, o elemento fundamental da 

estrutura é o bloco de cilindros, formado por uma peça única de fundição ou por uma construção soldada 

(Fig.4). 

As colunas são exclusivamente utilizadas nos motores de cruzeta, constituindo o elemento de ligação entre 

a base de assentamento e os cilindros.  
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Fig. 2 – Base de assentamento do veio de manivelas 

 

 

Fig. 3 – Estrutura de colunas. 
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Fig. 4 – Estrutura tipo monobloco. 

 

 

Fig. 5a – Portas de visita câmara de manivelas. 

 

 

Fig. 5b – Válvula de segurança. 
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Considerando a possibilidade de formação de misturas inflamáveis no interior da câmara de manivelas, e o 

perigo de explosão daí decorrente, existe uma válvula de segurança, de não-retorno, nas portas de visita 

das câmaras de manivelas para reduzir a pressão no interior da câmara de manivelas em caso de 

inflamação (Fig. 5a e 5b). 

Genericamente pode classificar-se 3 partes constituintes do motor (Fig. 6): 

– Cabeça; 

– Bloco; 

– Carter. 

 

Fig. 6 – Estrutura genérica de um motor. 

 

5.1 Cabeça do cilindro 

– A cabeça isola a parte superior do cilindro e aloja os balanceiros, as válvulas admissão e /ou evacuação, 

suas guias e sedes, injetor e/ou velas ignição, válvula de ar de arranque, válvulas de segurança e purgas; 

– A cabeça do motor assenta sobre o bloco sendo apertada a este por pernos e porcas. 

– Entre a cabeça e o bloco é colocada uma junta, a junta da cabeça, para fazer a vedação dos cilindros 

impedindo a fuga de gases para o exterior (Fig. 6); 

– Os motores pequenos como os dos automóveis têm uma única cabeça (Fig. 8); 

– Em motores de maiores dimensões, nomeadamente motores marítimos, têm uma cabeça por cilindro 

(Fig. 7). 
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Fig. 7 – Cabeça cilindro individual.                                   Fig. 8 –Cabeça cilindro comum.     

 

Fig. 9 – Corte de uma cabeça do cilindro: 1-Cabeça, 2-Válvula admissão, 3-Válvula evacuação, 4-Injetor, 5-
Guia da válvula. 
 

 

Exteriormente à cabeça existem os coletores de admissão e evacuação: 

– Coletor de admissão: onde circula o ar novo necessário para a combustão, admitido através da válvula 

de admissão para o interior do cilindro; 

– Coletor evacuação: onde circulam os gases provenientes da combustão, evacuados do cilindro através 

da válvula de evacuação. 
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5.1.1 Órgãos constituintes da cabeça 

– Balanceiros: recebem um impulso de um veio com ressaltos excêntricos (veio de ressaltos) através dos 

impelidores provocando um balanço que origina a abertura das válvulas de admissão e evacuação; 

– Guias das válvulas (adm e evac): inseridas na cabeça onde trabalham as válvulas; 

– Sede das válvulas: anel onde se faz a vedação entra as válvulas e os cilindros; 

– Válvulas admissão: admitem ar novo para o interior do cilindro de modo a alimentar a combustão; 

– Válvulas de evacuação: expelem do cilindro os gases resultantes da combustão; 

– Molas das válvulas: montadas nas válvulas, promovem o fecho das válvulas; 

– Rotocaps: discos que promovem a rotação das válvulas de modo a que haja um desgaste uniforme; 

– Injetores: pulverizam o combustível para dentro do cilindro para provocar a combustão; 

– Velas de ignição: somente nos motores a gasolina provocam uma ignição (faísca) de modo a originar 

combustão; 

– Válvulas de ar de arranque: servem para fazer o arranque do motor com ar comprimido. 

– Válvulas de segurança: liberta o excesso de pressão ocorrido dentro do cilindro. (excesso combustível, 

presença água no cilindro); 

– Purgas: são válvulas de descompressão que comunicam o interior dos cilindros com o exterior (fechadas 

quando o motor em funcionamento). 

 

 

Fig. 10 – Mecanismo das válvulas: 1- Balanceiro; 2 – Impelidor; 3 – Veio ressaltos; 4 – Válvula; A – Veio de ressaltos 
lateral (no bloco); B – Veio ressaltos à cabeça. 
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Fig. 11 – Funcionamento do mecanismo de válvulas. 

 

 

Fig. 12 – Constituintes das válvulas. 

 

As válvulas de admissão e evacuação quando na posição de fechadas, devem ter uma folga que é definida 

pelo fabricante (na ordem de decimas de mm) entre a sua haste e o balanceiro e deve ser verificada em 

intervalos de manutenção definidos pelo mesmo. Esta operação de manutenção é feita com o motor 

parado e frio, com recurso a uma ferramenta vulgarmente conhecida como apalpa-folgas. Na Fig. 13 

podemos verificar este procedimento. 
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Fig. 13 – Folga das válvulas: 1-Folga, 2-Balanceiro, 3-Válvula (haste), 3-Porca de fixação, 5-Parafuso de regulação, 6-
Apalpa-folgas, 7-Chave para parafuso regulação. 
 

 

Com o cilindro na ordem de injeção respetiva, isto é, quando o veio de ressaltos se encontra numa posição 

em que origina a injeção (válvulas admissão e evacuação fechadas) nesse cilindro, mede-se a folga com o 

apalpa-folgas e corrige-se, se necessário, à medida certa, através do parafuso de regulação. Assim 

desaperta-se a porca de fixação (4) e com o apalpa-folgas (6) da medida certa, colocado entre a haste da 

válvula (3) e o balanceiro (2), aperta-se ou desaperta-se o parafuso de regulação (5) (folga menor ou maior 

respetivamente) de modo a que o apalpa folgas fique justo e a medida imediatamente acima deste não 

caiba no intervalo. Quando a folga estiver correta aperta-se a porca de fixação (4). 

Este procedimento repete-se para todas a válvulas. 

 

 

Fig. 14 – Folga das válvulas com acionamento direto sem impelidor. 
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Fig. 15 – Veio de ressaltos (excêntricos). 

 

 

5.2 Bloco do motor 

É no bloco do motor que são maquinados os cilindros, onde se vai realizar a combustão (interna), 

provocando um movimento alternativo no embolo que esta no seu interior. Este movimento é transmitido 

através do tirante ao veio de manivelas transformando este movimento alternativo em movimento 

rotativo. Veremos de seguida os componentes mecânicos que trabalham no cilindro e no bloco. 

 

5.2.1 Componentes no bloco do motor 

– Cilindros: maquinados no bloco onde se desenvolve a combustão (Fig. 16 e 17); 

– Camisas: postiços inseridos no cilindro, onde se desloca o êmbolo, evitando o seu desgaste. São 

também agentes de dissipação de calor proveniente da combustão e esforços mecânicos, através da 

refrigeração das mesmas com água doce (Fig. 18 e 19); 

– Êmbolos: recebem o impacto da combustão originando um movimento alternativo e têm rasgos ode são 

alojados os aros cujo conjunto toma o nome de feixe elástico (Fig. 20, 21 e 22); 

– Aros: envolvem o êmbolo e vedam na camisa os gases provenientes da combustão, não permitindo a 

sua passagem para o interior do bloco, assim como ajudam na dissipação de calor para a camisa e 

controlam a lubrificação (Fig. 20, 21 e 22); 

– Cavilhão: troço fixo ao êmbolo onde vai ligar o pé do tirante (Fig. 20); 

– Tirante: órgão que recebe os esforços do êmbolo através do cavilhão (ligado ao pé do tirante) e o 

transmite ao veio de manivelas através da sua cabeça, com os bronzes ou capas que o protegem do 

desgaste, assim como protegem o desgaste do munhão de manivela (cabeça do tirante, Fig. 20, 23 e 24); 
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– Cruzeta: somente nos motores a 2 tempos de maiores dimensões, serve para anular esforços 

transversais dentro do cilindro (na camisa) resultantes do movimento conjunto do êmbolo e tirante (Fig. 

25); 

– Veio de ressaltos: Veios de excêntricos (ressaltos) atuam nos impelidores/balanceiros promovendo 

assim a abertura das válvulas de admissao/evacuação. Atuam também na bomba injetora provocando a 

injeção de combustível para os injetores. (Fig. 15); 

– Veio de manivelas: transforma o movimento alternativo que ocorre no êmbolo/tirante através da 

ligação da cabeça do tirante ao veio de manivelas (Fig. 26); 

– Chumaceiras de apoio do veio de manivelas: Suportam e lubrificam o veio de manivelas (Fig. 17). 

 

 

Fig. 16 – Bloco de cilindros com camisas. 
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Fig. 17 – Bloco do motor: 1–Cilindro, 2–Camisa, 3–Bloco, 4–Chumaceira de apoio. 

 

Em geral, a refrigeração dos cilindros pode ser efetuada por ar ou por água. A refrigeração por ar só é 

utilizada para pequenas potências ou para aplicações específicas. No caso da refrigeração por água, esta 

circula pelo interior de câmaras de circulação. Estas câmaras de circulação podem estar localizadas no 

interior do corpo do cilindro (classificando-se neste caso a camisa como seca); definidas pelas superfícies 

interior do corpo e exterior da camisa (camisa húmida) ou localizadas na parede da camisa (camisa com 

câmaras de circulação). Na Fig.18 estão representados exemplos destes tipos de camisas de cilindro. 

 

A – Camisa húmida.                                                                  B – Camisa seca. 

(1-camisa; 2-camara de refrigeração; 3-Suporte externo bloco; 4-Suporte interno bloco) 
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Fig. 18 – Tipos de camisas: Camisa com camara de circulação. 

 

 

Fig.19 – Camisas para motores a 4 tempos (esquerda) e 2 tempos (direita) 

 

 

O aumento das dimensões interiores da camisa traduz-se pela sua conicidade e ovalização. A conicidade da 

camisa resulta naturalmente da variação do seu diâmetro interior médio com altura. A ovalização da 

camisa é avaliada pela diferença entre os ”diâmetros” do cilindro medidos na direção transversal e na 

direção longitudinal do motor. O aumento das dimensões interiores da camisa para além de determinados 

limites impede a continuação da sua utilização, obrigando à substituição ou ao seu recondicionamento. 

Assim deve ser feito oportunamente o seu controlo, com a medição da camisa e comparando as tolerâncias 

fornecidas pelo fabricante. Esta operação é feita com recurso a uma ferramenta denominada micrómetro.  
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Fig. 20 – Êmbolo e tirante. 

 

 

Fig.21 – Caixa de aros de êmbolo e aro. 

 

 

Os aros superiores designam-se aros de compressão e fazem a vedação entre o êmbolo e camisa de modo a 

evitarem passagem de gases através deles, sendo o 1º denominado aro de choque pois suporta maiores 

pressões e temperaturas.  

Os inferiores denominam-se aros de lubrificação e distribuem o óleo de lubrificação pela camisa e raspam o 

excedente durante o movimento do êmbolo. 
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Fig. 22 – Movimentação dos aros no percurso do êmbolo. 

 

 

Fig. 23 – Conjunto êmbolo e tirante: 1-Embolo, 2-Aros, 3-Cavilhão, 4-Tirante, 5-Capas, 6-Pernos, 7-Meia chumaceira 
da cabeça do tirante. 
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Fig. 24 – Embolo/tirante/veio de manivelas: 1-Embolo, 2-Cavilhão, 3-Tirante, 4-Veio manivelas, 5-Pé do tirante, 6-
Cabeça do tirante. 

 

 

Fig. 25 – Motor com cruzeta (2 tempos). 
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Fig. 26 – Veio de manivelas: 1-veio manivelas, 2-contrapeso, 3-munhão de manivela, 4-munhão apoio,  5-orifícios 
lubrificação. 

 

 

Exteriormente ao bloco encontram-se um conjunto de órgãos necessários ao funcionamento do motor, 

sendo então: 

– Bomba de circulação de combustível: Faz circular o combustível de modo a alimentar a(s) bomba(s) 

injetoras; 

– Bomba injetora: Pressuriza o combustível para o injetor de modo a este o pulverizar para dentro do 

cilindro; 

– Bomba de óleo: Promove e circulação de óleo para lubrificar os componentes do motor; 
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– Bomba(s) água de circulação (refrigeração): Promovem a circulação de água para refrigeração do motor 

(camisas, êmbolos, injetores); 

– Volante: montado numa das extremidades do veio de manivelas equilibra o motor quando em 

funcionamento; 

– Amortecedor de vibrações: montado na outra extremidade do veio de manivelas elimina as vibrações 

no veio resultantes do funcionamento do motor (Fig. 26); 

– Uniões elásticas: montadas no acoplamento do veio de manivelas e o veio propulsor, amortece as 

vibrações resultantes de pequenos desvios axiais dos veios. 

 

 

5.3 Cárter 

É no cárter que se encontra o óleo de lubrificação que vai lubrificar todos os componentes do motor. 

Muitos pequenos motores a quatro tempos são lubrificados por chapinhagem. Aqui, a câmara de manivelas 

é usada como tanque (reservatório) de óleo em serviço e o movimento de rotação do veio de manivelas 

promove a projeção do lubrificante para os vários componentes do motor, dispensando a utilização de uma 

bomba. Todos os componentes a lubrificar, incluindo o veio de ressaltos e os órgãos de acionamento das 

válvulas, devem estar comunicados com a câmara de manivelas. O óleo é também projetado para as 

camisas, abaixo dos êmbolos, e para as costas da coroa dos êmbolos com o propósito de não só lubrificar 

como também de refrigerar.  

Um motor com um sistema de distribuição de lubrificante usa uma bomba de óleo para garantir o 

fornecimento de lubrificante às várias superfícies em movimento através de passagens existentes nos 

componentes do motor, como esquematicamente representado na Fig. 27. 

 

Fig. 27 – Sistema de lubrificação pressurizado. 
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Tipicamente, um motor diesel tem passagens de óleo no bloco do motor, no veio de manivelas, tirantes, 

impelidores, balanceiros e outros componentes móveis. Forma-se assim uma rede de circulação alimentada 

pela bomba de óleo. Adicionalmente, verifica-se frequentemente a pulverização de óleo contra as paredes 

do cilindro e contra as costas da coroa do êmbolo. Neste caso, o tanque de óleo em serviço encontra-se por 

baixo do motor. O acionamento das bombas pode ser elétrico ou mecânico diretamente a partir do motor. 

A pressão na descarga das bombas é normalmente de 3bar a 4bar. 

 

 

6 ÓRGÃOS DE DISTRIBUIÇÃO 

Para que seja possível o funcionamento do motor existem mecanismos de distribuição que irão fazer 

funcionar os vários órgãos do motor desenvolvendo as ações necessárias para tal. 

