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RESUMO 
Este trabalho visa o estudo de tendências do mercado automobilístico atual e a 
integração entre elas, apresentaremos também a viabilidade de aplicação de cada 
tecnologia, junto com suas características e desempenho oferecidos ao sistema, 
como proposta traremos o uso de um volante de inércia em motores downsizing de 
configuração 3 cilindros, sobrealimentados por turbocompressor ,oferecendo 
melhoria de  sua eficiência energética, redução do consumo de combustível, 
diminuição emissões e  buscando também uma redução significativa do tempo de 
hesitação do turbo. 
Palavras-chave: Eficiência; Downsizing; Turbocompressor; MCI; Acumulador de 
Inércia; Volante de Inércia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
This work aims to study the actual automobilist market tendencies and its 
combinations, along with its characteristics and performance provided to the system, 
as a proposition we are going to bring up the use of a flywheel on downsizing 
engines with three cylinders, supercharged by a turbocharger, offering an 
improvement of its energetic efficiency, reducing its fuel consumption, decreasing the 
greenhouse gases emissions and also pursuing a significant shrinkage of the turbo 
lag. 
Keywords: Efficiency; Downsizing; Turbocharger; ICE; Inertia Accumulator; 
Flywheel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
Figura 3-1-1 – Ignição em motores Ciclo Diesel (Cultura Aeronáutica, 2015) 
Figura 3-1-2 – Ignição em motores Ciclo Otto (Marchnissan, 2015) 
Figura 3-2-1 – Funcionamento do motor 4 tempos Ciclo Otto (Antônio 
Guilherme,2015) 
Figura 3-3-1 – Injeção direta de combustível (Papo e carro, 2015) 
Figura 6-2-1 - Sistema de sobrealimentação por turbocompressor (How Stuff Works, 
2015). 
Figura 6-3-1 – Sistema turbocompressor (Garret, 2015) 
Figura 6-3-2 – Movimento do rotor da turbina através dos gases de escape (Garret, 
2015). 
Figura 6-3-3 – Gases externos alimentando o compressor (Garret, 2015). 
Figura 7-2-1 Motor do UP! TSI (Apresentação Do veículo up e up! Tsi, DA SILVA 
N.C, 2015). 
Figura 7-3-1 Sistema turbocompressor do UP! TSI (Apresentação Do veículo up e 
up! Tsi, DA SILVA N.C, 2015) 
Figura 8-2-1 – Conjunto KERS com volante de inércia da Flybrid Systems (Flybrid 
Systems,2015) 
Figura 8-4-1 Montagem do sistema do KERS da Williams (New Gen Tech Life, 2015) 
Figura 8-4-2 Volante de inércia da Williams e seus componentes (Racecar – 
Engineering, 2015) 
 

 
 



 
 

LISTA DE TABELAS 
1. Tabela 2 – Diferença de torque e potência específica em motores Ciclo Otto e 

Ciclo Diesel, aspirados e sobrealimentados. (Motores de Combustão Interna 
vol. 1-Franco Brunnetti, 2012). 

2. Tabela 7-2 – Ficha técnica do motor Volkswagen UP! TSI (Apresentação Do 
veículo up e up! Tsi, DA SILVA N.C, 2015). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 
2. CONCEITOS IMPORTANTES ........................................................................................ 14 
3. FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA ............................... 19 

3.1 INTRODUÇÃO DE CONCEITOS ............................................................................. 19 
3.2 FUNCIONAMENTOS DO MOTOR 4 TEMPOS CICLO OTTO ............................ 21 
3.3 INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL .................................................................. 22 

4.EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MCI ........................................................................... 23 
4.1 ONDE E COMO COMEÇOU ..................................................................................... 23 
4.2 EMISSÕES ................................................................................................................... 24 
4.3 COMBUSTÍVEIS .......................................................................................................... 25 
4.4 EFICIÊNCIAS NO CICLO OTTO .............................................................................. 25 
4.5 TAMANHOS DO MOTOR X CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ............................. 26 
4.6 TAMANHO DO MOTOR X EFICIÊNCIA ................................................................. 27 

5. DOWNSIZING .................................................................................................................... 27 
5.1 CONCEITO ................................................................................................................... 27 
5.2 HISTÓRICO .................................................................................................................. 28 
5.3 RELAÇÃO PESO X POTÊNCIA X CILINDRADA .................................................. 29 
5.4 TAMANHO DO MOTOR X POTÊNCIA ................................................................... 29 

6.TURBOCOMPRESSORES ............................................................................................... 30 
6.1 CONCEITO ................................................................................................................... 30 
6.2 COMPONENTES ........................................................................................................ 30 
6.3 APLICAÇÃO ................................................................................................................. 31 
6.4 DESEMPENHO ........................................................................................................... 33 
6.5TEMPO DE HESITAÇÃO (TURBO LAG) ................................................................. 34 

6.5.1 VÁLVULA DE ALÍVIO .......................................................................................... 34 
7. MOTOR DO VOLKSWAGEN UP! TSI: DOWNSIZING E TURBOCOMPRESSOR35 

7.1CONCEITO .................................................................................................................... 35 
7.2FICHA TÉCNICA .......................................................................................................... 36 
7.3TURBOCOMPRESSOR .............................................................................................. 37 



8.SISTEMA DE REGENERAÇÃO DE ENERGIA ............................................................. 38 
8.1CONCEITO KERS ........................................................................................................ 38 

8.1.1 KERS FLYBRID ............................................................................................... 38 
8.1.2 KERS WILLIANS ............................................................................................. 40 

8.2 CONCEITOS ERS ....................................................................................................... 42 
8.3 VOLANTE DE INÉRCIA ............................................................................................. 43 

9. PROPOSTA: UNIÃO DE CONCEITOS ......................................................................... 44 
9.1 APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... 44 
9.2 APLICAÇÃO ............................................................................................................. 44 
9.3 EFICIÊNCIA ............................................................................................................. 45 

10.PROPOSTAS FUTURAS ................................................................................................ 47 
11. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 48 
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13  

1. INTRODUÇÃO 
A redução no tamanho dos motores foi ocasionada pela busca por redução de 
emissões, conhecido como downsizing, trazendo a dissociação entre tamanho do 
motor e potência fornecida. Motores menores consumiriam menos combustível e 
emitiriam menos gases poluentes, porém a redução também representaria uma 
perda de potência e para evitar que isso ocorresse buscou-se o turbocompressor, 
uma alternativa para fornecer potência extra aos motores com tamanho reduzido, a 
ideia é que o motor apresente um bom rendimento térmico, afinal toda máquina 
térmica faz a conversão de calor em trabalho, e a reutilização dos gases de escape 
para comprimir os gases que vão entrar na câmara de combustão é um ótimo 
exemplo de como utilizar ao máximo o calor produzido pelo motor no processo de 
combustão, além do fato de que os gases comprimidos tornam a combustão mais 
eficiente, com o turbo podemos observar como utilizar ao máximo toda a energia 
gerada pelo motor, afinal os gases que seriam simplesmente liberados pelo veículo 
passam a ser reaproveitados no processo de combustão promovendo a eficiência 
energética. Essa aplicação apresentou um resultado mais do que satisfatório, 
motores com três cilindros turbo estão em circulação atualmente e apresentam um 
ótimo desempenho comparado a seus antecessores. Porém ainda há um tempo de 
hesitação na entrada do turbo, este trabalho visa estudar a aplicação de um volante 
de inércia em motores downsizing sobrealimentados por turbocompressor para 
fornecer potência extra ao motor e reduzir consumo, diminuindo assim também esse 
tempo de hesitação do turbo. 
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2. CONCEITOS IMPORTANTES 
 
Cilindrada (cm³) 
Volume deslocado dentro do cilindro do ponto morto superior ao ponto morto inferior. 
Obtemos o valor da cilindrada a partir do resultando do volume do cilindro 
multiplicando por sua quantidade. (Cm³). 

