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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia automotiva e consequentemente com a popularização dos 

sobrealimentados, os motores ciclo Otto sofreram uma grande transformação construtiva e pas-

saram a melhorar a sua eficiência energética. Nesse campo, os motores turbo apresentam um 

melhor rendimento e menor emissão se comparado com os motores aspirados. Contudo, como 

o sistema turbo de um veículo é acionado pela saída de escape do motor, a curva de eficiência 

do turbo é melhor em altas rotações e não em baixas rotações. 

O objetivo deste projeto é desenvolver e implementar um sistema de turbo compressão 

de ar para ser adaptado num motor Otto aspirado e aumentar a eficiência volumétrica tanto em 

baixa quanto em altas rotações. A proposta é instalar um sistema de assistência elétrica com um 

motor Brushless de alta rotação acoplado no eixo de um turbocompressor. Como resultado, 

espera-se um melhor desempenho no motor, aliado a um baixo consumo de combustível e baixo 

nível de emissões. 

A metodologia proposta será experimental, na qual pretende-se adaptar mecanicamente 

um motor Brushless de alta rotação diretamente no eixo de um Turbocompressor mecânico. O 

motor elétrico será controlado por um driver de potência que ajustará a rotação de acordo com 

o regime do motor. O controle será feito pelo Arduino, este será empregado para se ajustar em 

relação aos valores fornecidos pelo veículo a ser testado, dessa forma a rotação do motor elé-

trico deverá ser corrigida. Assim, quando o motor estiver em baixa rotação o sistema turbo 

assistido fornecerá um volume extra de massa de ar para compensar as perdas. 

Palavras-chaves: Compressor, eficiência, turbocompressor, sobrealimentador, aspirado. 
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ABSTRACT 

With the advance of automotive technology and consequently the popularization of su-

perchargers, the Otto motors suffered a great constructive transformation and they passed to 

better its energetic efficiency. The engines powered by turbochargers have a better performance 

and lower emissions is compared with the aspirated engines. However, as the turbocharger sys-

tem of a vehicle is driven by the engine exhaust outlet, the turbo efficiency curve is better at 

high rotations and not at low rotations. 

The objective of this project is to develop and implement an air compression turbocharge sys-

tem to be adapted to an engine Otto aspirated and increase volumetric efficiency both in low 

and in high rotations. The proposal is to install an electric assist system with a brushless motor 

coupled to the high speed shaft of a turbocharger. As a result, we expect a better performance 

in motor combined with low fuel consumption and low emissions. 

The proposed methodology will be experimental, in which to adapt mechanical mind-a high-

speed brushless motor directly on the shaft of a mechanical turbocharger. The electric motor is 

controlled by a power driver to adjust the speed according to the engine speed. A system based 

on an Arduino controller is used to read the Otto engine speed and adjust the rotation of the 

electric motor. Thus, when the engine is at low speed assisted turbocharger system will provide 

an extra volume of air mass to compensate for losses. 

Keywords: Charger, electrocharger, microcontroller, turbocharger, supercharger. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O turbo-compressor é uma tendência mundial no mercado automobilístico, a busca por 

veículos mais eficientes, com baixa potência tem sido o objeto de estudo de todas as empresas. 

Nas últimas décadas empresas como a Volkswagen e Ford já investiam em motores 1.0L com 

algum sistema de sobrealimentação, podemos citar modelos como o Fiesta Supercharger e o 

Gol 16V Turbo. 

Porém, nos últimos anos a busca por veículos mais eficientes ganhou um papel central 

na engenharia de desenvolvimento dessas empresas, como exemplo, apenas nos últimos dois 

anos, foram lançados diversos modelos, equipados motores 3 ou 4 cilindros agregados com um 

sistema turbocompressor, modelos como UP! 1.0L-TSI, Golf MK7 1.4L-TSI, Jetta 1.4L-TSI, 

Audi A3 1.4L-TSFI, Focus 1.0L Ecoboost, além de vários outros. Isso representa o apelo por 

veículos com motores menores, independentes da sua categoria, apelo esse que demanda novas 

tecnologias de sobrealimentação ou o desenvolvimento de novas propostas para tecnologias já 

disponíveis no mercado. 

Na feira de Frankfurt de 2011 essa tendência já era vista em veículos que antes possuíam 

motores V12 e V8 em seus modelos, prática essa conhecida como “downsinzing”.  

O desenvolvimento de motores cada vez mais potentes e com menor consumo de com-

bustível já era adotado por marcas como AMG, Mercedes-Benz Volvo e BMW em anos ante-

riores a 2011. Hoje esse essa tecnologia busca atender também a usuários comuns. 

A partir deste crescimento, o desenvolvimento de novas alternativas que reduzam o 

custo de produção, melhorem o desempenho, eficiência e emissões dos veículos será o próximo 

objetivo a ser buscado por essas empresas. 

O objetivo deste projeto é criar um protótipo de uma possível tendência de mercado, 

focando no baixo custo do projeto e utilizando um componente já conhecido e bem difundido 

no mercado, o Turbo compressor.. 

Inicialmente se torna necessário entender várias grandezas envolvidas no processo de 

queima do combustível de um veículo, como por exemplo, massa de ar, fluxo de ar, qualidade 

da mistura, rotação do motor, para isso, componentes como Sonda Lambda, Sensor MAP, Sen-

sor MAF, Sensor Hall são essenciais para esse estudo. 
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1.1 Objetivo e motivações 

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sobrealimentador do tipo turbo-com-

pressor acionado por um motor Brushless e controlado eletronicamente. 

Uma vez que o projeto esteja montado em uma bancada, serão efetuados testes de fun-

cionamento, desempenho e eficiência, após o levantamento das curvas de funcionamento, o 

projeto será implementado em um veículo, nesta fase, será implementado a interface entre o 

projeto e o veículo, por meio dos sensores de pressão e vazão ar (MAP e MAF) 

Este protótipo permitirá avaliar o funcionamento de um dispositivo ora totalmente me-

cânico, migrando seu funcionamento para um dispositivo hibrido, possuindo partes mecânicas, 

acionadas e controladas por componentes eletrônicos, o que por sua vez resume a tendência do 

mercado de desenvolvimento automobilístico. 

A motivação principal para o desenvolvimento desse projeto é enfrentar os desafios que 

enfrentaremos daqui a alguns anos, como por exemplo frear o aquecimento global. 

Segundo o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), os veículos comerciais 

são o terceiro maior responsável pela produção de dióxido de carbono (CO2), causador do efeito 

estufa. No final de 2015, foi assinado em Paris um tratado histórico com mais de 100 países 

onde todos se comprometeram a reduzir as emissões de monóxido e dióxido de carbono. 

Portanto, toda proposta que visa reduzir as emissões de poluentes de motores de com-

bustão interna terá um apelo forte no mercado. Nessa direção entende-se que os motores turbo 

apresentam um melhor rendimento e menor emissão se comparado com os motores aspirados. 

Contudo, como o sistema turbo de um veículo é acionado pela saída de escape do motor, a curva 

de eficiência do turbo é melhor em altas rotações e não em baixas rotações. 

1.2 Conteúdo 

Este trabalho contém uma revisão dos conceitos básicos de funcionamento dos principais 

sobre alimentadores, bem como seu funcionamento mecânico e suas características principais. 

O trabalho foi dividido em 3 partes, na primeira discute-se os conceitos básicos de funcio-

namento dos sistemas sobrealimentados, conceito necessário para a compreensão. Em sequên-

cia apresenta-se a alternativa proposta bem como o conceito empregado para o desenvolvimento 
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do projeto. Na terceira parte, é apresentada a conclusão do projeto, bem como os resultados 

obtidos durante o desenvolvimento do projeto. 

1.3 Metodologia 

A metodologia proposta será experimental, na qual pretende-se adaptar mecanicamente 

um motor Brushless de alta rotação, no eixo de um Turbo-compressor mecânico. O motor elé-

trico será controlado por um Driver de potência que ajustará a rotação de acordo com o regime 

do motor. 

Um sistema baseado num Arduino será empregado para ler a rotação do motor Otto e 

ajustar a rotação do motor elétrico. Assim quando o motor estiver em baixa rotação o sistema 

turbo assistido fornecerá um volume extra de massa de ar para compensar as perdas. 

A ideia é mostrar em bancada que é possível manter a eficiência volumétrica da massa 

de ar ao longo da variação de rotação e carga do motor, melhorando significativamente o de-

sempenho do motor. 

Com os resultados esperados desse projeto, espera-se demonstrar que é possível ter um 

sistema de turbo compressão com assistência elétrica com baixo custo e que mantém a eficiên-

cia volumétrica de um motor aspirado em qualquer rotação. Dessa maneira, mantém-se a curva 

de torque e potência no melhor rendimento em toda faixa de rotação, favorecendo principal-

mente a redução de consumo de combustível. 
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2. SOBREALIMENTADORES 

2.1 O surgimento do turbocompressor 

O primeiro turbocompressor que usava como força motor o gás de escapamento foi de-

senvolvido na Suíça, entre 1909 e 1912 por Alfred J. Buchi, engenheiro-chefe do Grupo Sulzer. 

Em 1915 Alfred propôs o primeiro protótipo de um motor ciclo Diesel turboalimentado, mas 

não obteve apoio. 

No ramo aeronáutico a empresa americana "General Eletric" desenvolvia turbocompres-

sores desde 1910. Na Primeira Guerra Mundial os turbocompressores foram usados ainda com 

alguma ressalva, mas durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu o seu verdadeiro desenvolvi-

mento. 