Assim, o funcionamento de - válvulas de admissão/evacuação (abertura), bombas injetoras (injeção 

combustível), bombas de circulação de óleo, bombas de circulação de água, bombas de circulação de 

combustível - serão conseguidos através do movimento rotativo do veio de manivelas que irá transmitir 

esse movimento através de correntes, correias ou engrenagens ao veio de ressaltos de acionamento dos 

órgãos atrás referidos. 

                                              

                                                                             

Fig.28 – Distribuição por engrenagens: 1-Veio 

de manivelas 2-Engrenagem distribuição 3-

Veio ressaltos. 

Fig.29 – Distribuição por correntes: 1-corrente de 

distribuição, 2-veio ressaltos, 3-impelidor, 4-válvula. 
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Fig.30 – Distribuição por correias: 1-Correia de distribuição, 2-Carreto do veio de manivelas 3-Carreto veio ressaltos. 

 

 

Fig. 31 – Veio de ressaltos. 
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7 FUNCIONAMENTO DE UM MOTOR 

Podemos então agora, após descrita a constituição geral dos motores, descrever o seu funcionamento 

básico. O êmbolo desloca-se em movimento alternado no interior do cilindro. O cilindro faz parte da 

estrutura fundamental do motor, o bloco de cilindros. O topo superior do cilindro encontra-se fechado pela 

cabeça. Na cabeça estão normalmente alojados componentes como as velas de ignição nos motores de 

explosão, cuja função é a de provocar uma faísca capaz de iniciar a combustão, ou os injetores nos motores 

diesel, que devem introduzir no interior do cilindro o combustível recebido da bomba de injeção. Regra 

geral, as válvulas de admissão e de evacuação, através das quais se efetua a entrada de ar novo e saída dos 

gases, respetivamente, estão também alojadas na cabeça do cilindro. O êmbolo, transmite a força 

resultante da pressão da combustão no interior do cilindro ao tirante através do cavilhão e aloja os aros 

que, para além de outras funções, impedem a passagem dos gases entre este e o cilindro. O tirante e a 

manivela transformam o movimento linear alternado do êmbolo em movimento rotativo do veio de 

manivelas. O veio de manivelas movimenta-se suportado pelas chumaceiras de apoio. Tanto as válvulas de 

admissão como de evacuação são acionadas pelos órgãos de distribuição. Um veio de ressaltos 

(excêntricos), é acionado pelo veio de manivelas através de engrenagens ou correntes assegurando o 

sincronismo entre os dois veios. Os ressaltos do veio no seu movimento rotativo atuam uma série de peças, 

roletes, tacos, impelidores e balanceiros, os quais transmitem o movimento de abertura à válvula. O fecho 

da válvula é assegurado pela ação de uma mola. O circuito de óleo através da sua bomba de circulação 

providenciará a lubrificação do motor. O circuito de refrigeração de água doce irá refrigerar os 

componentes do motor através da sua bomba de circulação. O circuito de combustível irá fornecer, através 

da circulação pela bomba de combustível, as bombas injetoras que pressionam a alta pressão o 

combustível para os injetores, de modo a estes pulverizarem o combustível para o interior do cilindro. 
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Fig.32 – Constituição geral de um motor 

 

 

7.1 Inversão de rotação do motor 

Os motores marítimos têm necessidade de executar a inversão de marcha (inversão do sentido de rotação) 

de modo a promoverem o movimento para ré. Esta inversão é efetuada alterando a distribuição do motor. 

As formas mais comuns que encontramos para esta alteração da distribuição são utilizando um jogo duplo 

de ressaltos com deslocamento longitudinal do veio de ressaltos (Fig. 33) nos motores a 4 tempos ou 

alterando o angulo de ataque do excêntrico da bomba de injeção e válvula de ar de arranque no veio de 

ressaltos para os motores a 2 tempos (Fig. 34). Qualquer um deles se baseia no princípio de utilização da 

posição dos ressaltos com diferentes ângulos de ataque que alteraram a distribuição do motor e 

consequentemente o seu sentido de rotação para promoverem a marcha a vante ou a ré.  

O deslocamento longitudinal do veio de ressaltos é conseguido através dum sistema hidráulico ou 

pneumático, que atua num extremo do veio provocando o seu deslocamento e fazendo trocar os ressaltos 

respetivos, alterando assim a distribuição dum motor a 4 tempos. De notar que todos os ressaltos (Bomba 

injeção, válvulas de admissão e evacuação e válvula ar arranque) têm que ser alterados (Fig.33) 
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Fig.33 – Inversão de marcha por deslocamento de veio de ressaltos num motor a 4 tempos. 

 

 

Nos motores a 2 tempos a alteração do angulo de ataque dos ressaltos é conseguido por um servomotor 

hidráulico (Fig.34b), sendo que aqui, somente os ressaltos da bomba de injeção e da válvula piloto de ar 

arranque precisam de ser alterados, uma vez que a evacuação e admissão são simétricas, ocorrendo no 

mesmo instante quer o motor rode num sentido ou noutro (Fig. 34a). 

 

 

Fig.34 – Inversão de marcha num motor a 2 tempos 



 

Manual UFCD 3227 - Planeamento e controlo de operações de condução e manutenção de máquinas propulsoras 
Autor: Luiz Lopes  |  Versão 1 – 15/12/2015 

29 / 107 

 

   

 
 
 
 
Fig.34a – Motor a 2 tempos: Admissão (5-6) e 
Evacuação (4-1) -  simétricas.  
1: Final evacuação 
2- 3: Injeção 
4: Inicio evacuação 
5- Inicio admissão 
6- Final admissão 

 

 

 

 

Fig.34b – Servomotor hidráulico que varia o angulo de 
ataque dos ressaltos (motor 2 tempos) 
 

 

 

 

 

7.2 Definições relativas aos cilindros 

Importa agora salientar as principais definições e nomenclaturas associadas aos cilindros dos motores. 

Assim temos: 

– Ponto morto superior e ponto morto inferior (PMS e PMI): 

Designam-se por pontos mortos as posições do êmbolo em que a sua velocidade é nula. O PMS aquele em 

que o êmbolo se encontra mais próximo da cabeça do cilindro e o PMI é aquele que corresponde à sua 

posição mais afastada. 

– Diâmetro (D): o diâmetro interior da camisa do cilindro; 
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– Curso (C): Define-se curso do êmbolo como a distância 

percorrida por qualquer ponto do êmbolo entre dois pontos 

mortos consecutivos.  

  

Fig.35 – Curso do êmbolo 

 

 

– Cilindrada unitária (Vd): o volume deslocado pelo êmbolo de um cilindro no seu percurso entre dois 

pontos mortos consecutivos. 

 

 

 

– Cilindrada total (Vt ): 

É a soma da cilindrada unitária de todos os cilindros de um motor. Tendo o motor i cilindros,  

Vt = iVd  

 

– Volume da câmara de combustão (Vc): 

Define-se como sendo o volume no interior do cilindro quando o êmbolo se encontra no PMS. 

  

– Volume total do cilindro (Va): 

É a soma da cilindrada unitária e o volume da câmara de combustão, 

. 

Va =Vd +Vc 
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Fig35a – Cilindrada total. 

 

– Relação volumétrica de compressão (ε): Define-se como a razão entre o volume máximo (total) e 

mínimo (volume câmara combustão) do cilindro. 
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8 CICLOS DE FUNCIONAMENTO DOS MOTORES 

 

Designa-se por ciclo de funcionamento o conjunto de processos e movimentos alternativos, repetidos 

ciclicamente, pelos componentes do motor no interior do cilindro. A duração do ciclo de funcionamento é 

expressa no número de percurso dos êmbolos necessários à sua execução. Diz-se que um motor é a quatro 

tempos quando são necessários quatro cursos do êmbolo para completar um ciclo, ou seja duas rotações 

do veio de manivelas, e a dois tempos quando o ciclo se realiza apenas em dois cursos, uma rotação do veio 

de manivelas.  

 

 

8.1 Motores a 4 tempos 

O ciclo a quatro tempos compreende as seguintes quatro fases, representadas esquematicamente na Fig. 

36, cada uma das quais correspondendo aproximadamente a um curso do êmbolo: 

1º Tempo - Admissão. O deslocamento do êmbolo no sentido do PMS para PMI provoca a admissão de 

fluido motor no interior do cilindro através da válvula de admissão, aberta normalmente antes de o êmbolo 

atingir o PMS e iniciar este curso. O fecho da válvula de admissão ocorre após o PMI. 

 

2º Tempo - Compressão. Depois de fechada a válvula de admissão, o fluido motor é comprimido pelo 

êmbolo no seu movimento para o PMS e consequente redução de volume no interior do cilindro. 

 

3º Tempo - Combustão e expansão. Pouco antes do êmbolo atingir o PMS ocorre o início da combustão. A 

inflamação é provocada pela ignição por faísca de uma mistura de ar e combustível, no caso dos motores 

de explosão, ou pela autoignição do combustível finamente pulverizado no caso dos motores diesel. O calor 

libertado pela combustão provoca um rápido aumento de pressão e temperatura no interior do cilindro. Os 

gases a elevada pressão vão-se expandir durante o movimento, do êmbolo no sentido do PMI. Por ser o 

tempo em que os gases efetuam trabalho sobre o êmbolo e provocam o seu movimento, pode também ser 

designado por tempo motor. Ainda antes do êmbolo atingir o PMI dá-se a abertura da válvula de 

evacuação iniciando-se a remoção dos gases do cilindro. 

 

4º Tempo - Evacuação. Durante o curso de retorno do êmbolo ao PMS continua a expulsão dos produtos 

da combustão. A válvula de evacuação fecha normalmente um pouco depois do PMS, tendo-se iniciado 

entretanto um novo ciclo com a abertura da válvula de admissão. 
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Fig. 36 – Ciclo de funcionamento a quatro tempos. 

 

Assim, para se completar 1 ciclo de funcionamento são necessários 4 tempos, que originam duas voltas 

do veio de manivelas (7200), sendo meia volta (1800) por cada tempo, resultante do movimento do curso 

êmbolo do seu PMS ao PMI e vice-versa. 

 

 

Fig. 37 – Motor de explosão (gasolina) a 4 tempos. 
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A abertura e fecho das válvulas de admissão e evacuação, assim como o momento em que se dá a injeção, 

têm uma regulação prática, não sendo efetuados nos pontos mortos, mas ligeiramente desfasados destes 

por forma a contrariar os fenómenos de inércia, adaptando os ciclos operativos aos motores rápidos. 

Assim, a abertura das válvulas de admissão efetua-se antes do êmbolo atingir o seu PMS, designando-se 

este avanço como avanço à abertura da válvula de admissão, de modo a evitar uma redução de pressão no 

interior do cilindro no início da admissão.  

O mesmo sucede com a válvula de evacuação, em que há um avanço à abertura da válvula de evacuação, 

no final do curso de expansão, para permitir uma evacuação espontânea por ação da pressão dos gases 

diminuindo assim o trabalho necessário para a evacuação dos gases. 

O fecho da válvula de admissão dá-se com um ligeiro atraso, depois do PMI, no início da compressão, 

permitindo um maior enchimento de ar no cilindro pelo aumento do tempo de admissão. Também o fecho 

da válvula de evacuação se dá com um ligeiro atraso, depois do PMS, já no período de admissão, de modo a 

evitar um aumento de pressão no cilindro e permitindo uma mais completa saída dos gases de escape. 

Estes atrasos designam-se respetivamente por atraso ao fecho da válvula de admissão e atraso ao fecho 

da válvula de evacuação.  

Os dados referentes à abertura e fecho das válvulas são representados num diagrama circular de 

distribuição (Fig.38), sendo os seus valores indicados pelo construtor em graus de rotação do veio de 

manivelas, geralmente medidos e marcados no volante. 

O período entre o avanço à abertura da válvula de admissão e o atraso ao fecho da válvula de evacuação, 

em que ambas as válvulas estão abertas, representado no n.º 5 da Fig. 38, denomina-se cruzamento de 

válvulas e permite que haja uma eficiente remoção dos gases de evacuação, assim como evita que se 

verifique um aumento de pressão no cilindro no final da evacuação e uma depressão no início do tempo 

seguinte, na admissão, resultantes do movimento alternativo do êmbolo. 

Da mesma forma, a injeção inicia-se antes do PMS, denominando-se avanço à injeção, de modo a 

que a combustão se dê no PMS, contrariando a atraso existente no desenvolvimento da 

combustão, que de outra forma se iria dar já no período descendente do êmbolo e não no seu 

PMS. 
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Fig. 38 – Representação de um diagrama circular de distribuição: A-Admissão, B-Compressão, C-Expansão, D-

Evacuação; 1-Avanço à abertura da válvula de admissão, 2-Atraso no fecho da válvula de admissão, 3-Avanço à 

abertura da válvula de evacuação, 4-Atraso no fecho da válvula de evacuação, 5-Ângulo em que as duas válvulas se 

encontram abertas (cruzamento de válvulas). 

 

 

8.2 Motores a 2 tempos 

Nos motores a dois tempos o ciclo de funcionamento completa-se em apenas dois cursos do êmbolo pelo 

que se torna necessário que a admissão se faça durante parte do curso de compressão e a evacuação 

durante uma fração do curso de expansão. Para que isto se verifique, torna-se necessário que o ar ou 

mistura seja previamente comprimido para poder entrar no cilindro e provocar a remoção dos gases. Na 

Fig.39 são indicadas duas formas de realização prática deste ciclo. Em cima está representada 

esquematicamente a realização do ciclo a dois tempos utilizando apenas janelas. A utilização de uma 

válvula para controlar a evacuação dos gases está representada em baixo. Em qualquer dos casos, estes 

dois tempos incluem as seguintes operações: 
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Fig. 39 – Ciclo de funcionamento a dois tempos realizado exclusivamente com janelas (em cima) e com válvula de 
evacuação (em baixo). 
 

 

– Primeiro tempo. O primeiro tempo, deslocamento do êmbolo do PMS ao PMI, corresponde a um curso 

de trabalho que se inicia com a inflamação e combustão, prosseguindo com a expansão até que as 

janelas de evacuação sejam descobertas ou a válvula abra, permitindo a saída dos gases motivada pela 

elevada pressão a que estes se encontram. Em seguida, são descobertas as janelas de admissão 

permitindo a entrada no interior do cilindro do ar ou mistura, comprimido pela face inferior do êmbolo 

ou qualquer outro dispositivo externo, dando-se início ao período de lavagem. 

