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MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA

O motor é o órgão que fornece energia capaz de assegurar a tracção necessária à deslocação
do modelo.
O motor é, fundamentalmente, um transformador de energia. Consoante a sua natureza, ele
transforma a energia (química) do combustível em térmica ou da borracha (elástica) em
energia mecânica, a qual, imprimindo rotação ao hélice ou criando forças de reacção, assegura
a velocidade de translação do modelo. Em Aeromodelismo, empregam-se vários tipos de
motores. Neste tema abordaremos apenas os motores de combustão interna.
MOTORES TÉRMICOS OU DE PISTÃO
O motor de pistão, também designado por motor de combustão interna, baseia-se no princípio
da expansibilidade dos gases, obtidos por combustão do combustível.
A mistura – combustível / ar –, ao entrar em combustão no interior do motor, gera grande
quantidade de gases, que se expandem.
A elevada pressão assim originada actua sobre o pistão, conferindo-lhe um movimento
alternativo, que é transformado, depois, por processos mecânicos, no movimento de rotação
que o hélice aproveita.
O motor de pistão transforma a energia química do combustível, em térmica ou calorífica,
resultante da combustão, através dos seus órgãos, em energia mecânica possível de ser
utilizada.
Em Aeromodelismo, têm-se usado maioritariamente motores a dois tempos (*) que, são de
uma maior simplicidade mecânica que os motores a quatro tempos, realizando todo o seu
trabalho, como se verá mais adiante, em apenas dois cursos do pistão.

( * ) Nota da Edição Digital: Esta afirmação era correcta há 50 anos atrás. Hoje, embora os
motores de dois tempos ainda detenham a maioria das aplicações em Aeromodelismo, o uso
de motores a quatro tempos tem vindo a ser implementado, especialmente no caso de
grandes cilindradas usadas em Rádio Controlo.

Os primeiros motores de pistão que se utilizaram em aeromodelos foram os de inflamação por
velas de faísca.
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O início da combustão da mistura era provocada por uma faísca proveniente de um sistema
eléctrico, que compreendia uma fonte de alimentação (pilha seca ou bateria), uma bobina e
condensador para transformar a corrente de baixa em alta tensão, sendo o condensador para
absorver a energia parasitária e ajudar ao aumento de tensão, tendo um platinado para
interromper a corrente de baixa tensão na altura própria. Havia portanto um comando da
ignição que comandava o platinado, e uma vela para fornecer a faísca que iria inflamar a
mistura, tal como hoje em dia nos motores dos carros a gasolina.
Estes motores, chamados também “motores a gasolina”, por consumirem esta espécie de
combustível, forneciam regimes elevados de rotação e eram de uma grande regularidade de
funcionamento. Todavia, o peso exagerado de todo aquele equipamento eléctrico, bem como
os frequentes fracassos, resultantes de um tão complicado sistema de inflamação, muito
contribuíram para que viessem a ser totalmente postos de parte, com o aparecimento das
velas de incandescência em platina iridiada, e o combustível com metanol.
Apareceram então os motores Diesel e semi-Diesel ou glow-plug hoje largamente utilizados,
que dispensavam aquele complexo conjunto eléctrico. Muito mais leves e de uma maior
simplicidade de manuseamento, fornecendo ainda potências mais altas.
Nos motores, denominados de auto-ignição ou diesel, a combustão dá-se em virtude da
elevada compressão a que a mistura é submetida.
Sabe-se que uma mistura de ar e combustível, ao ser comprimida, vai aumentado a sua
temperatura ao mesmo tempo que esta se vai aproximando do seu ponto de ignição ( * ).
Nos motores Diesel, dá-se o início da combustão quando é atingido o ponto de ignição devido
à compressão. Quer dizer, a mistura entra em combustão espontaneamente em virtude da alta
compressão a que foi submetida, não necessitando de qualquer sistema de inflamação.
Já nos motores semi-Diesel (glow-plug) a compressão não precisa de ser tão elevada, pois o
ponto de ignição da mistura é atingido devido à temperatura da vela de incandescência.
ÓRGÃOS DO MOTOR
Analisemos a figura seguinte, que mostra um motor de auto-ignição ou diesel, seccionado,
com todos os órgãos que o compõem, havendo duas figuras separadas com cabeças diesel e
glow.
O carter (1) é o invólucro que interliga os vários órgãos do motor, e recebe a mistura antes de
entrar na camisa. É construído normalmente por metais leves fundidos, e constitui o corpo
básico do motor, dando-lhe a sua forma característica. Nele são instalados os órgãos que
contêm o venturi, as condutas da mistura, a válvula rotativa (quando a admissão é traseira), os
rolamentos, a camisa, etc.
O cilindro ou camisa (2) é o órgão no interior do qual se dá a combustão e é montado na parte
superior do carter. Nos antigos motores era feito em aço de liga temperados. A camisa possui
aberturas, em pontos rigorosamente determinados, que permitem a entrada da mistura fresca
e a saída dos gases queimados. Consoante a sua função, estas aberturas tomam o nome de
“janelas de admissão” ou de “escape”. A camisa, que, durante o funcionamento do motor,
atinge elevada temperatura, é revestida pela cabeça (4) dotada de aletas (3), que,
aumentando a superfície exposta ao ar, permitem o arrefecimento da zona mais quente do
motor.
( * ) Entende-se por ponto de ignição a temperatura em que a mistura ar/combustível entra
espontaneamente em combustão.
2