A Garrett, marca mais conhecida de turbocompressores, foi fundada em 1936 por "Cliff" 

Garrett. Entre o fim dos anos 40 e início dos anos 50 se incumbiu de projetar pequenas turbinas 

a gás, de potência de 20 a 90cv. A empresa hoje faz parte da AlliedSignal Automotive, grupo 

americano que engloba também a Bendix, Fram e Autolite. 

  Hoje temos como fabricantes Schwitzer, IHI, Holset, KKK e a própria Garrett, dentre 

outros. Seu uso é largamente difundido em carros de passeio e corrida, caminhões, ônibus, má-

quinas agrícolas, indústrias náuticas, de mineração, de construção, bélicas, de aviação e de ge-

ração de energia.  

 Em 1952 a Cummins adotou o primeiro motor turbodiesel em um veículo desenvolvido 

para competições na Fórmula Indy 500, estabelecendo o turbodiesel como tecnologia viável. 

(Cummins History at the Indianapolis 500, 2017).  

Em 1962 a Chevrolet lançou o primeiro veículo de passeio equipado com um turbocom-

pressor, o Corvair Monza (Leonardo Cortezini, 2014). 

Em 1978 a Mercedes-Bens lançou no mercado o 300SD, primeiro veículo turbodiesel 

em veículo de passeio. (Pawel Zal, 2009). 

Após um longo período sem representatividade os veículos turboaliamentados tomaram 

o mercado automotivo, desta vez com uma tendência iniciada pelo lançamento do motor Ford 

Ecoboost com motor 1.0 em 2012. A figura 1, apresenta uma linha do tempo dos modelos cita-

dos neste capítulo. 
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Figura 1: Linha do tempo – Turbo compressor 

 

Fonte: Própria 

2.2 O surgimento do Compressor Roots 

Em 1860, os irmãos Philander e Francis Marion Roots de Connersville, Indiana, patentearam 

o design para um deslocador de ar para uso em um Alto-forno e outras aplicações industriais. O 

primeiro "Supercharger" do mundo realmente testado foi feito pelo Dugald Clerk, quem usou no 

primeiro motor dois tempos em 1878. Gottlieb Daimler recebeu uma patente alemã por equipar um 

motor à combustão com o supercompressor em 1885. Louis Renault patenteou um supercompres-

sor centrífugo na França em 1902. Anteriormente um carro de corrida equipado com o super-

compressor foi construído por Lee Chadwick de Pottstown, Pensilvânia em 1908, o qual foi 

relatado ter alcançado uma velocidade de 100 mph (160km/h). 

A primeira construção de carros com supercompressor em série do mundo foram os 

Mercedes de 6/25/40 cavalos e os Mercedes de 10/40/65 cavalos. Ambos modelos foram intro-

duzidos em 1921 e tinham supercompressores de fábrica.  

2.3 Os principais tipos de sobrealimentadores 

Existem três tipos básicos de “compressor” usados nos motores IC: o sobrealimentador 

acionado mecanicamente, o turboalimentador por gás de escapamento e o sobrealimentador 

com onda de pressão (BOSCH, 2004, p.528, p.529, p.532) 
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Os sobrealimentadores mecânicos comprimem o ar usando a potência fornecida pela árvore de 

manivelas, composto de um acoplamento mecânico entre o motor e o sobrealimentador, en-

quanto o turboalimentador é energizado pelos gases de escapamento acoplamento este, feito 

pelo fluido entre o motor e o turboalimentador (BOSCH, 2004). 

Ainda que o sobrealimentador por onda de pressão também derive a sua força de compressão 

dos gases do escapamento, ele requer acionamento mecânico complementar, ou seja, uma com-

binação de acoplamento mecânico e de fluido (BOSCH, 2004). 

2.3.1 O sobrealimentador centrífugo mecânico 

O compressor MKL corresponde à configuração do turboalimentador a gás de escapa-

mento. Este tipo de dispositivo é muito eficiente, assegurando a melhor relação entre as dimen-

sões da unidade e o fluxo volumétrico. Entretanto, as velocidades periféricas externas necessá-

rias para gerar a pressão significam que as velocidades de acionamento dever ser muito altas. 

Como a polia secundária de acionamento (Coeficiente de conversão 2:1 em relação à polia pri-

mária) não gira com a rapidez suficiente para acionar o um sobrealimentador centrifugo, é uti-

lizada uma engrenagem planetária de estágio único com coeficiente de aumento de velocidade 

de 15:1, para atingir as velocidades periféricas necessárias. Além disso, deve ser incluída uma 

unidade de transmissão para variar as velocidades rotacionais, caso a pressão deva ser mantida 

em um nível razoavelmente constante através de uma grande faixa de taxas de fluxo volumétrico 

(~velocidade do motor) (BOSCH, 2004, p.528). 

A necessidade de usar velocidades rotacionais extremas e os limites técnicos impostos 

na transmissão da potência de acionamento significa que a variedade de aplicações potenciais 

do sobrealimentador é limitada a motores Diesel de médio e grande deslocamento e motores à 

gasolina de carros de passeio. Este design não foi utilizado extensivamente para sobrealimenta-

dores mecânicos (BOSCH, 2004, p.528). 
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Figura 2: Sobre alimentador centrífugo mecânico 
 

 

Fonte: Catálogo HKS 

2.3.2 Sobrealimentadores com deslocamento positivo 

Os sobrealimentadores com deslocamento positivo (MVL) operam com ou sem com-

pressão interna. Os sobrealimentadores com compressão interna incluem compressor com pistão 

alternativo, tipo parafuso, com pistão rotativo e com a pá deslizante. O sobrealimentador Roots 

é um exemplo de uma unidade sem compressão interna. Todos os sobrealimentadores com des-

locamento positivo tem certas características em comum, como mostrado na figura de um so-

brealimentador Roots (BOSCH, 2004, p.528). 

As curvas para a velocidade rotacional constante nLAD=const na curva característica e 

p2/p1 contra V são extremamente íngremes, indicando que os aumentos na relação de pressão 

p2/p1 são acompanhados apenas por leves reduções no fluxo volumétrico V. A extensão precisa 

da queda no volume do fluxo é determinada basicamente pela eficiência da vedação de folga 

(perda da contrapressão). É uma função da relação de pressão p2/p1 e do tempo, não sendo 

influenciada pela velocidade rotacional (BOSCH, 2004, p.528). 

A relação de pressão p2/p1 não depende da velocidade rotacional, em outras palavras, 

taxas de alta pressão também podem ser geradas com taxas baixas de fluxo volumétrico 

(BOSCH, 2004, p. 529). 

O fluxo volumétrico V é independente da taxa de pressão e é de certa forma diretamente 

proporcional à velocidade rotacional (BOSCH, 2004, p.529). 
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A unidade mantém a estabilidade através de sua faixa operacional. O compressor com 

deslocamento positivo opera em todos os pontos da curva característica p2/p1-V de acordo com 

as dimensões do sobrealimentador (BOSCH, 2004, p.529). 

Figura 3: Curva característica para sobrealimentadores Roots 

 

Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 

2.3.3 O Sobrealimentador Roots 

Os pistões rotativos com duas pás do sobrealimentador Roots operam sem contato direto 

entre si ou com a carcaça. O tamanho da folga da vedação é determinada pelo design, escolha 

de materiais e tolerâncias de fabricação. Um conjunto externo de engrenagens sincroniza o mo-

vimento dos dois pistões rotativos (BOSCH, 2004, p.529). 

Figura 4: Seção transversal de um sobrealimentador Roots 

 

 Fonte: Site Schaeffler 
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2.3.4 Sobrealimentadores com pás deslizantes: 

No sobrealimentador com pá deslizante, um motor montador excentricamente aciona as 

três pás deslizantes montadas centralmente: o movimento excêntrico assegura a compressão in-

terna pode ser variada para qualquer excentricidade definida, alterando a posição da extremidade 

de saída A na carcaça (BOSCH, 2004, p.529). 

Figura 5: Sobrealimentador com pas deslizantes 

 

 Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 

2.3.5 Sobrealimentador tipo espiral: 

O sobrealimentador espiral utiliza um elemento de deslocamento montado excentrica-

mente, que é projetado para responder à rotação de eixo de avanço, girando em um padrão os-

cilante excêntrico duplo. Na sequência, as câmaras de serviço se abrem para alimentação, se 

fecham para transporte e se abrem novamente para descarga no cubo. As espirais podem ser 

prolongadas além do comprimento mostrado na figura, para assegurar a compressão interna.O 

elemento de deslocamento é acionado por um eixo auxiliar, acionando por correia e lubrificado 

pelo circuito de óleo do motor. A vedação radial é feita através de folgas, enquanto as tiras de 

vedação laterais asseguram a vedação axial (BOSCH, 2004, p.529).  
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Figura 6: Sobrealimentador espiral 

 

 Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 

2.3.6 Sobrealimentador com pistão rotativo: 

O sobrealimentador com pistão rotativo incorpora um pistão rotativo que se move em 

torno de um eixo interno. O rotor interno acionado (pistão rotativo) gira através de um padrão 

excêntrico no rotor externo cilíndrico. As relações do rotor em sobrealimentadores com pistão 

rotativo são de 2:3 ou 3:4. Os rotores giram em direções opostas em torno de eixos fixos, sem 

contato entre si ou com a carcaça. O movimento excêntrico permite que a unidade absorva o 

volume máximo possível (Câmara 1) para compressão e descarga (Câmara 2). A compressão 

interna é determinada pela posição da extremidade da saída A (BOSCH, 2004, p.530). 