 

– Segundo tempo. Corresponde ao retorno do êmbolo ao PMS. Durante a primeira fase continua a 

ocorrer a lavagem, remoção de gases de evacuação e admissão de ar novo, até que o êmbolo cubra as 

janelas de admissão na sua passagem ascendente e seguidamente cubra as janelas de evacuação ou se 

feche a válvula de evacuação por ação do veio de ressaltos (consoante o caso). Terminada a lavagem, 

inicia-se a compressão. De referir ainda que o final de admissão de ar novo ocorre ainda antes do fecho 

da válvula ou janelas de evacuação, havendo portanto uma pequena perda de volume de ar novo dentro 

do cilindro. 

Assim, para se completar 1 ciclo de funcionamento são necessários 2 tempos, que originam uma volta do 

veio de manivelas (3600), sendo meia volta (1800) por cada tempo, resultante do movimento do curso 

êmbolo do seu PMS ao PMI e vice-versa. 
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Fig.39a – Período lavagem, motor 2 tempos com janelas Admissão e Válvula Evacuação (esq.) e com janelas de 
Admissão e janelas Evacuação (dir.). 

 

 

Nos motores a dois tempos, a cada percurso do êmbolo do PMS ao PMI corresponde um tempo motor. 

Para que este ciclo de funcionamento se realize, torna-se necessário que a pressão do ar admitido no 

interior do cilindro seja suficiente para provocar a remoção dos gases do ciclo anterior. Esta operação, 

remoção dos gases produto da combustão do ciclo anterior e admissão da nova carga de ar é designada por 

lavagem. Os arranjos, colocação das janelas (adm/evac) e/ou válvulas (evacuação), mais utilizados para a 

realização deste processo, apresentados na Fig. 39b, são habitualmente designados por: 

– Lavagem cruzada, ou transversal; 

– Lavagem em laço, ou em anel; 

– Lavagem longitudinal ou equicorrente. 
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Fig.39b – Tipos de lavagem: a) lavagem cruzada; b) lavagem em laço; c) lavagem longitudinal. 

 

 

Fig.39c – Motor com a sua camisa com janelas de 

admissão (esq.) e válvula de evacuação à cabeça (dir.). 
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Fig. 39d – Camisa com janelas admissão, cilindro e circuito de refrigeração. 

 

 

 

Fig. 39e – Camisa com janelas admissão cilindro e circuito de refrigeração. 
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Fig. 39f – Motor diesel a 2 tempos. 
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8.3 Ciclos teóricos de funcionamento de motores de explosão e compressão 

Os ciclos teóricos mais frequentemente considerados, classificados de acordo com o modo como ocorre o 

processo de combustão, são três: 

- Ciclo a volume constante (motores de explosão), em que a combustão se desenvolve a volume constante 

(Fig.40a); 

- Ciclo a pressão constante (motores de compressão), em que a combustão se desenvolve a pressão 

constante (Fig.40b); 

- Ciclo misto ( para motores de explosão e compressão), em que a combustão se desenvolve inicialmente a 

volume constante e, posteriormente a pressão constante (Fig.40c). 

Nas Figs. 40a,40b 340c estão representados os diagramas p−V (pressão-volume) representativos de cada 

um destes ciclos. 

     

     

    

 

Fig.40c- Ciclo teórico misto 

Fig.40a- Ciclo teórico a volume constante Fig.40b- Ciclo teórico a pressão constante 
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Considerando a notação indicada na Fig.40c para o ciclo misto, que constitui o caso mais geral, temos que: 

- Linha ac, representa o processo de compressão de ar (motores a gasóleo) ou mistura ar/combustível 

(motores a gasolina), com aumento de pressão e diminuição de volume; 

- Linha cz₀, representa a adição de calor Q1’ a volume constante (Vc =Vz₀), resultante da combustão, com 

variação (aumento) de pressão (Pc a Pz₀) atingindo a pressão Pz₀; 

- Linha z₀z, representa a adição de calor Q1” a pressão constante (Pz₀ =Vz₀), resultante da combustão, com 

variação (aumento) de volume (Vz₀ a Vz); 

- Linha zb, representa o processo de expansão, com diminuição de pressão e aumento de volume; 

- Linha ba, representa a rejeição de calor Q2 para a fonte fria, no processo de evacuação dos gases. 

 

 

8.4 Ciclos práticos de funcionamento de motores a 2 e 4 tempos 

A execução prática de qualquer dos ciclos de funcionamento requer dois ou quatro cursos do êmbolo, ou 

seja, uma ou duas rotações do veio de manivelas. De acordo com o número de percursos do êmbolo 

necessários para completar um ciclo de funcionamento os motores são classificados como a dois ou a 

quatro tempos. 

O ciclo de funcionamento de um motor a quatro tempos pode ser descrito do seguinte modo: 

1 - Curso de admissão, durante o qual o ar ou a mistura ar e combustível é admitida no interior do cilindro; 

2 - Curso de compressão, durante o qual o ar ou a mistura previamente admitida é comprimida no interior 

do cilindro; 

3 - Curso motor, durante a qual ocorre a combustão da mistura e a expansão dos produtos da combustão; 

4 - Curso de evacuação, durante o qual os gases no interior do cilindro, produto da combustão, são 

expelidos para o exterior do cilindro. 

 

No caso do motor a dois tempos, os processos a decorrer durante cada curso do êmbolo são: 

1 - Combustão, expansão e início da lavagem do cilindro; 

2 - Conclusão da lavagem do cilindro e compressão do ar ou da mistura de ar e combustível. 

 

Múltiplos fatores fazem com que os ciclos práticos difiram dos correspondentes ciclos teóricos. 

No caso do motor a quatro tempos pode-se destacar os seguintes: 

- No curso de admissão, como o movimento do êmbolo não é uniforme, a pressão no interior do cilindro 

não é constante, tendo uma evolução do tipo ondulatório. O valor médio da pressão no interior do cilindro 

durante este curso é inferior à pressão atmosférica nos motores atmosféricos e inferior à pressão no 
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coletor de ar de admissão nos motores sobrealimentados devido às perdas de carga locais e distribuídas 

associadas aos vários acessórios e condutas do sistema de admissão. 

- A compressão do ar ou da mistura ar e combustível é acompanhada de trocas térmicas. No início do curso 

de compressão, a temperatura do gás é inferior à temperatura das paredes do cilindro pelo que a 

transmissão de calor ocorre no sentido das paredes para a mistura gasosa no interior do cilindro. Por este 

motivo, associado ao aumento de temperatura resultante do processo de compressão, a partir de um 

determinado instante o sentido da transmissão de calor inverte-se.  

- O processo de combustão nunca é instantâneo, ocorre durante um intervalo de tempo. Mesmo para o 

motor de explosão, o êmbolo deslocar-se-á durante a combustão provocando uma variação de volume. A 

evolução no diagrama p−V não é a reta vertical teoricamente esperada, a volume constante (Fig.40a). 

Também no caso do motor diesel não é possível controlar o processo de combustão por forma a manter a 

pressão constante compensando o aumento de volume no interior do cilindro. Também aqui A evolução no 

diagrama p−V não é a reta vertical teoricamente esperada, a pressão constante (fig.40b). 

Assim na realidade o que se passa no processo de combustão é o referido no ciclo misto, parte a volume 

constante e parte a pressão constante (Fig.40c). 

- A expansão dos gases é acompanhada pela continuação de algumas reações químicas desencadeadas pela 

combustão e de trocas térmicas com as paredes envolventes.  

- A evacuação dos gases inicia-se antes do PMI para aumentar a eficácia da sua remoção. A resistência ao 

escoamento provocada pelas condutas e acessórios faz com que a pressão no interior do cilindro durante o 

curso de evacuação seja superior à pressão média no coletor de gases de evacuação.  

Na Fig.40d está representado o diagrama p−V do ciclo prático de funcionamento de um motor a quatro 

tempos, correspondente ao processo referido anteriormente no ciclo teórico misto (Fig.40c), com a 

combustão em parte a volume constante e parte a pressão constante. 

 
 

    

 

Fig.40d- Ciclo prático de funcionamento de um 

motor a quatro tempos 
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Nos motores a dois tempos os processos de evacuação e admissão de uma nova carga gasosa para o 

interior do cilindro são combinados num processo único, lavagem do cilindro, ocorrendo entre o final da 

expansão de um ciclo e o início da compressão de um novo ciclo. 

Assim, nos motores a dois tempos, para além dos aspetos anteriormente referidos para o motor a quatro 

tempos, a própria realização prática deste ciclo, no que se refere à troca da carga gasosa no interior do 

cilindro, impõe algumas diferenças que importa salientar.  

Um exemplo da evolução no diagrama p−V do ciclo prático de funcionamento de um motor a dois tempos 

com bomba de ar de lavagem está representado na Fig.40e. 

  

 

 
 
Legenda: 
b- Abertura das janelas ou válvula de evacuação  
s- Abertura das janelas de admissão 
o- PMI 
S₀- Fecho das janelas de admissão 
a- Fecho das janelas ou válvula de evacuação 

Fig.40e- Ciclo prático de funcionamento de um motor a dois tempos com bomba de ar de lavagem. 
 
 

A variação da pressão durante o processo de lavagem está representado neste diagrama pela linha bs0s0a. 

A primeira janela a ser descoberta pelo êmbolo, é para a evacuação dos gases de combustão (ou a abertura 

da válvula de evacuação nos motores com válvula evacuação, ponto “b” Fig. 40e). Decorrido o período 

inicial de evacuação dos gases, normalmente classificado como de evacuação espontânea, linha bs, dá-se a 

abertura da janela de admissão (ponto “S” Fig. 40e). 

 De s a s0 ocorre a lavagem do cilindro com ar (motores a gasóleo), ou mistura de ar e combustível 

(motores a gasolina) proveniente de uma bomba de ar de lavagem, ou outro dispositivo capaz de transmitir 

uma pressão suficiente para provocar a remoção dos gases. No caso da evacuação dos gases ser efetuada 
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por janelas, o seu fecho (ponto “a” Fig. 40e) ocorrerá posteriormente ao fecho das janelas de ar de 

lavagem, (ponto “S0” Fig. 40e)  o que faz com que parte do curso de compressão não seja aproveitado e 

parte da carga gasosa no interior do cilindro no final da lavagem se escape. 

Por este motivo os motores a gasolina, com massa gasosa de mistura de ar e combustível, não são muito 

utilizados devido à perda de combustível no processo de lavagem, contrariamente aos motores de 

compressão (a gasóleo) em que a massa gasosa admitida no cilindro se resume a ar. 

 

 

8.5 Diagramas reais de funcionamento de motores a 2 e 4 tempos 

A pressão no interior do cilindro varia durante o ciclo de funcionamento em função da variação de volume 

disponível e da massa de gases no interior do cilindro, da ocorrência dos processos de combustão e das 

trocas de calor com as paredes envolventes do cilindro. 

A pressão no interior do cilindro pode ser medida recorrendo a instrumentos de transdutores de pressão 

piezoeléctricos, para a realização dos diagramas de funcionamento. Este instrumento produz um sinal 

elétrico de saída quando excitado mecanicamente (por ação dos gases). A piezoeletricidade é então uma 

maneira de converter-se energia mecânica (pressão dos gases) em energia elétrica, ou vice-versa.  

Neste tipo de sensores, uma das faces do cristal é exposto, através de um diafragma, à pressão no interior 

do cilindro. Quando a pressão no interior do cilindro aumenta, o cristal comprimido gera uma tensão 

elétrica proporcional à pressão. Conjuntamente com a informação recebida dos sensores de posição, 

colocados no volante do motor, é possível construir assim os diagramas de funcionamento, relacionando a 

pressão no interior do cilindro com a posição do êmbolo.  

 

Estes diagramas representados na Fig.40f (motores a 4 tempos) e Fig.40g (motores a 2 tempos) podem 

também ser obtidos recorrendo a instrumentos puramente mecânicos, como o representado na Fig.40h. 
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Fig.40g- Diagrama de funcionamento de um motor a 2 tempos. 

 
 

Fig.40f- Diagrama de funcionamento de 
um motor a 4 tempos. 
Legenda: 
1-2: Compressão 
2-3: Combustão 
3-4: Expansão 
4-5: Evacuação 
5-1: Admissão 
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Fig.40h- Instrumento mecânico para traçar pressões de combustão ou diagramas de funcionamento 

 

 

Em qualquer dos casos, estes instrumentos são colocados nas purgas de descompressão existentes nas 

cabeças dos cilindros, que quando abertas com o motor à carga máxima, libertam a pressão de dentro dos 

cilindros para o instrumento de traçagem de diagramas ou somente para traçagem de pressões de 

combustão. 

Os diagramas de funcionamento são muito úteis. Diversas avarias podem ser detetadas através da análise 

comparativa, ao longo do tempo, destes diagramas. Através da análise da evolução da pressão, permitem 

verificar a condição geral de funcionamento do cilindro. 

 

Um outro tipo de diagramas, habitualmente designados por diagramas abertos ou diagramas de 

combustão, representando a variação da pressão no interior do cilindro em função do ângulo de manivela, 

permitem analisar de forma mais detalhada este período do ciclo de funcionamento. Um exemplo de um 

diagrama de combustão é apresentado na Fig. 40i. Os meios necessários ao seu traçado são os 

anteriormente referidos para os diagramas fechados. 

 



 

Manual UFCD 3227 - Planeamento e controlo de operações de condução e manutenção de máquinas propulsoras 
Autor: Luiz Lopes  |  Versão 1 – 15/12/2015 

48 / 107 

 

 

 

Fig.40i- Diagrama aberto de combustão 

 

Outra alternativa ainda para verificação da condição da combustão é a traçagem das barras de pressões 

máximas de combustão em cada um dos cilindros que são posteriormente medidas numa escala própria 

correspondendo aos valores de pressão de combustão (fig.40j). 

 

 

Fig.40j- Barras de pressões máximas de combustão 
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9 ORDEM DE COMBUSTÃO E CALAGEM DO VEIO DE MANIVELAS 

 

A sequência de combustão nos vários cilindros segue uma determinada ordem no sentido de se obter um 

equilíbrio do veio de manivelas e representa a ordem de sequência de combustão nos vários cilindros. 

Assim, a disposição das manivelas depende do ciclo de funcionamento do motor, 2 ou 4 tempos, e da 

ordem de inflamação adotada. Para obter uma adequada regularidade de velocidade e equilíbrio do veio, 

as manivelas estão dispostas de forma a obter-se um ângulo de desfasagem uniforme entre manivelas 

segundo a ordem de combustão. Para motores com cilindros em linha, este ângulo, designado por calagem 

do veio, é dado por: 

 

Calagem = 3600 x Z/ i 

Sendo “i” número de cilindros do motor e “z” o número de rotações do veio para completar um ciclo de funcionamento 

(z=2 para motores a 4 tempos e z=1 para motores a 2 tempos).  

