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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade apresentar soluções tecnológicas empregadas em motores 

de combustão interna que visam aumento da eficiência energética, reduzindo o consumo de 

combustível e emissão de gases poluentes. Elaborou-se uma pesquisa descritiva mostrando 

resultados obtidos por diversos pesquisadores através de simulação computacional e testes em 

banco de provas dinamométrico. São mostrados resultados de consumo e emissões dos 

propulsores sem alteração e com a solução implementada, ressaltando as vantagens em 

relação à sua aplicação. As tecnologias abordadas têm  impacto direto na aplicação do 

conceito de “downsizing” (redução do tamanho dos motores), pois quando aplicadas se 

mantém a potência em um propulsor menor comparado a outro de maior volume deslocado, 

permitindo atingir menor nível de emissão de gases poluentes e consumo de combustível. As 

soluções apresentadas são: sobrealimentação, taxa de compressão variável, injeção direta e 

coletor de admissão variável. 

Palavras-chave: Downsizing. Motores de combustão interna. Eficiência energética. 

Eficiência térmica. Sobre alimentação. Injeção direta. Taxa de compressão variável. 



 

 

ABSTRACT  

This work aims to present technological solutions implemented in internal combustion 

engines wich follows energetic efficiency increase reducing fuel consumption and pollutant 

gas emissions. A descritive research was performed showing results from several researchers 

through computational simulation and dynamometer tests. Test results regarding fuel 

consumption and emission are showed comparatively with and without the solution 

implemented, emphasizing the advantages of the applicantion of some technologies. These 

solutions impact directly on the downsizing concept, with a small engine keeping a similar 

performance of a bigger one, with less technology applied. The solutions presented are 

turbocharging, variable compression ratio, direct injection and variable intake manifold. 

Keywords: Downsizing. Internal combustion engine. Energetic efficiency. Thermal 

efficiency. Turbocharging. Direct injection. Variable compression ratio. Variable intake 

manifold. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário automotivo atual exige dos fabricantes de veículos movidos a motores de 

combustão interna incessante busca por diminuição de emissão de poluentes, redução do 

consumo de combustível e aumento de eficiência energética sem que ocorra perda de 

performance e confiabilidade. 

Além do mercado que exige produtos melhores e de baixo custo operacional, governos ao 

redor do mundo incentivam, como é o caso do Inovar-Auto no Brasil, e também exigem 

limites cada vez mais apertados de emissões de gases poluentes e consumo de combustível. 

A redução do tamanho dos motores de combustão interna (downsizing) é uma alternativa 

viável para atender exigências mercadológicas e governamentais no que tange a performance 

de produto e impactos ambientais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

Conforme Garcia e Brunetti (1992) motores de combustão são dispositivos que permitem a 

transformação de energia térmica em trabalho. A obtenção do trabalho se dá através de uma 

sequência de processos realizados por uma substância denominada fluido ativo. 

Os motores de combustão interna podem ser classificados em: 

Alternativos – o trabalho é obtido pelo movimento alternativo de um êmbolo ou pistão, 

transformado em rotação contínua por um sistema biela/manivela. 

Rotativos – Quando o trabalho é obtido diretamente por um movimento de rotação. Ex: 

turbinas a gás, motor Wankel. 

Motores de impulso - quando o trabalho é obtido pela força de propulsão gerada por gases 

expelidos em alta velocidade. 

Dentre os motores alternativos existem duas classificações com relação ao número de tempos, 

os mesmos podem ser de dois tempos ou quatro tempos. Nos motores dois tempos o primeiro 

tempo pode ser definido supondo o pistão no ponto morto superior e a mistura comprimida, 

ao saltar a faísca inicia-se a combustão e o pistão é deslocado para baixo. Durante o 

deslocamento até o ponto morto inferior, o conteúdo do cárter (combustível e óleo 

lubrificante) é comprimido. Num certo ponto do deslocamento libera-se a passagem de escape 

expelindo os gases de combustão, em outro ponto do deslocamento libera-se a passagem de 

admissão, que coloca o cárter em comunicação com o cilindro preenchendo-o com mistura 

nova. 

No segundo tempo o pistão desloca-se do PMI ao PMS, e são fechadas as portas de admissão 

e exaustão e o cárter é preenchido com mistura nova. O funcionamento do motor de dois 

tempos é ilustrado pela Figura 2-1. 
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Figura 2-1 - Ciclo Otto 2 Tempos (ANTONIO GUILHERME, 2014) 

Conforme Garcia e Brunetti o funcionamento dos motores quatro tempos (ciclo Otto) é 

definido a seguir: 

Tempo de admissão – o pistão desloca-se do PMS ao PMI, neste movimento o pistão dá 

origem a uma admissão através da válvula de admissão que se encontra aberta, o cilindro é 

então preenchido com mistura ar-combustível. 

Tempo de compressão – é fechada a válvula de admissão e o pistão desloca-se do PMI ao 

PMS, comprimindo a mistura. A compressão deve ser elevada para que se atinjam 

temperaturas elevadas e consequentemente a flamabilidade da mistura. 

Tempo de expansão – pouco antes de se atingir o PMI salta a faísca que provoca a ignição da 

mistura, a combustão provoca um grande aumento da pressão, acarretando o movimento do 

pistão para o PMI, de tal maneira que os gases produzidos sofrem expansão. Neste tempo 

obtém o trabalho útil do motor. 

Tempo de Escape – é aberta a válvula de escape e o pistão desloca-se do PMI ao PMS 

jogando os gases para fora do cilindro, para poder reiniciar pelo ciclo de admissão. 

A Figura 2-2 ilustra os quatro tempos de um motor de combustão conforme explicado 

anteriormente, onde é mostrada a posição do pistão e das válvulas de admissão e escape para 

cada um dos tempos. 
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Figura 2-2 – Quatro tempos do motor ciclo Otto (ENVENENADO, 2014) 

2.1.1 Combustão 

O processo de combustão tem início no momento em que o pistão aproxima-se do PMS, e a 

ignição inicia-se pela faísca gerada pelo eletrodo da vela, provocando o início das reações de 

oxidação do combustível. 

Inicialmente as reações ocupam um pequeno volume ao redor da vela, com um localizado 

aumento de temperatura e baixo aumento de pressão. A partir desse núcleo inicial, a 

combustão se propaga e quando os compostos preliminares atingem certa concentração, a 

liberação de calor é intensa, provocada pela propagação da frente de chama. 

