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RESUMO 

Este trabalho visa o estudo da evolução dos motores ciclo Otto no Brasil, 

identificando as principais tecnologias que foram criadas pela indústria e tiveram papel 

fundamental na evolução e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. O estudo 

das tecnologias foi feito em paralelo com as fases do Programa de Controle de Poluição 

de Ar por veículos Automotores – PROCONVE – que teve um grande papel, obrigando 

o setor automobilístico a reduzir a emissão de poluentes e investir em novas tecnologias 

assim como na melhoria das tecnologias existentes, tornando os motores mais eficientes 

com um menor consumo e menor emissão de poluentes. 

 

Palavras-chave: Motor de combustão interna. Ciclo Otto. Redução de emissões. 

Eficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 This work aims to study the evolution of Otto cycle engines in Brazil, 

identifying the main technologies that were created by the industry and played a 

fundamental role in the evolution and new technologies being developed. The study of 

the technologies was done in parallel with the phases of the Programa de Controle de 

Poluição do Ar por veículos Automotores Vehicles - PROCONVE - which played a major 

role, forcing the automotive industry to reduce the emission of pollutants and to invest in 

new technologies as well as improvement of existing technologies, making engines more 

efficient with lower consumption and lower emission of pollutants. 

 

Keywords: Internal combustion engine. Otto Cycle. Reduction of emissions. 

Efficiency.  
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1. Introdução 

O primeiro motor aproveitando a força expansiva dos gases da combustão de 

pólvora num cilindro fechado foi proposta pelo Padre HAUTEFOILLE em 1652, porém 

não deixou nada escrito sobre o assunto. (VARELLA) 

 JEAN ETIENNE LENOIR (1852), começou a trabalhar no projeto de construção 

de um motor e em 1858, fez o seu primeiro motor fixo de explosão a gás, que patenteou 

em 1860. Foi quando começou a pensar na possibilidade de transformar movimento 

retilíneo em movimento de rotação. Em 1863 construiu um triciclo com motor a gás de 

hilla ou óleo leve (xisto ou alcatrão) vaporizado em carburador tipo primitivo que rendia 

apenas 1,5 HP.  Notou a importância de um mecanismo de ignição para o início do 

funcionamento dos motores de combustão interna, devido as dificuldades encontradas 

para colocar seu motor em funcionamento onde o gás era comprimido no interior de um 

cilindro, em seguida dava-se a ignição por faísca elétrica. Nesse motor não havia a mistura 

ar/combustível, somente o combustível (gás hilla) era comprimido no interior do cilindro. 

(VARELLA) 

 BEAU DE ROCHÁS (1862) propôs e patenteou os princípios de funcionamento 

dos motores de 4 tempos de combustão interna com êmbolos, porém nunca obteve 

sucesso na aplicação de suas teorias não conseguindo montar seu motor. (VARELLA)   

NIKOLAUS AUGUST OTTO (1876) foi quem construiu depois de ter inventado 

independentemente o mesmo ciclo, descrito por BEAU DE ROCHÁS, o motor que foi 

chamado de OTTO. (VARELLA)   

OTTO se associou com o engenheiro EUGEN LOGEN e fundou a N. A. OTTO & CIA, 

primeira fábrica de motores de combustão do mundo. 

Os motores de ciclo Otto começaram a substituir os motores a vapor devido a sua 

melhor eficiência, a não necessidade de reservatório de água para expansão, menor 

consumo de combustível, menor peso e dimensões. 

 Ainda no final do século XIX grandes nomes aperfeiçoaram e criaram novas 

tecnologias em cima da invenção de Nikolaus Otto como Gottlieb Daimler e Wilhelm 

Maybach, Karl Benz, que criara um motor dois tempos e Rudolf Diesel com seu motor 

de ignição espontânea. (VARELLA)   

 Desde sua invenção, o motor de combustão interna ciclo Otto foi um dos motores 

mais usado pela indústria automobilística. Com passar dos anos o motor ciclo Otto foi 

evoluindo com o investimento de diversas montadoras que criaram novas tecnologias. 
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 Os veículos estão presentes no Brasil desde os anos 20, onde Ford e GM já 

importavam seus carros, as importações foram intensificadas após a segunda guerra 

mundial. Em 1956 foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística – GEIA 

por decreto de lei, sendo considerado o primeiro marco na história da indústria 

automobilística (antes da lei só eram montados os veículos, não fabricados) viabilizando 

as iniciativas para o parque automobilístico nacional. (ENCICLOPÈDIA, 2016) 