Cilindrada = . ·. .  
Onde:  
D: Diâmetro dos cilindros (cm) 
S: Curso do pistão (cm) 
z: Quantidade de cilindros 
Taxa de compressão: 
É a relação entre o volume total (volume compreendido da cabeça do pistão ao 
cabeçote quando o pistão está no ponto morto inferior) e o volume da câmara de 
combustão (volume compreendido da cabeça do pistão ao cabeçote quando o pistão 
está no ponto morto superior), essa taxa representa quantas vezes o volume total é 
reduzido. 

Taxa de compressão =  
Onde: 
Vt: Volume total(cm³) 
V: Volume da câmara de combustão (cm³) 
Como por exemplo, tomamos a taxa de compressão da gasolina que é 8;1 a 13:1 e 
a do álcool que é de 10:1 a 14:1. 
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Trabalho: Relação existente entre força e deslocamento, uma força realiza trabalho 
quando consegue fazer com que esse corpo se desloque. 
PMS E PMI: 
PMS: É o ponto morto superior, posição em que o pistão está bem próximo do 
cabeçote. 
PMI: É o ponto inferior, posição em que o pistão está o mais afastado do cabeçote. 
Combustão: Processo químico que libera calor através da queima de um 
combustível. Nos motores Ciclo Otto a combustão se dá a partir da queima de uma 
mistura ar + combustível que é admitida na câmara de combustão. 
Potência: (kW) 
Realização do trabalho em relação ao tempo. Nos motores é dada pela ação do 
torque na árvore de manivelas em relação a sua velocidade de rotação. 

= .  

=  .
9549,3 

Onde: 
P: Potência (kW) 
T: Torque (N/m) 
ω:Velocidade angular (rad/s) 
n: Rotação (rpm) 
Torque: (Nm/mkgf) 
Torque é a resultante da força aplicada há uma dada distância do ponto de 
aplicação, sendo assim é o esforço de torção que uma “árvore” suporta. 
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: . ² 

= .  

=  ℎ
2 

= .  
Onde: 
T: Torque (N/m/mkgf) 
F: Força elástica (T) 
D: Raio da manivela 
H: Curso (cm) 
P: Pressão (Kgf/cm²) 
Ac: Área do cilindro (cm²) 
R: Raio do cilindro 
Eficiência: é a relação do que é consumido pelo o que é fornecido em um sistema. 
Nos motores Ciclo Otto a eficiência é dada pelo rendimento térmico através da 
quantidade de trabalho gerado pela fluido ativo. 
Combustível: é uma substância capaz de fornecer energia em forma de calor através 
de uma reação química. 
Turbocompressor: Sistema capaz de produzir uma sobrealimentação ao motor, 
através da maior quantidade de ar que entra na câmara de combustão, resultando 
assim em uma maior potência ao motor. 
RPM: Rotação por minuto, volta completa que um eixo por exemplo realiza em um 
minto, a velocidade da rotação dos motores é dada em rpm. 
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Torque específico (Nm/L): 
 Torque específico é o torque gerado pela unidade de medida de cilindrada unitária 
do motor. 
 

=  

Te: Torque específico 
T: Torque nominal 
Vt: Cilindrada total 
Potência específica (kW/L) 
 Relação entre a potência efetiva fornecida (potência medida sobre a “árvore do 
motor” ou no freio do dinamômetro), e a cilindrada total.  

                                                                         =  
Onde: 
Ne: Potência efetiva, 
Vt: Cilindrada total  
Potência efetiva:  = . =  .2  .  
Tendências de motores com uma potência específica maior: 

 Redução da cilindrada total sem diminuição do desempenho, esse resultado é 
obtido através da sobrealimentação do motor, garantindo que um motor de 3 
cilindros sobrealimentado por exemplo possua potência equiparada a motores 
4 cilindros aspirados,  

 Essa tendência de redução do tamanho do motor é conhecida como 
downsizing, o desenvolvimento dessa tecnologia nos traz motores compactos, 
eficientes e menos poluentes, fatores provocados pela redução de atrito das 
partes móveis, diminuição das perdas por bombeamento, diminuição da 
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transferência de calor proporcionada pela redução da área superficial interna 
(BRUNETTI 2015). 

 
 Na tabela abaixo vemos o aumento da potência específica de um motor ciclo 

Otto sobrealimentado. 
 

 
Tabela 2 – Diferença de torque e potência específica em motores Ciclo Otto e Ciclo Diesel, aspirados 
e sobrealimentados. (Motores de Combustão Interna vol. 1-Franco Brunnetti, 2012) 
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3. FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 
 
3.1 INTRODUÇÕES DE CONCEITOS 
 

Motor de combustão interna é uma máquina termodinâmica que dispõem de 
trabalho através de algum combustível que forneça energia em forma de calor para 
o sistema. 

Nos casos dos motores veiculares esse calor é fornecido através da queima de 
um fluido ativo, uma mistura de combustível + ar, que participa diretamente da 
combustão. (BRUNETTI 2015) 

Além da classificação referente ao comportamento do fluido na combustão, é 
possível classificar os motores de combustão interna em alternativos, rotativos e de 
impulso. 
Motores rotativos: Motores onde o trabalho é produzido por rotores que giram e 
produzem os quatro tempos do motor, como por exemplo, temos a turbina a gás.  
Motores de impulso: Motores onde o trabalho é obtido pela força de impulso de 
gases em alta velocidade, como exemplo é possível citar o motor de foguetes. 
Alternativos: Nesses motores o trabalho produzido advém do deslocamento linear do 
êmbolo que é transformado em movimento rotativo do sistema biela-manivela. 
Dentro dos motores alternativos há outras subdivisões, em relação ao número de 
tempos do ciclo, quando o motor pode apresentar 2 ou 4 tempos, e nos que diz 
respeito a sua ignição os motores podem ser caracterizados por Ciclo Otto ou Ciclo 
Diesel. 
Os motores ciclo Diesel apresentam ignição espontânea, ou seja o combustível é 
injetado na câmara de combustão e reage com o oxigênio presente, iniciando a 
combustão sem que haja uma faísca, diferentemente dos motores ciclo Otto. 
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Figura 3-1-1 – Ignição em motores Ciclo Diesel (Cultura Aeronáutica, 2015). 
Nos motores conhecidos por ciclo Otto a ignição ocorre por meio de uma faísca, 
para que isso ocorra é necessário provocar uma centelha produzida pelo eletrodo da 
vela de ignição, que fará com que aconteça a combustão da mistura presente no 
cilindro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-1-2 – Ignição em motores Ciclo Otto (Marchnissan, 2015). 
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3.2 FUNCIONAMENTOS DO MOTOR 4 TEMPOS CICLO OTTO 
 

