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1. RESUMO 

Veículos com injeção eletrônica de combustível que utilizam o GNV têm em sua 

composição um redutor de pressão que é o responsável por estabilizar a pressão do 

gás combustível proveniente do cilindro de armazenamento para o motor, de 

maneira a alimentá-lo de acordo com a necessidade e condição de regime do 

momento. Neste estudo foi utilizado um redutor de pressão com dois estágios. Em 

algumas ocasiões, por motivos desconhecidos, geram-se forças que prejudicam o 

fechamento correto da válvula do segundo estágio de pressão, causando variações 

na pressão de trabalho do redutor. O objetivo do presente trabalho foi encontrar os 

fatores que influenciam na dispersão de pressão gerada no sistema, aprimorando o 

conhecimento sobre o processo de maneira a descobrir a melhor configuração entre 

os componentes do redutor, minimizando-se os valores de histerese obtidos. Foi 

realizado um experimento fatorial completo 23 com duas réplicas, identificando-se o 

fator que contribuía significativamente para a instabilidade do processo.  

2. INTRODUÇÃO 

Desde a Revolução Industrial, motores de combustão têm grande importância na 

geração e transmissão de força e energia. Tal combustão é realizada por meio da 

compressão de material combustível em uma câmera fechada, na qual se adiciona 

oxigênio e se provoca a queima do material por combustão espontânea ou disparo 

de centelha (WILDNER, 2006).  

Veículos com injeção eletrônica de combustível que utilizam o GNV têm em sua 

composição um redutor de pressão. Neste redutor, as molas são responsáveis por 

determinar a pressão da câmara imediatamente abaixo da sua posição de 

montagem, exercendo força para deslocar o conjunto constituído de diafragma e 

válvula no sentido de sua abertura. A pressão remanescente na câmara exerce uma 

força no diafragma que se opõe à da mola, vencendo-a. A válvula então desloca-se 

no sentido do fechamento e consequentemente provoca a diminuição do fluxo até a 

paralisação total. Caso a força remanescente da pressão no diafragma não vença à 

da mola, ocorrerá maior abertura da válvula, resultando em maior fluxo.  

O Esquema 1 ilustra um redutor de pressão. 

 
 
 
 



 
 

Esquema 1 - Vista em corte de um redutor de pressão 

  
Fonte: autoria própria (2013) 

O transporte veicular é muito usado tanto para transporte de passageiros como de 

carga. Nos últimos tempos tal transporte teve um grande crescimento em todo o 

mundo, gerando preocupação com respeito a seu impacto no meio ambiente. 

Criaram-se então mecanismos que medissem a poluição, sendo estabelecidos 

limites máximos para a quantidade de gases poluentes gerado por cada veículo que 

se tornaram cada vez mais rígidos com o passar do tempo (ARAUJO, 2011). 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), em Março de 2014 a 

frota automotiva no estado de São Paulo era de 15.809.403 veículos (BRASIL, 

2014), sendo estimado que 2,47% utilizam o GNV como combustível (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2014).  

As montadoras de veículos têm feito muitos investimentos buscando maior controle 

sobre a massa de combustível utilizadas nos motores a combustão interna para 

emitir cada vez menos poluentes na atmosfera. Melhorando-se o controle da 

pressão do GNV, diminui-se a correção feita pelo sistema eletrônico de combustível 

evitando-se a emissão de picos de poluentes durante as variações de regime do 

motor.   

Um experimento planejado é uma série de testes nos quais se variam as condições 

dos fatores ou variáveis de entrada de forma planejada, mantendo-se as demais 



 
 

fontes de variação o mais constante possível de modo a permitir a identificação e 

análise dos efeitos na variável resposta (MONTGOMERY, 2001).  

No planejamento fatorial completo todas as combinações possíveis dos fatores em 

estudo são investigadas, sendo este o único modo de se detectar interações entre 

os fatores analisados (MONTGOMERY; RUNGER, 2012)  

Em um experimento fatorial 2k, há um número k de variáveis a serem investigadas 

quanto ao seu efeito em uma variável resposta e cada uma destas k variáveis são 

investigadas em dois níveis, usualmente denominados (–1) e (+1). Realizar a réplica 

do experimento permite identificar a variabilidade do processo, garantindo a 

interpretação correta dos efeitos realmente significativos. Já a aleatoriedade na 

sequência de realização de um experimento evita distorções estatísticas nos 

resultados (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é encontrar os fatores significativos que influenciam 

na dispersão de pressão gerada dentro do sistema, aumentando assim o 

conhecimento sobre o processo de maneira a descobrir a melhor configuração 

possível entre os componentes do redutor, minimizando-se os valores de histerese 

obtidos.  