Em grande parte dos motores, especialmente nos de pequenas cilindradas, as aletas a cabeça
e a camisa formam uma única peça, que se denomina cabeça do motor, que não é o caso do
motor representado no desenho. Nos motores Diesel, o topo da camisa é tapado por um
contrapistão (5), que pode ser movido por intermédio de uma chave de compressão (6). Esta
chave, roscada na cabeça do motor, empurra ou alivia o contrapistão, o qual é rigorosamente
montado à pressão da camisa, diminuindo ou aumentando com os seus deslocamentos, a
câmara de combustão.
Nos motores glow-plug ou semi-Diesel, a camisa é vedada na parte superior pela cabeça (7),
onde está instalada a vela de incandescência (8).
Esta vela, vulgarmente denominada glow-plug, é muito semelhante às velas vulgares. Todavia,
em vez dos conhecidos eléctrodos das velas dos automóveis, ela é dotada de um filamento de
platina-iridiada, enrolado em forma de espiral, que se torna incandescente quando a vela é
ligada a uma pilha eléctrica de 1,5V no caso, por exemplo nos E.U.A., ou a uma bateria de 2 V.
A corrente eléctrica é ligada apenas durante a operação inicial para pôr o motor em marcha;
depois disso, desliga-se, pois o filamento mantém-se incandescente, em virtude da elevada
temperatura das combustões e pela acção dos próprios vapores do metanol, conhecido
quimicamente por efeito de catálise.
No interior da camisa, trabalha o pistão (9), em movimento alternativo. Quando o pistão sobe
comprime a mistura. Esta, ao entrar em combustão, liberta gases, que obrigam o pistão a
descer violentamente.
O pistão, antigamente era feito de ferro fundido centrifugado, e depois de maquinado devia
pesar o mínimo possível. Assim se reduzia o seu efeito de inércia nas inversões dos seus
rápidos movimentos que lhe são impostos. Depois da combustão, com a expansão dos gases,
chega ao Ponto Morto Inferior (P.M.I.), imagine agora o esforço para o travar na sua descida e
fazer com que volte a subir. Os pistões actualmente são feitos de alumínio/silício, muito mais
leves e logicamente com menos massa, e portanto menores efeitos de inércia.
É frequente dotarem-se os pistões, na sua face superior, com uma aleta deflectora
representada na cabeça com vela, da figura seguinte, ou com um deflector com a forma cónica
(10), como o apresentado também.
O deflector apresentado no primeiro caso, dada a sua configuração especial, guia e separa a
mistura fresca, que está a ser admitida no interior da camisa, dos gases queimados a caminho
do escape. Ao mesmo tempo que conduz a mistura fresca em turbilhão para a câmara de
combustão e zona da vela, evita a sua mistura na saída pela janela de escape, antes de ser
queimada, melhorando o rendimento do motor. Mas nem tudo são vantagens, porque torna o
pistão mais pesado.
A cambota (11) é o órgão que transforma o movimento de translação do pistão, em
movimento de rotação. Ainda que constituída por uma só peça, ela pode considerar-se
composta por dois elementos distintos: o veio-motor, em cuja extremidade se fixa o hélice, e o
volante de inércia, cuja massa, permite que o pistão vença os pontos mortos extremos do seu
movimento alternativo.
A cambota é guiada por rolamentos de esferas (12), para reduzir quanto possível o atrito.
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do venturi, para chegarem ao carter.
A cambota é ligada ao pistão através da biela (13), cujas extremidades se apoiam no cavilhão do
pistão e no botão da manivela que faz parte do volante de inércia.
O carburador (14) destina-se a misturar combustível e o ar, nas percentagens adequadas. É
constituído fundamentalmente por duas peças, sendo a primeira o venturi (15), que aspira o ar do
exterior, e a segunda pelo conjunto do carburador, (14), formado pelo seu corpo, com o
pulverizador ou gicleur (16), que deixa passar o combustível, e por uma agulha (17), que regula a
quantidade de combustível. Tendo um sistema de fixação da posição da agulha, que está
representado na figura.
A agulha do carburador tem uma forma cónica, muito alongada, para permitir afinar com uma
maior precisão a secção da passagem do carburante.
Como já se disse, a admissão da mistura nos motores pode fazer-se quer pela frente do carter,
quer pela retaguarda. No primeiro caso, diz-se que o motor é de admissão frontal ou dianteira, e no
segundo, que é de admissão traseira.
Nos motores de admissão frontal, a mistura passa do carburador para o carter através de uma
conduta aberta no interior da cambota, como já referido anteriormente. O carter, portanto, só
admite a mistura fresca, quando a janela da cambota coincide com a do venturi.
Nos motores de admissão traseira, como na figura já referida, o carburador ( 14 ) está colocado na
tampa de carter e fornece a mistura apenas quando a janela do disco rotativo (18) coincide com o
venturi ( 15 ).
Este disco roda, arrastado pela cambota, através de uma pequena cavilha, que se pode ver na
figura, e em torno do seu eixo, instalado na tampa de carter.
FUNCIONAMENTO DO MOTOR
Vejamos agora como funciona o motor a dois tempos ( 9 ) .
O pistão ao fazer a subida na camisa, ver a segunda gravura seguinte, vai comprimindo a mistura,
que se introduziu no interior desta pela janela de admissão. Ainda no seu movimento ascendente, o
pistão gera no carter um abaixamento de pressão, que provoca a sucção da nova mistura através
do carburador, para a combustão seguinte.
Quando o pistão está junto do Ponto Morto Superior ( P.M.S. ) ( 10 ), a mistura atinge o máximo da
compressão.
É aproximadamente nesta altura que se inicia a combustão. A mistura foi de tal modo comprimida,
que atingiu o seu ponto de ignição no caso dos motores Diesel, ou com vela de incandescência, no
caso dos motores glow-plug.
O aumento de pressão, provocado pela combustão da mistura com a consequente libertação de
gases, obriga então, o pistão a descer violentamente e os gases expandem-se, acabando por sair
pela janela de escape.