Figura 
3-2-1 – Funcionamento do motor 4 tempos Ciclo Otto (Antônio Guilherme,2015) 

1ºAdmissão: A válvula de admissão encontra-se aberta e válvula de escape está 
fechada, o pistão desloca-se do PMS ao PMI, admitindo os gases advindos da 
válvula de admissão preenchendo todo o cilindro com essa mistura. 
2º Compressão: A válvula de escape continua fechada e agora a válvula de 
admissão será fechada também, o pistão se deslocará do PMI ao PMS, assim se 
inicia a compressão dos gases que estão na câmara. 
3º Combustão: Ambas as válvulas estão fechadas. Para que a combustão seja 
realizada é necessária a centelha que será produzida pelo eletrodo da vela, assim 
ocorre um aumento significativo da pressão e temperatura interna na câmara 
fazendo com que o pistão seja empurrado através da força dos gases do PMS ao 
PMI. 
4º Escape: Nessa última etapa o pistão se desloca do PMI ao PMS, empurrando 
toda a mistura de gases queimados para fora da câmara, e expelindo – os pela 
válvula de escape que estará aberta. 
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3.3 INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL 
 

 
Figura 3-3-1 – Injeção direta de combustível (Papo e carro, 2015) 

Os motores equipados com injeção direta começaram a ser utilizados por 
volta de duas décadas atrás (BRUNETTI,2015), antes desse período só eram 
conhecidos os motores por injeção indireta; baseados em um sistema onde o 
combustível é injetado antes da válvula de admissão, a mistura de ar/combustível 
ocorria fora da câmara de combustão, e não havia um controle de quantidade e 
tempo de injeção dessa mistura. 

Na injeção direta o combustível passou a ser injetado diretamente na câmara 
de combustão e não no coletor de admissão, através do gerenciamento eletrônico foi 
possível dosar a quantidade ideal de ar e combustível e controlar o tempo de 
injeção, evitando o enriquecimento da mistura (presença de mais combustível do 
que ar na câmara, prejudicando a queima e aumentando as emissões). 

Essa tecnologia proporciona uma perda menor de bombeamento e um 
aumento da taxa de compressão permite um maior número de injeções em um 
mesmo ciclo, causando uma diminuição de temperatura dentro da câmara, 
causando resistência à detonação (RODRIGUES, THIAGO DE MATOS,2014). 
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Vantagens: 
 Diminuição de emissões 
  Segundo o site Bosch Mobility Solutions Brasil o sistema é capaz de reduzir o 

consumo de combustível em até 15%, fornecer um torque até 5% maior, e 
respostas imediatas. 

 Diminui a deposição de combustível nas paredes do coletor de admissão e 
nos dutos do cabeçote 

4. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MCI 
 
4.1 ONDE E COMO COMEÇOU 
 

A melhoria da eficiência energética teve seu início em meados dos anos 60 na 
busca pela diminuição das emissões causadas por veículos automotores e que 
foram exigidas por normas. Desde então os sistemas de monitoramento de 
emissões (OBD), utilizado para analisar os gases do sistema de escape dos 
veículos, passaram por diversas modificações e modernizações, para garantir que 
as emissões estivessem controladas. Até o momento essa era a única forma 
utilizada para avaliar se a energia estaria sendo utilizada com eficiência, se a 
queima estava de acordo com o esperado e as emissões não estavam superiores ao 
que deveriam. (MANAVELLA, 2006) 

Além de monitorar os gases emitidos por veículos, para garantir que todo o 
sistema estivesse em pleno funcionamento, havia a necessidade de reduzir o 
consumo dos motores para que houvesse uma redução maior de emissões. Se um 
veículo consome menos combustível para realizar o mesmo trajeto que realizaria 
com mais combustível, consequentemente as emissões são reduzidas. Foi então 
que se deu início a redução no tamanho dos motores: o downsizing. 

Motores com tamanho reduzido consumiriam menos combustível, porém 
também apresentaria um desempenho menos satisfatório em relação a seus 
antecessores, já que havia uma inegável perda de potência devido a relação de 
cilindrada.  

O turbocompressor foi utilizado para suprir essa perda de potência, otimizando 
a eficiência volumétrica do motor, elevando a pressão de compressão e de 
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expansão. Porém o turbocompressor necessita de elevada dinâmica gasosa sendo 
muito utilizado, portanto em veículos esportivos na condição de potência e torque 
em rotações elevadas.  

Todas as mudanças realizadas em MCIs nas últimas décadas foram 
relacionadas com a busca não só de potência e melhor desempenho, ou seja, maior 
velocidade ou torque, mas fazer com que este torque se apresente em rotações 
mais baixas, para reduzir consumo e emissões. O que se procura alcançar hoje são 
veículos econômicos, que produzam menos gases poluentes e que tenham 
desempenho equiparável ou superior aos veículos já existentes no mercado atual.  

No estado de São Paulo existe, inclusive, a Maratona da Eficiência 
Energética, inspirada na Shell Eco-Marathon, que incentiva universitários a inovarem 
e construírem veículos que sejam leves, para apenas uma pessoa e que consuma o 
mínimo de combustível ao percorrer um circuito pré-estabelecido. Estes veículos 
concorrem em duas categorias, sendo elas: elétrico e combustão (etanol e gasolina). 
A maratona ocorre todos os anos, para incentivar os concorrentes a sempre baterem 
os resultados obtidos em competições anteriores.  

 
4.2 EMISSÕES 
 
 Como mencionado inicialmente, o ponto que motiva a eficiência energética 
são as metas de redução de emissão de gases poluentes estabelecidas por normas, 
que são provenientes da queima dos combustíveis dos automóveis movidos a 
combustíveis como etanol, gasolina e diesel.  
 Os gases emitidos por estes veículos são extremamente prejudiciais ao meio 
ambiente e a saúde dos seres humanos, causando comumente doenças 
respiratórias, além de danos graves a camada de ozônio fazendo com que sejamos 
expostos a radiação nociva do sol que pode vir a desenvolver doenças de pele 
graves como o câncer de pele.  
 O controle das emissões é fundamental nos dias atuais, pelos fatores citados 
e considerando-se que as fontes de combustíveis fósseis podem chegar ao 
esgotamento futuramente, fontes de combustíveis renováveis que façam parte do 
ciclo de carbono também seriam alternativas mais interessantes. Além,de veículos 
que tenham emissões próximas de zero, como veículos híbridos.  



