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RESUMO 

 

 

Com o aumento das exigências ambientais, as montadoras de automóveis 

começaram a investir em estratégias e tendências, como o Downsizing, afim de me-

lhorar a eficiência do motor e reduzir a emissão de poluentes. Por esses motivos, os 

novos motores utilizam tecnologias como turbocompressores, injeção direta de com-

bustível, coletor de admissão de geometria variável e mapas de injeção mais especí-

ficos. Contudo algumas dessas tecnologias já estão no seu auge ou possuem gran-

de complexidade e até certo ponto já não são tão eficientes. Portanto, propomos a 

injeção de ar comprimido dentro da câmara de combustão para que variáveis, como 

eficiência volumétrica, passem a ser desprezível enquanto que outras variáveis com 

estratégias de injeção, possam ser mais flexíveis. 

 

Palavras chaves: Motor Ciclo Otto, Injeção de Ar Comprimido, Emissão de Poluen-

tes, Válvula Injetora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

With increasing environmental requirements, automakers have begun to invest 

in strategies and trends such as downsizing, in order to improve engine efficiency 

and reduce emissions. For these reasons, the new engines use technologies like tur-

bochargers, direct fuel injection, variable geometry intake manifold and more specific 

injection maps. However some of these technologies are already at their peak or ha-

ve very complex and to some extent are not as efficient. Therefore, we propose the 

injection of compressed air into the combustion chamber so that variables such as 

volumetric efficiency, continue to be negligible while other variables injection strate-

gies may be flexible. 

 

Key words: Motor Cycle Otto, Pressure Air Injection, Pollutant Emission Valve Injec-

tion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 70 do século passado, as questões ambientais ganharam 

força no cenário internacional mostrando a importância da preservação ambiental. A 

antroposfera que até então era considera excepcional a natureza, foi inserida como 

uma parte do meio ambiente, e que para existir, deve manter uma relação de equilí-

brio com o todo. A esfera política, correspondendo a preocupação ambiental, elabo-

rou leis, normas e diretrizes para inserir tal preocupação dentro dos valores do seg-

mento econômico, responsável por controlar e gerir o fluxo de matéria e energia 

através de processos produtivos e também com a sociedade em função de consci-

entizar, informar e punir. Dentro desse contexto, as montadoras propuseram e vêm 

aplicando estratégias para atender a legislação vigente. No Brasil, satisfazem a le-

gislação desde 1988 com a implementação do PROCONVE – Programa de Controle 

de Poluição do Ar por Veículos Automotores criada pelo CONAMA – Conselho Naci-

onal do Meio Ambiente. Dentre as estratégias adotadas, o carburador foi substituído 

pela injeção eletrônica e o sistema de ignição mecânica por um sistema de ignição 

eletrônico, foi inserido o catalisador e sensores lambdas na saída dos gases de es-

cape do motor, foram adotados métodos de injeção mais eficientes como sistema 

multiponto e adicionados sistemas auxiliares para controle de emissões como o sis-

tema EGR, Cânister, Blow-By. A maior tendência do mercado para atender os níveis 

de emissões cada vez menores e a necessidade de baixo consumo, é o downsizing, 

uma redução no volume dos motores mantendo ou até mesmo aumentando o torque 

e a potência e, consequentemente, aumentando a eficiência da transformação da 

energia da expansão dos gases da combustão em energia mecânica. Um fator de-

terminante na eficiência do motor de combustão interna é a formação da mistura es-

tequiométrica ar-combustível e a eficiência volumétrica, ou quão eficaz é o enchi-

mento da câmara de combustão. Para tanto, há diversos mecanismos para se valer 

as premissas supracitadas como comando de válvulas variável e sistemas de sobre 

alimentação, contudo estes não são eficientes em todas as faixas de trabalho do 

motor. Baseado nisso, buscamos desenvolver um estudo sobre a substituição da 

válvula de admissão por um bico injetor para melhorar a combustão e a eficiência 

volumétrica. 
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1.1 Objetivos 

 

Dimensionar de forma abstrata um sistema de injeção direta de ar comprimido 

dentro da câmara de combustão a fim de aumentar a vazão mássica de ar, a efici-

ência volumétrica do motor e a flexibilização das estratégias de injeção. 