A combustão pode ser estudada em três fases, o retardamento químico, na qual ocorrem as 

reações preliminares junto à vela e não ocorre aumento significativo de pressão na câmara. A 

combustão normal é a segunda fase a qual ocorre após o retardamento químico, em que a 

combustão se propaga através de uma frente de chama, deixando para trás gases queimados e 

tendo à sua frente mistura não queimada. Esta fase termina quando a frente de chama se 

aproxima das paredes do cilindro. Na terceira fase processa-se a combustão esparsa de 

combustível não queimado (Garcia; Brunetti, 1992). 
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2.1.2 Ângulo de ignição 

Devido à existência do retardamento químico, é necessário que a faísca seja adiantada em 

relação ao PMS para que a combustão possa se processar e seja atingida a pressão máxima no 

cilindro no início do tempo de expansão. Com o aumento da rotação é necessário avançar 

ainda mais a faísca para que seja mantida esta pressão máxima (Garcia; Brunetti, 1992). 

2.1.3 Potência de atrito 

Segundo Taylor (1988), o atrito mecânico em motores de combustão interna é originado pelo 

movimento relativo de várias superfícies, o mesmo pode ser hidrodinâmico o qual é associado 

ao movimento por superfícies separadas por uma película de fluido lubrificante, que é 

influenciada pela viscosidade. Existe também o atrito de rolamento que ocorre nos mancais de 

esferas e nos roletes. 

Além do atrito mecânico, a potência de atrito inclui outras potências, as quais podem ser: 

- Potência de bombeamento: trabalho executado pelo êmbolo sobre os gases, durante os 

cursos de admissão e escape. 

- Potência do compressor: potência retirada através da engrenagem do virabrequim para 

acionar uma bomba ou compressor. 

- Potência auxiliar: para acionamento de outros sistemas no motor, tais como bomba de óleo, 

bomba d’água e ventilador de refrigeração. 

2.1.4 Comando de válvulas 

O sistema de comando de válvulas é concebido para que cada uma das válvulas abra e feche 

no momento apropriado e se mantenham abertas o tempo necessário para possibilitar a 

admissão da mistura e exaustão completa dos gases de combustão. 

No comando de válvulas há dois parâmetros a serem considerados, o levantamento (lift) e o 

tempo de abertura de válvulas. A Figura 2-3 ilustra o funcionamento do comando de válvulas. 
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Figura 2-3 - Funcionamento do comando de válvulas (FAZER FÁCIL, 2014) 

Quanto maior for o levantamento da válvula de admissão, maior será a massa de ar admitida, 

consequentemente havendo um maior rendimento volumétrico e maior potência até certo 

ponto, pois levantamento de válvula muito elevado passa a não ser uma variável significativa 

na área de abertura da válvula. 

Quanto maior o tempo que as válvulas permaneceram abertas, maior será a quantidade de 

mistura admitida. Esse tempo de abertura deve ser bem definido, pois se for muito grande o 

cruzamento de válvulas (tempo em que válvula de escape e admissão estão abertas 

simultaneamente) também será grande a perda de mistura pela válvula de escape e assim a 

perda de eficiência. 

2.1.5 Câmara de Combustão 

O torque, a potência e o consumo de combustível em um motor são influenciados 

predominantemente pela taxa de compressão, câmara de combustão, formato do topo do 

pistão, número e tamanho das válvulas de admissão e escape e a posição da vela (Heisler, 

1995). 

Uma câmara de combustão bem projetada deve favorecer a alimentação com a mistura não 

queimada e exaustão dos gases de combustão em toda a faixa de rotação que o motor opera. A 

câmara deve proporcionar condições para o ar ser totalmente misturado com o combustível, e 

esta mistura deve também estar em um estado turbulento para que o processo de queima seja 

mais rápido. 
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2.1.6 Taxa de Compressão 

A taxa de compressão é um dos fatores que determina o rendimento global de um motor de 

combustão interna, mais precisamente a taxa de compressão está diretamente ligada ao 

rendimento térmico do motor, conforme a literatura de Garcia e Brunetti (1992). 

O aumento da taxa de compressão é vantajoso até certo ponto, pois a partir de determinado 

nível é necessário um grande aumento para ganhos desprezíveis no rendimento térmico. Um 

fator limitante para a taxa é o combustível. 

Os combustíveis têm determinada capacidade de resistir a compressão sem que ocorra 

autoignição, havendo um baixo nível de resistência à compressão o processo de combustão é 

acelerado. Quando a autoignição se torna muito elevada o fenômeno passa a ser denominado 

detonação e causa danos ao motor e deve ser evitada (Garcia; Brunetti, 1992). 

2.2 DOWNSIZING 

O conceito de downsizing se popularizou na indústria autotiva devido a pressões 

govarmentais e dos consumidores, onde são exigidos progressivamente menores níveis de 

emissões e maior eficiência energética. 

Conforme Gheorghiu (2013) downsizing significa simultaneamente redução da cilindrada do 

motor, usualmente reduzindo o número de cilindros, e aumento da pressão média indicada 

através da sobrealimentação, preservando o torque e a potência enquanto se diminui o 

tamanho do motor.  

O estudo realizado por Sprei e Karlsson (2013) mostra que o mercado sueco exige novos 

carros com o mesmo tamanho e performance que os anteriores porém com menor consumo de 

combustível. O balanço de massa e potência máxima entre 2007 e 2010, combinado com 

volume de cilindros reduzido resultou na diminuição dos motores, aproximadamente 20% dos 

veículos em 2010 tem capacidade do motor por peso do veículo de 1 l/ton, menor valor que 

anos anteriores. Na figura 2-4 pode-se ver 2010 comparado a anos anteriores, uma mudança a 

caminho de motores com menor capacidade por peso do veículo. 
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Figura 2-4 - Distribuição de volume de motor pelo peso do veículo (Sprei; Karlsson, 2013) 

O sucesso do conceito de downsizing depende da aplicação de inovações técnológicas que 

permitem a diminuição do volume dos motores e mantém a potência, exemplos de tecnologias 

ainda em estudo e outras já implementadas em veículos produzidos em larga escala serão 

apresentados a seguir, tais inovações prolongarão a vida dos motores a combustão. 

2.2.1 Sobrealimentação (turbocompressor) 

Turbocompressores são definidos por Pulkrabek (2003) como compressores montados no 

sistema de admissão usados para aumentar a pressão do ar admitido no motor, resultando em 

maior massa de ar e combustível nos cilindros durante cada ciclo. O ar e combustível 

adicionais geram maior potência durante a combustão e consequentemente maior potência no 

eixo do motor. O aumento de pressão varia de 20 a 250 kPa, onde a maioria dos motores 

opera próximo ao ponto mínimo desta escala. 