25  

 
4.3 COMBUSTÍVEIS 
 Os combustíveis mais aplicados nos veículos atualmente são (JUAREZ, 
2014): 

 Derivados do petróleo 
o Gasolina 
o Diesel  

 Compostos oxigenados  
o Etanol 
o Biodiesel  

Os derivados de petróleo são os combustíveis mais consumidos atualmente 
no Brasil, em especial o diesel, já que o nosso país possui uma grande frota de 
caminhões e ônibus, optando pelo transporte de grandes cargas em meio rodoviário. 
Atualmente há um grande investimento em combustíveis alternativos, de fontes 
renováveis, como o etanol e o biodiesel, que fazem parte do ciclo de carbono (ou 
seja, através da fotossíntese, as plantas que são utilizadas para a produção destes 
combustíveis absorvem o carbono emitido em sua queima), logo esses combustíveis 
representam menos gases poluentes contidos na camada de ozônio. O país também 
possui ótimas condições para produzir esses combustíveis pois possui um amplo 
território com grandes extensões de solo para o plantio e o cultivo de espécies como 
a cana de açúcar que é utilizada para produzir o etanol e mamona, que é utilizada 
para extração do óleo que virá a se tornar o biodiesel.  

Há também pesquisas em curso para o desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia, para que não seja necessário utilizar combustíveis que 
sejam queimados e emitam gases poluentes no meio ambiente como o hidrogênio, 
ou veículos elétricos que possuam baterias e possam ser recarregados. 

 
4.4 EFICIÊNCIAS NO CICLO OTTO 
 
 Para que os motores de ciclo Otto (que são motores que utilizam como 
combustível etanol ou gasolina) sejam eficientes eles devem converter a maior 
parcela possível do calor proveniente da queima do combustível em trabalho, com 
isso apresentando maior torque em rotações mais baixas. 
Para isso é fundamental considerar alguns pontos: 
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 Deve ocorrer a redução das perdas por bombeamento, ou seja, a mistura 
deve ser ideal, pois se deseja que todo combustível injetado na câmara 
deverá ser queimado para que a mistura não seja rica. Além de ser 
necessário um aumento de pressão na câmara (o que faz com que ocorra 
uma melhora na queima do combustível). 

 Deseja-se também reduzir também a transferência de calor, através da 
redução da superfície de contato interna. Essa energia que seria perdida 
devido a troca térmica pode então ser utilizada no trabalho de expansão no 
momento da combustão, gerando mais energia e fornecendo maior potência. 

 Reduzir as partes móveis do motor, o que causa redução no atrito. Este ponto 
é importante, pois a redução deve representar um aumento do torque em uma 
faixa maior de rotações e não o aumento na rotação do motor. Essa questão 
tem uma relação direta com a eficiência volumétrica do motor, que se trata da 
relação entre o combustível que é admitido na câmara de combustão e o que 
realmente é queimado e do combustível queimado e do calor gerado, a 
parcela que é realmente transformada em trabalho e não é perdida na troca 
térmica com as partes frias. 

Então o que se deseja em motores de ciclo otto é que através da engenharia do 
motor, haja a possibilidade de tornar os veículos mais potentes, porém mais 
econômicos. Isso será alcançado através da combinação da redução do tamanho do 
motor, com a diminuição do número de cilindros e de suas partes móveis, buscando 
métodos de injeção e aumento de pressão na câmara de combustão, que façam 
com que a mistura seja melhor e consequentemente a queima seja mais eficiente e  
uso de sobrealimentação, que faz com que a energia seja reaproveitada ao máximo 
antes de ser liberada para o meio, compensando a perda de cilindrada total, todos 
esses itens combinados fazem com que a eficiência volumétrica seja melhorada e 
que o calor da queima não seja desperdiçado aumentando então sua eficiência 
(BRUNETTI,2015). 
 
4.5 TAMANHOS DO MOTOR X CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 
 

Com a redução no tamanho do motor sua capacidade volumétrica é alterada, 
ganhando uma redução, porém há de se considerar que na questão da eficiência a 
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forma como o calor gerado pela queima é aproveitado para o trabalho a ser 
realizado é importante e como foi discutido anteriormente quanto menor as partes 
móveis e a superfície de contato do motor, melhor será o aproveitamento do calor 
gerado, já que a troca térmica com as partes frias será reduzida fazendo com que a 
energia empregada na expansão da câmara seja maior. Portanto o fator da redução 
da cilindrada é importante, mas pode ser facilmente solucionado com a aplicação do 
turbo, tendo em vista que o aumento da pressão na câmara favorece o desempenho 
do componente.  

Motores menores não influenciam apenas no peso do veículo, mas no 
consumo de combustível, provocando uma drástica redução, além de um melhor 
aproveitamento da energia da combustão para que nada seja desperdiçado. 

 
4.6 TAMANHO DO MOTOR X EFICIÊNCIA 

 
 A redução do tamanho do motor, tanto de suas partes fixas quanto das 
móveis, poderia representar uma perda em seu desempenho. Porém o que 
podemos observar é que o que ocorre é o efeito contrário. Após analisarmos 
anteriormente que a redução das partes móveis do motor, de superfícies internas há 
uma significante redução na troca térmica do motor, concluímos que sua redução 
traz maiores benefícios pois o advento do turbocompressor somado a reengenharia 
dos motores faz com que a eficiência muito superior ao que se obtida anteriormente, 
mesmo em motores que utilizavam-se do turbo, poderiam ser motores capazes de 
fornecer valores de torque e potência satisfatórios, porém não eram econômicos. A 
união dos dois fatores é um marco e vem sendo muito utilizada em veículos da nova 
geração.  

5. DOWNSIZING 
 
5.1 CONCEITO 
 
 Para reduzir as emissões, primeiro recorreu-se ao seu monitoramento, para 
verificar que cada componente do veículo estaria em pleno funcionamento e a 
mistura emitida estaria em condições aceitáveis propostas por normas. Porém há a 
necessidade cada dia maior de reduzir mais ainda as emissões e não só controlar a 
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qualidade dos gases emitidos pelos veículos, mas reduzir a quantidade de 
combustível consumido pelo veículo.  
 A alternativa encontrada para reduzir as emissões então foi a redução no 
tamanho dos MCIs, pois motores menores consumiriam menos combustível e por 
consequência emitiriam menos gases poluentes. Com a diminuição do motor, a 
cilindrada seria reduzida como consequência, porém deseja-se manter a potência, o 
torque e a resposta ao acelerador. Para compensar essa redução na cilindrada que 
poderia ocasionar perda de potência o turbo é utilizado, comprimindo o ar de entrada 
através do ar de escape, que movimenta uma turbina ligada a um eixo que por sua 
vez movimenta outra turbina que comprime o ar admitido para depois envia-lo ao 
motor com maior pressão e promover uma melhor queima de combustível, 
eliminando a dificuldade do motor em captar o ar. 
 O downsizing costuma exigir bem mais do motor em baixas rotações, pois o 
turbo precisa de um tempo para abastecer o compressor e entrar em funcionamento. 
Este atraso no início do funcionamento do turbocompressor é chamado de turbo lag. 
Alternativas são buscadas para que a resposta do turbo seja mais rápida nestes 
casos (CALMON, 2009). 
5.2 HISTÓRICO 
 
 O downsizing tornou-se possível devido à evolução dos motores. Um fator 
marcante nessa evolução foi o aumento da potência específica. Tomemos como 
exemplo a potência específica no Ford T, que era de 6,97 cv/L, com o advento da 
injeção direta em 1954 o Mercedes 300 SL, com uma nova taxa de compressão 
passou a possuir uma potência específica de 72,7 cv/L.  