 

1.2 Motivação 

 

A motivação para o trabalho está no nosso contexto social atual, que busca 

priorizar melhorias tecnológicas em prol da conservação da natureza e do meio am-

biente. E pelo anseio do desafio de aplicar e correlacionar conceitos adquiridos no 

decorrer do curso tanto na área de mecânica quanto na área de eletrônica. 

 

1.3 Conteúdo 

 

O trabalho é constituído nos seguintes capítulos: Motores de Combustão In-

terna Ciclo Otto, Válvulas Injetoras, Estratégias de Injeção nos Motores de Combus-

tão Interna, Metodologia, Considerações Finais e Projeções Futuras. Nos três primei-

ros capítulos é abordado informações pertinentes para fundamentar a hipótese pro-

posta, enquanto que a metodologia e as considerações finais descrevem a hipótese 

do desenvolvimento de um motor que utiliza uma válvula injetora com ar comprimido 

ao invés da convencional válvula de admissão. Nas propostas futuras, é discorrido 

sobre os objetivos que foram propostos a longo prazo de forma a melhorar a hipóte-

se e se for possível, montar um protótipo. 
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2. MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA CICLO OTTO 

 

São máquinas que convertem a energia produzida pela combustão de um de-

terminado combustível em trabalho útil. O fluído ativo (FA), nesse gênero de motor, 

é a mistura ar-combustível e é dela que provém a energia da combustão. O motor 

possui diversos componentes móveis que devem trabalhar em perfeita harmonia e 

sincronismo. Para entender melhor sobre o funcionamento do motor de Ciclo Otto, 

abaixo será abordado seus componentes bem como seu funcionamento (BRUNET-

TI, 2013). 

 

2.1 Componentes do Motor 

Os principais componentes do motor são: 

A Bloco H Vela ignição 

B Carter I Camisa 

C Cabeçote J Êmbolo 

D 

Duto ad-

missão K Biela 

E 

Duto exa-

ustão L Pino 

F 

Válvula 

admissão M Manivela 

G 

Válvula 

exaustão N 

Arvore ma-

nivelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D E 

F G H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

Figura 1: Motor Ciclo Otto - Adaptado de 
PAULO G. COSTA, 2002 
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2.2 Funcionamento do Motor 

 

Os motores de combustão interna de Ciclo Otto funcionam com o movimento 

alternativo dos pistões que, devido ao mecanismo constituído pela biela e manivela, 

geram o movimento rotativo do virabrequim, que é passado para o sistema de 

transmissão e enfim, para as rodas do veículo. Para que haja o movimento dos pis-

tões, deve haver a combustão dentro da câmara de combustão, onde a expansão 

elástica dos gases exercerá uma pressão distribuída sobre a área da cabeça do pis-

tão num determinado intervalo de tempo, forçando-o para baixo. Para existir a com-

bustão, o motor passa por etapas ao longo dos cursos dos pistões denominadas 

tempos. Esses tempos foram teorizados por BEAU DE ROCHÁS, em 1862 e poste-

riormente aplicadas da forma prática por NIKOLAUS AUGUST OTTO, em 1876 

(VARELLA). 

Os tempos do motor Ciclo Otto são descritos a seguir: 

Admissão: 

Nessa fase o pistão sai do ponto morto superior (PMS) e vai em direção ao 

ponto morto inferior (PMI) e em paralelo a válvula de admissão abre, de tal forma 

que o movimento descendente do pistão faz a sucção da mistura ar-combustível do 

duto de admissão para dentro do cilindro preenchendo a câmara de combustão. 

Compressão: 

A válvula de admissão fecha a passagem do conduto vedando a câmara, e o 

pistão começa o seu movimento ascendente do PMI para o PMS de forma a com-

primir a mistura do interior do cilindro. O sistema de ignição produz uma centelha na 

vela de ignição próximo ao ponto morto superior afim de começar o início da com-

bustão e, consequentemente, um rápido aumento da pressão interna do cilindro. 