Uma engrenagem com anel e pinhão com lubrificação por graxa sincroniza o movi-

mento do rotor interno e externo. A lubrificação permanente também é utilizada para os rola-

mentos de rolo. Os rotores interno e externo usam vedações de folga e normalmente tem algum  

tipo de revestimento. Os anéis do pistão asseguram a vedação entre a câmara de servido e caixa 

de transmissão (BOSCH, 2004, p.530). 

Os sobrealimentadores em motores IC são geralmente acionados por correia (Correia 

dentada ou V). O acoplamento é direto(serviço contínuo) ou através de embreagem(ex.: acopla-

mento operado por solenoide, acionamento requerido). A relação de giros pode ser constante ou 

pode variar de acordo com a velocidade do motor (BOSCH, 2004, p.530). 
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Os sobrealimentadores com deslocamento positivo (MVL) devem ser substancialmente 

maiores do que os sobrealimentadores centrífugos (MKL), para produzir o fluxo volumétrico 

definido. Geralmente, o sobrealimentador com deslocamento positivo mecânico é aplicado a 

motores com deslocamento médio e pequeno, onde a relação entre o volume de alimentação e 

as exigências de espaço ainda é aceitável (BOSCH, 2004, p.530). 

2.3.7 Sobrealimentadores com onda de pressão 

O sobrealimentador com onda de pressão utiliza as propriedades dinâmicas de gases, 

usando ondas de pressão para transportar energia do gás de escapamento para o ar de admissão. 

A troca de energia ocorre dentro das células do rotor (conhecido como rotor de célula ou roda 

de célula), que também depende da correia acionada pelo motor para sincronização e manuten-

ção do processo de troca de onda de pressão (BOSCH, 2004, p.530). 

Dentro do rotor com célula, o processo real de troca de energia prossegue na velocidade 

do som. Isto depende da temperatura do gás do escapamento, o que significa que é essencial-

mente uma função do torque do motor e não da velocidade do motor. Assim, o processo de onda 

de pressão é perfeitamente adaptado apenas para um porte de operação, caso seja utilizada uma 

relação de giros constante entre o motor e o sobrealimentador. Para superar esta desvantagem, 

“bolsas” projetadas apropriadamente podem ser incorporadas na parte frontal das carcaças. Es-

tas atingem altos níveis de eficiência que se estendem por uma faixa relativamente ampla de 

condições operacionais do motor e asseguram uma boa curva de reforço global (BOSCH, 2004, 

p.530). 

A troca de energia que ocorre dentro do rotor na velocidade do som permite que 

o sobrealimentador reaja rapidamente a mudanças na demanda do motor, os tempos re-

ais de reação são determinados pelos processos de alimentação nas tubulações de ar e 

de escapamento (BOSCH, 2004, p.530). 
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Figura 7: Sobrealimentador com pistão rotativo 

 

 Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 

O rotor com célula do sobrealimentador com onda de pressão é acionado pela árvore de 

manivelas do motor, através de um conjunto de correias. As paredes da célula do rotor são es-

paçadas irregularmente, para reduzir o ruído. O rotor com célula gira dentro de uma carcaça 

cilíndrica, com alimentação pelas tubulações de ar fresco e gás de escapamento dentro das ex-

tremidades respectivas da carcaça. Em um lado está a entrada de ar de baixa pressão e ar pres-

surizado, enquanto a saída de escapamento de alta pressão e a saída de gás de escapamento de 

baixa pressão estão localizados no outro lado. Os gráficos de fluxo de gás e estado ilustram o 

processo de onda de pressão em um “comprex” básico e em uma velocidade do rotor moderada 

e plena carga. O rotor de desenvolvimento e a carcaça convertem a rotação em translação. O 

gráfico de estado contém as curvas de limite para as quatro aberturas da carcaça, conforme as 

condições locais. Os gráficos do processo ideal sem perda foram realizados com a ajuda do 

processo de característica intrínseca (BOSCH, 2004, p.531). 

O rotor por onda de pressão é sobre montado com lubrificação permanente por graxa, 

com mancal localizado no lado de ar da unidade. A carcaça de ar é fabricada com alumínio, 

enquanto a carcaça de gás é fabricada de materiais NiResist. O rotor, com suas células axiais, é 

fundido através do método de moldagem com cera perdida. Um mecanismo de comando inte-

grado no sobrealimentador regula a pressão de ar de injeção, conforme a demanda (BOSCH, 

2004, p.531). 
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Figura 8:Sobrealimentador por onda de presão 

.  

Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 

2.4 Turbo alimentadores de gás de escapamento 

2.4.1 Principio operacional 

O turbo alimentador de gás de escapamento (ATL) consiste de dois turbo elementos: 

uma turbina e um compressor, instalados em um único eixo. A turbina usa a energia do gás de 

escapamento para acionar o compressor. O compressor por sua vez, aspira ar fresco que ele 

fornece aos cilindros, sob a forma comprimida. Em termos de energia, o ar e o fluxo de massa 

dos gases de escapamento representam o único acoplamento entre o turboalimentador a gás de 

escapamento e motor. A velocidade do turbo alimentador não depende da velocidade do motor, 

ela é uma função do balanceamento de energia de acionamento entre a turbina e o compressor. 

(BOSCH, 2004, p.531). 

Geralmente, a sobre alimentação aumenta a eficiência de motores de combustão interna. 

(BOSCH, 2004). 

Figura 9: Princípio de funcionamento do Turbo compressor 

 

Fonte: Catálogo Online Garrett by Honeywell 
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2.4.2 Aplicações 

Os turbo alimentadores de gás de escapamento são usados tradicionalmente para sobre 

alimentação de motores a Diesel. Entretanto, originalmente eles eram usados principalmente em 

motores para serviço pesado de caminhões, locomotivas, e navais, assim como em aplicações 

de máquinas agrícolas e de construção. No meio dos anos 70, ocorreu a primeira produção de 

motores a Diesel sobrealimentados em carros de passeio. Hoje, virtualmente todos os motores a 

Diesel fabricados na Europa são equipados com turbo alimentador e arrefecimento intermediário 

(intercooling) (arrefecimento do ar da injeção) (BOSCH, 2004, p.532). 

Por razões técnicas, a sobre alimentação de motores com ignição por centelha destinava-

se originalmente apenas a motores esportivos de alto rendimento e era raramente encontrada no 

mercado de massa. A sobre alimentação de motores à gasolina passou a fazer parte do desen-

volvimento de motor, principalmente em relação a motores pequenos e médios. Além da me-

lhoria de eficiência, um dos objetivos principais da sobre alimentação é evitar aumento no nú-

mero de cilindros do motor, influenciando positivamente, desse modo, o espaço de instalação e 

consume de combustível (BOSCH, 2004, p.532). 

Em contraste com o motor a Diesel, a sobre alimentação mecânica também é utilizada 

em motores com ignição por centelha, além da turbo alimentação, principalmente para melhorar 

o acúmulo transiente na pressão de reforço. Neste contexto, a faixa extensiva de fluxo volumé-

trico do motor com ignição por centelha (aproximadamente 1:75 da marcha lenta ao ponto de 

plena carga), tem um efeito negativo sobre o desempenho do turbo alimentador de gás de esca-

pamento. Com a introdução de motores com ignição por centelha com injeção direta de com-

bustível, a turbo-alimentação se tornou novamente uma perspectiva mais interessante, compa-

rada a outros processos de sobre alimentação (BOSCH, 2004, p.532). 

Figura 10: Sobrealimentador de gás de escapamento 

 

 Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 
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2.4.3 Design do Turbo alimentador: 
O turboalimentador de gás de escapamento consiste de 4 componentes básicos: 

- Alojamento do mancal; 

- Compressor; 

- Turbina; 

- Instalação para controle de pressão de reforço;  

(BOSCH, 2004, p.532). 

2.4.4 Alojamento do mancal: 

O alojamento do mancal acomoda os mancais e os elementos de vedação. Os turbo ali-

mentadores de gás de escapamento de alta tecnologia usualmente são equipados com um mancal 

liso projetado especificamente no conjunto radial e axial. Os mancais radiais são projetados 

como buchas lisas duplas rotativas ou como buchas lisas estacionárias. O tipo de sistema de 

mancal é selecionado em função dos requisitos referentes a característica de estabilidade, perda 

de potência e emissão de ruído. O mancal axial é constituído por uma bucha com superfície de 

múltiplas ranhuras, que é submetida a carga dos dois lados e que é lubrificada central ou indivi-

dualmente, em cada superfície com ranhura. O óleo de lubrificação é fornecido através da co-

nexão do turboalimentador ao circuito de óleo do motor. A saída de óleo é conectada diretamente 

ao coletor de óleo do cárter. Hoje, este tipo de conjunto de mancal é usado para controlar velo-

cidades rotacionais de até 300.000 rpm, de modo confiável (BOSCH, 2004, p.533). 

O eixo é equipado com anéis de pistão nas aberturas da capa, para vedação da câmara 

de óleo em relação ao exterior e para minimizar a entrada de ar de injeção ou gás de escoamento 

no interior do alimentador. Em algumas aplicações especiais, o efeito de vedação pode ser me-

lhorado através da implementação de medidas adicionais, tais como uma vedação de ar ou ve-

dação de anéis deslizantes no lado frio do compressor. Para evitar qualquer excesso de óleo, 

reduzindo os níveis globais de emissão, atualmente está sendo realizado um desenvolvimento 

intensivo para criar conjuntos alternativos de mancal, tais como mancais hidráulicos ou magné-

ticos. Considerando as velocidades extremamente altas envolvidas, os mancais com rolamento 

estão sendo excluídos para turbo alimentadores pequenos (BOSCH, 2004, p.533). 