Segundo Heywood (1988) um turbocompressor – um compressor e uma turbina em um 

mesmo eixo – é usado para aumentar a densidade do ar (ou mistura) admitido pelo motor. A 

energia disponível no fluxo de gases de escape é usada para movimentar a turbina que por sua 

vez movimenta o compressor aumentando a densidade do fluido admitido antes de entrar em 

cada cilindro. 
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Figura 2-5 - Como um turbocompressor é instalado em um veículo (How Stuff Works, 2014) 

A figura 2-5 acima mostra o esquema de funcionamento de um turbocompressor em um 

veículo, ilustrando as explicações anteriores, onde os gases de escape movimentam a turbina, 

chamada de parte quente do turbocompressor, fornecendo movimento para o compressor, 

chamado de parte fria. O compressor aumenta a densidade do ar admitido pelo motor. 

Posteriormente este ar tem sua temperatura reduzida no resfriador do ar de admissão, 

popularmente conhecido como “intercooler”, visando aumentar ainda mais a densidade do ar 

admitido pelos cilindros. 

A figura 2-6 ilustra o funcionamento do turbocompressor em si, mostrando os fluxos de gases 

de escape e fluido admitido pelo motor. 

 

Figura 2-6 - Esquema de funcionamento do turbocompressor (How Stuff Works, 2014) 

Conforme Ometto (2014) a multinacional americana Borg Warner está desenvolvendo o 

modelo de turbocompressor B01 voltado para veículos com propulsores bi-combustível de 0,8 

a 1,4 litro, visando atender aos requisitos do Inovar-Auto. Os principais desafios para o turbo 

em motores flex são a diluição do óleo por etanol nos mancais, o gás corrosivo de escape em 
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contato com a parte quente do conjunto e corrosão do alumínio do lado do compressor devido 

ao potencial corrosivo do etanol. 

 

Figura 2-7 - Turbocompressor BorgWarner B01 (Ometto, 2014) 

A Borg Warner desenvolveu mancais mais robustos, com design e tolerâncias diferentes, e 

melhorou a dissipação de calor na carcaça central para que a viscosidade do óleo seja mantida 

em nível aceitável. O problema da corrosão ainda encontra-se em estudo, podendo ser 

necessária a adoção de tratamento superficial nos rotores do compressor e mateiral resistente a 

alta temperatura nas carcaças da turbina e do compressor. 

A Garret está desenvolvendo os modelos de turbo compressor NGT10 e NGT12, destinados a 

motores flex de dois, três e quatro cilindros, com volume de 0,9 a 1,4 litro. Segundo a 

Honeywell as análises e testes mostram que turbocompressores para motores a gasolina 

podem funcionar com etanol hidratado, os turbos em desenvolvimento estão sendo projetados 

para gasolina E22 e E25, etanol 100% e qualquer mistura entre os mesmos. A Garret está 

utilizando nova carcaça de turbina em aço inoxidável fundido e novo design aerodinâmico dos 

rotores do compressor e turbina. 

 

Figura 2-8 - Turbocompressor Garret NGT 12 (Ometto, 2014) 
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A pressão de operação é da ordem de 1 bar, com pico temporário de 1,2 bar, em função da 

maior capacidade anti-detonação do etanol. Um motor de um litro atinge mais facilmente 

potência acima de 120 CV. O objetivo do fabricante na implementação do turbocompressor 

em MCI’s de baixa cilindrada é reduzir a rotação de torque máximo do motor para regimes 

mais baixos, obtendo-se respostas dinâmicas mais rápidas, para dado desempenho. Um motor 

com torque elevado em baixa rotação permite alongar as relações de transmissão, dimuindo o 

consumo de combustível e reduzindo emissões de CO2.  

Os novos turbos possuem rotor de compressor fresado, atuadores elétricos mais precisos, 

reduzindo tempo de resposta em relação aos antigos sistemas mecânicos, e mancais projetados 

para os lubrificantes atuais de menor viscosidade. 

Outra tecnologia desenvolvida pela Honeywell é o sistema R-Flow o qual deverá ser 

integrado ao motores turbo bi-combustível. O sistema foi desenvolvido para melhorar o 

controle da pressão de sobrealimentação, melhorando a eficiência do motor tanto em baixas 

quanto em altas rotações, com ganhos em torque e potência. 

 

Figura 2-9 - Sistema R-Flow Garret (Ometto, 2014) 

O R-Flow é constituído por dois discos, um móvel (rotor) e outro fixo (estator), montados 

próximo a flange de saída dos gases da carcaça da turbina. Ambos possuem orifícios axiais, 

dispostos ao redor do rotor da turbina, que por intermédio da posição controlam a pressão de 

sobrealimentação. Em baixas rotações, quando as furações do rotor e do estator não 

coincidem, o sistema propicia ganho de torque devido a melhor vedação dos gases de escape, 

e por ser mais eficiente que uma wastegate em altas rotações possibilita aumento de potência. 

No estudo realizado por Kesgin (2004) avaliou-se os efeitos da turbocompressão em um 

motor movido a gás natural. Para análise foram considerados o diâmetro do coletor de 
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admissão, diâmetro de saída da turbina, eficiência do turbocompressor, local de instalação do 

turbo compressor, contra-pressão na turbina e perdas de carga antes do compressor. 

Kesgin concluiu que para alcançar pressão de sobrealimentação constante ideal, o diâmetro do 

coletor de escape deve ser igual ao diâmetro dos cilindros. 

 

Figura 2-10 – Razão do diâmetro do coletor de escape pelo diâmetro dos cilindros (Kesgin, 2004) 

Para um maior rendimento volumétrico a relação entre o tubo de saída da turbina pelo 

diâmetro do coletor de admissão na entrada da turbina deve ser de pelo menos 1,6.  

 

Figura 2-11 - Razão do diâmetro do tubo de saída da turbina pelo diâmetro dos cilindros (Kesgin, 

2004) 
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A eficiência do turbocompressor tem grande influência na eficiência do motor, um aumento 

de 1% na eficiência do turbo compressor aumenta em 0,08% a eficiência do motor. 

 

Figura 2-12 - Efeito da eficiência do turbo compressor na eficiência do motor (Kesgin, 2004) 

No modelo de motor estudado com a instalação do turbocompressor em seu centro aumentou 

sua eficiência em 0,28%, porém esta vantagem é muito pequena devido às grandes mudanças 

necessárias na construção do motor e desvantagens referentes à manutenção. 

 

Figura 2-13 - Efeito do posicionamento do turbo na pressão média efetiva indicada em cada cilindro 

(Kesgin, 2004) 

A contra-pressão e perdas de carga na turbina deve ser mantida no menor valor possível assim 

como as perdas de carga antes do compressor para que seja evitada diminuição na eficiência 

do motor. 
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Figura 2-14 - Efeito da contra-pressão na saída da turbina na eficiência do motor e eficiência 

volumétrica (Kesgin, 2004) 

 

Figura 2-15 - Efeito das perdas de carga antes do compressor na eficiência do motor e eficiência 

volumétrica (Kesgin, 2004) 

Na análise realizada por Silva et al. (2008) foram estudadas estratégias para reduzir consumo 

de combustível e emissões em veículos a gasolina de baixa carga. As medidas são frenagem 

regenerativa, corte de combustível em marcha lenta, sistema star/stop, downsizing e 

sobrealimentação. 