Expansão: 

 O pistão começa o movimento do PMS para o PMI impulsionado pelo grande 

aumento de pressão gerado pela combustão da mistura ar-combustível. Esse é o 

único tempo que gera trabalho útil no motor. 

Escape: 
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É gerado gases pelo processo da combustão e devem ser removidos de den-

tro do cilindro. Para que isso ocorra, a válvula de escape abre e pela diferença de 

pressão da câmara e do ambiente, e pelo movimento ascendente do pistão do PMI 

para o PMS, os gases residuais são expelidos e uma nova mistura pode ser admiti-

da, para que o ciclo de trabalho do motor continue. 

 

 

 

Figura 2: Funcionamento dos 4 tempos do Ciclo Otto - Adaptado de PAULO G. COSTA, 2002 

 

 



16 
 

3. VÁLVULAS INJETORAS 

 

3.1 Definição de uma Válvula Injetora 

 

Segundo (PASSARINI,2002) a válvula injetora é um elemento fundamental 

para os sistemas de injeção eletrônica automotivas. Podem estar presentes em di-

versas configurações nos motores de acordo com a estratégia adotada em projeto. 

Esse elemento é uma eletroválvula que pode estar localizada na garganta do coletor 

de admissão (sistema monoponto), ou próximos ás válvulas de admissão (sistema 

multiponto indireto) ou dentro da câmara de combustão (sistema multiponto direto). 

As válvulas injetoras são projetadas para transformar a energia potencial contida na 

pressão do combustível em energia cinética suficiente para destruir a tensão super-

ficial do combustível e pulverizá-lo em uma fina névoa. 

 

3.2 Elementos de uma Válvula Injetora 

 

 

Figura 3: Elementos Externos e Internos de uma Válvula Injetora – Adaptado de LUÍS CARLOS 

PASSARINI, 2002  
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Figura 4 Componentes de uma Válvula Injetora – Adaptado de LUÍS CARLOS PASSARINI, 2002  
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3.3 Funcionamento de uma Válvula Injetora 

 

As válvulas injetoras são normalmente fechadas e só podem pulverizar o 

combustível se houver uma diferença de pressão entre a entrada e a saída. Essa 

pressão é mantida constante por uma válvula reguladora de pressão montado na 

galeria de distribuição de combustível. Com a pressão constante, a quantidade de 

combustível pulverizada pela válvula injetora é proporcional apenas ao seu tempo de 

abertura. O tempo de abertura é conhecido como largura de pulso ou tempo de inje-

ção. Geralmente, nas válvulas injetoras a largura de pulso é de 2ms a 15ms e demo-

ra de 1 a 1,5ms para a válvula injetora abrir (PASSARINI, 2002). 

Quando a válvula injetora está no estado de repouso, não há nenhuma cor-

rente no enrolamento da bobina do solenoide, a mola de retorno e a pressão de 

combustível pressionam o conjunto válvula – armadura contra o assento da válvula. 

Nessa condição a quantidade de combustível liberada pela válvula é zero. Quando a 

UCE (Unidade de Controle Eletrônico) excita o circuito de potência, a bobina é ener-

gizada e produz um campo magnético, o conjunto válvula armadura é deslocado, 

abrindo a passagem para o combustível fluir e se pulverizar em uma fina névoa 

(PASSARINI, 2002). 
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4. ESTRATÉGIAS DE INJEÇÃO NOS MOTORES DE COM-

BUSTÃO INTERNA 

 

4.1 Motores com injeção convencional (bicos injetores anteriores às válvulas 

de admissão)  

 

4.1.1 Injeção Simultânea 

 

A UCE aciona todos as válvulas injetoras, mesmo que apenas um cilindro vai 

admitir a mistura para dentro da câmara e os demais ficarão em modo de espera, 

acumulando combustível no coletor dos respectivos cilindros. Possui a menor faixa 

de largura de pulso dentre as estratégias de injeção. 