4. METODOLOGIA  

Foi realizado um experimento fatorial completo 23, sendo os fatores utilizados a sede 

com concentricidade boa (+1) e ruim (-1), o eixo com concentricidade boa (+1) e 

ruim (-1) e a mola, com inclinação do esquadro da face alta (-1) e baixa (+1). A 

variável resposta é a histerese da pressão de saída.  

Para tanto foi utilizado o equipamento de teste final de linha de montagem, para 

expor o produto ensaiado às condições preestabelecidas de teste de tal forma que 

foi possível comparar os resultados obtidos. Foram realizadas duas réplicas do 

experimento completo, seguidas pela análise deste experimento fatorial, testando 

também as suposições de modelo necessárias.  

Para escolha dos eixos, foi utilizado um torno mecânico e um relógio apalpador 

centesimal de precisão para analisar a sua concentricidade. Primeiramente foi 

realizada a medição em dois pontos do eixo, para garantir o seu alinhamento, em 

seguida foi feita a medição para análise da concentricidade em um terceiro ponto, 



 
 

sendo esse o ponto mais importante pois é o ponto de contato da superfície de 

vedação. Dessa forma foi possível escolher o eixo com melhor concentricidade e o 

eixo com pior concentricidade na amostra analisada. Foi tomado o cuidado de 

marcar o lado do eixo não concêntrico para que na hora da montagem do redutor 

esse erro não possa ser privilegiado ou confundido devido as outras folgas 

existentes no conjunto. 

Para escolha das molas, foi utilizado o relógio apalpador centesimal de precisão 

para analisar a inclinação das molas, de forma a escolher a mola mais inclinada e a 

menos inclinada para realização dos testes. Foi tomado o cuidado de marcar o lado 

mais inclinado da mola para que na hora da montagem do redutor esse erro não 

acabe sendo privilegiado ou confundido devido as outras folgas existentes no 

conjunto. 

Segundo o Esquema 2, verifica-se que a carcaça é onde a sede se aloja. A escolha 

das sedes foi realizada de tal forma que uma estivesse concêntrica com a carcaça e 

a outra não.  

Esquema 2 – Indicação das variáveis a serem utilizadas no experimento 23 

 
Fonte: autoria própria (2013) 

Para escolha das carcaças, foi utilizado um torno mecânico e um relógio apalpador 

centesimal para analisar a sua concentricidade em relação à sede. Primeiramente foi 

realizada a medição na face da carcaça, para garantir o seu alinhamento, em 

seguida foi feita a centralização da carcaça no diâmetro de encaixe do disco. Uma 

vez que foram realizados o alinhamento e centralização da peça, foi medida a 

concentricidade no alojamento do anel de vedação da válvula, sendo esse elemento 



 
 

o mais importante, pois é o ponto de contato da superfície de vedação. Dessa forma 

foi possível escolher a carcaça com melhor concentricidade em relação à sede e a 

carcaça com pior concentricidade em relação à sede dentre as amostras analisadas. 

Foi tomado o cuidado de marcar o lado da carcaça não concêntrico para que na 

hora da montagem do redutor esse erro não distorça o resultado final com o 

conjunto montado. 

Os testes foram todos realizados utilizando-se um nível de significância igual a 5%, 

sendo então rejeitadas as hipóteses com nível descritivo (valor-P) inferior à 0,05. 

Para a realização das análises estatísticas foi utilizado o programa Minitab®.   

5. DESENVOLVIMENTOI E RESULTADOS  

Foi realizado um experimento completo com duas réplicas sendo as 16 corridas 

efetuadas em ordem aleatória. Os dados coletados com a histerese medida em Bar 

estão apresentados na Tabela 1. A especificação requerida para a histerese do 

redutor é de no máximo 0,2 Bar. Nota-se que todas as medidas realizadas 

atenderam à especificação, porém é desejado que a histerese seja a menor 

possível.  