O BMW 2002 foi o primeiro carro na Europa a utilizar o turbo, em 1973 e não 
foi muito popular, o primeiro turbo reconhecido então foi o do Porsche 911, que 
possuía uma potência específica de 86,84 cv/L. Já em 2002, a Volkswagen e a Ford, 
com os motores pequenos do Gol Turbo e do Fiesta Supercharger (com 
compressor), que não se utilizaram do downsizing propriamente dito, conseguiram 
extrair potências específicas elevadas de seus motores de apenas 999 cm³: 95 cv/L 
no Ford e 112 cv/L do VW (CARVALHO, 2009). 
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5.3 RELAÇÃO PESO X POTÊNCIA X CILINDRADA 
 
 O peso, a potência e a cilindrada são fatores determinantes para o 
desempenho do carro e estão interligados entre si.  
 O peso tem grande influência na potência do carro, falando de uma forma 
mais simples, a potência nada mais é do que a capacidade de transformar o 
combustível do veículo em velocidade. O que se busca em maratonas de eficiência 
energética, por exemplo, é a redução de peso dos veículos para que eles tenham 
um rendimento melhor na pista, se desloquem com maior facilidade e 
consequentemente seu consumo seja reduzido, o foco na maratona não é alcançar 
valores expressivos de velocidade, apenas concluir o circuito consumindo a menor 
quantidade de combustível (no caso da categoria ciclo Otto) ou de energia da bateria 
(no caso da categoria elétrica). Já para veículos de passeio isso representa uma 
maior agilidade de resposta do veículo, isso especificamente no caso de veículos de 
passeio, pois devemos considerar que nem sempre um veículo mais potente é mais 
veloz, como no caso de caminhões que precisam de grandes potências para 
movimentar grandes cargas, ou seja, um carro mais veloz é mais potente, mas um 
carro mais potente não necessariamente é mais veloz. 
 Já a cilindrada é a capacidade volumétrica do motor, ou o quanto da mistura 
de combustível e ar pode ser admitido na câmara de combustão. Este fator é 
extremamente delicado, a quantidade de combustível admitida deve ser o ideal para 
realizar a queima gerando a energia necessária para movimentar o veículo, se a 
mistura for rica ou pobre poderá ocasionar perda de potência do motor. 
 Logo todos estes fatores devem estar combinados em perfeita harmonia para 
que o desempenho do carro seja o desejado e a mistura de combustível e ar 
proporcione boa potência ao veículo, considerando ainda seu peso que pode 
prejudicar este quesito, mesmo que a mistura seja adequada (BRUNETTI, 2015). 

 
5.4 TAMANHO DO MOTOR X POTÊNCIA 

 
 O tamanho do motor tem grande influência em seu rendimento e sua 
eficiência. Ao reduzir em demasia o tamanho de um motor, sua cilindrada é 
completamente alterada e consequentemente sua potência também. Então mesmo 
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que haja um ganho em relação ao peso do veículo, a capacidade volumétrica do 
motor ainda trará mais prejuízos ao seu desempenho. Então modificações para 
compensar a perda na capacidade volumétrica do motor, que foi completamente 
modificada pela redução de seu tamanho, no caso do downsizing, se fazem 
necessárias.  
6. TURBOCOMPRESSORES 
 
6.1 CONCEITO 
 

Segundo Brunnetti o desempenho de um motor a combustão interna está 
fortemente ligado à massa de ar admitido e retido no interior dos cilindros, pois 
quanto mais volume de ar admitido, mais combustível será queimado. 

Por esse motivo é utilizado os motores sobrealimentados, motores com 
turbocompressor que são capazes de aumentar a pressão de ar admitido no coletor 
de admissão gerando assim um maior desempenho se comparado a um motor 
aspirado. 

O sistema turbocompressor é um dispositivo que provoca um aumento de 
eficiência volumétrica do motor usando sistemas para sobrealimentar o cilindro, 
aumentando assim a densidade do ar admitido. 

O sistema de sobrealimentação é composto pelo intercooler, e o conjunto 
compressor e turbina. 
6.2 COMPONENTES 
 
Turbina: É um dispositivo composto de um rotor que gira em alta rotação alimentado 
por gases de escape, e através de um eixo aciona o compressor. Suas palhetas 
podem ser fabricadas em aço ou em material cerâmico, que são mais leves. 
Compressor: Responsável por comprimir o ar ambiente (provocando seu aumento 
de temperatura e redução de massa) e repassá-lo ao sistema. 
Intercooler: Dispositivo semelhante a um radiador instalado entre o compressor e o 
sistema de admissão, seu papel é resfriar os gases pressurizados advindos do 
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compressor, aumentando assim sua densidade, fornecendo uma maior potência ao 
motor. (HOW STUFF WORKS, 2015) 
 
 

 
Figura 6-2-1 Sistema Turbocompressor e seus componentes (Carros, 2015) 

 
6.3 APLICAÇÃO 
 

O processo se inicia pelo o aproveitamento dos gases provenientes do escape, 
estes são  responsáveis por  girar o rotor da turbina que está diretamente ligado por 
um eixo ao rotor do compressor que por sua vez é alimentado pela turbina, o 
compressor fica responsável por comprimir o ar aumentando sua pressão e 
consequentemente sua temperatura, decorrente deste aumento de temperatura é 
utilizado o intercooler, por que quando aumentamos a temperatura do ar diminuímos 
sua massa , perdendo densidade, assim o intercooler faz o seu papel, resfriando o 
ar fornecido do compressor aumentando sua densidade. 
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Figura 6-3-1 Sistema de sobrealimentação por turbocompressor (Garret, 2015). 
A ilustração acima explica de forma didática o sistema de sobrealimentação por 
turbocompressor e seus componentes. 
Na ilustração vemos um cilindro em corte a qual observamos a movimentação do 
conjunto móvel que comprime os gases da combustão, liberando-os da câmara após 
a expansão. Os gases de escape são representados pela coloração vermelha, pois 
apresentam alta temperatura e pressão, e os gases que estão prontos para 
sobrealimentar o motor são os gases de coloração azul. 

 
Figura 6-3-2 Movimentação da turbina através dos gases de escape (Garret, 2015). 



33  

Na imagem acima é ilustrado o processo no qual os gases de escape passam 
pelas palhetas da turbina fazendo- as girar em alta rotação, quanto mais ar passar 
pelo sistema, maior será a rotação desta turbina. 