 

4.1.2 Injeção Semi-Sequencial 

 

As válvulas injetoras são separadas de duas em duas, formando bancos com 

duas destas. Cada banco é acionado pela UCE de forma que as válvulas são acio-

nadas e injetam duas vezes a cada volta do virabrequim e os bancos são defasados 

360° um do outro. A eficiência é mais satisfatória em relação a estratégia anterior, e 

ainda possui custo mais baixo que a estratégia de injeção sequencial.  

 

4.1.3 Injeção Sequencial 

 

As válvulas injetoras são excitadas de forma individual sincronizadas com o 

ciclo de admissão gerando grande precisão e diminuição de perdas de combustível 

por evaporação ou por deposição nas paredes próximos a eletroválvula. Essa estra-

tégia oferece maior largura de pulso, dado que a injeção só ocorre a cada duas vol-

tas do virabrequim, permitindo melhor controle de pequenas vazões utilizadas na 

rotação de marcha lenta ou em desacelerações. 
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4.2 Motores com injeção direta (bicos injetores posicionados diretamente nas 

câmaras de combustão) 

 

4.2.1 Injeção Estratificada (aplicada à fase de compressão) 

 

Este é o modo de operação que geralmente se aplica quando há pouca 

solicitação de torque em baixas rotações. É neste modo que o motor pode operar 

sem o controle da válvula borboleta, maximizando o rendimento volumétrico do 

motor, se aproximando ao funcionamento de um motor de ciclo Diesel.  

Não funciona bem em altas velocidades. São três processos de combustão di-

ferentes:  

Direcionado à parede: Forma combustível condensado: favorece a formação de HC 

(hidrocarbonetos).  

Por arraste de fluxo de ar: Menos formação de condensado. Mais instável.  

Direcionado à vela: Necessita de maior pressão de injeção. Mistura rica na centelha 

e pobre longe dela. Objetivo: direcionar o escoamento com um certo nível de turbu-

lência. 

 

4.2.2 Injeção homogênea (fase de admissão) 

 

Este é o tipo de funionamento que mais se assemelha com o sistema PFI 

(port-fuel-injection), pois uma mistura com valores proximos do estequiométrico é 

formada dentro da camara de combustão. É geralmente utilizada para proteção do 

conversor catalítico, ou quando se deseja maior desempenho do motor, em algumas 

condições pode-se até operar com a mistura levemente rica. 
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4.2.3 Comutação entre injeção estratificada e homogênea 

 

Num motor com sistema de injeção direta, geralmente, adotam-se as duas es-

tratégias supracitadas, em momentos distintos, onde a injeção estratificada permite 

trabalhar com mistura ar-combustível mais pobre (com mais ar), em diferentes ca-

madas, estratificada, onde o volume de combustível injetado nas câmaras de com-

bustão é tão pequeno que não haveria combustão se a mistura fosse homogênea, 

como em um motor a gasolina convencional. Nesse sistema, a mistura é formada 

por injeção estratégica e correntes de ar controladas com precisão, que resultam em 

misturas compostas capazes de ser queimadas na região das velas de ignição, essa 

fórmula, porém, funciona bem apenas sob carga (abertura de acelerador) parcial. 

Por isso, motores como o motor FSI de 1,6 litro da VW, por exemplo, operam com 

mistura pobre, mas homogênea, em condições de maior solicitação. Essa operação 

também representa economia, pela elevada taxa de compressão e grande recircula-

ção de gases. A alteração entre os dois modos não é perceptível pelo motorista 
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 5. METODOLOGIA 

 

Com o aumento das novas tecnologias aplicadas nos veículos automotores, 

foi possível reduzir poluentes e ainda melhorar a eficiência dos motores de combus-

tão interna. 

Dentro desse contexto, o trabalho proposto será uma válvula injetora dentro 

da câmara de combustão de motores de injeção direta, que injetará ar pressurizado 

próximo a válvula de injeção de combustível. 