Figura 1: Linha de produção Fusca 

 

Fonte: TONIAZZO 2017 

 

 Nas décadas de 60 e 70 foram produzidos veículos com vários tipos de motores, 

motores com 0,8 litros de capacidade volumétrica até os grandes motores 8 cilindros em 

V. Na época a preocupação era em se fazer motores mais potentes e duráveis, pois a 

potência específica dos motores era muito baixa na época. Fatores como consumo ou 

mesmo emissões não eram levados em conta na época. 

 No fim década de 70 e início da década de 80, com a então crise do petróleo, 

cresceu a preocupação com o consumo devido à escassez e alto custo que a gasolina 

apresentava. Nesse cenário surgiu um investimento para o desenvolvimento dos motores 

movidos a etanol (álcool na época). (LOSEKANN, VILELA, 2010) 

No fim da década de 80 a preocupação com emissões de poluentes, a crescente 

frota nacional, junto com a aglomeração dos veículos nas grandes cidades e a deterioração 

do ar dessas cidades fizeram o governo criar normas de emissões. 

 O PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores) foi criado baseado em normas americanas e europeias, estipulando os 

limites máximos de emissões, funcionando por etapas com redução progressiva. 
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 A criação do PROCONVE serviu de grande incentivo para a evolução dos 

motores, sendo as pesquisas deste trabalho feitas a partir do início das normas do 

PROCONVE, que serviram de incentivo para os fabricantes investirem no 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

Figura 2: Evolução dos Motores no Brasil 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

1.1 Motivação 

 Elaborar a pesquisa sobre um assunto de interesse particular e profissional, 

aumentando meu conhecimento com motores ciclo Otto e contribuindo para minhas 

metas profissionais aonde pretendo futuramente trabalhar com desenvolvimento de 

motores. 

 Ter a realização de mais um objetivo: concluir um curso de nível superior 

1.2 Objetivo 

 Realizar pesquisas sobre a evolução dos motores procurando entender os fatores 

que influenciaram para seu desenvolvimento, identificando as tecnologias que 

contribuíram, e as novas tecnologias que estão sendo estudadas. 
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1.3 Metodologia 

1.3.1 Tipologia de pesquisa 

Na elaboração deste trabalho foi feito um levantamento de dados antigos e atuais 

de motores da indústria nacional e importados assim como uma pesquisa bibliográficas 

sobre os motores ciclo Otto, levantando dados de fichas técnicas dos veículos e as 

principais tecnologias empregadas nos motores. 

1.3.2 Processos de pesquisa  

A evolução dos motores a combustão interna pode ser estudada de diversas 

maneiras, o motor é formado por vários sistemas (injeção, ignição, sobrealimentação). 

Cada sistema evoluiu à sua maneira trazendo inúmeros benefícios ao conjunto. 

 O primeiro passo para o estudo da evolução dos motores a combustão interna foi 

identificar as principais tecnologias que surgiram no decorrer da história da indústria 

nacional, a identificação dessas tecnologias foi feita através do estudo em sala de aula, 

em manuais, livros, sites e publicações relacionadas. 

Para o estudo desse trabalho irei utilizar dados de motores da indústria nacional, 

as tecnologias aplicadas, e seus dados técnicos (potência, torque, consumo de 

combustível, emissões e peso), comparando os dados.  A evolução dos motores será 

conduzida em paralelo com as normas de emissões, por terem um papel fundamental. 

2 Referências Bibliográficas 

2.1 Motor a Combustão Interna 

Os motores a combustão interna (MCI) geram energia através da conversão da 

energia química dos combustíveis em energia térmica, que gera trabalho. A energia 

química é convertida através da combustão do combustível e a energia térmica é 

transformada em trabalho mecânico através do aumento da pressão no meio (BOSCH, 

2005, p.448). 

 Não entrarei em detalhes no processo físico e químico que acontece por ser um 

assunto muito extenso para mais detalhes pesquisar na bibliografia. 