 
Figura 6-3-3 Ar ambiente alimentando o compressor (Garret, 2015). 
A rotação da turbina é transmitida ao compressor que comprime o ar externo a fim 
de deixa-lo mais denso, e que ocupe menos espaço na câmara de combustão, 
produzindo um ganho de potência ao motor. 
6.4 DESEMPENHO 
 

Atualmente o turbocompressor vem sendo amplamente utilizado e aliado a 
outras tecnologias, como downsizing e injeção direta de combustível, tendendo a 
dominar o mercado automobilístico mundial. 

Carros com turbocompressor estão tomando conta das ruas, e os motores 
desenvolvidos atualmente estão cada vez menores, a visão de que quanto mais 
cilindros maior será a potência está se tornando obsoleta, os carros terão cilindrada 
menor, porém com ajuda do turbocompressor a quantidade de ar nele admitida será 
superior e ocorrerá um significativo aumento de sua potência específica. 

Porém ainda há muito que se investir em tecnologias relacionadas a 
sobrealimentação, materiais melhores, redução de peso e tamanho da turbina sem 
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que este fator influencie no ganho de potência e aumento do tempo hesitação 
(tempo da aceleração até a entrada do turbo). 

Como falado anteriormente a potência de um motor de combustão interna está 
diretamente ligada a quantidade de ar que entra no cilindro, o turbocompressor é um 
dispositivo aliado para um aumento de potência, segundo o site é estimado que ele 
faz com que 50% a mais de ar entre na câmara, (HOW STUFF WORKS,2015) então 
o aumento de potência será de 50%? Mas não é isso que ocorre, e a energia extra 
fica em torno de 30 a 40%. Se não fosse por essa perda o turbocompressor seria um 
dispositivo perfeito. A energia para que a turbina gire não é livre, a sua localização 
no fluxo de escapamento limita a saída dos gases de escape, fazendo com que o 
motor realize uma contrapressão contribuindo para a perda de eficiência. 

6.5 TEMPO DE HESITAÇÃO (TURBO LAG) 
 

O turbocompressor não proporciona aumento imediato assim que o motorista 
pisa no acelerador, esse tempo entre a aceleração e a entrada do turbo é o tempo 
de hesitação, também conhecido por turbo lag (atraso do turbo). 

O turbo lag ocorre, pois há inércia das partes rotativas, há um tempo para as 
palhetas do turbo que estão paradas começarem a se movimentar, quanto maior e 
mais pesadas, mais tempo será necessário para sair da condição de inércia. 

Uma solução para esse problema é a utilização de turbinas menores, que em 
rotações baixas de início de trabalho reduzem o turbo lag, porém quando em 
rotações altas não são capazes de fornecerem muita pressão. Já 
turbocompressores maiores, oferecem a pressão exigida em pressões mais altas, 
porém apresentam turbo lag acentuado, por que são mais pesados e exigem energia 
extra para saírem da inércia. 
6.5.1 Válvula de alívio: 
 

A válvula de alívio permite que se utilize de um turbocompressor pequeno, 
impedindo – o que gire rapidamente em rotações muito altas. Essa válvula identifica 
a pressão de sobrealimentação quando está à mesma estiver muito elevada, 
desviando os gases para o ambiente, diminuindo assim a rotação. 
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7. MOTOR DO VOLKSWAGEN UP! TSI: DOWNSIZING E 
TURBOCOMPRESSOR 

 
7.1CONCEITO 
 
Usando a tendência de alinhamento tecnológica downsizing + turbo, a montadora 
alemã Volkswagen traz como modelo de inovação e desempenho: os motores da 
família EA 211, entre eles temos que destacar o motor do sub compacto UP! TSI 
(Turbo Stratified Injection), um motor 1.0 l de 74/77 KW. 
Ao lançar o UP! TSI a Volkswagen nos traz o que tende a ser o futuro dos 
automóveis, com motores menores, mais eficientes e com um menor nível de 
emissões. Isso graças a seu motor 3 cilindros em linha, um sistema de 
sobrealimentação com turbocompressor, compensando a baixa cilindrada e 
fornecendo valores satisfatórios de torque e potência melhorando o consumo e 
rendimento. 
Além disso traz no cabeçote um coletor de escape integrado com dutos de 
refrigeração fazendo com que o motor alcance mais rápido sua temperatura de 
trabalho diminuindo o consumo de combustível. 
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7.2FICHA TÉCNICA 
Figura 7-2-1 Motor do UP! TSI (Apresentação Do veículo up e up! Tsi, DA SILVA N.C,2015) 

 
Motor 1.0 l, TSI DE 74 /77 kW 
Arquitetura 3 cilindros em linha 
Cilindrada 999 cc 
Diâmetro do cilindro 74,5 mm 
Curso 76,4 mm 
Válvulas por cilindro 4 
Taxa de compressão 10,5 :1 
Potência máxima 70 Kw a 5000 – 5.500 rpm 

81 Kw a 5.500 rpm 
Torque máximo 160 Nm a 1500 – 3.500 rpm 

200 Nm 2.000 – 3.500 rpm 
Tabela 7-2 – Ficha técnica do motor da Volkswagen Up! TSI (Apresentação do veículo up e up! TSI, 
DA SILVA N.C, 2015) 
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7.3TURBOCOMPRESSOR 
 
Com seu sistema de turbocompressor equipado com um atuador elétrico da pressão 
de sobrealimentação, ocorre a modulação da pressão do sistema fornecendo assim 
um bom desempenho em baixas e altas rotações, otimizando assim sua curva de 
potência e diminuindo o turbo lag, concedendo a pressão adequada em diferentes 
situações. 
Características (DA SILVA N.C, 2015): 

1. Equipado com sistema de atuador de pressão de sobrealimentação V465 
2. É encontrado um rendimento de 74% na turbina. 
3. Carcaça de aço fundido austenítico para potências a partir de 70 

kW,tornando possível trabalhar com as altas temperaturas provenientes dos 
gases de escape ( até 1050 º C). 

4. Pressão realativa de  sobrealimentação: 1,0 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-3-1 Turbocompressor do UP! TSI (Apresentação Do veículo up e up! TSI, DA SILVA 
N.C,2015) 
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8.SISTEMA DE REGENERAÇÃO DE ENERGIA  
 
8.1CONCEITO KERS 
 

O Sistema de regeneração de energia cinética (KERS), é um conceito muito 
usado em veículos de fórmula 1, apesar de ser chamado de sistema, KERS se trata 
de um conceito, não exigindo portanto uma montagem específica, em síntese seria 
um meio no qual se reutiliza a energia cinética que seria desperdiçada em forma de 
calor, fornecendo assim potência extra ao conjunto. 

O sistema Kers segue uma tendência de alinhamento a uma outra tecnologia, 
a dos veículos híbridos, podendo ser usado juntamente a motores elétricos. 
  A proposta do sistema Kers é a reutilização da energia cinética do veículos 
em momento de desaceleração (frenagens) e armazená-la para usar 
posteriormente. 