Não são necessárias medidas adicionais de arrefecimento para assegurar a operação efi-

ciente dos conjuntos de mancal sob condições operacionais padrão. i.e, em temperaturas do gás 

de escapamento de até 800°C. As temperaturas relevantes podem ser mantidas abaixo dos níveis 

críticos através de dispositivos, tais como blindagem contra calor e através de isolação térmica 
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da carcaça da turbina quente, complementada pela incorporação de elementos adequados de 

design no próprio alojamento do mancal. Alojamento de mancal arrefecidos à agua são utiliza-

dos para temperaturas mais altas do gás de escapamento, por exemplo, em motores com ignição 

por centelha que operam em até 1.000 °C (BOSCH, 2004, p.533). 

2.4.5 Compressor: 

Geralmente as unidades de compressor consistem de um propulsor de fluxo radial fa-

bricado com alumínio fundido e de uma carcaça também fabricada com alumínio fundido. As 

características de desempenho de um compressor são determinadas por sua curva característica. 

Isto ajuda a determinar o tamanho necessário do turboalimentador, baseado no fluxo de massa 

de ar requerido pelo motor e a curva de pressão de reforço necessária. Através da implementação 

de medidas adequadas, as faixas eletivas, assim como as características de velocidade e eficiên-

cia do compressor, podem ser adaptadas à curva requerida de pressão de reforço. A faixa efetiva 

do compressor é determinada pelo limite de instabilidade no lado “esquerdo” (fluxo mínimo) e 

pelo limite do afogador no lado “direito”(fluxo máximo). O limite de sob repressão é definido 

como a transição entre a faixa operacional estável e a instável. Instável significa que, devido a 

uma interrupção no fluxo de entrada de ar é alternativamente interrompido e restabelecido, para 

gerar um efeito de bombeamento. Entre outros fatores, a extensão do limite de instabilidade 

também é determinada pelo design da linha de admissão. O limite do afogador, identificável 

pela faixa de curvas de velocidade descendente abruptas, é determinado com base na seção 

transversal da entrada livre da roda do compressor e, consequentemente, através do diâmetro da 

roda (BOSCH, 2004, p.533 – p.534). 

Considerando a proporcionalidade da velocidade do motor e fluxo volumétrico de ar do 

compressor, é fácil deduzir que os compressores devem ter uma largura de curva característica 

efetiva substancialmente maior para motores com grande velocidade rotacional (motores com 

combustão por centelha), que para motores a Diesel, por exemplo. As curvas características de 

compressor sem dimensão na figura mostram os requisitos de ar característicos, ao longo da 

plena carga para carros de passeio, veículos comerciais e grandes motores para serviço pesado 

(BOSCH, 2004, p.534). 
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Figura 11: Mapa de um turbocompressor 

 

 Fonte: Revista Engenharia Automotiva e Aeroespacial – SAE Brasil Ed. Nº73 

Medidas tais como ajuste de controle piloto variável, dispositivos para estabilização de 

curvas características ou adaptação especifica do ângulo de entrada da pá, são utilizadas com 

sucesso para ampliar a faixa efetiva. Isto de fato provoca a mudança para taxas de fluxos mais 

baixas. Uma característica especial das aplicações em motores com ignição por centelha é o uso 

de uma “válvula by-pass”. Sua função é evitar o bombeamento no lado do compressor quando 

a carga é subitamente removida do motor (a válvula de estrangulamento fecha). Isto é possível 

através da criação de um curto-circuito entre a saída e a entrada do compressor, fazendo com 

que não haja mais vazão (BOSCH, 2004, p.534). 

Figura 12: Turbo alimentador com Wastegate 

 

(Fonte: Site aFe – Advance Flow Engineering 
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2.4.6 Turbina: 

A roda da turbina em aplicações padrão é projetada como uma turbina centrípeta. As 

turbinas axiais são usadas apenas para aplicações de serviço pesado (saída do motor > 2.000 

KW/turbo alimentador). O design da carcaça da turbina difere substancialmente, conforme o 

uso pretendido. As carcaças de turbina para aplicação em veículos comerciais/caminhões são 

normalmente projetadas como carcaças com fluxo duplo (ver figura p.532), nas quais os dois 

fluxos se unem um pouco antes de atingir o propulsor. Esta configuração da carcaça da turbina 

é utilizada para atingir a turbo-alimentação com pulso, usando a energia cinética, assim como a 

energia da pressão do gás de escapamento, para gerar potência na turbina. Este efeito pode ser 

usado particularmente bem em baixas velocidades do motor, onde as instabilidades de pressão 

podem efetivamente ocorrer, devido ao longo intervalo de tempo entre um pulso de entrada e 

outro. Por esta razão, a turbo-alimentação por pulso é usada principalmente em motores de mé-

dia e baixa velocidade (BOSCH, 2004, p.534). 

A sobre alimentação com pressão constante é usada em motores de alta velocidade, tais 

como motores a Diesel de carros de passeio. Este sistema facilita o uso de carcaças de turbina 

com fluxo único. As carcaças de turbina com fluxo único também são usadas em aplicações, 

onde um anel de injetor é montado à frente da roda da turbina – um arranjo usado frequente-

mente em motores grandes, para melhorar o rendimento da turbina, que é graduado precisamente 

(BOSCH, 2004, p.534). 

As rodas da turbina, feitas com material contendo altos níveis de níquel, são fabricadas 

através do processo de moldagem com cera perdida. Elas são unidas ao eixo do rotor de aço 

através de solda por atrito ou solda por feixe de elétrons. A carcaça da turbina, fabricada com 

ferro fundido esférico ou esferolítico de alta liga, dependendo da aplicação específica, é produ-

zida por um processo de fusão de areia aberto. Aços fundidos ligados, fundidos normalmente 

através do processo de moldagem com cera perdida, são usados em aplicações de alta tempera-

tura (Até 1.050 °C) (BOSCH, 2004, p.534). 

Pesquisas intensivas estão sendo realizadas atualmente, para desenvolver carcaças de 

turbinas de chapa de metal para uso especifico em motores com ignição por centelha. Este de-

senvolvimento enfoca a redução do efeito de perda de calor durante a fase de partida a frio, 

através da diminuição do volume de massa a ser aquecida. Assim, o conversor catalítico atinge 

a temperatura mínima de aproximadamente 250 °C, como requerimento para o processo de con-

versão, em uma taxa rápida (BOSCH, 2004, p.535). 
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2.4.7 Controle de pressão de reforço: 

Considerando a grande velocidade rotacional de motores de carro de passeio, uma ins-

talação de controle de pressão de reforço é indispensável para manter a pressão máxima permis-

sível de ar de injeção, caso o torque do design deva permanecer aceitável. A prática padrão atual 

favorece o controle de saída da turbina no lado do gás de escapamento (BOSCH, 2004, p.535). 

2.4.8 Controle de Bypass: 

Um método simples que ainda é muito utilizado é o controle de by-pass, que envolve 

um mecanismo de flap para sangrar a parte do gás de escapamento e direcioná-lo em torno da 

turbina (Wastegate). Isto controla a saída da turbina. Para simplificação, o ar é usado como 

energia de acionamento. Os acionadores podem ser controlados com sobre pressão diretamente 

do sobre alimentador, assim como com a pressão negativa do sistema de vácuo do veículo. Na 

maioria dos casos, as pressões de controle são reguladas através de válvulas de pulso horário. 

Os desenvolvimentos mais recentes indicam claramente o uso de acionadores elétricos que po-

dem ajustar as características de controla mais rápido e com maior precisão (BOSCH, 2004, 

p.535). 

Com a assistência microeletrônica apropriada, as características da pressão de reforço 

do turbo alimentador podem ser adaptadas não apenas para a faixa de plena carga, mas também 

para toda a curva característica, não importando qual seja a energia de acionamento (BOSCH, 

2004, p.535). 

Figura 13: Regulagem de pressão por Wastegate 

 

(Fonte: BOSCH – 25ª Ed. 
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2.4.9 Geometria variável da turbina: 

Comparada ao controle de by-pass, a geometria da turbina (VTG) oferece, sem sombras 

de dúvida, as melhores opções para adaptar o sobrealimentador dentro da curva característica 

global. Com a geometria variável da turbina, o fluxo total de gás de escapamento é direcionado 

para a turbina, assegurando vantagens específicas para a exploração da energia disponível. Atra-

vés da variação das seções da turbina, a resistência da turbina ao fluxo é ajustada conforme o 

nível de pressão de reforço necessário (BOSCH, 2004, p.535). 

Figura 14: Turbina com geometria variável 

 

Fonte: Revista EAA 73 – SAE Brasil 

Entre todos os designs potenciais, as pás ajustáveis conseguiram aceitação geral, visto 

que combinam uma ampla faixa de controle com altos níveis de eficiência. O ângulo da pá pode 

ser facilmente ajustado, girando-a. As pás, por sua vez, são ajustadas na posição requerida atra-

vés de cames de ajuste, ou diretamente através de alavanca de controle fixadas nas pás indivi-

duais. Consequentemente, todas as pás se acoplam em um anel de ajuste que, por sua vez, é 

conectado ao acionador. O acionador é comandado como descrito acima (BOSCH, 2004, p.536). 