 

Vejamos então alguns exemplos: 

– Motor 4 cilindros a 4 tempos: 

Calagem = 3600 x 2 / 4 = 1800 (desfasamento entre manivelas segundo ordem combustão) 

Ordem de combustão mais usada: 1-3-4-2 

 

– Motor 4 cilindros a 2 tempos: 

Calagem = 3600 x 1 / 4 = 900 (desfasamento entre manivelas segundo ordem combustão) 

Ordem de combustão mais usada: 1-3-4-2 

 

 

 

– Motor 6 cilindros a 4 tempos 

Calagem = 3600 x 2 / 6 = 1200 (desfasamento entre manivelas segundo ordem combustão) 

Ordem de combustão mais usada: 1-5-3-6-2-4 

 

 

Fig. 41 – Calagem de manivelas, motor 4 cilindros 

a 4 tempos. 
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– Motor 6 cilindros a 2 tempos: 

Calagem = 3600 x 1 / 6 = 600 (desfasamento entre manivelas segundo ordem combustão) 

Ordem de combustão mais usada: 1-5-3-6-2-4 

 

 

 

Fig.42a – Calagem de manivelas em motores a 4 tempos (a) e 2 tempos (b). 

 

– Motor 8 cilindros a 4 tempos 

Calagem = 3600 x 2 / 8 = 900 (desfasamento entre manivelas segundo ordem combustão) 

Ordem de combustão mais usada: 1-6-2-8-4-7-3-5 

– Motor 8 cilindros a 2 tempos: 

Calagem = 3600 x 1 / 8 = 450 (desfasamento entre manivelas segundo ordem combustão) 

Ordem de combustão mais usada: 1-6-2-8-4-7-3-5 

 

Fig.43 – Calagem manivelas, motor 8 cilindros a 4 tempos. 

Fig. 42 – Calagem de manivelas, 

motor 6 cilindros a 4 tempos 



 

Manual UFCD 3227 - Planeamento e controlo de operações de condução e manutenção de máquinas propulsoras 
Autor: Luiz Lopes  |  Versão 1 – 15/12/2015 

51 / 107 

 

10 CIRCUITOS AUXILIARES DO MOTOR PRINCIPAL (MPP) 

 

Existem um conjunto de sistemas/circuitos principais necessários para o funcionamento dos motores, com 

vários elementos associados que iremos desenvolver. Desde já e uma vez que os motores desenvolvem 

uma combustão no seu interior através duma mistura ar/combustível há pois necessidade de utilização de 

um circuito de combustível e ar que alimente o motor. Há também necessidade de refrigeração dos vários 

órgãos motores assim como da sua lubrificação. 

Iremos então encontrar associado aos motores os seguintes circuitos: 

– Circuito de ar de alimentação e gases de evacuação; 

– Circuito de injeção de combustível; 

– Circuito de lubrificação; 

– Circuito de arrefecimento (água doce e salgada); 

– Circuito de ar comprimido/arranque. 

 

 

10.1 Circuito de ar de alimentação e gases de evacuação 

O sistema de alimentação de ar tem por objetivo fornecer a cada um dos cilindros do motor o ar necessário 

ao seu adequado funcionamento. A distribuição de ar a cada um dos cilindros deve ser uniforme por forma 

a garantir o funcionamento equilibrado do motor. É constituído por um conjunto de órgãos que variam de 

acordo com o ciclo de funcionamento e com o tipo de alimentação, aspiração natural ou sobrealimentação. 

Os órgãos que poderão ser incluídos neste sistema, por ordem de sequência de passagem, são: 

– Filtros de ar; 

– Turbocompressores (em motores sobrealimentados); 

– Arrefecedores de ar (em motores sobrealimentados com refrigeração intermédia de ar); 

– Coletor de ar (de admissão ou de lavagem dependendo do ciclo de funcionamento do motor); 

– Válvulas ou janelas (dependendo do ciclo de funcionamento do motor); 

– Coletor de evacuação de gases. 

 

Os motores marítimos de propulsão são hoje em dia na sua grande maioria sobrealimentados, ou seja com 

turbocompressores, que vão comprimir o ar a admitir nos cilindros a pressões na ordem dos 2 bares, 

obtendo assim um melhor desempenho. Assim, os gases provenientes da combustão expelidos através da 

válvula de evacuação para o coletor de evacuação, vão passar na turbina a alta temperatura e velocidade, 

que por sua vez transmitirá o movimento através dum veio ao compressor, aspirando o ar novo a admitir 

através de um filtro e comprimindo-o para o motor. O ar ao ser comprimido desenvolve temperaturas na 
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ordem dos 1000C – 1400C, temperatura esta demasiado elevada para ser admitida no motor havendo 

necessidade de ser arrefecido nos arrefecedores de ar para temperaturas na ordem dos 450C – 550C e, é a 

esta temperatura que o ar entra nos cilindros. O arrefecimento do ar é conseguido através da circulação de 

água doce no arrefecedor. A entrada de ar no compressor passa previamente por filtros de modo a não 

levarem impurezas e especial atenção lhes deve ser dada para evitar desgaste no seu interior.  

Os motores que não são sobrealimentados, denominam-se motores aspirados e a entrada de ar nos 

cilindros faz-se a pressões mais baixas próximas da pressão atmosférica resultantes da depressão no 

coletor de admissão causada pelo movimento descendente do êmbolo, sendo também aqui o ar 

previamente filtrado. Estes motores são normalmente mais utilizados em motores geradores ou de 

menores dimensões, podendo no entanto também serem sobrealimentados.  

 

 

 

 

Fig. 44 – Funcionamento de um turbocompressor. 
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Fig.44a – Turbocompressor. 

 

 

Fig.45 – Circuito de ar de alimentação de um motor (de explosão) aspirado. 
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Fig.46 – Circuito de ar alimentação de um motor sobrealimentado. 

 

10.2 Circuito de injeção de combustível  

Nos motores diesel como de explosão (gasolina), a combustão é obtida através da queima de uma mistura 

ar- combustível no interior do cilindro. Para isso existem um conjunto de órgãos que garantam a injeção de 

combustível. O sistema de injeção de combustível nos motores diesel marítimos é assim constituído por: 

 

– Tanque de serviço combustível; 

– Bomba de circulação de combustível; 

– Filtros duplos de combustível; 

– Bomba(s) injetora(s) (individual ou comum a todos os cilindros); 

– Tubos de alta pressão (injeção); 

– Injetor. 
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Fig. 47 – Sistema de injeção de combustível (motor de compressão). 

 

– Bomba de alimentação e filtros duplex (duplos): é através desta bomba, normalmente de carretos, que 

o combustível é fornecido ao circuito de alimentação do motor a partir do tanque de serviço, passando 

pelos filtros duplex ou duplos, que devem ser limpos regularmente, operação esta que pode ser feita 

com o motor em funcionamento precisamente por ser constituído por um conjunto de 2 filtros 

selecionados por um macho de 3 vias.  

 

– Tubagens de alimentação e retorno de combustível: por onde circula o combustível, alimentando as 

bombas injetoras e retornando ao circuito num circuito fechado. 

 

– Tubos de alta pressão de parede dupla de injeção de combustível: por onde passa o combustível 

pressurizado a alta pressão pelas bombas injetoras para o injetor. 

 

– Bomba injetora: é dos órgãos do sistema de combustível mais importantes quer pela sua função quer 

pelas pressões de trabalho a que estão sujeitas, a par com os injetores e tubos de injeção que fazem a 

sua ligação. São estas bombas que pressionam e doseiam o combustível para os injetores com pressões 

de trabalho que podem ir dos 150 a 450bar. O débito de combustível desejado a cada momento é 

controlado por outro órgão denominado - regulador de velocidade - que atua numa vara que por sua vez 

vai regular o débito da bomba injetora. Podem ser individuais, por cilindro, situação mais vulgar em 
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motores de maior dimensão ou comum a todos os cilindros nos motores mais pequenos. O tipo de 

bombas injetoras mais comum nos motores diesel é de êmbolo rotativo em que a posição angular do 

êmbolo determina o seu débito. O êmbolo tem um rasgo de forma helicoidal e nas paredes laterais do 

cilindro da bomba existem duas aberturas, de admissão de combustível e de retorno. Quando o êmbolo 

se encontra numa posição tal que estes orifícios estejam a descoberto, o combustível preenche todo o 

volume interior da bomba (letra A da Fig. 48a). Quando o êmbolo tapa aqueles orifícios a pressão sobe e 

inicia-se a injeção (letra B da Fig. 48a). A injeção terminará, pela queda da pressão de combustível, 

quando o rasgo helicoidal do êmbolo, com posição variável em função do regime de funcionamento do 

motor controlado através do regulador de velocidade, descobrir o orifício de retorno (letra C da Fig. 

48a).  

A posição variável do rasgo helicoidal é conseguida pela ação do regulador de velocidade que controla a 

sua posição consoante as necessidades de débito e que atua numa vara que comanda a cremalheira do 

êmbolo (junço), originando a sua rotação (Fig.49). 

A injeção é provocada pela ação do ressalto (excêntrico) do veio de ressaltos que ao passar no rolete da 

bomba injetora o vai pressionar contra a força da mola interior impulsionando o êmbolo para cima. O 

êmbolo retorna a posição por ação da força da mola. 

                    

 

Fig. 48a – Funcionamento da bomba injetora. 

Fig. 48 – Camisa e junço (embolo) da bomba injetora. 
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Fig. 49 – Controlo do débito da bomba injetora. 

 

Fig. 50 – Bomba injetora individual (por Cilindro). 

 

Fig. 51 – Bomba injetora comum a todos cilindros. 
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Outros tipos de bombas injetoras de êmbolo (junço), com outra configuração da atrás referida, são 

também utilizadas, sendo que nestas o controlo da injeção não é feito através dum êmbolo rotativo com 

rasgo helicoidal, mas por intermédio da abertura e fecho de válvulas de admissão e retorno (by-pass), 

permitindo também, a variação de  alguns parâmetros da injeção, nomeadamente o seu avanço.  

 

O processo de injeção e de combustão não é instantaneo, uma vez que é um processo que demora um 

determinado periodo de tempo, por muito pequeno que seja. Assim, deve ser feito um avanço à injeção de 

modo a que a combustão se dê no PMS do embolo e não, já depois do PMS, no percurso descendente do 

êmbolo. Os combustiveis de qualidades diferentes podem exigir a regulação deste avanço para mais cedo 

ou mais tarde, da mesma forma que o funcionamemto do motor a velocidades reduzidas também o 

justificam, diminuindo assim o consumo de combustivel. Desta forma é conseguido um melhor controlo do 

processo de combustão, tornando-o adequado às condições de funcionamento da máquina e permitindo 

um melhor rendimento. 

 

No caso das bombas de êmbolo (junço) rotativo , o mesmo efeito é conseguido pela  inclusão de uma 

camisa móvel na bomba. A elevação desta camisa, elevando também o orifício de admissão, vai reduzir o 

avanço à injecção.   

 

Nas bombas injetoras com valvula de admissão e retorno, assim como com sistema VIT (variação do avanço 

à injeção), o início da injeção é definido pelo fecho da válvula de admissão e o seu fim é definido pela 

abertura da válvula de retorno. Uma bomba deste tipo está representada na Fig.52.  

Nestas bombas, a variação do final da injecção consoante o débito requerido e comandado pelo regulador 

de velocidade, é conseguida pela inclusão de um fulcro móvel na alavanca que comanda a válvula de 

retorno de combustível na bomba  (Fig.52). Para além desta variação contínua em função da carga do 

motor, é normalmente possível nestes sistemas introduzir uma compensação no avanço à injecção para 

fazer face a alterações na qualidade do combustível.  Estes sistemas são habitualmente designados por VIT 

(Variable Injection Timing). 
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Fig.52- Bomba injetora com válvula de admissão e retorno e sistema VIT 

 

Quando o êmbolo da bomba está na posição circular do ressalto a válvula de admissão está aberta 

admitido combustível na bomba e a válvula de retorno fechada. Quando o excêntrico do ressalto 

impulsiona o êmbolo (junço), o fulcro articulado fecha a válvula de admissão e o êmbolo pressiona o 

combustível dentro da bomba para os injetores. Logo após, e ainda no percurso ascendente do êmbolo, a 

válvula de retorno abre, despressurizando a bomba e terminando a injeção. Quando o êmbolo desce 

novamente para a posição circular do ressalto a válvula de retorno fecha e a de admissão abre, admitindo 

mais combustível para dentro da bomba até o processo se repetir numa nova injeção. 

A quantidade de combustível injetado é controlada pelo regulador de velocidade que comanda a vara que 

atua no fulcro de atuação da válvula de retorno, regulando assim a sua abertura e consequente final de 

injeção, mais cedo ou mais tarde. 

A variação do início da injeção (avanço à injeção) é controlada pelo fulcro de acionamento da válvula de 

admissão. 

 

 

– Regulador de velocidade: O objetivo dos reguladores de velocidade consiste no ajuste da quantidade de 

combustível injetado de acordo com a carga solicitada ao motor e a sua velocidade de funcionamento. 

Trata-se de dispositivos sensíveis à velocidade de rotação do motor usados para controlar ou limitar 

aquela velocidade. Nas Fig. 53-53b podem ver o princípio de funcionamento dum regulador de 

velocidade. 
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Fig.53 – Regulador de velocidade. 

 

– Uma mola, massas giratórias e um eixo deslizante; 

– A mola empurra um dos lados do colar existente no eixo; 

– As massas o outro. 

A baixa velocidade a mola do regulador empurra a extremidade da cremalheira. As massas não têm força 

para comprimir a mola (Fig.53a). 

 

Fig.53a – Funcionamento regulador velocidade. 

 

Em alta velocidades as massas afastam-se devido à força centrífuga. Comprime a mola e atua na 

cremalheira. Esta atua nos junços da bomba injetora (Fig. 53b). 

 

 

Fig.53b – Funcionamento regulador velocidade. 
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Assim, se o motor tiver tendência para aumentar a sua velocidade face a uma redução na carga, o veio de 

transmissão tende também a aumentar a velocidade aumentando a força centrifuga nas massas, abrindo-

as, e transmitindo um movimento na haste que atua na cremalheira do junço das bombas injetoras, 

reduzindo a quantidade de combustível segundo o processo descrito anteriormente, reduzindo então a 

velocidade do motor. No caso de um aumento da carga no motor  ocorre o inverso, fechando  as massas e 

aumentando a quantidade de combustivel e consequentemente a sua velocidade de modo a contrariar o 

aumento da carga. 