 

5.1 Descrição Geral 

 

O sistema se baseia nas novas tendências de downsizing do mercado auto-

motivo para aumento de potência e redução de poluente. Os novos motores utilizam 

diversas tecnologias, como exemplo o turbo compressor e o coletor de admissão de 

geometria variável. Entretanto, algumas dessas tecnologias, como o turbo compres-

sor, são muito complexas e caras, e outras, como o coletor de admissão e o coletor 

de admissão de geometria variável, não conseguem conduzir o ar de forma efetiva 

para dentro da câmara de combustão. Portanto o trabalho proposto visa aperfeiçoar 

essas perdas e, consequentemente, aquilatar o rendimento do motor. 

O trabalho em questão é de cunho estritamente teórico e empírico e propõe 

algumas vantagens na utilização do sistema de injeção de ar comprimido dentro da 

câmara de combustão, em relação aos demais sistemas presentes no mercado au-

tomotivo atual.  

 

5.2 Descrição Detalhada 

 

 O sistema proposto só funciona em um motor GDI – Injeção direta de Gasoli-

na, pois nos demais sistemas, o combustível é injetado no conduto atrás da válvula 

de admissão e não diretamente dentro da câmara de combustão. O sistema de inje-

ção de ar combustível foi baseado em sistema já existentes de injeção direta de 

combustível da BOSCH (Bosch, 2013). 

 Segundo BRUNETTI (2012, volume 2, p.47), a potência indicada pode ser 

expressa pela seguinte equação: 
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𝐍𝐢 = �̇�𝐚 ∗ 𝐅 ∗ 𝐩𝐜𝐢 ∗ 𝛈𝐭 

Onde:  

𝐍𝐢 = Potência Indicada; 

�̇�𝐚 = Vazão Mássica de Ar Seco que Escoa para Dentro dos Cilindros; 

F = Relação Combustível-Ar Estequiométrica; 

𝐩𝐜𝐢 = Poder Calorífico Inferior; 

𝛈𝐭 = Eficiência Térmica do Motor 

 

Partindo do princípio que se utiliza o mesmo combustível, a relação ar-

combustível e o avanço da faísca e a relação de compressão são constantes. Com 

isso a eficiência térmica se mantém basicamente constante e a potência indicada 

passa a variar diretamente a vazão mássica de ar (BRUNETTI, 2012). 

 Nos motores Ciclo Otto, a variação de potência é proporcional a pressão de 

admissão, e esta por sua vez é proporcional a variação da vazão mássica de ar. 

 Um conceito muito importante é a eficiência volumétrica do motor.  

Segundo (Brunetti,2012), o rendimento volumétrico é a relação entre a massa 

de ar realmente admitida no motor e a massa de ar que poderia ser admitida nas 

condições de entrada do motor e o rendimento volumétrico representa a eficiência 

do enchimento do cilindro, em relação àquilo que poderia ser admitido com a mesma 

densidade do ambiente circunstante” 

Segundo Mike Urich, engenheiro, vice-presidente da Holley e autor do livro 

“Holley, Carburators, Manifolds & Fuel Injection” a eficiência volumétrica é a razão 

entre a massa real de ar tomada para dentro do motor, em relação a massa que o 

deslocamento do motor consumiria se não houvessem perdas. Esta razão é expres-

sa em porcentagem”, e ainda: “Um motor aspirado comum de baixo desempenho 

tem uma eficiência volumétrica em torno de 75% a velocidade máxima; em torno de 

80% a torque máximo. Um motor de alto desempenho tem uma Eficiência volumétri-

ca em torno de 80% a velocidade máxima; em torno de 85% a torque máximo. Um 

motor de competição tem uma Eficiência volumétrica em torno de 90% a velocidade 

máxima; em torno de 95% a máximo torque. 

Contudo nos motores sobrealimentados podem superar essa relação passa 

dos 100% pois trabalham com pressões maiores que um 1 atm. 
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A massa de ar teórica é calculada da seguinte maneira: 

 

 

𝑽𝒅𝒖 = 𝑽𝟏 − 𝑽𝟐 =  
𝝅. 𝑫𝟐

𝟒
 . 𝑺 

 

 

𝑽𝒅 =  𝑽𝒅𝒖. 𝒛 

Onde: 

 

S: Curso do Pistão. 