Esse tipo de geometria variável da turbina corresponde à mais alta tecnologia em apli-

cações de motor a Diesel. O trabalho de desenvolvimento está totalmente direcionado para os 
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sistemas VTG, para motores com ignição por centelha. O desafio específico de design é asse-

gurar a confiabilidade funcional e termodinâmica, apesar das temperaturas muitas altas do gás 

de escapamento (BOSCH, 2004, p.536). 

De acordo com Celso Samea, membro da SAE, esta tecnologia, permite a redução do 

consumo de combustível em cerca de 30% para baixas cargas e 15% em altas cargas, além de 

reduzir em 30% o tempo necessário para atingir o torque de trabalho, o que garante uma melhor 

dirigibilidade e ainda permite alteração na relação entre as marchas. No entanto, devido as altas 

temperaturas de trabalho, as quais geram dilatação e retração dos componentes, prejudicando 

assim o espaçamento entre estes componentes, já que as folgas são em ordem micrométrica 

(BOSCH, 2004, p.536). 

2.4.10 Sobrealimentador VST 

Além da turbina variável com pás ajustáveis, a turbina com luva variável (VST) é ade-

quada para motores de carro com desempenho pequeno. O modo de operação da VST assegura 

que, de modo similar à turbina fixa, apenas um duto da carcaça da turbina com fluxo duplo, 

determina inicialmente o desempenho da haste (BOSCH, 2004, p.536). 

Quando a pressão máxima do ar de injeção é atingida, a luva se abre continuamente na 

direção axial e expõe o segundo duto (BOSCH, 2004, p.536). 

  Os dois dutos são configurados, de modo que a maior parte do fluxo de massa de gás de 

escapamento seja direcionada através da turbina. O volume remanescente é direcionado depois 

do propulsor, pelo deslocamento adicional da luva de controle (BOSCH, 2004, p.536). 

2.5 A sobrealimentação com multi estágio 

A sobrealimentação com multi estágio é um aperfeiçoamento da sobrealimentação de 

estágio único, em que os limites de potência podem ser significativamente ampliados. O objetivo 

é melhorar a alimentação de ar em uma base estacionária e não-estacionária e, ao mesmo tempo, 

melhorar o consumo específico do motor. Dois processos de sobrealimentação mostram ser 

bem-sucedidos a este respeito (BOSCH, 2004, p.537). 

 2.6 A sobrealimentação sequencial 

Devido ao equipamento extensivo de troca do alimentador, a sobrealimentação sequen-

cial é usada principalmente em sistemas de propulsão de barco ou acionamentos de gerador. 

Neste caso, na medida em que a carga e a velocidade do motor aumentam, um ou mais turboa-

limentadores são cortados no processo de sobrealimentação básico. Assim, em comparação com 
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um sobrealimentador grande que é direcionado para a potência nominal, duas ou mais sobreali-

mentações excelentes são atingidas (BOSCH, 2004, p.537). 

Figura 15: Sobrealimentação controlada por estágios 

 

Fonte: Site oficinabrasil 

Desde a introdução da turbo-alimentação de gás de escapamento, particularmente em 

aplicações de carros de passeio, existe um conflito em termos de design, entre a otimização dos 

valores estacionários alvos do motor e o comportamento dinâmico do turboalimentador durante 

um ciclo de mudança de carga. No caso de sobrealimentação e em relação a um alimentador 

dimensionado para uma aplicação específica, o comportamento transiente pode ser influenciado 

pelo controle do rendimento da turbina (geometria variável da turbina ou Wastergate) ou por 

medidas de design implementadas no próprio alimentador. A redução das massas movimenta-

das é um exemplo típico, visto que isto favoreceu o objetivo de desenvolvimento de maior 

aumento da densidade de potência termodinâmica do turboalimentador, fazendo com que tur-

boalimentadores distintamente menores possam ser usados para uma aplicação específica, o 

que não era o caso no início dos anos 80. Um segundo objetivo de desenvolvimento era reduzir 

o momento polar de inércia do rotor, utilizando materiais de baixa densidade, melhorando deste 

modo, as características de startup do alimentador. Buscando estes objetivos, houve um intenso 

desenvolvimento no campo da cerâmica industrial, como material substituto para a turbina, 

assim como magnésio e plástico para o compressor. Considerando-se os requisitos específicos 

de desempenho dos componentes, além de sua confiabilidade e exigências de custo, as soluções 

ainda não foram adotadas em projetos de larga escala (BOSCH, 2004, p.538). 
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Uma opção adicional é fornecer energia auxiliar aplicada externamente ao alimentador, 

sempre que a energia disponível do gás de escapamento for insuficiente. Basicamente, duas 

opções são de interesse fundamental. A primeira propõe que uma roda de turbina Pelton seja 

instalada no rotor, entre os mancais e conectada ao circuito de óleo do motor, para alimentação 

pressurizada de óleo. Como parte da segunda solução, a roda Pelton foi substituída por um motor 

elétrico, energizado através de um estágio de eletrônica de potência do sistema elétrico do veí-

culo. Em ambos os casos, a energia auxiliar só foi aplicada no modo de aceleração. No modo 

quase estacionário, as unidades eram apenas transportadas, gerando parciais. Em termos de uti-

lização da energia total disponível e do ponto de vista de confiabilidade, estes métodos foram 

excluídos relativamente rápido, por razões relacionadas à produção em série (BOSCH, 2004, 

p.538). 

Figura 16: Sistema com eBooster integrado 

 

Fonte: Site BorgWarner 

O eBooster é conectado em série com o turboalimentador, utilizando deste modo, as 

vantagens da multiplicação de taxas de pressão de ambos os compressores, fazendo com que até 

mesmo uma pressão graduada baixa tenha uma taxa de pressão total alta. A unidade pode ser 

posicionada tanto à frente do turboalimentador quanto na alimentação de ar jusante. Quando o 

“eBooster” não estiver em operação uma válvula abre uma linha de by-pass, para permitir que 

todo o fluxo de ar ou uma parte do mesmo sejam desviados para o compressor de aceleração 

(BOSCH, 2004, p.538). 
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A qualidade de reforço depende da disponibilidade de energia elétrica do veículo. Con-

sequentemente, uma tensão de serviço de 42V oferece as melhores condições para o uso de um 

sistema eBooster. Entretanto, o desenvolvimento atual está direcionado para 12V, visto que não 

parece ser possível que o sistema elétrico de 42V seja introduzido num futuro próximo 

(BOSCH, 2004, p.538). 

O eBooster é uma unidade compacta que consiste essencialmente de compressor de 

fluxo hidrocinético, motor elétrico, carcaça transportadora e conjunto de mancal. Em termos de 

design, o compressor de fluxo hidrocinético corresponde essencialmente ao turboalimentador. 

O motor elétrico é um motor assíncrono, que permite velocidades de até 100.000 rpm – veloci-

dades que correspondem aproximadamente a um fator de pressão graduada de aproximadamente 

1,5 para um compressor de 50mm. Em relação às exigências de vida útil, esta velocidade facilita 

o uso de mancais híbridos com lubrificação permanente dispensando, deste modo, uma alimen-

tação externa de lubrificante. Caso as condições térmicas ambientes permitam, o estágio de po-

tência eletrônica pode também ser integrado no eBooster (BOSCH, 2004, p.538). 

Figura 17: eBooster Borgwarner 48V 

 

Fonte: Site Borgwarner 
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3. METODOLOGIA 

 O desenvolvimento dos motores sobrealimentados está em pleno crescimento, as gran-

des montadoras vêm investindo cada vez mais em motores menores e mais eficientes, parte 

dessa melhoria é decorrente de modificações no projeto dos motores, redução de peso das peças, 

estudo de novos materiais (ligas) e adição de tecnologias eletrônicas relativamente novas.  

Conforme mencionado no tópico: “Objetivo e motivação”, o objetivo deste trabalho é 

desenvolver um protótipo funcional de um turbocompressor acionado eletronicamente por um 

motor elétrico sem escovas (Brushless). 

Os tópicos a seguir, descreverão o desenvolvimento do projeto proposto, bem com as 

suas particularidades, como partes mecânicas e sua montagem, bem como as partes elétricas, 

eletrônicas e controle. 

3.1 Descrição geral 

 A abordagem do desenvolvimento do projeto foi em caráter experimental, inicialmente 

o projeto seria montado em bancada, desta maneira é possível efetuar testes de funcionamento 

dos componentes do projeto, bem como limitações e modificações necessárias. 

 Após todos os testes de bancada serem concluídos o objetivo foi testar o conjunto em 

um veículo aspirado, dessa maneira será observado o incremento na potência e torque do veí-

culo, além do funcionamento do projeto em um ambiente real, com variáveis antes não obser-

vadas, como variação de temperatura, vibrações geradas pelo motor, entre outras. 

 Abaixo podemos observar o diagrama de blocos do projeto. 
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Figura 18: Diagrama de blocos do funcionamento do sistema 
 

 

Fonte: Própria 

3.2 Descrição detalhada 

 Agora será descrito de maneira detalhada cada componente do projeto e sua montagem, 

bem como foi possível fazer a coleta dos dados necessários. 

3.2.1 Carcaça do compressor 

 Foi utilizada uma carcaça de um compressor BorgWarner serie B01, fabricada em alu-

mínio com 37mm de diâmetro. 