Referente ao downsizing e turbocompressão, foram analisadas 5 classes típicas de veículos 

europeus, em diversas condições de condução e foram medidos consumo de combustível e 

emissões de HC, CO, NO e CO2. As condições de cada veículo estão na tabela abaixo: 
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Tabela 2-1 - Especificações dos veículos utilizados nos testes (Silva et al., 2008) 

Os veículos foram ensaiados em três ciclos de condução diferentes, estes são IC19, Mec01 e 

NEDC, os quais são ilustrados pelos gráficos abaixo: 

 

Figura 2-16 - Ciclo de condução IC19 (Silva et al., 2008) 

 

Figura 2-17 - Ciclo de condução Mec01 versão 5.1 (Silva et al., 2008) 
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Figura 2-18 - Ciclo de condução NEDC (Silva et al., 2008) 

A simulação consiste em substituir os motores originais dos veículos com motores diminuídos 

em 20% e 40% mantendo os outros parâmetros do veículos constantes. Foi assumido que os 

motores naturalmente aspirados possuem uma diminuição de torque da mesma ordem em toda 

faixa de rotação, por exemplo um motor 20% menor tem diminuição no torque de 20%. A 

pressão de turbocompressão foi escolhida para ser 20% e 50% maiores que a pressão de 

admissão absoluta dos motores naturalmente aspirados. 

Os resultados dos testes podem ser vistos na tabela abaixo: 

Tabela 2-2- Efeitos da sobrealimentação e downsizing (Silva et al., 2008) 

Na Tabela 2-2 lê-se, para consumo de combustível por exemplo, (11-7)/(21-14) significa uma 

redução de 11% de redução no ciclo IC19 e 7% no Mec01, para um motor com downsizing de 

20%, e uma redução de 21% no ciclo IC19 e 14% de redução no ciclo Mec01, para 

downsizing de 50%. 
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Downsizing de 20% com 20 a 50% de aumento de pressão no coletor de admissão alcança 

redução de consumo de combustível de 6 a 14%, o percentual de redução do CO2 é o mesmo. 

O modelo preve redução de 2 a 4% de HC, 7 a 20% de CO, 8 a 23% de NOx. 

Downsizing de 40% com 20 a 50% de aumento de pressão no coletor de admissão alcança 

redução de consumo de combustível de 13 a 23%, o percentual de redução do CO2 é o 

mesmo. O modelo preve redução de 4 a 8% de HC, 15 a 35% de CO, 15 a 37% de NOx. 

Quão menor a velocidade dos veículos (ciclo de condução congestionado IC19) maiores são 

os benefícios associados ao downsizing e a turbocompressão. Emissões de HC são as menos 

afetadas, elas diminuíram na ordem de 2 a 7%. A redução de HC aumenta quando a 

velocidade média aumenta, provavelmente devido a melhora no processo de combustão e 

menos “misfire” alcançados nessas condições. Percentuais de redução de CO e NOx são 

similares para todos os casos simulados e podem chegar a 20%. 

A tabela 2-3 mostra os percentuais de redução de consumo de combustível, nos diversos 

modelos de veículo em cada ciclo, utilizando turbocompressor e downsizing: 

 

Tabela 2-3 - Redução de consumo de combustível em cada ciclo de condução (Silva et al.,2008) 

Conforme Silva et al. (2008) o custo estimado da implementação destas melhorias 

tecnológicas é de 500 a US$600.  

A maior solicitação térmica e mecânica de um motor sobre-alimentado e reduzido pode 

sensivelmente diminuir sua durabilidade, adequação das especificações do material e projeto 

do bloco, camisas, pistão, virabrequim, bronzinas, bielas, juntas em geral etc., seriam 

necessárias visando manter a confiabilidade do motor. 
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2.2.2 Taxa de compressão variável 

Atualmente motores com taxa de compressão variável não estão presentes em veículos 

produzidos em larga escala apesar das pesquisas e patentes que vêm sendo feitas por décadas. 

Variando-se a taxa de compressão de um MCI obtêm-se diversos benefícios como aumento de 

torque, potência e rendimento térmico além da diminuição do consumo especifico e da 

temperatura de escape, conforme estudo de Costa e Sodré (2010) onde foi ensaiado um motor 

de quatro cilindros, 1.0 L, nas taxas de compressão 10:1, 11:1, e 12:1. No caso a variação da 

taxa de compressão foi obtida através do uso de diferentes pistões. 

Foram utilizados como combustíveis uma mistura de 22% de etanol anidro e 78% de gasolina 

(E22) e etanol hidratado (E100), e estes obtiveram os resultados mostrados na Figura 2-19: 

 

Figura 2-19 - Curva de Torque x Rotação (Costa; Sodré, 2010) 

No gráfico anterior se verifica aumento do torque diretamente proporcional ao aumento da 

taxa de compressão, pois foi respeitado no ensaio o limite de detonação do combustível não 

prejudicando a performance do motor.Obtém-se o maior torque utilizando etanol hidratado 

(E100) como combustível. Nota-se também maior pressão média efetiva nos cilindros 

conforme aumento da taxa de compressão. Com o uso de etanol hidratado (E100) foram 

obtidas as maiores pressões médias efetivas quando o motor passa dos 4000 rpm. 

ROTAÇÃO (rpm) 
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Em relação à potência nota-se aumento significativo nas rotações mais altas, na taxa de 12:1 

em ambos os combustíveis, nas rotações mais baixas não houve diferença significativa nos 

valores obtidos para a potência, conforme mostra a Figura 2-20. 

 

Figura 2-20 - Curva de Potência x Rotação (Costa; Sodré, 2010) 

Com o uso do combustível E22 não houve melhoras significativas no consumo específico de 

combustível. No ensaio do motor com E100 e taxa de compressão 12:1, verifica-se expressiva 

diminuição do consumo específico, conforme pode ser visto na figura 2-21. 

 

Figura 2-21 - Curva de Consumo Específico x Rotação (Costa; Sodré, 2010) 
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A eficiência térmica mostrou-se maior nos ensaios com maior taxa de compressão e com a 

utilização de E100 obteve-se o maior rendimento térmico, conforme ilustra a Figura 2-22. 