(9) Tempo é um conjunto de operações que se realizam em meia volta da cambota, quando o
pistão vai do Ponto Morto Superior para o Ponto Morto Inferior e vice-versa. (10) Pontos mortos
são as posições extremas que o êmbolo atinge no seu movimento de vaivém e durante as quais a
sua velocidade linear se anula para voltar para trás.
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Chama-se “potência” ao trabalho realizado por uma força na unidade de tempo.
Potência = Trabalho / Tempo = HP (horse-power, ou cavalo-vapor) ( * )
Há 50 anos, quando o referido livro de José Carlos Rodrigues, foi escrito, trabalhava se com
unidades do Sistema Imperial Inglês. Actualmente utilizamos o Sistema Internacional S.I..
No caso do motor de combustão interna, ele fornece potência a partir da quantidade de calor
libertado na combustão, que é a “potência teórica”. Posteriormente transformado em trabalho por
unidade de tempo, pelo motor. No entanto, em virtude de perdas várias, como o calor saído com os
gases de escape, atritos, etc., a potência disponível na cambota, toma o nome de “potência
efectiva”, que é sempre inferior à teórica, em cerca de 60 a 70 %, isto é, a potência efectiva só
raramente ultrapassa os 40 % da potência teórica.
Dado que é, portanto, a potência efectiva aquela que, na prática, interessa ao aeromodelista, e
também a que é indicada nos gráficos fornecidos pelos fabricantes dos motores, vejamos como se
podem calcular e como são elaborados aqueles gráficos.
A potência efectiva, determina-se em regra, por intermédio do banco-balança, como indicado na
figura seguinte. E´ constituído por uma bancada susceptível de movimento angular em torno de um
eixo paralelo ao eixo de rotação da cambota, como o indicado na figura. Mas em bancadas mais
evoluídas ou modernas, a rotação angular faz-se em torno dum eixo no mesmo alinhamento da
cambota.
Solidário com a bancada, existe um braço antigamente graduado em polegadas, a partir do eixo
central, ao longo do qual se pode deslocar um peso, W em onças, agora em Newtons (N). Existe
também um contrapeso R, deslocável na vertical, que permite compensar o peso do motor, por
este ser excêntrico em relação ao eixo da bancada. Colocado o motor na horizontal, este
contrapeso tem que ser colocado de maneira a obter-se o equilíbrio de pesos, não se deslocando a
bancada para lado nenhum.
Instalado o motor a ensaiar na bancada, monta-se um hélice destinado a absorver a potência do
motor.
Logo que o motor se encontra em marcha, afina-se na sua potência máxima para aquele hélice. A
bancada tende a girar em torno do seu eixo, em sentido contrário ao do movimento do hélice. E´ o
chamado efeito de torque (**) ou binário antagonista, que vamos equilibrar com o peso W.
Desloca-se então o peso W, ao longo do braço graduado, que tem o seu início de escala na linha de
eixo da bancada, até que ele se mantenha na horizontal. Este braço terá que ter outro igual do lado
contrário ou um peso equivalente, para que não haja desequilíbrio do conjunto.
Assim, o momento causado pelo peso W, em relação à linha de eixo que passa pelo centro de
gravidade de todo o conjunto, que deve coincidir com o eixo de rotação da bancada, forma o
binário de reacção, e que equilibra o binário motor, que está a fazer girar o hélice e que, em
consequência disso, tende a fazer rodar a bancada em sentido contrário ao da rotação do motor.
Notas da Edição Digital:
( * ) O termo “cavalo-vapor” é uma unidade tradicional, oriunda do Sistema Imperial Inglês, para
exprimir a potência de um motor, ainda hoje usada popularmente. Em unidades do Sistema
Internacional (SI), a potência é expressa em W (watt) ou kW, correspondendo um “cavalo-vapor” a
cerca de 735 W.
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