V1: Volume Total. 

V2: Volume da Câmara de Combustão. 

Vdu: Cilindrada Unitária. 

z: Número de Cilindros do Motor. 

D: Diâmetro dos Cilindros. 

Vd: Cilindrada Total. 
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Figura 5: Cilindro de um Motor de Combustão Interna - Adaptado do Material da Aula do 

professor Marco Aurélio Fróes 

 

O desempenho de um motor de combustão interna está fortemente associado 

à quantidade de ar admitido e retido no interior dos cilindros (BRUNETTI, 2012, vo-

lume 1, p.48). Dentro desse contexto, e dentro do conceito de eficiência volumétrica, 

o gradiente de pressão gerado em um coletor de admissão é em função do movi-

mento descendente do pistão, que acaba por gerar uma depressão, analogamente 

como ocorre em uma seringa quando puxamos sem êmbolo para baixo. Isso faz 

com que o ar escoe da região de maior pressão (ar do ambiente externo ao motor) 

para a região de menor pressão (o cilindro do motor). Esses motores são denomina-

dos de naturalmente aspirados, as taxas de variação da depressão nesses motores 

são limitadas pela pressão atmosférica, e na prática o gradiente nunca atinge valo-

res máximos, mesmo em motores de geometria variável, devido ás perdas pelo atrito 

e pela presença de turbulência nos condutos do coletor de admissão. Para compen-
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sar e melhorar essas falhas, surgiram as tecnologias de sobrealimentação, que utili-

zam elementos para aumentar a pressão dentro do coletor de admissão para pres-

sões superiores a atmosférica. O elemento mais utilizado para essa finalidade é o 

turbocompressor, que melhora muito a eficiência volumétrica, podendo ultrapassar 

os 100% em alguns casos. Contudo, possui grande custo para implementação e 

grande complexidade para ser projetado, e também sofre com as perdas do percur-

so de admissão até o interior da câmara de combustão e também com o Turbo Lag, 

que é o atraso da rotação ideal em função da rotação do motor. 

A equação a seguir mostra o fluxo de massa de ar em função da pressão do 

coletor e da rotação do motor. 

 

Onde: 

ṁAR = fluxo de massa de ar; 

Vcil   =   cilindrada do motor; 

R   = rotação do motor; 

Tadm e Padm = média de temperatura e pressão do coletor; 

ηvol = eficiência volumétrica do motor; 

Como podemos ver acima, o fluxo de ar depende da eficiência volumétrica do 

sistema de admissão, e como o sistema proposto injeta ar comprimido no interior do 

cilindro, podemos adotar a eficiência do sistema como 100%. 

Questões importantes sobre a velocidade e a forma como a combustão acon-

tece são fatores que impactam diretamente no desempenho do motor e como o pro-

jeto proposto altera a precisão e flexibilização de injeção será possível mudar as ca-

racterísticas da combustão como convém de acordo com a estratégia adotada. 

Nos motores Ciclo Otto, diferentemente dos motores Ciclo Diesel, a combus-

tão e a pressão máxima ideal são varáveis que estão em função da relação estequi-

ométrica do motor. A UCE não tem controle sobre o ar admitido em motores natu-

ralmente aspirados, apenas quantifica a massa de ar admitida. Enquanto que em 

motores sobrealimentados, a admissão de ar é forçada e depende diretamente da 

rotação e do motor e da pressão de trabalho, contudo não há grandes variações da 

quantidade de ar admitido. O Projeto proposto visa possibilitar uma grande gama de 

vol

adm

ciladm
AR

TR

VP
m .

.

2/. 
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variações visando a redução de consumo e também de poluentes, por exemplo em 

marcha lenta, na fase de aquecimento do motor, em condição de cruzeiro e em ple-

na carga. 