O conceito do KERS funciona a partir do preceito de armazenamento de 
energia cinética, que é a energia proveniente do movimento, definida pelo trabalho 
para acelerar um corpo do momento de repouso até a sua velocidade atual, assim 
ele mantém essa energia a não ser que a velocidade mude. 
8.1.1 KERS FLYBRID  
 
     O Flybrid é um sistema que acopla um transmissão CVT, usando o recurso do 
KERS aproveitando energia proveniente de frenagens, foi desenvolvido por Jon 
Hilton, pesa aproximadamente 25kg, pode parecer muito, porém não é capaz de 
prejudicar o sistema com uma capacidade de armazenar 400Kj, e produzir 81,6 cv 
de potência a mais para o sistema quando for requerido em um tempo de no máximo 
6s67. (PROJETOTW09, 2015) 
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Figura 8-2-1 Conjunto KERS com volante de inércia da Flybrid Systems (Flybrid Systems , 2015) 
 
     O sistema é constituído por um volante de inércia junto a uma transmissão 
CVT, durante a frenagem o sistema atua ajudando o veículo a parar e há um 
capacitor que armazena a energia que seria perdida durante essa desaceleração 
fazendo o disco de inércia girar e armazenar essa energia, quando solicitada pelo 
piloto ao acionar um botão no painel toda essa energia é transferida ao sistema 
fornecendo uma média de 80 cv a mais do que seria gerado. 
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8.1.2 KERS WILLIANS 

 
Figura 8-4-1 – Montagem do sistema KERS da Willians(New Gen Tech Life,2015) 

Para o desenvolvimento do KERS, a Willians optou por um grande volante de 
inércia, ao invés de adaptar baterias ou capacitores. O volante é produzido em fibra 
de carbono, apresenta um estator, rolamento de esferas e um composto 
magneticamente carregado, ele é mantido em um compartimento selado a vácuo 
ultrapassando 100 mil giros. 

Durantes as frenagens através de uma ligação dos semieixos junto a gerador, 
o disco acelera, assim faz com que partículas magnéticas se incorporem ao material 
do volante de inércia e forneça corrente elétrica. Assim quando o piloto acionar o 
botão no painel, o volante funcionará como um gerador mandando corrente elétrica 
ao motor auxiliar. 

Se comparado a bateria esse volante elétrico fornecerá uma densidade 
energética específica bem maior, apresentando também como vantagem uma longa 
vida útil. Ele trabalhará continuamente em ciclo profundo (capacidade de fornecer 
corrente elétrica continuamente em um longo período de tempo, carregando e 
descarregando-se). 
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Características (GKN,2015) 

 O disco de inércia armazena energia através de um composto 
magneticamente carregado. 

 Trabalha com rotações de até 45.000 no vácuo 
 Fornece energia em ciclos contínuos com perdas mínimas 
 Alto ciclo de vida, acima de um milhão de ciclos 
 Alto ciclo de trabalho em alta potência 
 Design leve, flexível e compacto 
 Baixo custo de manufatura 
 Reciclável e durável 
 Custo atrativo de compra comparado à outras formas de armazenamento de 

energia.  

 
 
Figura 8-4-2 – Volante de inércia do KERS DA Williams e seus componentes (Racecar – Engineering, 
2015) 
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8.2 CONCEITOS ERS 
Após o conceito Kers de recuperação de energia em 2009, a Fórmula 1 

apresentou no ano passado o conceito ERS de recuperação de energia, propondo 
um sistema que não recuperasse somente a energia cinética (Kinect) por isso a 
retirada do K da sigla, embora a sigla relacionada a este conceito se refira ao calor 
(Heat) a energia retirada do turbocompressor não tem relação com a temperatura 
dos gases de escape, logo não é a energia calorífica que é reaproveitada, mas a 
energia gerada pelo excesso de velocidade no movimento de rotação do eixo da 
turbina, que é movimentada por estes gases, além dos excessos de pressão . 

Hoje os engenheiros se referem ao powertrain não mais como motores, mas 
como unidades de potência. Isso porque há muitos outros elementos envolvidos 
além do que o motor de combustão e o turbo. O sistema de recuperação gerará 
energia suficiente para suprir um auxílio extra (extra kick) através de um motor 
elétrico. Esta potência extra será mapeada no sistema do motor para oferecer mais 
desempenho em estágios cruciais da volta (lap) (ex: o motorista não precisará mais 
acionar um botão para utilizar essa potência sobressalente disponível). 
OS SEIS ELEMENTOS DA UNIDADE DE POTÊNCIA:  
 
1 – motor (V6 com turbocompressor) 
2 – turbocompressores (estágio único compressor e turbina)  
3 – Unidade do motor-gerador cinético (MGU-K ou o KERS)  
4 – Unidade do motor gerador por calor (MGU-H) 
5 - A unidade de armazenamento (bateria)  
6 – A unidade de controle eletrônico, MGU 

O ERS compreende os dois sistemas de recuperação de energia: o MGU-K e 
o MGU-H, além do sistema de armazenamento de energia.  

O MGU-K, que é o motor gerador, está conectado diretamente ao virabrequim 
do motor, ele coleta energia no momento da frenagem ou durante a desaceleração. 



43  

Durante a aceleração o MGU-K extrai energia armazenada na bateria para 
movimentar o virabrequim.  

O MGU-H trabalha de modo análogo ao MGU-K. Entretanto está conectado 
ao eixo da turbina do turbocompressor. O MGU-H não capta a energia calorífica 
presente no turbocompressor, mas a energia rotacional não utilizada de excesso de 
velocidade na turbina e pressão. Este excesso de energia normalmente seria 
expelido através de um escape e ao invés disso é direcionado ao MGU-H  

Ele apresenta recuperação de energia ilimitada, além de controlar a 
velocidade do turbo aumentando (para evitar o turbo lag) ou diminuindo (para um 
ponto mais próximo de escape). Produz energia AC então necessidade de um 
conversor altamente complexo para seu armazenamento que é em DC (K. M, 
Akshath, 2014). 
8.3 VOLANTE DE INÉRCIA 

O Volante de inércia é um equipamento de armazenamento de energia, um 
dispositivo mecânico – cinético. 

O volante de inércia funciona com o preceito da inércia mecânica, onde a 
energia proveniente de algum sistema alimenta esse disco com energia cinética 
rotacional, que posteriormente será transmitida ao sistema alimentando geradores 
elétricos, ou puramente mecânico com a descarga de energia através da 
desaceleração do disco. 

Volantes de inércia possuem tempo de resposta muita rápido, porém quando 
utilizado sua taxa de alto descarga é muito alta, porém é uma tecnologia totalmente 
limpa e de baixa manutenção. 