    

                         

 

Os reguladores podem ser de três tipos: 

- Mecânicos, ou diretos; 

- Hidráulicos, ou indiretos; 

- Eletrónicos.          

 

Os reguladores mecânicos são normalmente ligados diretamente à régua de comando das bombas de 

injeção de forma que o movimento das massas no regulador provoque a alteração pretendida na 

quantidade de combustível fornecido ao motor. 

Os reguladores hidráulicos têm um princípio de funcionamento semelhante aos mecânicos, mas neste caso, 

a sua ação não vai exercer-se diretamente no posicionamento da régua de comando do motor mas sim 

sobre uma válvula piloto que comandará a régua de comando das bombas injetoras através de um sistema 

hidráulico compensado. 

Este sistema permite compensar as diferenças no tempo de reação do regulador e do motor. 

Os reguladores eletrónicos fazem o controlo de velocidade eletronicamente. 

Fig. 53d – Estrutura do regulador de velocidade 
Fig. 53c – Regulador de velocidade. 
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– Tubos de combustível de alta pressão: Os tubos de combustível, unindo as bombas injetoras e os 

injetores, estão submetidos a elevados esforços mecânicos originados pela elevada pressão do 

combustível. O seu dimensionamento é fundamental para a correta operação do sistema de injeção. As 

suas ligações terminais são também especiais para evitar derrame. Algumas destas ligações são 

representadas na Fig.54 Considerando que qualquer derrame de combustível pode-se tornar 

extremamente perigoso, é frequente os tubos de alta pressão de combustível serem tubos de parede 

dupla. O combustível derramado pelo tubo de alta pressão, interior, por rotura ou defeito de fabrico, é 

conduzido pela passagem entre os tubos de forma que, através da sua descarga num tanque com boia 

para alarme, possa ser detetada a fuga de combustível (Fig.55). 

 

Fig.54 – Ligações tubos alta pressão. 

 

Fig.55 – Tubo de combustível alta pressão (parede dupla). 
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– Injetores: Compete ao injetor definir a pressão de injeção e, através dela conjuntamente com o 

dimensionamento dos orifícios da placa (fig.56), definir a qualidade da pulverização do combustível. Na 

Fig.57 representa-se em corte um injetor clássico. É a pressão de combustível debitado pela bomba 

injetora que provoca a abertura e o fecho da válvula de agulha (n.º 7 da Fig. 57). Esta pressão é ajustada 

pela força aplicada na mola (n.º 3) pelo respetivo parafuso de ajuste (n.º 1). 

 

 

Fig.56 – Placa de injeção (corpo e válvula de agulha). 

 

Fig. 57 – Corte de um injetor: 1- Parafuso ajuste 

(pressão injeção), 2- Batente da mola superior, 

3- Mola, 4- Batente mola inferior, 5- Haste, 6- 

Placa de injeção, 7- Válvula de Agulha, 8- 

Câmara de combustível, 9- Filtro entrada 

combustível, 10- Pino. 
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A pressão de injeção varia consoante o motor entre valores na ordem dos 180bar a 390bar. Devido à 

importância deste órgão para uma correta combustão, torna-se necessário que seja regularmente 

inspecionado, limpo, e verificada a sua pressão de injeção. Normalmente ao fim de algumas horas de 

funcionamento, definido pelo fabricante, torna-se necessário substituir a placa de injeção (n.º 6 da Fig. 57) 

ou recondicioná-la através do seu polimento com um material abrasivo (carburundun) na sua base de 

modo a retirar a calosidade resultante do seu funcionamento, para que haja uma conveniente vedação 

entre a placa e o corpo do injetor. 

 

 

10.2.1  Sistema de injeção de combustíveis pesados (Fuel) 

Por motivos económicos em instalações de maior potência, o uso de combustível diesel/gasóleo restringe-

se a situações pontuais de manobras com paragens constantes e arranques frequentes, sendo em situações 

normais de funcionamento utilizado combustíveis mais pesados (Fuel) HFO /IFO, com maior viscosidade e 

consequentemente maiores cuidados, com necessidade dum circuito de alimentação mais complexo que 

aqui vamos enunciar.  

Sendo que a viscosidade é inversamente proporcional à temperatura, é através desta que o seu controlo é 

feito, havendo necessidade de se obter uma determinada viscosidade do combustível fuel para a sua 

correta combustão sem causar problemas no sistema. Para tal, enquanto no funcionamento do motor a 

diesel/gasóleo o combustível é admitido à temperatura ambiente no motor, os combustíveis pesados (fuel) 

entram a uma temperatura de 120ºC-130ºC.  

Assim e para estes combustíveis pesados, a constituição deste circuito até às bombas injetoras, sendo que 

todos órgãos do sistema de combustível são iguais para ambos os tipos de combustível, toma a seguinte 

configuração (Fig. 58): 

– Tanque de serviço de combustível (fuel e diesel); 

– Bombas de circulação e elevatórias; 

– Filtros frios e quentes; 

– Tanque de mistura; 

– Aquecedores; 

– Viscosímetro (leitura de viscosidade do combustível). 
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Fig. 58 – Esquema dum circuito de combustível misto (Diesel /Fuel). 

 

A válvula 1 permite fazer a mudança de combustível a utilizar (Fuel ou Diesel). As bombas de circulação 2 

comprimem o combustível para o tanque de mistura, (que permite uniformizar o combustível nas 

mudanças do mesmo), e através do contador 3. Do tanque de mistura passa pelos filtros frios 4, antes das 

bombas elevatórias 5, que o comprimem para os aquecedores 7, aquecendo-o à temperatura de entrada 

no motor (120ºC-130ºC) e com a viscosidade correta. Daqui passam ainda pelos filtros quentes 8 e 

finalmente ao coletor das bombas injetoras. O controlo da viscosidade e consequentemente da 

temperatura do combustível é feito através dum viscosímetro, que lê continuamente a viscosidade do 

mesmo, e comanda uma válvula termostática que regula a quantidade de vapor a passar nos aquecedores 

para aquecer o combustível. De salientar que os equipamentos estão em duplicado (bombas, filtros, 

aquecedores...) por uma questão de segurança, em caso de avaria de algum deles, trabalhando somente 

um de cada vez. Existe pois um conjunto de válvulas que garantem a versatilidade da instalação. 
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10.3 Circuito de lubrificação 

Os sistemas de lubrificação têm quatro principais objetivos: 

– Reduzir o atrito e consequentemente o desgaste nas superfícies internas do motor; 

– Contribuir para a vedação entre o feixe elástico (aros) e as camisas; 

– Refrigerar os componentes internos do motor; 

– Remover do interior do motor sujidades e resíduos carbonosos. 

 

A lubrificação de um motor pode ser realizada pelos seguintes métodos: 

– Chapinhagem: no qual os braços das manivelas ao passarem pelo óleo do cárter, mantido a um nível 

adequado, provocam a entrada de óleo no munhão da manivela e a projeção de algum óleo contra as 

superfícies interiores do cilindro;  

– Forçada: em que o óleo é posto em circulação por uma bomba dirigido através de canais e tubagens 

adequadas para os pontos de lubrificação necessários. 

 

Os componentes básicos do sistema de lubrificação, encontrados em todos os motores Diesel, são: 

– Cárter de óleo, montado sob o bloco, dotado de capacidade adequada à potência do motor; 

– Bomba de circulação forçada, geralmente do tipo de engrenagem, acionada pelo veio de manivelas do 

motor (elétricas para motores lentos ou como reserva); 

– Regulador de pressão (geralmente uma válvula na própria bomba); 

– Permutador de calor do óleo lubrificante; 

– Filtros duplos (normalmente está um em serviço e o outro em stand-by); 

– Válvula termostática de controlo de temperatura. 

 

Para a lubrificação dos movimentos de um motor o sistema de lubrificação forçada apresenta grandes 

vantagens face ao sistema de chapinhagem pelo que a sua utilização tem tendência a prevalecer. 

Nestes sistemas, as bombas de circulação aspiram do cárter e descarregam através de filtros duplos de 

compressão do tipo magnético para recolha de limalhas passando pelo refrigerador, para arrefecimento do 

óleo, para as tubagens que conduzem o óleo para o motor para a lubrificação de chumaceiras, manivelas, 

cruzetas, engrenagens, balanceiros, etc. O retorno do óleo ao tanque de serviço efetua-se por gravidade. 

Normalmente existe um coletor de óleo de lubrificação ao longo dos vários cilindros do motor, partindo 

deste coletor a alimentação de óleo individualmente a todas as chumaceiras de apoio do veio de manivelas. 

O veio de manivelas, através de canais abertos no seu interior (Fig.59), permite a passagem do óleo para a 

superfície de contacto entre o munhão da manivela e a cabeça do tirante. Daqui o óleo poderá ser 

conduzido para o pé do tirante através de canal interior ou de tubagem exterior ao tirante para lubrificação 
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da cruzeta ou do cavilhão do êmbolo. Uma fração deste óleo poderá ainda ser utilizada para lubrificação 

das paredes interiores do cilindro. 

 

 

Fig. 59 – Lubrificação forçada. 

 

Os sistemas de lubrificação sob pressão incluem um sistema de filtragem para remover as impurezas do 

óleo de lubrificação. Uma das tarefas do óleo do motor é limpar o motor arrastando em suspensão as 

impurezas contaminantes que encontra enquanto circula. À medida que o óleo passa pelos filtros, as 

impurezas transportadas ficam retidas, limpando o óleo e permitindo a sua utilização por um período mais 

alargado de tempo. Os filtros devem pois ser limpos ou substituídos regularmente, podendo der esta 

operação feita com o motor a trabalhar uma vez que estes filtros são duplos e com macho seletor de três 

vias. O macho seletor de três vias pode comunicar os dois filtros em simultâneo ou isolar um deles e 

comunicar o outro, podendo assim o filtro isolado ser intervencionado.  
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Fig. 60 – Sistema de lubrificação num motor a 4 tempos. 

 

Nos motores a 2 tempos com cruzetas, a lubrificação dos cilindros (camisas) é feita com recurso a um 

circuito independente devido ao óleo possuir características diferentes pois entra em contacto com a 

combustão no interior do cilindro. O óleo passa por gravidade do tanque para os lubrificadores automáticos 

e daqui através de tubos de pequenos diâmetros injetando pequenas quantidades de óleo nos orifícios da 

camisa (Fig. 62). Os aros raspadores forçam o óleo a descer para a zona do bucim da haste do êmbolo, 

sendo drenado para fora do motor para um tanque de drenos. Regularmente torna-se necessário uma 

operação de limpeza daquelas câmaras, chamadas câmaras-de-ar de lavagem, por serem as câmaras por 

onde o ar novo circula e entra no motor pelas janelas de admissão. 
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Fig. 61 – Sistema de lubrificação motor 2 tempos. 

 

 

Fig.62 – Lubrificação cilindros/camisas. 

 

O controlo da qualidade do óleo de lubrificação é de grande importância para a “saúde” dos equipamentos, 

devendo ser realizadas análises regulares, de modo a nos garantir as propriedades do mesmo. Os principais 

contaminantes do óleo são: 

– Produtos da combustão, resultantes de gases que se escapam pelo feixe elástico já deficiente para o 

carter. 
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– Água (pode ser detetado visualmente pelo aspeto leitoso do óleo), resultante de possíveis fugas no 

sistema de água de circulação, pelas cabeças, camisas do motor.  

– Combustível, através de fugas deste nas cabeças (fugas nos injetores, tubos de combustível) que irão 

contaminar o óleo que circula nestas. 

– Partículas, resultantes do desgaste de componentes mecânicos e outras sujidades, por erros cometidos 

na manutenção de filtros, etc. 

– Outros lubrificantes, resultante da mistura de lubrificantes por erro de condução/manutenção.  

 

O óleo de lubrificação deve ser tratado durante a sua vida útil por forma a manter as suas características. 

As duas mais frequentes técnicas de tratamento são a filtragem e a centrifugação. Com a primeira 

pretende-se remover todas as partículas sólidas presentes no óleo e assim proteger quer o motor quer a 

bomba de óleo de desgaste anormal de origem erosiva. Com a centrifugação do óleo obtém-se não só a 

remoção de partículas sólidas como da água. 

 

Os principais fornecedores de óleos lubrificantes disponibilizam também um serviço técnico de apoio, 

incluindo análises que permitem avaliar a condição de funcionamento do óleo e detetar várias deficiências 

no funcionamento do motor, recomendando as ações a tomar. Para o bom resultado deste serviço é 

fundamental que a amostra recolhida seja representativa do óleo em circulação no motor, sendo recolhida 

sempre no mesmo ponto, tao próximo quanto possível à bomba de óleo. 

 

 

10.4  Circuito de arrefecimento 

A combustão nos motores produz temperaturas muito elevadas, da ordem dos 2000°C. Uma parte deste 

calor é absorvida pelas paredes dos cilindros, êmbolos, cabeça do motor e válvulas. Se estes órgãos não 

forem devidamente refrigerados podem alcançar temperaturas que os levem à fusão. Essa refrigeração é 

feita circulando água doce no interior do motor em câmaras de circulação limitando a temperatura. A água 

retira calor ao motor e transporta-o para um permutador de calor onde é arrefecida para evitar que ela 

atinja a temperatura de evaporação. 

 

 

Nas instalações marítimas, a refrigeração do motor é, regra geral, conseguida através dos seguintes 

circuitos: 

– Circulação das camisas, cabeças e turbinas por água doce tratada refrigerada exteriormente por água do 

mar; 
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– Circulação dos êmbolos por água doce tratada, ou por óleo no caso dos motores lentos de maiores 

dimensões; 

– Lubrificação dos movimentos, em que, apesar de não ser este o seu principal objetivo, é feita a remoção 

de grande parte do calor gerado por atrito. 

 

A utilização, de forma direta, da água do mar na refrigeração dos motores marítimos, outrora muito 

generalizada, tem caído em desuso pelos problemas corrosivos decorrentes da sua utilização. Atualmente, 

a circulação das camisas e cabeças é feita, de forma generalizada, por água doce tratada, sendo a carga 

térmica retirada do motor transmitida exteriormente num permutador para a água do mar. Um exemplo 

típico dos circuitos de refrigeração, primário e secundário, está representado na Fig. 63. O controlo de 

temperatura pode ser efetuado através de válvulas de 3-vias instaladas no circuito primário (água doce) ou 

no secundário (água do mar). Alguns aspetos particulares, relativamente a estes circuitos podem ser 

referidos. A entrada da água no bloco do motor faz-se sempre pela parte inferior das camisas. Depois de 

circular as camisas a água passa para a cabeça dos cilindros efetuando a sua refrigeração. Os coletores de 

gases de evacuação são também, por vezes, refrigerados por água. O facto de a circulação de água doce, 

circulação primária, ser feita em circuito fechado obriga à utilização de um tanque de expansão. Este 

tanque, colocado ao mais elevado nível do circuito, tem as seguintes funções: 

– Permitir as variações de volume resultantes da variação de temperatura da água; 

– Efetuar uma reserva de água para compensar as perdas do circuito, pelos bucins da bomba, válvulas, 

roturas, etc; 

– Permitir a remoção de ar do sistema; 

– A remoção de ar do circuito faz-se através de tubos de ventilação colocados nos pontos mais altos do 

circuito, onde a acumulação de ar tenderá a ocorrer. 