 

Figura 2-22 - Curva Rendimento Térmico x Rotação (Costa; Sodré, 2010) 

Um estudo realizado por Yücesu et al. (2006) utilizando um motor monocilíndrico da marca 

Hydra ciclo Otto com máxima potência de 15 kW, onde o mesmo foi submetido a testes em 

plena carga (WOT) variando a taxa de compressão de 8:1 até 13:1, nas rotações de 2000, 

3500 e 5000 rpm, como combustível para os testes foram utilizados gasolina pura (E0), e 

misturas de gasolina e etanol, E10, E20, E40 e E60, mostra os benefícios da variação da taxa 

de compressão. 

Conforme a Figura 2-23 ocorre um aumento expressivo no torque do motor a medida que se 

aumenta a taxa de compressão, há um aumento de 14% no torque comparando a taxa de 8:1 

com a de 13:1 quando se utiliza E40 ou E60 como combustível. A maior diminuição de 

consumo específico foi obtida no ensaio com E40, onde foi possível reduzir em 15% o valor 

encontrado na taxa de 8:1. 
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Figura 2-23 - Curva de torque e consumo específico a 2000 rpm (Yücesu et al., 2006) 

Nos ensaios a 3500 e 5000 rpm o máximo aumento de torque foi obtido com E60, e houve 

aumento de 19,2% e 21,5% a 3500 e 5000 rpm respectivamente. Utilizando E0 a melhora no 

consumo especifico foi por volta de 10,4% e 13,6% nas rotações de 3500 e 5000 rpm. 

A maior redução no consumo específico foi durante os testes com E60, no qual reduziu-se o 

consumo específico na ordem de 14,7% e 17% nas rotações de 3500 e 5000 rpm 

respectivamente, conforme pode-se observar nas figuras 2-24 e 2-25. 

 

Figura 2-24 – Curva de torque e consumo específico a 3500 rpm (Yücesu et al., 2006) 
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Figura 2-25 - Curva de torque e consumo específico a 5000 rpm (Yücesu et al., 2006) 

A variação da taxa de compressão de acordo com o combustível e regime de operação é uma 

alternativa para otimização da eficiência do MCI, pois pode-se extrair maior energia do 

combustível de acordo com sua capacidade anti-detonante e adequar a taxa de compressão 

conforme a rotação e carga do motor. 

2.2.2.1 Sistemas de variação da taxa de compressão 

A busca por um MCI com maior eficiência ao mesmo tempo em que a potência deve ser 

mantida ou até mesmo aumentada tem gerado diversos mecanismos periféricos, destacando-se 

os dispositivos para variação da taxa de compressão que serão o objeto de estudo. 

Um estudo realizado por Yamin e Dado (2003) sobre um sistema de variação da taxa de 

compressão o qual consiste na variação do curso do pistão conforme Figura 2-26. 
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Figura 2-26 - Sistema de Variação do Curso do Pistão (Dado; Yamin, 2003) 

Conforme Figura 2-26, a taxa de compressão é ajustada através da variação da cota Y do 

ponto O2. O sistema opera com alta taxa de compressão quando o motor está com alta carga e 

taxa menor quando opera em baixa carga. 

Através das simulações matemáticas do sistema apresentado provou-se ser possível obter 

taxas de compressão partindo de 6,82:1 quando a cota Y (Posição do pino de controle) está no 

valor máximo de 25 mm e quando a posição do pino de controle está no valor mínimo, Y = 0, 

a taxa de compressão obtida é 10. 

O modelo de simulação foi conduzido sob as hipóteses do motor trabalhar em máxima 

aceleração, mistura ar/combustível estequiométrica.Visando evitar detonação, o motor foi 

simulado na faixa de 1000 a 3500 rpm, e os dados obtidos foram comparados com as 

condições originais do modelo com taxa de compressão de 8,5:1. 

Foi constatado que conforme se controla a taxa de compressão, ocorre aumento no 

rendimento volumétrico em baixa rotação, redução no consumo específico, aumento da 

eficiência térmica e aumento de potência conforme Figura 2-27, onde B/S significa a relação 

do diâmetro pelo curso do cilindro (bore/stroke).: 
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Figura 2-27 - Variação da Potência x Rotação do motor (Dado; Yamin, 2003) 

A Figura 2-28 mostra a patente da Ford para variação da taxa de compressão, este sistema 

utiliza um pistão secundário para controle da TC, e é sugerido que o pistão se mantenha numa 

posição correspondente a TC ótima para uma condição específica. No entanto o sistema 

requer um cilindro de curso finito e levanta questões a respeito de vedação e durabilidade. 

 

Figura 2-28 - Sistema Ford de Variação da Taxa de Compressão (Roberts, 2003) 
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O sistema ilustrado na Figura 2-29 é um conceito idealizado pela Volvo/Alvar no qual um 

pistão secundário é movido continuamente à metade da velocidade do virabrequim e pode 

utilizar o eixo de comando para instalação das bielas dos pistões secundários. A variação de 

fase entre os pistões secundários e o virabrequim permite a obtenção da TC requerida. 

 

Figura 2-29 - Sistema de Variação da TC Volvo/Alvar (Roberts, 2003) 

Este mecanismo apresenta a pequena mudança nas peças internas do motor e no processo de 

fabricação, porém também possui diversas desvantagens como introdução de elementos 

adicionais na câmara de combustão ameaçando a geometria ideal e a configuração das 

válvulas, controle de emissões indeterminado e perda por atrito devido ao movimento dos 

pistões secundários assim diminuindo o rendimento do motor. 

Existe também a possibilidade de se variar a TC a partir da variação da altura do pistão. Esta 

alternativa é a mais atrativa para a produção de motores com TC variável, pois requer as 

menores mudanças na arquitetura do motor quando comparada com as outras opções, porém 

acarreta aumento significativo das massas reciprocantes e a necessidade de variar a altura do 

pistão com o mesmo em alta velocidade. Geralmente soluções usando a hidráulica utilizando 

o óleo do motor são propostas, no entanto um controle preciso da vazão de óleo é o grande 

desafio. 

A Figura 2-30 mostra o sistema de variação da taxa de compressão a partir da variação da 

altura do pistão. 
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Figura 2-30 - Sistema de variação da altura do pistão (Roberts, 2003) 

Outro modo para variação da TC que vem sendo estudado é a substituição das bielas 

convencionais por bielas de duas partes, onde a parte superior se conecta ao pistão e a inferior 

à árvore de manivelas, controlando o raio do ponto de união das duas partes da biela obtém-se 

diferentes alturas de biela e consequentemente diferentes taxa de compressão, as figuras 2-31 

e 2-32 mostram o esquema dos sistemas propostos pela Peugeot e pela Nissan 

respectivamente: 

 

Figura 2-31 - Sistema Peugeot de Variação da Taxa de Compressão (Roberts, 2003) 
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Figura 2-32 - Sistema Nissan de Variação da Taxa de Compressão (Roberts, 2003) 
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2.2.3 Injeção direta 

Conforme Zhao et al. (1999) devido a crescente busca para redução de consumo de 

combustível em motores de combustão interna engenheiros automotivos se esforçam para 

desenvolver novas tecnologias visando atender futuras legislações ambientais. Pesquisas 

mostram que uma alternativa para este requisito é a implementação da injeção direta, em 

motores 4 tempos com ignição por faísca, nestes motores é injetado o combustível 

diretamente dentro do cilindro gerando a mistura ar-combustível inflamável no tempo da 

ignição. 