Esses equipamentos possuem a capacidade de armazenar momento angular 
em torno do seu eixo de rotação, na aplicação veicular esse eixo é fixo.(INPE ,2015) 

A relação do volante de inércia e seu tamanho estão no seguinte de propósito 
de que um volante pequeno em alta rotação possui a capacidade de gerar a mesma 
potência de um volante grande em baixa rotação. (INPE,2015) 
Como a prioridade de aplicação de um volante de inércia em um veículo é aumentar 
seu desempenho usando energia que seria simplesmente desperdiçada ao sistema 
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em forma do calor, o projeto visa volante pequeno, de baixo peso e volume girando 
em alta velocidade. 

No projeto de um volante de inércia aspectos como quantidade de energia para 
ser transferida, velocidade de rotação máxima e mínima, peso e volume, e relação 
da disposição de energia do sistema em relação ao tempo de utilização. 

9. PROPOSTA: UNIÃO DE CONCEITOS 
 
9.1 APRESENTAÇÃO 
 

Após uma análise criteriosa e técnica de todos os conceitos anteriormente 
expostos e discutidos no presente trabalho ditos como tendências no cenário do 
mercado automobilístico mundial, apresentaremos a união dos mesmos visando um 
ganho significativo de potência, diminuição do consumo de combustível contribuindo 
para a redução de emissões. 

Acreditamos que a união de um motor downsizing sobrealimentado com um 
turbocompressor na companhia de um acumulador de inércia trará os benefícios 
mencionados. 

Através de todas essas tecnologias expostas, exemplificadas e mensuradas 
em nosso trabalho, visamos trazer sua integração com a proposta de um motor 
pequeno, sobrealimentado e que utilize um acumulador de inércia com preceito ERS 
de regeneração de energia. 

Através de nossos estudos com dados de desempenho e aplicação, vimos 
que o futuro dos motores se baseará na junção dessas três tecnologias. 
9.2 APLICAÇÃO 
 

Como mencionado por nós anteriormente a ideia de que um motor com alta 
cilindrada seja sinônimo de potência, é uma ideia antiquada e vai contra a corrente 
de desenvolvimento tecnológica atual da indústria automobilística mundial. 

Anteriormente carros equipados com turbocompressor era uma realidade 
palpável somente para carros de alto desempenho e padrão, atualmente essa 
realidade é totalmente diferente, a indústria automobilística nos últimos anos 
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caminhou a passos tão largos que encontramos um motor de alta tecnologia em um 
carro considerado compacto médio com motor 1.0 , que pode ser adquirido por um 
pouco mais de 40 mil reais, se esse fato se tornou uma  realidade, não vemos por 
que de não trazer conceitos usados em fórmula 1  como o ERS , estudado por nós , 
circulando nas ruas em um intervalo de poucos anos em motores de carros ditos 
como modelos de entrada. 

Por esses motivos após estudo e analise do mercado automobilístico, 
decidimos trazer a ideia da junção dessas três tecnologias em um carro popular. 
Como já dito em nossa monografia um motor três cilindros sobrealimentado com 
turbocompressor já é realidade, na nossa ideia de aplicação, trabalhará junto com 
esse motor um volante de inércia que será diretamente ligado através de um eixo ao 
rotor da turbina , aproveitando o trabalho proveniente da alta rotação , que seria 
desperdiçado para o meio ambiente, armazenando energia em momento de alta 
rotação(plena carga) para ser usado em momentos onde a há inércia das partes 
rotativas por conta da baixa rotação, contribuindo portanto para uma significativa 
redução do turbo lag. 
9.3 EFICIÊNCIA 
 

Inicialmente a vantagem que podemos destacar como a mais clara na 
aplicação de um motor downsizing e seu consumo extremamente baixo em relação 
a motores de maior cilindrada, porém o interesse do consumidor não é somente em 
carros econômicos, mas sim em carros que tenham um desempenho satisfatório, 
acompanhando o de veículos de maior cilindrada. 

Somente aplicando o downsizing isso seria impossível, mesmo que a energia 
da queima do combustível seja aplicada de uma forma mais eficiente devido a 
redução de partes móveis e superfícies de contato, seu desempenho seria bem 
abaixo dos motores atuais e por isso se faz necessária a aplicação do 
turbocompressor. 

Com sua utilização os gases de escape podem ser utilizados para comprimir 
os gases de admissão, melhorando a queima através do aumento da densidade dos 
gases da mistura e consequentemente oferecendo maior potência e um 
desempenho mais satisfatório que atenda, ou supere, as expectativas do cliente.  
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A ideia de combinar o turbo ao downsizing mostra que é possível reutilizar a 
energia dos gases que seria desperdiçada, sendo simplesmente liberada na 
atmosfera, sem nenhum reaproveitamento no motor do veículo. 

A partir disso é possível se questionar quais outras energias estão 
simplesmente sendo desperdiçadas no motor, que poderiam estar sendo utilizadas 
para fornecer mais potência e melhorar seu desempenho, ou apenas reduzir seu 
consumo.  

O volante de inércia é utilizado para captar outra fonte de energia que é 
desperdiçada em motores: a inércia. Durante a frenagem é possível captar essa 
energia para reutilizá-la de forma mecânica ou elétrica dentro de um motor. 

Combinar esta terceira tecnologia em um motor é realmente retirar ao máximo 
de energia da máquina térmica, não só de sua energia calorifica, mas também as 
energias que eram desperdiçadas nos movimentos gerados pela energia calorifica 
do motor, é não desperdiçar nada, empregando toda a tecnologia para a obtenção 
de um desempenho superior.  
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10 .PROPOSTAS FUTURAS 
 
Deixamos como possíveis tendências futuras, o dimensionamento e a execução de 
o protótipo de volante de inércia usando o princípio ERS no sistema 
turbocompressor para a diminuição do turbo lag, em um motor três cilindros. 
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11. CONCLUSÃO 
 

Através de nossas pesquisas podemos concluir que a aplicação de volantes 
de inércia no veículo para recuperação de energia cinética é extremamente 
vantajoso, pois a energia recuperada através deste artifício que pode ser aplicada 
para gerar mais potência para o motor é elevada, fazendo um comparativo com 
motores de maior cilindrada pudemos observar que motores menores com a 
tecnologia do turbo somada a este novo recurso se destacam mostrando 
desempenho superior, isso levando em consideração a potência fornecida ao 
veículo. 

Pensando pelo lado da indústria, que produz veículos em larga escala há a 
questão do custo a ser considerada, como a tecnologia do ERS (que é relativa ao 
uso de um volante de inércia captando energia do turbo) ainda está em uso há 
apenas um ano na F1 há que se pensar que é necessário pensar em como reduzir o 
custo, utilizando materiais diferentes e aplicando a tecnologia de forma puramente 
mecânica para que também não represente peso extra no veículo prejudicando seu 
desempenho, pois se fosse uma aplicação eletrônica haveria a necessidade de 
utilizar uma nova central eletrônica no veículo e tudo isso representaria ganho de 
peso ao veiculo e custos a produção.  

O próximo passo seria entrar na pesquisa de materiais para poder 
dimensionar o sistema para que então fosse possível prever em quanto tempo seria 
possível aplicar essa tecnologia a veículos de passeio. 
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