
 COMO FUNCIONA O MOTOR DE CARRO
O motor de um carro a gasolina (álcool ou gás) transforma o 
combustível em movimento. O modo mais fácil de fazer isso  é queimar 
o combustível dentro do motor. Portanto, o motor de carro é um motor 
de combustão interna. Quase todos os carros atualmente usam o que 
é chamado de ciclo de combustão de 4 tempos .

As válvulas de admissão e de escapamento abrem no momento certo e 
deixam respectivamente entrar o ar e o combustível e sair os gases 
queimados.

A vela de ignição fornece a centelha que 
provoca a ignição da mistura ar-combustível, 
para que ocorra a combustão. A centelha 
precisa ocorrer no momento exato para que 
as coisas funcionem bem.

O pistão é uma peça metálica cilíndrica, de liga 
de alumínio, que se move dentro do cilindro.

O virabrequim transforma o movimento 
retilíneo do pistão em um movimento 
circular

O cárter envolve o virabrequim e 
também age como reservatório de 
óleo, que fica armazenado em seu 
fundo.

Na fase de Admissão a válvula de admissão se abre enquanto o pistão 
se move para baixo, levando o cilindro a aspirar e se encher de ar e 
combustível. 
Na fase de Compressão o pistão volta para comprimir a mistura ar-
combustível, o que torna a explosão mais potente. 
Quando o pistão atinge o topo do seu curso, a Vela de Ignição solta 
uma centelha para inflamar a gasolina. A gasolina no cilindro entra em 
Combustão, aumentando rapidamente de volume e empurrando o 
pistão para baixo.
Assim que o pistão atinge a parte de baixo do seu curso, a válvula de 
Escapamento se abre e os gases queimados deixam o cilindro através 
do tubo existente para esse fim.
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Desde os primórdios dos motores, convencionou-se classificá-los em 
tamanho por meio do número de cilindros e capacidade volumétrica 
em litros destes. Em um motor de 4 cilindros com cada cilindro de 
meio litro, o motor inteiro será de 2 litros ou motor 2.0.  
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