Na Figura 2-33 abaixo é mostrado o esquema de posicionamento do injetor e a maneira como 

o combustível é injetado comparando um sistema tradicional, injeção sobre a válvula de 

admissão (indireta), ao sistema de injeção direta: 

 

Figura 2-33 - Comparativo entre injeção indireta e injeção direta (Zhao et al.,1999) 

Este tipo de motor possui maior tolerância para combustíveis de menor octanagem, devido a 

menor temperatura da câmara durante a injeção. Trabalhos iniciais focam no desenvolvimento 

de motores multi-combustível. De maneira similar aos motores diesel a potência de saída é 

controlada pela variação de combustível injetada nos cilindros. O ar admitido não é 

comprimido de maneira significativa, desta maneira minimizando o trabalho negativo de 

compressão do ciclo, dependendo da taxa de compressão. Através do alinhamento relativo 

entre vela de ignição e injetor de combustível processos de combustão otimizados podem ser 

obtidos. 
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Na figura 2-34 abaixo é mostrado o layout típico de um sistema de injeção direta de 

combustível: 

 

Figura 2-34 - Exemplo de layout de um sistema de injeção direta (Zhao et al., 1999) 

De acordo com Zhao et al. (1999) as vantagens teóricas dos motores com injeção direta em 

relação a injeção indireta são: 

- Economia de combustível de até 25% dependendo do ciclo de teste, proveniente de menor 

perda por bombeamento, menor perda de calor, maior taxa de compressão, menor octanagem 

necessária, maior eficiência volumétrica. 

- Melhor resposta em regimes transientes, oriunda de menor enriquecimento da mistura em 

acelerações (ausência de filme de combustível no coletor). 

- Maior controle da mistura ar-combustível, o que gera partidas mais rápidas e menor 

quantidade de combustível injetado em partidas frias. 

- Redução no nível de emissões, menor emissão de hidrocarbonetos não queimados devido a 

partida a frio e menor emissão de CO2. 

- Maior potencial para otimização do sistema. 
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Em seu trabalho Zhao et al. também enumera as dificuldades do desenvolvimento dos 

motores com injeção direta, as quais são: 

- Dificuldade no controle da combustão na faixa de operação requerida. 

- Alta complexidade de controle e tecnologias de injeção para as constantes mudanças de 

carga na operação do motor. 

- Relativamente alta formação de depósitos no injetor e/ou incrustrações provenientes da 

injeção. 

- Relativamente alta emissão de HC com baixa carga. 

- Relativamente alta emissão de NOx com alta carga. 

- Formação de carvão (soot) em operações com alta carga. 

- Alto desgaste do sistema de alimentação de combustível devido a alta pressão e baixa 

lubricidade dos combustíveis. 

- Aumento do desgaste interno dos cilindros. 

- Necessidade de elevada potência e tensão elétrica para o funcionamento do sistema de 

injeção 

De acordo com Alkidas motores de combustão interna com injeção direta de combustível 

trabalham com processos de combustão otimizados e mistura ar combustível pobre em 

operação sem aceleração. 

A principais desvatagens da injeção direta são limitada rotação e carga (baixa para média), o 

que faz necessária a operação em modos de combustão mistos, além da mistura pobre e baixa 

temperatura do fluxo de escape, o que requer tecnologias de pós-tratamento específicas. Um 

exemplo simples de estratégia de combustão mista é a operação com mistura pobre em baixa 

carga e rotação e operação com mistura estequiométrica em alta carga e quaisquer cargas 

quando em alta rotação. 

A Figura 2-35 mostra os modos de operação de um motor de injeção direta, conforme Alkidas 

(2007). Visando otimizar o consumo de combustível, conforme mencionado anteriormente, o 

motor opera com mistura pobre, modo estratificado (stratified mode) e modo enxuto (lean 
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mode), em baixa rotação e carga, e opera no modo estequiométrico 

(stoichiometric/homogenous mode) quando em altas rotações e carga. Na combustão 

homogênea a razão ar/combustível é mantida próxima a 1, ou seja, a quantidade exata de ar é 

admitida para uma combustão completa. A combustão estratificada é caracterizada pela razão 

ar/combustível acima de 1, ou seja maior quantidade de ar é admitida. 

 

Figura 2-35- Modos operação em um motor de injeção direta (Alkidas, 2007) 

Alkidas cita em seu trabalho que os motores com injeção direta possuem três tipos de sistema 

de combustão de acordo com o mecanismo que favorece a formação da mistura, sendo: 

orientado pelo ar (air-guided), orientado pela parede (wall-guided) e orientado pelo spray 

(spray-guided). A Figura 2-36 mostra o design de cada sistema de combustão abordado pelo 

autor. 

 

Figura 2-36 - Sistemas de combustão (Alkidas, 2007) 
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Nos sistemas orientados pelo ar e pela parede o injetor é instalado distante da vela de ignição, 

e o spray de combustível é direcionado para a vela pelo movimento do ar do cilindro ou pela 

interação do spray com a cavidade na cabeça do pistão. No sistema orientado pelo spray, a 

proximidade entre vela e injetor fornece uma melhor relação entre preparação da mistura 

ar/combustível e ignição.  

A primeira geração de motores com injeção direta para produção possui sistema de combustão 

orientado pela parede. Já existem projetos que utilizam sistema de combustão orientados pelo 

spray devido a potencial melhoria em consumo de combustível, combutão estratificada e 

menor nível de emissões. 

Simulações eletrônicas comparando um motor com injeção direta com taxa de compressão 

11,2:1 e um motor convencional com taxa de compressão de 9,4:1, mostram que o motor com 

injeção direta tem eficiência 15% maior e consequentemente 15% melhor em consumo de 

combustível. A Figura 2-37 abaixo mostra a influência de vários fatores na eficiência do 

motor. 