As perdas de água no tanque de expansão indiciam fugas no sistema e devem ser imediatamente 

averiguadas a sua origem com risco de esta se estar a verificar para dentro do motor. Isto pode ser 

verificado mediante uma tacada de ar de arranque no motor, com as purgas abertas, de modo a verificar 

se sai água dos cilindros. Pode ainda ocorrer para o exterior do motor sendo verificado através dum 

inspeção visual ao circuito de água e cabeças do motor.  

Pode ainda ocorrer nos encanamentos, bomba de circulação ou arrefecedores e tal deverá ser verificado. 
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Fig.63 – Circuitos de refrigeração de motores com controlo de temperatura por válvula de 3-vias na circulação de água 

doce (em cima) ou salgada (em baixo). 

 

 

10.4.1 Sistema de arrefecimento convencional de água doce de circulação e 

água salgada de refrigeração. 

Assim, num sistema de arrefecimento convencional temos a distinguir 2 circuitos independentes 

necessários para o arrefecimento do motor: 

– Circuito de água doce tratada (circuito fechado), também denominado de circuito de água de circulação ou 

circulação primária (água que circula e arrefece o motor) 

– Circuito de água salgada (circuito aberto), também denominado circuito de água de refrigeração ou 

circulação secundária, pois vai refrigerar a água doce que absorveu calor ao arrefecer o motor, o óleo de 

lubrificação, também aquecido pelo motor, e o ar de admissão, no caso dos motores sobrealimentados. 

Temos pois que um circuito de água doce é constituído por: 

– Tanque de compensação ou expansão; 

– Bomba(s) de água doce, acopladas e/ou elétricas; 
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– Válvula de 3 vias ou termostática; 

– Arrefecedor de água doce; 

– Válvula termostática ou reguladora de temperatura; 

– Manómetros e termómetros. 

 

Enquanto um circuito de água salgada é constituído por: 

– Válvula de fundo (casco); 

– Ralo (filtro) de água do mar que retém impurezas da água do mar; 

– Bombas de água salgada, faz circular a água no circuito; 

– Arrefecedores de água doce e óleos de lubrificação; 

– Válvula de descarga da água do mar no costado. 

 

Na Fig. 64 podemos verificar um esquema completo dos 2 circuitos do sistema de refrigeração dum motor: 

 

Fig.64 – Sistema de refrigeração dum motor com circuito de água doce tratada e água do mar. 
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10.4.2 Sistema de arrefecimento com 2 circuitos fechados de água doce 

independentes (alta temperatura AT e baixa temperatura BT) 

Atualmente e de modo a minimizar os efeitos corrosivos da utilização de circuitos de água salgada é vulgar 

encontrarmos sistemas de refrigeração que utilizam 2 circuitos de água doce independentes, sendo que um 

dos circuitos vai arrefecer o outro. São eles: 

– Circuito água doce de alta temperatura (AT), que arrefece os vários componentes do motor: 

turbocompressores, êmbolos, camisas, cabeças, injetores. 

– Circuito água doce de baixa temperatura (BT), que arrefece a água de alta temperatura (AT), o óleo de 

lubrificação (do motor e outros equipamentos) e o ar de admissão nos casos de motores 

sobrealimentados, sendo então esta (BT), arrefecida pela água do mar.  

 

Com a utilização destes dois circuitos de água doce se consegue obter um sistema de arrefecimento com 

recurso a um circuito de água salgada muito mais reduzido em termos de equipamentos, o que só traz 

vantagens devido à ação extremamente corrosiva da água do mar e consequente manutenção e eficiência. 

 

Na Fig. 65 podemos verificar uma constituição deste tipo de sistema de arrefecimento, com recurso a 2 

circuitos de água doce (AT e BT). 

 

 

Fig.65 – Sistema de arrefecimento de água doce alta temperatura (AT) e baixa temperatura (BT) 
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Legenda da Fig. 65: 

 1 a 8 – Diversos permutadores (arrefecedores) de água doce de baixa temperatura (BT) como: arrefecedores de óleo 

do motor (MPP), óleo da caixa redutora/embraiagem, óleo passo do hélice, óleo de propulsores (azimutais), óleo da 

manga, arrefecedor de ar lavagem, compressores de ar, etc.; 

9 - Tanque de expansão; 

10- Bomba enchimento TQ. Expansão; 

11- Controlador temperatura (circuito AT); 

12 e 13- Bombas de circulação principal (circuito AT); 

14- Bomba circulação auxiliar (circuito AT); 

15- Válvula 3 vias regulação temperatura ou válvula termostática (circuito AT); 

16- Válvula by-pass; 

17- Pré-aquecedor a vapor (ou elétrico) de água de circulação (circuito AT); 

18- Vaporizador/destilador; 

19 e 20-Arrefecedores principais (circuito BT), refrigerados por água do mar; 

21- Válvula 3 vias regulação temperatura ou válvula termostática (circuito BT); 

22- Controlador temperatura (circuito BT); 

23 e 24- Bombas de circulação principal (circuito BT); 

25- Bomba circulação auxiliar (circuito BT). 

 

 

As bombas de circulação de água são bombas centrífugas que comprimem a água para o circuito. No caso 

de motores de média e alta velocidade estas bombas são normalmente acopladas ao motor, havendo por 

vezes também uma elétrica para cada circuito como medida de segurança. 

Nos motores lentos, por serem de velocidades reduzidas tal não seria possível, pois as bombas não teriam 

rotação suficiente. Por esse motivo existem somente bombas elétricas, em duplicado podendo haver uma 

3ª bomba auxiliar, de menor capacidade, que normalmente opera quando o navio esta em porto, com 

menos equipamentos em funcionamento e consequentemente menor necessidade de arrefecimento. 
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10.4.3 Análises e tratamento da água de circulação 

A água doce de circulação (AT e BT) deve ser destilada ou dessalinizada de forma a evitar efeitos corrosivos 

e deposição de sais que prejudicariam a transmissão de calor. É importante também que estes circuitos 

sejam livres de ferrugem e outros depósitos. Para isso são adicionados à água de circulação produtos 

inibidores que têm como finalidade criar uma pelicula protetora das superfícies metálicas com que 

contactam e assim as proteger da corrosão, assim como para controlar a alcalinidade. 

Assim um controlo periódico de determinados teores da composição da água deve ser feito através de 

análises feitas com recurso a um kit existente para tal. Os principais parâmetros a vigiar são os seus teores 

em: 

– Cromatos que promovem a formação da pelicula protetora; 

– Alcalinidade; 

– (pH) – ligeiramente alcalino (8-8,5); 

– Cloretos, que indicam a presença de sais dissolvidos na água a evitar (contaminação de água salgada 

normalmente através de um arrefecedor/refrigerador). 

 

As concentrações recomendadas destes teores são fornecidas pelo fabricante do motor, assim como pelos 

fornecedores de kit’s de análises e devem ser respeitados e controlados mediante análises frequentes 

(semanais/ mensais). As doses de tratamento por estes inibidores são em função do resultado das análises, 

referenciadas em tabelas para o efeito, devendo ser mantidos nos valores recomendados. 

 

 

10.5 Circuito de ar de arranque (ar comprimido) 

Os sistemas de arranque que se podem encontrar nos motores diesel são diversos. No caso dos motores 

mais pequenos são normalmente usados sistemas de arranque elétricos, enquanto nos motores maiores o 

arranque é feito por ar comprimido. Nos sistemas elétricos são utilizados motores de corrente contínua, 

acoplados ao volante do motor. A corrente é fornecida por baterias normalmente com tensão entre 6 a 

24V. 

O arranque dos motores diesel maiores é normalmente efetuado por meio de ar comprimido introduzido 

no interior dos cilindros através de válvulas colocadas em todos os cilindros ou apenas em parte deles. Um 

exemplo de um sistema de ar de arranque é apresentado na Fig. 69. Habitualmente o ar de arranque é 

acumulado nas garrafas à pressão de 20 a 30 bar, mesmo que na linha de distribuição exista uma válvula 

redutora de pressão, para aumentar a massa de ar disponível. 
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Fig. 66 – Circuito de ar arranque. 

 

Assim o circuito de ar arranque é vulgarmente constituído por: 

– 2 Compressores de ar, podendo trabalhar isoladamente ou em conjunto; 

– 2 Garrafas de armazenamento do ar comprimido pelos compressores; 

– Manómetros indicadores da pressão do ar montados nas garrafas e compressores de ar. 

– Válvulas de segurança montadas nas garrafas e compressores de ar para prevenir o excesso de pressão; 

– Válvula redutora, para reduzir a pressão de ar das garrafas para pressões utilizadas no 

comando/controlo (7-8 bar) do motor através do seu regulador de velocidade, e fornecer ar comprimido 

para outros serviços; 

– Válvulas de ar de arranque montadas nas cabeças de cada cilindro do motor, através das quais o ar é 

admitido no cilindro pressionando o êmbolo e provocando o arranque do motor.  

 

Os sistemas de ar de arranque podem ser classificados de 3 formas: Válvulas de ar de arranque pilotadas 

individuais (Fig. 67); válvula ar arranque pilotada por distribuidor rotativo (Fig. 67a); arranque por 

distribuidor de ar (Fig. 68). 
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Fig. 67 – Válvula de ar de arranque pilotada individual. 

A válvula piloto recebe o impulso do ressalto do veio de ressaltos abrindo-a, deixando passar o ar 

comprimido para o êmbolo da válvula ar arranque, pressionando-o e consequentemente abrindo a válvula 

para entrada de ar a alta pressão (30 Bar). O fecho da válvula é efetuado pela força da mola. Nas válvulas 

de ar arranque pilotadas por distribuidor rotativo (Fig.67a) o funcionamento é semelhante, consistindo a 

principal diferença na existência de um ressalto por válvula no primeiro caso e de um único ressalto para 

todas as válvulas piloto no segundo caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de arranque por distribuidor (Fig.68) de ar tem 2 placas ou discos, uma delas fixas, com uma 

abertura para cada válvula de ar arranque dos cilindros e outra, que roda com o veio de ressaltos, com uma 

abertura. Quando esta abertura coincide com qualquer outra da placa fixa, o escoamento de ar atravessa 

as duas placas, sucessivamente para os vários cilindros, de acordo com o alinhamento que vai acontecendo 

entre os orifícios da placa 2 e o da placa 1 que roda acionado pelo veio de ressaltos. 

O funcionamento destes dois sistemas é semelhante consistindo a principal diferença na existência de um 

ressalto por válvula no primeiro caso e de um único ressalto para todas as válvulas piloto no segundo caso. 

Neste último caso, as linhas de ar de pilotagem das válvulas de ar de arranque deverão estar de acordo 

com a ordem de inflamação do motor. 

Fig.67a- Válvula ar arranque pilotada por 

distribuidor rotativo 

Fig. 68 – Arranque por distribuidor de ar. 
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11 SISTEMAS DE PROPULSÃO 

 

Para que um navio se desloque é necessário um conjunto de órgãos ligados ao motor que promovam a 

propulsão. A este conjunto de órgãos chama-se sistema de propulsão, e é constituído por: 

– Motor, que se destina a dar movimento ao veio propulsor. 

– Veio Propulsor, órgão que liga o motor ao hélice, constituído pelo veio motor, veio intermédio e veio 

propulsor. Estes veios são ligados entre si por meio de pratos de união e assentam em chumaceiras de 

apoio e impulso providas de dispositivos de lubrificação. O veio propulsor atravessa o casco do navio 

dentro de uma manga vedada com bucins, evitando que a água entre para dentro do navio.  

 

 

Fig.69 – Órgãos de propulsão de acoplamento direto. 

 

Em motores lentos (até 120-140 rpm) o acoplamento do veio do motor é feito diretamente ao veio 

propulsor/hélice, tendo estes a mesma velocidade variável de rotação da do motor e a necessidade de 

serem motores reversíveis, de modo a poderem alterar o sentido de deslocamento (vante/ré).  

 

– Caixa redutora: Para motores de média e alta velocidade (até 1600 rpm) tal não será possível devido ao 

fenómeno de cavitação no hélice, originado pela implosão de bolhas de ar formadas no dorso das pás 

do hélice, devido a uma velocidade excessiva deste, extremamente nociva originando graves corrosões. 

É pois intercalado entre o veio do motor e o veio propulsor ou intermédio uma caixa redutora, 

consistindo num jogo de engrenagens de diferentes diâmetros, banhadas em óleo e lubrificadas por 

chapinhagem. Assim se a roda dentada do lado do veio do motor tiver metade do tamanho da roda 

dentada do lado do veio propulsor, origina que para a roda maior (do lado do veio propulsor) completar 

1 volta, a roda menor (do lado do motor) tem de completar 2 voltas. Consegue-se assim a redução 

desejada e diz-se que tem uma taxa de redução de 2:1, o que significa que para “n” rotações do motor 

temos “n/2” (metade) de rotações do veio propulsor/hélice. 
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– Caixa inversora/Embraiagem: Alguns destes motores de média e alta velocidade são também providos 

de embraiagens possibilitando que o movimento do veio propulsor possa ser diferente do movimento 

do veio do motor. Graças à existência dum conjunto de engrenagens juntamente com o sistema da 

embraiagem consegue-se que o veio propulsor rode nos dois sentidos, sem inverter o sentido do motor, 

podendo ser um motor não reversível. Cumulativamente, destina-se a permitir velocidades variáveis do 

veio propulsor/hélice com uma velocidade constante do motor. 

Existem vários tipos de embraiagens, mas normalmente em aplicações marítimas encontramos: 

A) Embraiagens mecânicas de fricção: Podem ser de discos ou cónicas. Em qualquer dos casos, 

baseiam-se no arrastamento por fricção. É possível com a utilização de material com elevado coeficiente 

de atrito. Quando em contacto possibilitam o arrastamento do movimento sem escorregamento. A 

pressão de contacto é provocada pela utilização de molas muito fortes, havendo um dispositivo que, 

quando acionado na devida altura, força a tensão normal das molas e desencosta os discos, libertando 

desta o movimento do veio secundário, isto é, aquele que estava sendo arrastado pelo primário, não 

sendo este mais do que o próprio veio do motor, ou a ele rigidamente fixado.  