3.2.2 Rotor do compressor 

 Foi utilizado um rotor Borgwarner, segundo o fabricante, o conjunto compressor/rotor 

é produzido em liga de Níquel/Cromo, possuindo um diâmetro de 33mm. De acordo com dados 

do fabricante, este rotor permite rotações de até 289.000 rpm a uma pressão de 0,9 bar. (O 

Mecânico, 2015) 

3.2.3 Motor Brushless 

O Motor Brushless modelo H2223 é normalmente utilizado em helicópteros de aeromo-

delismo, modelos como esse são capazes de atingir rotações de até 100.000 rpm, embora tenha 
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sido adotado um motor menor com a capacidade máxima de 42.000 rpm, visto que é o modelo 

que mais se aproxima das especificações de corrente e tensão definidas no projeto.  

A rotação máxima do motor será limitada em 35500rpm, visto que acima desse valor o 

motor estaria exposto a danos causados pelo funcionamento no seu limite superior, conforme 

orientação do fabricante. 

Figura 19: Motor H2223 

 

Fonte: Turnigy 

3.2.4 Drive ESC 

 O drive de controle do motor Brushless adotado foi um drive genérico do tipo Simonk, 

com capacidade de fornecer até 30A (40A durante 10 segundos) , este drive controla a faixa de 

rotação em que o motor deve trabalhar em função do sinal de entrada do BEC. O ESC fornece 

um sinal modulado PWM que controla as três fases do motor, conforme pode ser visto na figura 

abaixo.  

Figura 20: Controle do sinal lógico com esquema de 6 entradas PWM 

 

Fonte: Datasheet DRV8332-HT 



41 
 

 
 

 O esquema acima é baseado no CI DRV8332-HT. Como pode ser observado na figura, 

6 MOSFETS recebem o sinal PWM e carregam a saída com a tensão PVDO. Num drive ESC 

similar ao utilizado no projeto, existe a adição de um circuito chamado BEC, que é responsável 

por receber uma quantidade de pulsos PWM entre (0-179 pulsos), converter o sinal em tensão 

no pino PVDO e alimentar a saída com a tensão definida, limitando assim a rotação do motor. 

 Para o controle do sinal PWM e posteriormente o tratamento de outros sinais proveni-

entes do carro e do projeto, utilizamos o Arduino Mega2650. 

3.2.5 Módulo de controle 

 O Arduino Mega 2560 é uma placa baseada no microcontrolador ATmega2560. Esta 

placa de desenvolvimento pode ser facilmente encontrada em lojas especializadas ou pela in-

ternet. Além de possuir uma biblioteca enorme de funções, possui conexão simples com um 

computador via cabo USB, pode ser alimentado por bateria, adaptador AC-DC ou pelo próprio 

cabo USB, não necessita de um gravador dedicado, pois já possui um BOOTLOADER insta-

lado no processador, além do custo ser muito baixo se comparado aos microcontroladores PIC 

(ARDUINO, 2014) 

Figura 21: Arduino MEGA2560 

 

Fonte: Site Arduino 

 A tabela abaixo contém todos os dados técnicos referentes ao Arduino Mega 2650. Esta 

placa, juntamente com todo o projeto foi montada em um veículo de teste. Devido ao seu tama-

nho reduzido e flexibilidade de tensão de entrada, conforme especificada na tabela abaixo, foi 
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possível utilizá-la sem muitas modificações, tanto no projeto montado em bancada, quanto a 

modificações do próprio veículo testado. 

 

Tabela 1: Especificações Técnicas Arduino MEGA2560 

 

Fonte: Site Arduino 

3.2.6 Sinais do veículo 

 Neste tópico, abordaremos as ferramentas, sensores e tecnologias utilizadas para a coleta 

dos dados dos veículos. 

3.2.6.1 Interface OBDll 

Um sistema OBD monitora continuamente os sistemas do motor, para dessa forma as-

segurar a conformidade em relação aos limites de emissões estabelecidos pela legislação, im-

plantado em 1988 na sua primeira fase. A partir de 1994 foi feita a implantação da segunda 

fase, conhecida como OBDII, além de conter todas as características da primeira fase, ainda 

detecta erros de plausibilidade (BOSCH, 2004, p.584) 

Atualmente existem no mercado equipamentos de diagnóstico na ordem de $20 dólares 

com interface USB e tecnologia Bluetooth para sincronização com um computador ou aparelho 

celular. 

 O modelo utilizado no projeto foi comprado diretamente da China com um custo total 

de $8. 
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 Por questão de otimização do tempo, foi utilizado um sistema OBDII para comunica-

ção com os veículos testados. Foram coletadas algumas informações importantes para levan-

tamento de curvas de eficiência e comparação entre motores aspirados e sobrealimentados. No 

entanto, estes dados não foram necessários, pois, o projeto foi concluído antes que houvesse a 

necessidade de comparação destes dados. 

Figura 22: Interface OBDII 

 

Fonte: Própria 

3.2.6.2 APP Torque 

O App Toque é uma ferramenta de diagnósticos que usa a comunicação entre o sis-

tema OBDII e a interface OBD, esta comunicação ocorre via Bluetooth, conforme comentado 

anteriormente. 
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Figura 23: Tela de apresentação APP Torque PRO 

 

Fonte: Própria 

 Inicialmente foi utilizada a versão gratuita do aplicativo, no entanto, por enfrentar uma 

grande dificuldade em baixar a informação coletada previamente dos sensores do veículo, foi 

decidido adquirir a versão PRO do mesmo aplicativo. 

 Na figura 21, podemos ver quais as medições realizadas com auxílio do Aplicativo e 

interface OBDII. Visto que a estratégia adotada nos veículos testados é do regime em função 

da massa de ar, adotamos a utilização apenas do senso MAP, a coleta dos dados do MAF não 

foi feita. Outra dificuldade encontrada ao utilizar a versão gratuita, foi a limitação na quantidade 

de variáveis a serem monitoradas. Na versão gratuita existe a limitação de apenas 5 variáveis, 

enquanto na versão paga não existe limitação. 
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Figura 24: Tela de Seleção das variáveis a serem coletadas – APP Torque 

 

Fonte: Própria 

3.2.6.3 Sensor MAP 

 O MAP, sensor de pressão absoluta de admissão, detecta a pressão de ar no coletor de 

admissão e transforma o valor medido em sinal elétrico, sinal este que é enviado para a ECU, 

com este sinal é possível controlar a mistura A/C, tornando-a o mais próximo de uma mistura 

estequiométrica (FAE, 2012). 

Figura 25: Sensor MAP 

 

Fonte: Própria 
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 Os sensores MAP são classificados em dois grupos, de acordo com o seu range de pres-

são, são eles: Depressão (Pressão negativa de até 130kPa) e sobre pressão (Pressão positiva até 

700kPa) (FAE, 2012). 

A curva de saída do sensor MAP possui uma relação linear entre a pressão de ar e a 

tensão de saída, dados estes que correspondem à equação abaixo: 

Figura 26: Equação da tensão de saída no sensor MAP 

 

 

Fonte: Catálogo técnico FAE 

  

Vout = S * P +Of

Vout Tensão de saída
S Sensibilidade
P Pressão do ar em kPa

Of Offset
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Figura 27: Gráfico de operação do sensor MAP 

 

Fonte: Própria 

 O sensor MAP utilizado no projeto é um modelo comumente encontrado em veículos 

nacionais. 

3.2.6.4 Sensor NTC 

Alguns modelos de sensores MAP possuem um sensor de temperatura do tipo NTC in-

tegrado, o que permite ao transdutor não medir apenas pressão, mas também a temperatura do 

ar admitido. O sensor MAP integrado, possui um range de trabalho entre -40 e 150°C em média. 

Abaixo encontramos a curva de trabalho do sensor NTC, esta curva foi obtida pela medição da 

temperatura ambiente e resistência (FAE, 2012) 

Figura 28: Curva característica do sensor NTC 

 

Fonte: Própria 

 

Pressão (kPa) 
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3.2.6.4 Sonda Lambda  

 A Bosch inventou a sonda Lambda na década de 1970 e atualmente é a principal forne-

cedora mundial das montadoras e do mercado de reposição (BOSCH, 2016). 

 Nos motores mais modernos, as sondas Lambda localizam-se no sistema de escapa-

mento, antes e depois do catalizador. Um lado do eletrodo está em contato com os gases de 

escape, e o outro em contato com o ar externo, que serve como referência para a medição do 

oxigênio residual (BOSCH, 2016). 

 Por meio do sinal da Sonda Lambda, a unidade de comando reconhece a composição da 

mistura ar/combustível. Na injeção, a Sonda Lambda controla a quantidade injetada para ga-

rantir uma composição otimizada da mistura (Lambda=1). Para isso, é necessário considerar a 

carga do motor (BOSCH, 2016) 

 Em misturas muito ricas (Lambda<1), deve-se reduzir a quantidade de combustível e, 

no caso de misturas muito pobres (Lambda<1), deve-se aumentar a quantidade de combustível. 

Uma eventual Sonda Lambda (Sonda de diagnose depois do catalisador) verifica se a sonda de 

controle (Sonda antes do catalizador) está funcionando perfeitamente. A unidade de comando 

pode calcular a quantidade de compensação necessária para corrigir qualquer desvio (BOSCH, 

2016)   

Figura 29. Sonda Lambda em corte 

 

Catálogo Bosch – Sondas Lambda 
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4.RESULTADOS OBTIDOS 

 Neste capítulo serão abordados os resultados e ensaios desse projeto, como método de 

avaliação para com a metodologia empregada. Analisando se os dados coletados do projeto são 

os desejados durante o desenvolvimento da estratégia de construção. 