Tabela 1 – Dados coletados no experimento fatorial 23 

 

Após a realização completa do experimento fatorial com suas duas réplicas, os 

dados foram analisados obtendo-se os resultados apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Resultados do experimento fatorial 23 

 

Eixo Sede Mola
-1 -1 -1 0,08667 0,04000
1 -1 -1 0,06000 0,06000
-1 1 -1 0,11000 0,08000
1 1 -1 0,06667 0,06333
-1 -1 1 0,03333 0,04000
1 -1 1 0,04667 0,04333
-1 1 1 0,03667 0,03333
1 1 1 0,03000 0,04667

Histerese 

Termo Efeito Coeficiente Erro Padrão do Coef. T P
Constante 0,05479 0,003662 14,96 0,000
Eixo -0,0054 -0,00271 0,003662 -0,74 0,481
Sede 0,0071 0,00354 0,003662 0,97 0,362
Mola -0,03208 -0,01604 0,003662 -4,38 0,002
Eixo*Sede -0,00792 0,00396 0,003662 -1,08 0,311
Eixo*Mola 0,01125 0,00562 0,003662 1,54 0,163
Sede*Mola -0,01125 -0,00563 0,003662 -1,54 0,163
Eixo*Sede*Mola 0,00542 0,00271 0,003662 0,74 0,481



 
 

O coeficiente de determinação foi igual a 77,21%, o que significa que 77,21% da 

variabilidade total foi explicada pelo modelo.  

A análise de variância para a histerese é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Análise de variância com todos efeitos principais e interações 

 

Como o único nível descritivo inferior a 0,05 foi para a mola (p = 0,002), identificou-

se a mola como o único fator significante. O Gráfico 1 permite a verificação das 

suposições para o uso desta análise de variância.  

O Gráfico de Probabilidade Normal verificou a suposição de aderência dos resíduos 

à distribuição Normal uma vez que todos os valores caíram aproximadamente ao 

longo da reta e o teste de aderência de Anderson Darling apresentou nível descritivo 

igual a 0,066. No gráfico de resíduo versus valores ajustados, os resíduos 

apresentaram aproximadamente média igual a zero e variância constante. O 

histograma, neste caso, não é muito relevante uma vez que foi construído utilizando-

se poucas observações. Já o gráfico de resíduo versus ordem das observações não 

apresentou nenhum padrão, indicando a aleatoriedade dos valores dos resíduos, 

sendo estes então independentes.  

O gráfico de Pareto, apresentado no Gráfico 2, indica que há significância do efeito 

principal ou interação quando a barra correspondente ultrapassar o valor crítico igual 

a 2,306. Neste caso, teve-se que apenas o efeito principal da mola foi significante, 

de acordo com a análise de variância apresentada na Tabela 3.  

O Gráfico 3 apresenta, para cada configuração, as médias obtidas nas duas 

corridas. 

 
 
 

Fonte de variação gl SQ QM F P
Efeitos Principais 3 0,004435 0,001478 6,89 0,013
  Eixo 1 0,000117 0,000117 0,55 0,481
  Sede 1 0,000201 0,000201 0,94 0,362
  Mola 1 0,004117 0,004117 19,19 0,002
Int. de 2 ordem 3 0,001263 0,000421 1,96 0,198
  Eixo*Sede 1 0,000251 0,000251 1,17 0,311
  Eixo*Mola 1 0,000506 0,000506 2,36 0,163
  Sede*Mola 1 0,000506 0,000506 2,36 0,163
Int. de 3 ordem 1 0,000117 0,000117 0,55 0,481
  Eixo*Sede*Mola 1 0,000117 0,000117 0,55 0,481
Erro Residual 8 0,001717 0,000215
Total 15 0,007532



 
 

Gráfico 1 – Gráfico de resíduos para a histerese no experimento fatorial 23 

 

Gráfico 2 – Gráfico de Pareto para os efeitos principais e interações 

 

Gráfico 3 – Cubo com as médias das histereses em cada configuração 

 



 
 

Verifica-se, conforme resultado da análise de variância, o efeito da mola, tendo a 

face de trás (mola = +1) valores inferiores de histerese quando comparada com a 

face da frente (mola = -1) 

Para se certificar que ao aumentar o grau de liberdade do resíduo adicionando-se a 

ele efeitos não significantes, nenhum outro efeito principal ou de interação viriam a se 

tornar significantes, as interações e efeitos principais foram adicionados aos poucos 

no resíduo, sendo cada vez refeita a análise de variância. 

Primeiramente a interação de terceira ordem dos fatores sede, eixo e mola foi 

adicionada ao resíduo, restando no modelo os efeitos principais e as interações de 

segunda ordem. A análise de variância, assim como na análise anterior, resultou 

como único efeito significativo o da mola (p = 0,001). 

Em seguida, as interações de segunda ordem dos fatores foram adicionadas ao 

resíduo, restando no modelo apenas os efeitos principais. Mais uma vez a análise de 

variância apresentou como único efeito significativo o da mola (p = 0,002). 