 

 

Fig.70 – Embraiagens mecânicas cónica e de discos. 
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Legenda: 1- Veio do motor; 

2-Engrenagem do veio do motor; 

3-Engrenagem do veio do hélice; 

4-discos de embraiagem;5-Veio do hélice 

Fig.70a – Embraiagem hidráulica de discos. 

 

B) Embraiagens hidráulicas de discos, mais utilizada e semelhante à anterior, com um conjunto de discos 

fixos do lado ao veio propulsor e outro conjunto de discos móveis do lado do motor, intercalados. Os 

conjuntos de discos móveis deslocam-se, por ação de uma bomba de óleo, provocando o encosto entre 

estes. Podem trabalhar com deslizamento entre eles e consequentemente com rotação diferente entre o 

motor e o veio, ou em contacto “direto” através de arrastamento, por uma pelicula de óleo entre ambos, 

originando uma igual rotação motor/veio. 

 

– Hélice, órgão fundamental para a propulsão. É o impulso provocado pela sua progressão na água que 

faz movimentar o navio. Podem ser de passo direito ou de passo esquerdo consoante a embarcação 

está a ir para vante ou para ré, quando o hélice roda de bombordo para estibordo (sentido ponteiros do 

relógio). Se a embarcação tiver dois hélices o de BB deve ser esquerdo e o EB direito. Podem ainda ser 

de sistema de passo variável, sendo a inclinação variável das suas pás, através dum circuito hidráulico, 

que impulsiona o navio para vante ou para ré não havendo por isso necessidade de inverter o sentido de 

rotação do motor, sendo estes motores, não reversíveis. 

 

Outros tipos de propulsão para além do convencional abordado até agora são cada vez mais utilizados em 

embarcações com determinado tipo de características, nomeadamente no que diz respeito á sua 

manobrabilidade.  
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Fig. 71 – Órgãos de propulsão com redução. 

 

 

11.1 Propulsão azimutal e diesel-elétrica 

Trata-se dum sistema controlado hidraulicamente que atua numa cremalheira de rotação da unidade 

propulsora permitindo que o hélice rode 360⁰, resultando assim num sistema de governo bastante eficaz e 

de grande versatilidade. A rotação do hélice é conseguida por ação dum motor diesel e veio de transmissão 

ligado à unidade propulsora, sendo nesta, no seu interior, realizada a transmissão ao hélice através dum 

sistema de veios e cremalheiras, banhados a óleo e com a seguinte constituição: veio horizontal 

(transmissão do motor) – cremalheira – veio vertical (intermédio) – cremalheira – veio horizontal 

(transmissão ao hélice). Tem grande utilização em rebocadores marítimos, ferries e navios de cruzeiro 

devido à sua grande manobrabilidade que caracteriza a ação deste tipo de embarcações. A utilização deste 

sistema em navios de maiores dimensões, como os navios de cruzeiro, difere na sua constituição sendo o 

motor neste caso elétrico e, juntamente com o propulsor, constituírem uma unidade única. A energia 

necessária para o seu funcionamento é então conseguida por ação de motores diesel geradores, que 

produzem toda a energia necessária para a propulsão e para todas as necessidades do navio/ instalação.  
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Fig. 72 – Propulsão azimutal diesel. 

 

 

Fig. 72a – Propulsão azimutal diesel-elétrica. 
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11.2 Propulsão a jato de água 

Trata-se duma instalação com motor e veio propulsor mas que tem como propulsor uma bomba de água 

acionada pelo motor, que origina uma descarga de água capaz de promover o impulso necessário para o 

seu movimento. 

Muito utilizados em ferries rápidos, lanchas rápidas da polícia marítima ou qualquer embarcação com 

requisitos de velocidade. 

 

 

 

 

Fig.73 – Propulsão jato de água. 
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12 SISTEMAS DE ALARME, PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

 

Os motores marítimos estão equipados com dispositivos de proteção e segurança. A complexidade destes 

sistemas poderá ir do mais simples, consistindo por exemplo apenas em sistemas de alarme de 

temperatura de água de circulação e pressão de óleo de lubrificação, a sistemas muito completos em que 

são monitorizados todos os principais parâmetros de funcionamento quer do próprio motor quer dos seus 

sistemas auxiliares. Para alguns destes parâmetros serão definidos dois ou mais patamares de valores. Ao 

primeiro nível poderá corresponder um simples alarme, a um segundo uma atuação corretiva (por ex. o 

arranque de uma bomba em stand-by, a abertura de uma válvula ou alteração da condição de 

funcionamento da máquina) e a um terceiro a paragem imediata da máquina. Os sistemas de segurança 

deverão interagir com o sistema de manobra do motor por forma a, por exemplo, impedir o arranque do 

motor em condições desadequadas ou parar a máquina em condições de funcionamento perigosas como 

uma pressão baixa de óleo de lubrificação ou temperatura alta de água de refrigeração.  

 

Em seguida mostramos alguns parâmetros monitorizados mais frequentes: 

– Pressão de ar de arranque; 

– Pressão de ar de controlo; 

– Diferencial de pressão no filtro de admissão de ar; 

– Temperatura dos gases de evacuação; 

– Pressão de combustível; 

– Pressão de óleo de lubrificação; 

– Temperatura de óleo de lubrificação à entrada no motor; 

– Pressão de água de refrigeração à entrada no motor; 

– Temperatura de água de refrigeração à entrada no motor; 

– Temperatura de água de refrigeração à saída de cada cilindro/cabeça. 

 

A título exemplificativo mostramos em seguida um conjunto de parâmetros de alarme e segurança de um 

motor propulsor (Mpp) de marca Caterpillar. 
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13 OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO EM MOTORES DIESEL 

 

Antes do arranque de um motor diesel deverão ser executados alguns procedimentos de rotina, assim 

como na sua paragem. Estes procedimentos, descritos em seguida de uma forma genérica, deverão ser 

adaptados para o tipo de máquina em questão. Deverá ser sempre tido em consideração o manual de 

operação do motor fornecido pelo fabricante e cumpridas todas as recomendações nele expressas. Após o 

arranque devem ser vigiados todos os parâmetros de funcionamento do motor - pressões, temperaturas, 

ausência de fugas, ruídos – através de inspeções visuais aos vários indicadores do motor e consultas de 

equipamentos de medida (termómetros, manómetros, etc) certificando-se de que tudo está dentro dos 

valores normais. O preenchimento de mapas diários de controlo dos parâmetros do motor e sistemas 

auxiliares, chamado Diário de Máquinas, é prática usual de modo a existirem registos nos diferentes 

regimes de funcionamento, facultando assim informação passível de consulta, nomeadamente de controlo 

e comparação em caso de alterações significativas. A título exemplificativo mostra-se de seguida um mapa 

de registo diário de um motor com todos os parâmetros significativos.  

 

 



 

Manual UFCD 3227 - Planeamento e controlo de operações de condução e manutenção de máquinas propulsoras 
Autor: Luiz Lopes  |  Versão 1 – 15/12/2015 

90 / 107 

 

13.1 Arranque, funcionamento e paragem 

A rotina de preparação de um motor para o arranque poderá então ser constituída pelos seguintes passos: 

 

a) Sistema de Lubrificação: 

Antes do arranque: 

– Verificar níveis de óleo no cárter, caixa redutora/embraiagem, turbocompressor (se tiver lubrificação 

independente), regulador de velocidade, passo do hélice/propulsor; 

– Abrir válvulas do circuito de lubrificação do motor; 

– Fazer a pré-lubrificação do motor e/ou caixa redutora/embraiagem, através das bombas elétricas ou 

manuais respetivas. Após alguns minutos arrancar com o motor e verificar pressões.  

Depois do arranque: 

– Parar bombas de pré-lubrificação elétricas (a lubrificação é assegurada pela bomba de óleo do motor 

em funcionamento); 

– Verificar pressão de óleo através dos indicadores; 

– Verificar filtros de óleo; 

– Verificar se não existem fugas de óleo. 

 

b) Sistema de Combustível: 

Antes do arranque: 

– Verificar níveis do tanque de serviço de combustível; 

– Purgar o tanque de combustível (pode conter alguma água no fundo), através de válvula de purga 

existente para o efeito; 

– Abrir válvulas do circuito de combustível; 

– Lançar bomba(s) elétricas de circulação de combustível (caso existam, senão a circulação será 

assegurado por uma bomba acoplada ao motor após o seu arranque); 

– Verificar pressão de combustível. 

Depois do arranque: 

– Verificar pressão de combustível no indicador (manómetro); 

– Verificar filtros de combustível (ausência de fugas); 

– Verificar tubos de combustível (ausência de fugas). 
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c) Sistema de arrefecimento/refrigeração (água doce e salgada): 

Nalguns casos existe um circuito de pré-aquecimento do motor de modo a garantir uma temperatura 

adequada do motor em climas mais frios para o seu arranque, constituído por uma bomba de pré 

aquecimento e um aquecedor (elétrico ou a vapor/óleo térmico) por onde circula a água doce. 

Antes do arranque do motor: 

– Parar bomba de pré-aquecimento e desligar aquecedor ou o aquecimento; 

– Abrir válvulas do circuito de refrigeração de água doce; 

– Verificar níveis dos tanques de compensação de água doce; 

– Caso as bombas de circulação de água doce sejam elétricas, lançar bombas (se não forem, a circulação é 

assegurada pelas bombas existentes no motor); 

– Abrir válvula de fundo da água do mar e válvula de descarga no costado; 

– Caso a bomba de circulação de água do mar seja elétrica, lançar bomba (se não for, a circulação é 

assegurada pela bomba existentes no motor). 

Após o arranque: 

– Verificar pressões de circulação (água doce e salgada) nos indicadores; 

– Verificar ausência de fugas; 

– Verificar saída de água do mar no costado da embarcação (em embarcações pequenas); 

– Vigiar regularmente níveis dos tanques de compensação. 

 

d) Sistema de ar de arranque: 

– Verificar pressão nas garrafas de ar comprimido, purgar garrafas nas purgas existentes (de modo a 

retirar a água das condensações do ar) e abrir válvulas da garrafa (de saída para o arranque e controlo 

do motor e carga das garrafas pelos compressores de ar); 

– Ligar compressor de ar de modo a recarregar as garrafas (devem estar sempre carregadas de ar); 

– Abrir purgas/indicadores (caso existam) dos cilindros; 

– Abrir válvula/macho de ar de arranque do motor; 

– Verificar ausência de fugas de ar; 

– Dar tacada ar com purgas/indicadores abertos e verificar se não há saída de água; 

– Fechar purgas/indicadores dos cilindros; 

– Arrancar o motor; 

– Fechar válvula de ar arranque do motor; 

 

Se o arranque for elétrico, verifica-se a carga das baterias de arranque no respetivo indicador. 

Após o arranque e se motor ainda estiver frio, trabalhar durante alguns minutos em regime de baixa 

rotação, de modo a que atinja as temperaturas normais de funcionamento, a partir do qual poderá então 
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acelerar aa rotação até ao seu regime normal. O seu funcionamento deve ser vigiado de modo a detetar 

possíveis fugas, ruídos anormais e verificados regularmente os seus parâmetros de funcionamento 

(pressões, temperaturas, níveis, etc.). 

Qualquer anomalia verificada no motor em funcionamento deve ser averiguada e corrigida, especialmente 

ruido estranho, pressão baixa de óleo, temperatura alta de água de refrigeração, fuga de óleo ou 

combustível, devendo-se nestas circunstâncias parar imediatamente o motor e só voltar a funcionar após 

corrigida a anomalia. 

   

A paragem do motor deverá ser precedida, após a retirada, tanto quanto possível gradual, da carga do 

motor, por um pequeno período de funcionamento em vazio para redução e uniformização da temperatura 

nos seus diversos órgãos. Após a paragem, normalmente por atuação no comando das bombas de 

combustível, sempre que possível deverão manter-se em funcionamento as bombas de circulação de água 

e de lubrificação (elétricas, caso existam) para continuar o processo uniforme de arrefecimento da 

máquina.  

Na de utilização de combustíveis pesados (fuel) com necessidade de aquecimento do combustível, caso não 

seja possível garantir o aquecimento deste, deve o sistema ser passado previamente para consumo de 

gasóleo de forma a limpar o circuito de fuel que esfriando irá bloquear o circuito impedindo novo arranque.  

 

Regra geral, o manual de operação de um motor contém informação para a identificação das causas das 

avarias mais frequentes desse específico motor. Esta informação não deve ser descurada e as várias causas 

possíveis devem ser verificadas.  

 

13.2 Avarias: causas e correções. 

Apresenta-se de seguida um mapa, incluindo sintomas, possíveis causas e ações corretivas, para as 

deficiências de funcionamento mais frequentes. Estas tabelas, devem ser encaradas como informação 

genérica que poderá ser interpretada de acordo com o tipo específico de motor em causa. 
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14 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

 

O objetivo principal da manutenção é o de manter os equipamentos e instalações em boas condições de 

funcionamento a fim de se prevenirem a ocorrência de avarias e consequentes prejuízos na atividade das 

embarcações, evitando custos elevados em reparações podendo mesmo pôr em risco a segurança de 

todos. Torna-se pois mais económico e seguro realizar atividades de manutenção preventiva, consistindo 

em intervenções com intervalos predeterminados, Todos os equipamentos da instalação são fornecidos 

pelo fabricante com Manuais e em alguns casos, nomeadamente os motores propulsores, com alguma 

ferramenta especial devido às especificidades de cada um. Embora a constituição destes equipamentos 

seja semelhante, existem efetivamente pormenores de construção que diferem uns dos outros, obrigando 

a que a realização destas ações de manutenção/reparação, assim como a utilização de ferramenta 

específica, possam apresentar diferenças na sua forma de realização.   

Por outro lado são os fabricantes que de acordo com o seu equipamento, determinam os intervalos 

recomendados e estabelecem a periodicidade de manutenção que é referida nos mesmos. Estas 

recomendações devem portanto ser seguidas e ser com base nelas que se constroem os planos e 

manutenção preventiva programada, em função do tempo de funcionamento do equipamento, 

requerendo um registo dos trabalhos de forma a assegurar a periodicidade da manutenção e consequente 

ausência de avarias. Abordam também com algum pormenor a forma e sequência correta da realização dos 

vários trabalhos de manutenção dos órgãos constituintes do equipamento e, apesar da experiência e 

conhecimento do executante ser uma mais-valia para o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção, 

são uma ferramenta indispensável para uma correta manutenção. São pois de extrema importância 

devendo sempre serem consultados. 