4.1 Adaptação do turbocompressor 

 Para uso no projeto foi utilizada a carcaça do turbocompressor BorgWarner serie B01, 

conforme comentado anteriormente, foram necessárias modificações no projeto, para acondici-

onamento dos componentes junto ao motor Brushless.  

 A figura 27 tem como objetivo mostrar a carcaça do compressor utilizada no projeto. 

Figura 30. Carcaça do compressor BorgWarner B01 

 

Fonte: Própria 

 A figura 28 ilustra um modelo de rotor similar ao utilizado no projeto. Este rotor tem 

um diâmetro de 33mm de diâmetro, projetado para trabalhar em conjunto com a carcaça re-

presentada pela figura 27. A uma folga mínima entre a carcaça e o rotor, característica esta, 

que exige uma montagem precisa do rotor ao eixo do motor e uma conexão que garanta o mí-

nimo movimento de translação axial. 
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Figura 31. Rotor utilizado no compressor BorgWarner B01 

 

Fonte: Própria 

Segue abaixo as modificações realizadas. 

4.1.1 Criação de peças de adaptação 

Uma vez que apenas parte do rotor e da carcaça fria do turbocompressor foram utilizadas 

se tornou necessária a criação de um eixo secundário que fosse acoplado ao eixo do motor e o 

rotor, um flange que se acoplasse com o compressor e fosse solidária ao motor brushless, além 

de uma peça de fixação para o motor e a flange. 

Figura 32. Flange para adaptação, desenho em Solidworks 

 

 (Fonte: Própria) 
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4.1.2 Adição de fonte chaveada 

 Foi inserida uma fonte chaveada ao projeto final, visando a carga da bateria. A função 

da fonte será a mesma de um alternador no veículo, já que será necessária a manutenção da 

carga na bateria. A fonte utilizada foi uma Fonte Chaveada com as seguintes configurações: 

Tensão de entrada: 100~220VCA 

Tensão de Saída: 12VCD 

Corrente: 8.5A 

 A fonte chaveada foi usada em todos os testes de bancada, no entanto, ela foi retirada 

do projeto, quando o mesmo foi ligado ao veículo de teste.  

4.2 Montagem e funcionamento 

4.2.1 Desenvolvimento do projeto mecânico 

 O projeto de toda a adaptação foi desenvolvido utilizando como ferramenta o software 

SolidWorks 2016, como resultado foi possível efetuar a confecção do flange do compressor, 

eixo secundário e peça de fixação, todos via tecnologia CAD/CAM. 

 Durante a montagem, foi detectado um erro no projeto inicial, o problema foi corrigido 

e uma nova peça foi feita, no entanto a peça antiga foi adaptada para utilização nos testes inici-

ais. 

 A montagem mecânica foi feita em uma oficina de usinagem, durante a montagem sur-

giram necessidades como criar uma bucha para acoplar o motor ao rotor, durante a inserção 

desta bucha o rotor foi desalinhado, ocasionando o giro incorreto do conjunto motor-rotor. 

 Após ajustes no posicionamento do rotor a montagem mecânica foi finalizada. 

4.2.2 Montagem elétrica 

 A montagem elétrica iniciou-se com a instalação do drive ESC, em seguida a sua con-

figuração junto ao Arduino. O funcionamento do motor se mostrou satisfatório em testes de 

bancada, no entanto, após a montagem total foi identificada um excesso de carga no eixo do 

motor, carga essa que comprometia o desempenho do motor brushless. 
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 Para que o motor funcionasse, foi criado um código utilizando como base a biblioteca 

Servo.c modificada, biblioteca esta que é nativa do compilador. O potenciômetro define o rpm 

do motor brushless via conversão A/D, valor que varia entre 0-179. Dessa maneira o programa 

envia um valor entre 0-1023 para o ESC em formato PWM. 

Segue abaixo o código completo para o teste de funcionamento do turbocompressor 

controlado eletronicamente. 

//Programa: Controle de motor brushless via Arduino 
//Autor : Arduino Library/ André A. Silva 
 
#include <Servo.h> 
Servo ServoMotor; 
 
//Pino do potenciometro 
int pino_pot = A0; 
 
//Pino de controle do motor 
int pino_motor = 50; 
int valor; 
 
void setup() 
{ 

Serial.begin(9600); 
ServoMotor.attach(pino_motor); 
Serial.println("Aguardando 5 segundos...."); 
delay(5000); 

} 
 
void loop() 
{ 

//Le o valor do potenciometro 
valor = analogRead(pino_pot); 
//Converte o valor para uma faixa entre 0 e 179 
valor = map(valor, 0, 1023, 0, 179); 
//Mostra o valor no serial monitor 
Serial.print("Potenciometro: "); 
Serial.println(valor); 
//Envia o valor para o motor 
ServoMotor.write(valor); 

} 
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4.3 Projeto montado em bancada 

 A Figura 30 ilustra a montagem em bancada do projeto Turbocompressor Acionado 

eletronicamente. Após a conclusão desta fase do projeto, poderíamos dar prosseguimento ao 

cronograma do projeto. 

Figura 33. Projeto montado em bancada 

 

Fonte: Própria 

 Após os testes de bancada apresentarem resultados positivos quanto a montagem do 

conjunto, tornou-se necessário efetuar testes em um automóvel para que fosse possível quanti-

ficar a melhora no desempenho que o projeto produziria. 

4.4 Projeto montado em veículo 

Foram coletados dados referentes ao desemprenho do veículo no dinamômetro, além 

da medição direta do sensor de rotação e do tempo de abertura do injetor de combustível, da-

dos estes que são apresentados de forma estruturada em sequência. 

Após a montagem e os testes iniciais terem sido concluídos, notamos um funcionamento 

adequado, o qual permitia efetuar testes em um automóvel, dentro de um ambiente controlado. 

Dessa forma, seria possível detectar se houve melhora na eficiência energética do veículo em 

questão e quantificar esta melhora. 
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Figura 34. Turbocompressor eletrônico montado em veículo de teste 

 

Fonte: Própria 

 O projeto apresentou um funcionamento similar ao de um turbocompressor comercial, 

contando com um funcionamento particular frente aos modelos comerciais, visto que o regime 

de funcionamento é definido pelo sistema de controle do sistema e não pelos gases do escapa-

mento. 

Coletamos variáveis como: potência real no pneu, torque, rotação do motor, rotação no 

eixo de arvores de manivelas, potência perdida, aceleração e tempo de injeção. Os dados serão 

apresentados em sequência. 

A figura 32 mostra o tempo de injeção coletado no teste 1, o turbocompressor estava 

instalado no veículo, porém estava desligado. O tempo de injeção foi de 1,72ms. 
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Figura 35. Medição do tempo de injeção - teste 1 

 

 Fonte: Própria 

A figura 33 representa o gráfico coletado no dinamômetro, nele é possível encontrar os 

valores de Torque e potência em função da rotação do motor. A admissão de ar encontra-se 

estrangulada, pois o turbocompressor está desligado, dificultando a admissão de ar.  

Figura 36. Gráfico da potência e torque em função da rotação - teste 1 

 

Fonte: Própria 

O veículo inicia o teste com um torque de 7,7 kgm e conforme a rotação aumenta o va-

lor de torque cai, gradativamente. A potência na roda inicial é de 19 cv e aos 5.100 rpm atinge 

o seu valor máximo, cerca de 25cv, neste momento o torque está próximo de 6,5 kgf. 
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A figura 34 mostra o tempo de injeção coletado no teste 2, veículo com o projeto mon-

tado e desligado. 

No gráfico representado pela figura 37, notamos que não houve variação no tempo de 

injeção, o mesmo se manteve estável nos 1,72ms medidos anteriormente, no teste 1. 

Figura 37. Medição da rotação e tempo de injeção - teste 2 

 

Fonte: Própria 

Na Figura 38 vemos o gráfico coletado durante o teste 2, este teste foi uma repetição 

do primeiro teste, respeitando as mesmas condições. 

Figura 38. Gráfico da potência e torque em função da rotação – teste 2 

 
Fonte: Própria 



57 
 

 
 

O veículo inicia o teste com um torque de 7,6 kgm e em 2.300 rpm o valor máximo é 

atingido, próximo de 7,9 kgm. A potência máxima de 35cv na roda é atingida aos 4.600 rpm 

com um torque de cerca de 6,7 kgm. Em relação ao teste 1 nota-se uma diferença de 10 cv, no 

entanto, os valores de torque se mantém próximos em ambos os testes. 

A figura abaixo mostra o tempo de injeção coletado no teste 4, o veículo está com o 

turbocompressor em funcionando em regime de rotação máxima. Os gráficos referentes ao 3° 

teste não foram inseridos neste relatório, visto que, não houve mudança significativa em rela-

ção aos dois testes anteriores, no entanto, todos os valores coletados serão expostos na conclu-

são deste relatório. 

Comparando o tempo de injeção dos testes anteriores, notamos que este se manteve 

com valores praticamente iguais, em 1,72ms. 

Figura 39. Medição do tempo de injeção - teste 4 

 

 Fonte: Própria 

Abaixo vemos o gráfico coletado durante o teste 4, representado pela Figura 40. O veí-

culo apresentou uma melhora significativa, principalmente para rotações até 3000 rpm. Nota-

se que a curva de torque se mantem estável até os 3.100rpm, no entanto, esta apresenta uma 

queda gradativa para rotações maiores. 