Como sobrou só um fator significante (a mola) com apenas dois níveis, foi realizado 

um teste de hipótese para comparação de duas médias. Para saber se poderia ser 

utilizado o teste paramétrico t de Student, uma vez que há apenas 8 medidas em 

cada situação, foram realizados testes de aderência à Normal de Anderson Darling 

para a distribuição da Histerese da mola com alta (– 1) ou baixa (+1) inclinação do 

esquadro da face.  

O teste de aderência à Normal apresentou respectivamente valores-P iguais a 0,495 e 

0,504 para a mola com alta e baixa inclinação do esquadro da face, portanto, não se 

rejeitaram as hipóteses de aderência à distribuição Normal, tornando possível o uso 

do teste t de Student para diferença de médias.  

Como a forma de realização do teste t de Student depende da condição de igualdade 

ou não das variâncias (BUSSAB; MORETTIN, 2003), foi realizado o teste F para 

igualdade das variâncias. 

A mola com alta inclinação do esquadro da face apresentou uma média igual a 

0,07083 e uma variância igual a 0,000441 e a mola com baixa inclinação do esquadro 

da face apresentou uma média igual a 0,03875 e uma variância igual a 0,000036. Na 

comparação das variâncias, o valor da estatística F observado foi igual a 10,88, com 7 



 
 

graus de liberdade no numerador e 7 graus de liberdade no denominador (p = 0,005), 

rejeitando-se, portanto a hipótese de igualdade das variâncias. 

Realizou-se então o teste t de Student para diferença de médias supondo variâncias 

diferentes. O valor da estatística T observada com 8 graus de liberdade foi igual a 

4,11 (p = 0,003), rejeitando-se portanto a hipótese de igualdade das médias. 

Conclui-se, então, ao nível de significância de 5% que a inclinação da mola foi o único 

fator significante para a histerese, tendo a mola com baixa inclinação do esquadro da 

face menor histerese média e menor variabilidade na histerese, que são 

características boas para o processo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelas informações obtidas nas análises realizadas e pela interpretação dos gráficos, 

é possível concluir que o único fator capaz de influenciar diretamente na variável 

resposta do experimento (histerese) é a mola.  

Pode-se observar que os valores de histerese da mola com menor inclinação do 

esquadro da face são menores e menos dispersos quando comparados com os 

valores observados na mola com maior inclinação do esquadro da face. Desta 

forma, como se deseja minimizar os valores de histerese do conjunto, deve-se 

buscar molas com a menor inclinação possível. A mola deve, portanto, receber 

atenção especial uma vez que suas variações tornam o processo instável, podendo 

ocasionar a reprovação do produto nos testes finais de linha de montagem, gerando 

retrabalho das peças e aumentando o custo final do produto. 

A indústria na qual foram realizados os experimentos nunca havia utilizado o 

planejamento estatístico como ferramenta de solução de seus problemas 

relacionados à qualidade de produtos e processos. O resultado obtido mostrou como 

o uso de tais ferramentas pode auxiliar na obtenção de resultados desejados. 

7. FONTES CONSULTADAS 

ARAUJO, J. P. D. de A aplicação de planejamento estatístico multivariado no 
desenvolvimento de componentes do motor Diesel. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Automobilística)- Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2011. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000804204>.  

Acesso em: 21 abr. 2014. 



 
 

BARROS NETO, B. de; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer 
experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 2 ed. 

Campinas, SP: UNICAMP, 2003. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Departamento Nacional de Trânsito. Frota 2014. 

Brasília, 2014. Disponível em: < http://www.denatran.gov.br/frota2014.htm >.  

Acesso em: 20 jul. 2014. 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS – IBP. 

Estatística do Setor. Estatística GNV. Raio X do setor. Disponível em: 

<http://www.ibp.org.br/main.asp?ViewID=%7B36A99E3D%2D2959%2D4222%2D97

95%2DC372197E4525%7D&params=itemID=%7BF4CF428F%2D4BDC%2D4D49%

2DABB9%2D73DE65DC8B47%7D;&UIPartUID=%7BD90F22DB%2D05D4%2D4644

%2DA8F2%2DFAD4803C8898%7D>.  

Acesso em: 20 jul. 2014 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade 
para Engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

MONTGOMERY, D. C. Design and Analysis of Experiments. 5. ed. Wiley: Ney 

York, 2001.  

WILDNER, F. D. Estudo experimental da variação de velocidade de combustão 
para diferentes combustíveis, relações de mistura e relação de compressão em 
um motor ASTM. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica, Área de 

Concentração: Fenômenos de Transporte)-Escola de Engenharia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/8704/000587039.pdf?sequence=1

>. Acesso em: 28 mar. 2013. 