 

Assim sendo, abordaremos de seguida alguns dos principais trabalhos de manutenção em motores 

propulsores e sua forma de realização. Naturalmente que, devido à especificidade de cada um, devem ser 

entendidos apenas como linha de orientação, não dispensando a consulta e atenção devida aos manuais 

do equipamento, respeitando sempre as suas orientações.  

Será no entanto esta abordagem mais aprofundada durante a componente prática deste curso.  
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14.1 Higiene e segurança 

As operações de manutenção devem ser realizadas com o máximo de higiene e limpeza de modo a não 

comprometerem os equipamentos devido a impurezas deixadas no equipamento após a realização do 

trabalho, podendo inclusivamente ser causa de avarias. Assim todos os componentes dos órgãos 

intervencionados devem ficar ausentes de qualquer tipo de sujidade tomando sempre mediadas que o 

evitem, como a limpeza dos mesmos, dos locais ou bancadas de oficina onde se trabalha, a não utilização 

de trapos que deixem restos, etc.  

Do mesmo modo, medidas de segurança devem ser adotadas de modo a salvaguardar a integridade física 

do executante, como a utilização de equipamento de segurança – sapatos de proteção antiderrapantes, 

luvas, óculos de proteção e máscaras (que evitem a inalação de gases e poeiras) – nomeadamente na 

utilização e manuseamento de equipamentos de corte, soldadura, esmerilagem e de combustíveis, óleos, 

produtos químicos de limpeza, entre outros, passiveis de causar acidentes devido à sua elevada toxicidade. 

É pois de extrema importância o cumprimento de regras de higiene e segurança que evitem acidentes e 

avarias. 

 

14.2 Manutenção geral 

Como foi visto anteriormente os sistemas de propulsão compreendem uma série de equipamentos que 

devem ser sujeitos a manutenção periódica, nomeadamente os motores propulsores e seus circuitos 

principais, constituídos por uma série de órgãos a manter em boas condições de funcionamento. Para isso, 

trabalhos de manutenção geral têm de ser realizados de acordo com a periodicidade recomendada. Dentre 

estes, iremos aqui focar de uma forma geral sem pretender ser-se exaustivo, aqueles que com maior 

frequência devem ser executados, deixando o seu aprofundamento para a componente prática do presente 

curso. 

Temos assim trabalhos periódicos de manutenção nos motores de: 

 

– Limpeza/substituição de filtros de combustível, óleo de lubrificação, ar de admissão;  

– Substituição de óleos de lubrificação (motor, turbocompressor, regulador de velocidade); 

– Inspeções visuais aos sistemas de distribuição, correntes, correias (substituição), engrenagens, veio de 

ressaltos; 

– Inspeções visuais a válvulas, bombas de circulação e substituição de juntas, empanques, bucins 

mecânicos (das bombas de circulação), ausência de fugas nos diferentes circuitos; 

– Inspeção de injetores, substituição de injetores, regulação da pressão de injeção, beneficiação das 

placas de injeção; 

– Afinação de folga das válvulas de admissão/evacuação; 
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– Inspeção veio de manivelas, verificação do aperto da cabeça dos tirantes aos munhões de manivela; 

– Limpeza das câmaras-de-ar de lavagem (motores a 2 tempos) e suas válvulas de palhetas; 

– Tirar flexões ao veio de manivelas. 

 

O veio de manivelas está assente numa série de chumaceiras de apoio em que, ao fim de algum tempo de 

funcionamento do motor poderão apresentar algum desgaste resultando um desalinhamento do veio e 

originado esforços que levam a fletir o veio no seu eixo vertical. 

A medição destas flexões é realizada com recurso a um micrómetro (Fig. 74) e dá-nos informação relativa 

ao desgaste das chumaceiras, flexões estas que têm limites definidos pelo fabricante não os devendo 

ultrapassar. Assim há a necessidade de vigiar o alinhamento deste órgão essencial do motor, com recurso a 

esta medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.74 – Micrómetro posicionado para leitura flexões do veio de manivela 

 

São efetuadas 4 medições, sendo 2 no eixo horizontal com o munhão de manivela na posição 

Bombordo/Estibordo e 2 no seu eixo vertical com o munhão de manivela na posição superior/inferior 

(PMS/PMI). A posição inferior do munhão de manivela, correspondendo ao êmbolo no PMI, devido há 

posição da haste do tirante (Fig. 74, à esq.), não permite a colocação do micrómetro nesta posição. Assim 

posiciona-se o micrómetro imediatamente depois do PMI acertando-se aqui o “zero” de referência de onde 

se parte para as medições. Rodando o veio de manivelas tiram-se todas as medidas até ao ponto mais 

próximo do munhão de manivela na sua posição inferior. Ficam assim tiradas flexões em 2 eixos dos 4 

pontos representativos. A análise posterior destes resultados irá ser comparada com as tolerâncias 

máximas admitidas. Na Fig.75 podemos ver um exemplo das medições efetuadas num motor de 7 cilindros. 
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Fig.75- Medição das flexões do veio de manivelas num motor de 7 cilindros 

 

Os valores lidos são da ordem de grandeza das centésimas de mm (x0,01mm), sendo positivos os valores 

das flexões que originam ligeira abertura da manivela e negativos os valores das flexões que originam 

ligeiro fecho da manivela. 

 

Esta operação é levada a cabo periodicamente, nomeadamente quando da realização de trabalhos de 

manutenção descritos em seguida, de recondicionamento total do motor (overhaul), quando são atingidas 

as horas de funcionamento do motor, em que tal é aconselhado pelo fabricante. Realiza-se assim uma 

medição antes da desmontagem do motor e seu recondicionamento e depois de montado de novo. 
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15 RECONDICIONAMENTO DE UM MOTOR 

 

Um dos trabalhos de manutenção programada inclui, ao fim de determinadas horas de funcionamento do 

motor e quando aconselhado pelo fabricante, o de recondicionamento total deste. Isto consiste na: 

– Desmontagem da cabeça do motor e seus órgãos constituintes, descarbonização da cabeça do motor, 

beneficiação de todos os seus órgãos, verificação de desgaste das válvulas (admissão e evacuação) e 

estado das suas sedes; 

– Desmontagem do êmbolo e tirante, inspeção e limpeza do êmbolo e feixe elástico (aros), inspeção do 

tirante – seu cavilhão e capas da cabeça do tirante; 

– Da medição da ovalização das camisas e sua substituição (se for caso disso); 

– Inspeção do veio de manivelas. 

 

Nestes trabalhos de desmontagem e montagem do motor, devem ser seguidos sempre os procedimentos e 

utilizadas as ferramentas especiais facultados pelo fabricante e descritos no seu manual. Mais uma vez se 

dá relevância à consulta do manual do fabricante de modo a serem cumpridas todas as suas exigências e 

procedimentos. A abordagem que se segue pretende somente traçar as linhas de orientação geral destes 

trabalhos e, apesar destas linhas de orientação descritas em seguida serem válidas para todos os motores, 

face às especificidades e diferenças de cada um, deve-se sempre consultar e seguir as orientações do 

manual do motor. 

 

15.1 Descarbonização de uma cabeça 

Ao fim de algumas horas de funcionamento do motor, determinadas pelo fabricante e dependendo 

também, em parte, da qualidade do combustível utilizado, torna-se necessário proceder a uma operação 

de limpeza dos resíduos carbonosos acumulados na cabeça do motor, designada descarbonização, 

nomeadamente nos seus canais de evacuação, resultantes do evacuação dos gases provenientes da 

combustão, mas também dos canais de admissão, canais de refrigeração, alojamentos de todos os órgãos 

constituintes tais como - injetores, válvulas admissão e evacuação, válvulas de ar de arranque, válvulas de 

segurança e purgas - sua inspeção, limpeza e beneficiação, com a substituição de juntas, o’rings, vedantes, 

etc.  

 

Na figura seguinte podemos ver um corte esquemático duma cabeça de um motor a 2 tempos, que poderá 

servir de exemplo dos órgãos constituintes a desmontar e beneficiar.  
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Fig.76- Órgãos constituintes duma cabeça de um motor a 2 tempos. 

 

 

Assim e para que a cabeça seja desmontada para descarbonizar existe um procedimento padrão a seguir e 

que aqui descrevemos: 

– Isolar (fechar válvulas) todos os circuitos do motor: Combustível, óleo de lubrificação, água de 

refrigeração, ar de arranque; 

– Drenar toda a água de refrigeração do motor através de um dreno localizado o mais abaixo possível do 

motor, no circuito de arrefecimento, normalmente perto da bomba de circulação e abrindo uma 

desaerificação no ponto mais alto do motor, normalmente junto ao coletor de saída de água de 

circulação, de modo a que a água seja totalmente drenada do motor; 

– Separar todas as tubagens de ligação ao motor dos diferentes circuitos: Combustível, óleo de 

lubrificação, água de refrigeração, ar de arranque, coletor ar admissão e gases de evacuação; 

– Rodar o veio de ressaltos, através da rotação do volante do motor, de modo a que estes fiquem na 

posição circular, fora da zona do ressalto de abertura da válvula, de modo que as válvulas fiquem na 

posição de fechadas (sem compressão da mola da válvula por parte do conjunto 

ressalto/impelidor/balanceiro); 

– Retirar a cabeça do motor desapertando as porcas dos 4 pernos de fixação da cabeça ao bloco do 

motor. Esta operação é feita com recurso a um macaco hidráulico uma vez que o aperto da cabeça 

definido pelo fabricante e obrigatoriamente a respeitar, é elevado, não se conseguindo obter 
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manualmente. Este macaco consiste numa bomba hidráulica (manual ou pneumática) com tubos 

hidráulicos e terminais de pressão que enroscam nos pernos e os vão “esticar” à pressão respetiva de 

aperto, libertando as porcas, que são depois retiradas sem esforço à mão. O procedimento de aperto 

realiza-se da mesma forma, pressionando o macaco à pressão de aperto, encostando-se a porca de 

aperto da cabeça à mão e libertando a pressão hidráulica de aperto. Fica assim apertada a cabeça ao 

bloco à pressão correta. Na Fig. 77 podemos ver um exemplo deste macaco hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Retirar todos os órgãos constituintes da cabeça: injetores, balanceiros, impelidores, válvulas admissão e 

evacuação, válvulas de ar de arranque, válvulas de segurança e purgas; 

– Para remoção das válvulas torna-se necessário a utilização de uma ferramenta específica do motor (Fig. 

78), de modo a que as molas sejam comprimidas e se possa retirar as meias-luas de batente da mola, 

com posterior remoção da mola e válvula (por baixo da cabeça): 

 

Fig. 77- Macaco Hidráulico: 2-Macaco hidráulico; 3e6-

tubos hidráulicos;7-terminal de pressão;8e9-o’rings,10-

perno de aperto da cabeça;11-porca de aperto 
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Fig. 78- Ferramenta para retirar mola da válvula 

 

Seguidamente também com recurso a uma ferramenta específica retira-se a guia da válvula e sua sede (se 

necessário, se apresentar grande desgaste ou ranhuras). Tanto as válvulas de evacuação como as de 

admissão, se apresentarem corrosão ou ranhuras devem ser recondicionadas até um limite aconselhado 

pelo fabricante, que não deve ser ultrapassado. 

Tal operação é realizada com recurso a uma ferramenta específica que irá retificar a válvula como se ilustra 

na Fig. 79. 

 

 

Fig. 79- Recondicionamento da válvula e seu limite mínimo. 

 

Depois de retirados todos os órgãos constituintes da cabeça, esta é mergulhada numa solução com produto 

químico de remoção de composto carbonoso e posteriormente raspada e limpa. Após isto estará pronta 

para ser montada de todos os seus órgãos, devidamente recondicionados também e, reposta no motor, 

podendo esta operação ser considerada de forma inversa à desmontagem. 
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15.2 Retirar êmbolo e tirante 

Após retirada a cabeça segue-se a desmontagem do êmbolo juntamente com o tirante, e em que sairão por 

cima do cilindro depois de libertar a cabeça do tirante da sua meia-lua inferior. Esta operação faz-se, mais 

uma vez, com recurso a ferramenta específica do motor. É o seguinte, o procedimento padrão de 

desmontagem: 

– Colocar êmbolo na posição do PMI, redando a veio de manivelas; 

– Desapertar e retirar a meia-lua inferior da cabeça do tirante; 

– Colocar êmbolo no PMS; 

– Colocar a ferramenta para extração do êmbolo/tirante (Fig. 80); 

– Extrair o conjunto êmbolo/tirante e colocá-lo numa bancada (Fig. 80); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Retirar o cavilhão para libertar o tirante e inspecioná-lo quanto ao seu estado; 

– O êmbolo deverá também ser limpo dos resíduos carbonosos, e sua caixa dos aros, devendo estes 

serem inspecionados e verificadas suas medida de largura, e espessura e folga na sua caixa. Só se 

estiverem danificados ou com medidas fora do admissível é que são retirados do êmbolo, pois quando 

retirados têm que ser substituídos. Em caso de substituição da camisa os aros também têm que ser 

substituídos; 

– No tirante devem ser substituídas as capas da cabeça do tirante. 

 

15.3 Medição da camisa e sua extração 

Depois de desmontada a cabeça, êmbolo e tirante, procede-se à inspeção da camisa, quanto ao seu estado 

e, medição do desgaste/ovalização da mesma. A medição da camisa é efetuada com um micrómetro (Fig. 

81) na direção radial e longitudinal do motor, na sua parte superior, meio e inferior. 

A desmontagem da camisa faz-se com recurso a ferramenta do motor (Fig. 85). 

 

Fig. 80 – Ferramenta para retirar o conjunto êmbolo- tirante 
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15.4 Provas hidráulicas ao bloco e cabeças dos motores 

Na suspeita de fissuras em cabeças ou no bloco dos motores, nas zonas circundantes das câmaras de 

circulação de água de arrefecimento e quando não detetadas visualmente, recorre-se a um teste de 

pressão hidráulica para deteção das mesmas. 

Esta operação é realizada normalmente em oficina com equipamento próprio, bomba de pressão e 

acessórios, em que é tamponado o orifício de saída de água de circulação e é aplicada água sob pressão 

pelo orifício de entrada de água de arrefecimento na cabeça ou bloco do motor, de modo a se visualizar a 

fuga de água pela fissura e assim se proceder à sua deteção. 

Esta não é uma operação recorrente de manutenção e é efetuada normalmente quando do 

recondicionamento total do motor e descarbonização das cabeças. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81- Medição da camisa e ferramenta de remoção/montagem 
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