 

Figura 2-37 - Fatores que contribuem na eficiência do motor com injeção direta (Alkidas, 2007) 

Interpretando a figura 2-37, as contribuições positivas na eficiência do motor com injeção 

direta resultam da taxa de compressão (CR), transferência de calor (HT), propriedades da 

mistura (PROP) e bombeamento (PUMP), enquanto contribuições negativas foram obtidas da 

combustão (COMB) e atrito / fricção (FRICT). 

Sistemas de injeção direta de gasolina possuem maior potência e eficiência quando 

comparados a sistemas de injeção indireta. A injeção direta de combustível na camâra de 

combustão gera maior economia de combustível pois o ar admitido é refriado de forma mais 



 

 

45

eficiente pela evaporação do combustível. Injeção direta também melhora a resistência anti-

detonação e eficiência volumétrica. Injeção direta com sistema de combustão orientado pelo 

spray permite a operação em combustão enxuta estratificada devido a característica de não 

molhar a parede dos cilindros e formar misturas inflamáveis próximas as velas de ignição 

(Park et al., 2012). 

No estudo realizado por Park et al. (2012) foram realizados ensaios de um motor com injeção 

direta monocilindrico, visando investigar os efeitos das estratégias de injeção e características 

de combustão correlatas. O processo de combustão orientado pelo spray foi realizado com um 

injetor piezo elétrico e uma vela de ignição posicionado próxima do injetor posicionado no 

centro da câmara de combustão. 

Os ensaios foram feitos em uma larga faixa de parâmetros de injeção, incluindo pressão e 

tempo de injeção. A Tabela 2-4 mostra as especificações do motor utilizado no testes. 

 

Tabela 2-4- Especificações do motor utilizado nos testes (Park et al.,2012) 

Na Figura pode ser visto o esquema das instalações onde os testes foram realizados. 

 

Figura 2-38 - Esquema da instalação e montagem do motor para ensaio (Park et al.,2012) 

As condições de operação do motor durante os ensaios podem ser verificadas na Tabela 2-5, 

onde IMEP (indicated mean effective pressure – pressão média efetiva indicada), BTDC 
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(before top dead center – antes do ponto morto superior), CAD (crank angle degree – ângulo 

do virabrequim). 

 

Tabela 2-5- Condições de operação do motor nos ensaios (Park et al.,2012) 

A temperatura do motor foi mantida em 82,5 ± 2,5 ºC, após aquecimento. A razão ar 

combustível foi variada de λ=1,0 com incremento de 0,5 até o limite de combustão enxuta. 

Nos gráficos abaixo são mostrados os resultados dos testes executados, onde ISFC (indicated 

specific fuel consumption – consumo específico de combustível indicado). Com λ = 1,5 houve 

aumento no consumo específico devido a baixa concentração de oxigênio da zona de reação, a 

mistura pobre resultou em “misfire” com injeção adiantada, combustão estável foi possível 

com o atraso na injeção e uma área localmente rica. 

 

Figura 2-39 - Gráfico Consumo especifico x Ângulo de ignição em diferentes razões ar combustível 

(Park et al., 2012) 
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Figura 2-40 - Estabilidade da combustão x Razão ar combustível em diferentes pressões de injeção 

(Park et al., 2012) 

 

Figura 2-41 - Gráfico concentração de NOx x Razão ar combustível em diferentes pressões de injeção 

(Park et al., 2012) 
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Figura 2-42 - Gráfico concentração de HC no escapamento x Razão ar combustível em diferentes 

pressões de injeção (Park et al., 2012) 

 

Figura 2-43 - Gráfico Opacidade x Razão ar combustível em diferente pressões de injeção (Park et al., 

2012) 
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Figura 2-44 - Consumo específico e coeficiente de variação da pressão média efetiva indicada x 

Ângulo de ignição a 20 MPa de pressão de injeção e razão ar combustível de 2,5 (Park et al., 2012) 

 

Figura 2-45 - NOx e HC x Ângulo de ignição a 20 MPa de pressão de injeção e razão ar combustível 

de 2,5 (Park et al., 2012) 

Park et al. (2012) conclui que os tempos de injeção e ignição são altamente relacionados e 

sensíveis à eficiência da combustão pois a ignição atrasada ou adiantada resulta na formação 

inadequada da mistura próxima a vela de ignição. Em condição de mistura enxuta com λ = 2,0 

os pontos de injeção e ignição foram programados em 40º antes do PMS. Na pressão de 

injeção de 20 MPa é possível criar uma mistura suficientemente rica para ignição próxima a 

vela até mesmo em condições de mistura muito pobre, entretanto o limite de flamabilidade é 

restrito em λ = 1,5 com 10 MPa e λ = 2,0 com 15 MPa devido a baixa atomização do 

combustível. Na região de combustão enxuta com estrtégia de injeção atrasada, redução da 
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emissão de fumaça não foi alcançada quando a pressão de injeção foi elevada a 20 MPa, 

filtros de material particulado deverão ser utilizados para atender a regulamentação de 

emissões. 
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2.2.4 Coletor de admissão variável 

Conforme Heywood (1988) um coletor de admissão consiste de um tubo de entrada, onde é 

fixado o corpo de borboleta, e neste são ligados os dutos que levam o ar ou mistura 

ar/combustível para os cilindros. A figura 2-46 ilustra um coletor de admissão anteriormente 

explicado. 

 

Figura 2-46 - Coletor de admissão (BLOG DE CARROS E MOTOS, 2014) 

Importantes critérios de design são baixa resistência ao escoamento de ar, boa distribuição de 

ar e combustível entre os cilindros, suficiente mas não excessivo aquecimento para assegurar 

adequada vaporização de combustível (Heywood, 1988). 

No estudo de Ceviz (2006) foi ensaiado um motor variando-se o volume do tubo de entrada  

do coletor de admissão, para servir de teoria de base para o design de coletores de admissão 

variável. As especificações do motor utilizado nos testes podem ser visualizadas na Tabela 2-

6. 

 

Tabela 2-6 - Especificações do motor para teste (Ceviz, 2006) 
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O primeiro experimento foi feito com o coletor de admissão original, o segundo e terceiro 

teste foram feitos com adição de 90 e 180 cm3 ao volume do tubo de entrada do coletor de 

admissão respectivamente. A rotação do motor foi regulada através da mudança de posição da 

borboleta de aceleração, o teste foi feito nas rotações de 1250, 1500, 2000, 2500 e 3000 rpm 

para cada volume adicionado ao tubo de entrada do coletor de admissão, os volumes 

adicionais foram istalados entre o coletor e o  corpo de borboleta respeitando a geometria 

original do coletor. 