O torque inicial foi de 7.3 kgm, logo nos 2.220 rpm ele atinge o torque máximo de 7,6 

kgm, se mantendo estável até 3.100 rpm. A potência máxima de 34 cv na roda é atingida aos 

4.200 rpm, neste momento o torque é de 6,8 kgm. 
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Figura 40. Gráfico da potência e torque em função da rotação - teste 4 

 

 Fonte: Própria 

A Figura 41 mostra o tempo de injeção coletado no teste 5, veículo com o projeto 

montado e funcionando em regime de admissão máximo. 

Figura 41. Medição do tempo de injeção - teste 5 

 

 Fonte: Própria 

Abaixo, representado pela Figura 42, vemos o gráfico coletado durante o teste 5, este 

teste foi o segundo teste com o projeto em funcionamento. Esta foi uma repetição do teste 4 e 

neste teste se manteve a representatividade do primeiro teste, não houve mudança significa-

tiva em relação ao primeiro teste com o projeto em funcionamento. 

RPM 
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O veículo manteve o comportamento do teste anterior, neste teste, o veículo permane-

ceu estável em rotações de até 3600 rpm. Como esperado, em rotações maiores o estrangula-

mento faz com que a potência e torque caiam gradativamente.. 

O torque inicial foi de 7.4 kgm, logo nos 2.200 rpm ele atinge o torque máximo de 7,8 

kgm e se mantendo estável em 7,5kgm até 3.600 rpm. A potência máxima de 34 cv na roda é 

atingida aos 4.200 rpm, neste momento o torque é de aproximadamente 6,8 kgm. 

Figura 42. Gráfico da potência e torque em função da rotação - teste 5 

 

 Fonte: Própria 

A Figura 43 mostra o tempo de injeção coletado no teste 7, este teste representa o veí-

culo original, sem modificações. 
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Figura 43. Medição do tempo de injeção - teste 7 

 

 Fonte: Própria 

Na Figura 44 vemos o gráfico coletado durante o teste 7, este teste foi o único teste 

feito com o veículo em seu estado original. O veículo apresentou melhora em seu rendimento, 

visto que em rotações acima dos 3000 rpm, não houve o freio motor, causado pela restrição da 

massa de ar admitida. 

O veículo apresentou uma melhora em seu comportamento geral, devido a passagem 

de ar não estar restringida, no entanto não existe uma faixa de torque constante, conforme foi 

visto nos testes com o turbocompressor. 

O torque inicial foi de 7.8 kgm, aproximadamente em 3.800 rpm ele atinge o torque 

máximo de 8,8 kgm. A potência máxima de 44 cv na roda é atingida aos 4.800 rpm e se man-

tém estável até o final do teste, neste momento o torque é de 7,5 kgm. 
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Figura 44. Gráfico de potência e torque em função da rotação - teste 7 

 

Fonte: Própria 
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5.CONCLUSÃO 

 Após a montagem e os testes iniciais terem sido concluídos, notamos um funcionamento 

adequado para testes em um automóvel dentro de um ambiente controlado. Dessa forma, seria 

possível quantificar se houve melhora na eficiência energética do veículo e se possível quanti-

ficar esta melhora. 

 O projeto apresentou um funcionamento similar ao de um turbocompressor comercial, 

contando com todos os benefícios frente aos modelos comerciais. Não houve controle de rota-

ção, foi adotada a rotação máxima fornecida pelo motor Burshless. 

Analisando os gráficos acima, é possível notar que o veículo apresenta curvas de melhor 

desempenho em seu estado original, entregando potência e torque maior visto que não há res-

trição ao ar admitido no coletor de admissão, desempenho este que fica evidente em rotações 

elevadas.  

Notamos que nos testes com o Turbocompressor Acionado Eletronicamente, o veículo 

manteve torque estável numa faixa de rotação de até 3.600 rpm, comportamento comum em 

veículos sobrealimentados com o sistema de turbocompressor tradicional. Deixando claro que 

o Turbocompressor acionado eletronicamente mantém as mesmas características de seus con-

correntes e conta com os benefício relacionados à características construtivas, como o controle 

de rotação instantâneo, eliminação do freio motor causado pelo bloqueio dos  de escapamento, 

redução na perda de eficiência energética proveniente do trabalho realizado pelo motor mecâ-

nico, para produção da energia consumida por um turbocompressor convencional. 

O freio motor causado pelo estrangulamento da entrada de ar fez com que o sistema 

fosse eficiente em baixas rotações e ineficiente em rotações acima de 3600 rpm,  

Levando em conta que um modelo de Turbocompressor atinge rotações próximas de 

300.000 rpm originalmente, com a configuração atual, foi possível atingir apenas uma fração 

de cerca de 16% da sua capacidade máxima, logo, o fator limitador para uma maior eficiência 

nesse tipo de tecnologia, sem sombra de dúvidas, seria o desenvolvimento e a popularização de 

motores elétricos com rpm maiores e a manutenção das mesmas dimensões. 
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Tabela 2. Valores medidos durantes os testes no dinamômetro 

 

Fonte: Própria 

Ao analisarmos os dados coletados e representados pela Tabela 3, percebemos que de-

vido a rotação máxima atingida pelo projeto, temos uma potência de 44,34cv, embora esta tenha 

levado menos tempo para ser atingida se comparado com o veículo original, este também apre-

sentou uma aceleração mais acentuada. 

Tabela 3. Valores médios dos testes realizados em comparação com veículo original 

 

Fonte: Própria 

 Acreditamos que em um futuro próximo os turbocompressores acionados por motores 

elétricos serão uma realidade no mercado automotivo para veículos de passeio e veículos co-

merciais. Exemplificando esta afirmação, podemos citar o eBooster fabricado pela BorgWar-

ner. Este modelo de eBooster já é capaz de atingir 100.000 rpm, mesmo que este valor de rota-

ção esteja bem abaixo de valores de rotação de um turbocompressor convencional, é um valor 

bem representativo, pois equivale a cerca e 33% do valor de um turbocompressor por gases de 

escapamento. Em alguns anos, com a evolução da indústria e da tecnologia empregada na pro-

dução de motores elétricos, teremos motores com rotações equivalentes a um turbocompressor 

acionado por gases de escapamento, o que justificará a troca de tecnologia. Essa modificação 

agregará uma grande melhoria em um veículo a combustão interna, visto que permitirá que 

todas as características analisadas neste projeto, possam em fim ser empregadas ao projeto de 

um veículo a combustão interna. 

 
 

Teste Descrição Potência RPM Torque RPM Pot. Perdida RPM Aceleração
1 Desligado 44,20 5375,00 7,89 2325,00 11,83 5875,00 902,00
2 Desligado 45,41 4825,00 8,10 2520,00 11,69 5700,00 868,00
3 Desligado 44,39 5300,00 8,13 2225,00 11,64 5850,00 902,90
4 Ligado 43,20 5225,00 7,69 2675,00 11,83 5825,00 917,00
5 Ligado 43,60 5350,00 7,89 2475,00 12,04 5350,00 898,20
6 Ligado 42,63 4800,00 8,14 2725,00 11,83 4850,00 901,00
7 Não instalado 53,89 5125,00 8,85 3675,00 12,27 5805,00 705,90

Média Potência RPM Torque RPM Pot. Perdida RPM Aceleração
Turbo 

Desligado
44,67 5166,67 8,04 2356,67 11,72 5808,33 890,97

Turbo 
Ligado

43,14 5125,00 7,91 2625,00 11,90 5341,67 905,40

Original 53,89 5125,00 8,85 3675,00 12,27 5805,00 705,90
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6.PROPOSTAS FUTURAS 

Para futuros existem algumas linhas estudos, as quais serão abrangidas abaixo: 

Deve-se analisar o comportamento do Turbo compressor Acionado Eletronicamente em 

paralelo com um Turbo compressor convencional, visando eliminar o estrangulamento na ad-

missão de ar, dessa forma, será possível analisar o comportamento de um veículo sobrealimen-

tado sem o fenômeno conhecido como Turbo lag. Será necessário avaliar a possibilidade de 

acionamento do Turbo compressor Acionado Eletronicamente entre as trocas de marchas, já 

que existe uma variação brusca na admissão de ar nesta condição. 

Outra linha de estudo utilizando como base este projeto seria a simulação dos sinais do 

sensor MAP para de certa maneira “enganar” a ECU ECC IV, visto que, para um funcionamento 

preciso do motor a combustão, é necessário que seja feita a correção do tempo de injeção, sem-

pre que ocorre uma variação na quantidade de massa de ar admitida. A proposta seria efetuar a 

leitura do sensor MAP de sobre pressão e enviar um sinal equivalente para a ECU, visto que, o 

veículo utilizado no projeto não possui um sensor de sobre pressão, apenas depressão, os valo-

res de sobre pressão gerados pelo turbo compressor serão perdidos na leitura do sensor do veí-

culo, sendo necessário a retirada deste sensor e a posterior inserção do sinal gerado pelo projeto 

em proposta. 

Uma outra linha de trabalho seria a medição de pressão gerada pelo Turbo compressor 

Acionado Eletronicamente, já que este projeto não representa o funcionamento do Turbo com-

pressor Borgwarner B001, equipamento utilizado como referência, já que em nosso projeto, os 

valores dependem de um acionamento eletrônico e não mais de um acionamento por gases de 

escapamento. 

Por último, seria de grande ganho a análise da eficiência energética deste projeto, já que 

não sabemos mensurar a perda de potência relacionada ao funcionamento deste agregado e se 

existem compensação pela potência produzida pelo Turbo compressor Acionado Eletronica-

mente. 
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