 Também será possível conseguir um incremento de potência, pois o projeto 

reduzirá o peso do motor. Não será mais necessário um coletor de admissão, ressal-

tos dos comandos de válvulas, válvulas de admissão, tuchos, hastes e balancins. 

Também a manutenção será mais fácil, e o compartimento do motor terá mais espa-

ço.  

Para tanto, o sistema proposto necessitará de um bico injetor robusto e preci-

so para suportar as condições extremas de trabalho. Os parâmetros foram baseados 

no catálogo de peças da BOSCH de elementos de injeção direta de combustível. 

Inicialmente, a pressão de trabalho de uma válvula injetora da BOSCH modelo 

HDEV5, é de 20 MPa, essa pressão é alta para vaporizar o combustível e gerar um 

gradiente de combustível da válvula para o interior do cilindro. No projeto de injeção 

direta de combustível, será adotada a mesma pressão. A vazão é calculada em fun-

ção da vazão máxima da válvula HDEV5, 22,5 cm³ a 10 MPa. O cálculo é dado pela 

equação a seguir: 

𝑉𝑎𝑟 = 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 . 𝛼 

Onde: 

𝑉𝑎𝑟= Vazão da válvula de injeção de ar; 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 = Vazão da válvula de combustível; 

𝛼 = Relação estequiométrica; 

 

Portanto: 

𝑉𝑎𝑟 = 22,5 ∗ 14,6    

𝑉𝑎𝑟 =  328,5
cm³

𝑠
  

 

Contudo, a válvula não pode trabalhar no regime de vazão estática, ou seja, 

ela fica aberta todo o tempo. Segundo (Passarini, 2002), as válvulas normalmente 

trabalham em torno de 80% de sua capacidade máxima de vazão dinâmica (a válvu-

la abre e fecha), e esse valor será adotado como fator de segurança para a vazão 

total final da válvula. O cálculo é feito da seguinte maneira: 
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𝑉𝑡 =  
𝑉𝑎𝑟

0,8
 

𝑉𝑡 = 410,6 ≊ 411 
𝑐𝑚3

𝑠
 

 

A vazão calculada dá margem para a válvula injetora trabalhar com uma boa 

folga no valor estequiométrico máximo de combustível otimizando a sua vida útil. No 

sistema proposto a válvula injetora deve trabalhar análoga as válvulas injetoras nos 

sistemas Diesel, onde há pré injeção, pós injeção e a injeção propriamente dita, para 

otimizar a combustão, reduzir poluentes e melhorar a flexibilização das possíveis 

estratégias adotadas no motor.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos conhecimentos adquiridos durante a confecção desse trabalho 

e nos resultados obtidos, vimos ser essa uma tecnologia viável, tanto no âmbito 

econômico, quanto no aspecto prático. Tal tecnologia pode e deverá ser aperfeiçoa-

da por possuir grande potencial para ser utilizado em veículos num futuro próximo. 

Esperamos ter contribuído não apenas com nossa formação acadêmica, mas com o 

desenvolvimento de algo que torne a agressão ao meio ambiente minimizada com a 

melhoria da eficiência volumétrica e diminuição das emissões de gases nocivos ao 

meio.   
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7. PROPOSTAS FUTURAS 

 

 Como desenvolvimentos desse trabalho poderão ser elaborados o sistema de 

controle eletrônico (gerenciamento), o dimensionamento e projeto de acomodação 

do sistema compressor e sua linha de pressurização. Como projeções, o desenvol-

vimento do sistema de automação da válvula de escape para total controle das vari-

áveis de entrada do motor, da elaboração do projeto em software para simulação e a 

construção de um protótipo. A implementação desse sistema em veículos com motor 

Diesel, pois estes já possuem a linha de ar comprimido e também a utilização desse 

sistema em motores de tecnologia flex, utilizando álcool e gasolina. Tais desenvol-

vimentos poderão perfeitamente ser realizados por alunos dessa instituição, face a 

natureza entusiasta dos alunos da FATEC, em especial dessa unidade, voltada à 

indústria automobilística. 
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