Nos gráficos abaixo serão apresentados os resultados dos testes: 

 

Figura 2-47 – Gráfico Torque x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada do coletor de 

admissão (Ceviz, 2006) 

A Figura 2-47 mostra influência do coletor no torque, variação do volume do tubo de entrada 

gerou aumento de torque, com a adição de 180 cm3 existe um maior aumento entre 1700 e 

2600 rpm, porém após 2600 rpm o efeito do aumento de volume na pressão de admissão 

torna-se pior e o motor perde performance. 
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Figura 2-48 – Gráfico Potência x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada do coletor de 

admissão (Ceviz, 2006) 

 

Figura 2-49 –Gráfico Pressão média efetiva x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada 

do coletor de admissão (Ceviz, 2006) 

A figuras 2.-48 e 2-49 mostram aumento da potência e pressão média efetiva, com o aumento 

do volume do coletor. 
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Figura 2-50 – Gráfico Consumo específico x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada 

do coletor de admissão (Ceviz, 2006) 

 

Figura 2-51 – Gráfico Eficiência térmica x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada do 

coletor de admissão (Ceviz, 2006) 

As Figuras 2-50 e 2-51 apresentam o consumo específico de combustível e eficiência térmica, 

pode-se notar melhora na eficiência com o uso de volume adicional no coletor, entretanto há 

queda de rendimento com a adição de volume de 180 cm3 próximo a 2500 rpm. 



 

 

55

 
Figura 2-52 – Pressão de admissão no coletor x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada 

do coletor de admissão (Ceviz, 2006) 

A principal razão da variação no funcionamento do motor é devido ao aumento de pressão no 

coletor de admissão, esse aumento provoca maior entrada de ar nos cilindros portanto a razão 

ar combustível relativa aumenta, o aumento da pressão pode ser visto na Figura 2-52. 

 

Figura 2-53 – Gráfico Emissão de CO x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada do 

coletor de admissão (Ceviz, 2006) 
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Figura 2-54 – Gráfico Emissão de CO2 x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada do 

coletor de admissão (Ceviz, 2006) 

 

Figura 2-55 – Gráfico Emissão de HC x Rotação em três diferentes volumes de tubo de entrada do 

coletor de admissão (Ceviz, 2006) 

A Figuras 2-53 a 2-55 mostram o comportamento das emissões devido as modificações no 

coletor, houve diminuição nas emissões de CO e HC e aumento em CO2. 

No estudo de Ceviz e Akin (2010) foi desenvolvido e testado um mecanismo controlado 

eletronicamente para variar o comprimento do tubo de entrada do coletor de admissão. Nos 

testes foi utilizado um motor com injeção eletrônica multi ponto indireta. As características do 

motor podem ser vists na Tabela 2-7. 
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Tabela 2-7 - Especificações do motor usado no teste (Ceviz e Akin, 2010) 

No ínicio dos testes a borboleta de aceleração teve ¾ de abertura para o motor chegar a sua 

rotação máxima, quando o motor estabilizou foram conduzidos testes com o coletor original. 

O motor recebia carga do dinamômetro gradativamente, a faixa de rotação iniciava em 1500 

rpm e chegava a 5000 rpm com intervalo de 500 rpm. Os ensaios foram feitos separadamente 

com adição no comprimento do coletor de 16 mm (40 cm3), 32 mm (80 cm3), 48 mm (120 

cm3) e 64 mm (160 cm3), a adições de comprimento respeitam a geometria orinal do coletor. 

 

Figura 2-56 - Representação esquemática do sistema de variação de comprimento do coletor de 

admissão (Ceviz e Akin, 2010) 
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Figura 2-57 - Representação 3D do sistema de variação de comprimento do coletor de admissão 

(Ceviz e Akin,2010) 

As figuras 2-56 e 2-58 ilustram o sistema desenvolvido por Ceviz e Akin (2010), o sistema 

interliga o corpo de borboleta e o coletor, no sistema o corpo de borboleta se move 

linearmente em resposta ao comando do módulo para definir o comprimento adequado para a 

condição do motor, quando em baixa rotação o sistema alonga o comprimento e em alta 

rotação diminui o comprimento. 

Os resultados dos testes serão mostrados através dos gráficos a seguir, visando provar 

experimentalmente a efetividade da tecnologia. 

 

Figura 2-58 – Gráfico Eficiência térmica x Rotação em três comprimentos diferentes do coletor de 

admissão (Ceviz e Akin, 2010) 
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Figura 2-59 – Gráfico Consumo específico x Rotação em três comprimentos diferente do coletor de 

admissão (Ceviz e Akin, 2010) 

 

Figura 2-60 – Gráfico Torque x Rotação em três comprimentos diferente do coletor de admissão 

(Ceviz e Akin, 2010) 
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Figura 2-61 – Gráfico Potência x Rotação em três comprimentos diferente do coletor de admissão 

(Ceviz e Akin, 2010) 

 

Figura 2-62 – Gráfico Eficiência térmica x Rotação em cinco comprimentos diferente do coletor de 

admissão (Ceviz e Akin, 2010) 
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Figura 2-63 – Gráfico Consumo específico x Rotação em cinco comprimentos diferente do coletor de 

admissão (Ceviz e Akin, 2010) 

Os gráficos mostram melhoria no consumo específico do motor e eficiência térmica para 

aumento no comprimento do coletor de até 32 mm em baixas rotações, porém aumento no 

comprimento além disso piorou a eficiência do motor. Em rotações médias e altas não há 

mudanças expressivas no comportamento do motor. 

O coletor de admissão variável é uma boa solução para a operação de veículos em condição 

urbana, onde opera-se com baixas velocidades e rotação do motor e alta carga (Ceviz e Akin, 

2010). 
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3 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram apresentadas soluções tecnológicas, em desenvolvimento ou já 

implementadas em automóveis em produção, as quais visam aumento de eficiência energética 

dos motores de combustão interna. 

Conforme mencionado anteriormente exigências mercadológicas e legislação ambiental 

gradativamente mais rigorosa no que tange a consumo de combustível e emissão de gases 

poluentes, obrigam a indústria a buscar meios de atender tais requisitos de maneira a manter 

custo acessível de seus produtos e preservar sua performance percebida pelo cliente. 

A pesquisa realizada mostra, através dos testes e simulações feitas pelos pesquisadores, que 

ainda existem oportunidades de adoção de novas tecnologias visando reduzir consumo de 

combustível e emissão de poluentes em veículos produzidos em larga escala, as quais ainda 

não possuem grande penetração no mercado devido o custo. 

Conclui-se também que a diminuição (downsizing) dos motores de combustão interna atrelada 

a uma ou mais soluções tecnológicas apresentadas neste trabalho são alternativas bastante 

viáveis para o prolongamento da vida deste tipo de propulsor, uma vez que a indústria 

demonstra que a completa eletrificação do trem de força é o caminho a ser seguido em um 

futuro, não se sabe quão próximo. 
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