2.1.1 Motor a combustão interna com pistão alternativo ciclo Otto 

Os MCI com pistão alternativo ciclo Otto funcionam com uma mistura 

ar/combustível no cilindro de serviço. Após a combustão o conjunto arvore manivela 

converte o serviço gerado em torque na extremidade do eixo de manivelas (BOSCH, 

2005, p.451). 

Todos os MCI são constituídos por componentes que o caracterizam (podendo 

variar de motor para motor), esses componentes são necessários para seu perfeito 
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funcionamento. Dentre os componentes estão: bloco do motor, é o componente que da 

forma ao motor e onde são montadas várias partes. Cilindros: é onde ocorre a combustão 

e por onde desliza o pistão são montados no bloco. Pistão ou embolo: deslizam nos 

cilindros e são responsáveis por transferir a energia gerada pela combustão para biela. 

Biela: é a ligação do pistão com o virabrequim responsável em converter o movimento 

retilíneo do pistão em movimento rotacional para o virabrequim. Virabrequim: recebe o 

trabalho gerado pelo motor. Cabeçote: fixado em cima do bloco ele fecha o cilindro 

formando a câmara de combustão é composto pelos dutos de admissão e escape, pelas 

válvulas de admissão e escape, pelas molas de retorno das válvulas, pelos balancins que 

acionam as válvulas e podem acomodar o comando de válvulas. Comando de válvulas: é 

um eixo com ressaltos responsável pela abertura das válvulas no tempo certo. 

Figura 3: Partes do motor 

 

 

Fonte: EBAH, 2016 

Primeiro tempo admissão:  

O pistão desloca-se do PMS ao PMI. Quando ele desce gera uma sucção 

(depressão) que causa um fluxo de gases pela válvula de admissão que se encontra aberta. 

O cilindro é preenchido com mistura ar-combustível. 
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Figura 4: Admissão 

 

Fonte: Adaptado VARELLA 

 

Segundo tempo compressão:  

A válvula de admissão é fechada e o pistão desloca-se do PMI ao PMS, 

comprimindo a mistura. 

Figura 5: Compressão 

 

Fonte: Adaptado VARELLA 

 

 

Terceiro tempo expansão:  

Quando o pistão está próximo do PMS ocorre a faísca que provoca a ignição da 

mistura. A combustão gera um grande aumento da pressão que empurra o pistão para o 

PMI, gerando trabalho positivo do motor. 
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Figura 6: Expansão 

 

Fonte: Adaptado VARELLA 

 

 

Quarto tempo escape: 

Com a válvula de escape aberta, o pistão desloca-se do PMI para o PMS 

empurrando os gases gerados pela combustão para fora do cilindro, reiniciando o ciclo 

em seguida. 

Figura 7: Escape 

 

Fonte: Adaptado VARELLA 

 

2.2 Tecnologias usadas nos MCI ciclo Otto 

2.2.1  Carburadores 

O carburador foi inventado em 1883 pelos húngaros Donát Bánki e János Csonka 

e utilizado pela primeira vez em 1896 na Inglaterra. Em 1900 surgiram as primeiras 

fábricas de carburadores nos Estados Unidos. (OFICINA BRASIL, 2016) 
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Sua construção era simples, um tubo ligado a um pequeno reservatório de 

combustível chamado de cuba, com uma borboleta para regular a passagem do ar, quando 

o ar passava arrastava o combustível da cuba para dentro do motor. 

Em 1903 as motos Harley-Davidson, usavam carburadores feitos de latas de massa 

de tomate, construídos por seus fundadores que conheciam o princípio de funcionamento, 

mas não tinham capital para encomendar carburadores específicos para suas motos. 

(OFICINA BRASIL, 2016) 

Utilizado nos automóveis por mais de um século, o carburador teve grande papel 

nos MCI, no Brasil foi usado até o fim dos anos 1990 quando em 1997 a Kombi deixou 

de usá-lo. Passou por uma evolução tecnológica, no início era um dispositivo adaptado e 

foi evoluindo com o passar dos anos chegando a ser comandado por dispositivos 

eletrônicos antes de finalmente ser substituído por uma nova tecnologia que cumpre sua 

função, a injeção eletrônica.  

Como funciona: 

Figura 8:  Funcionamento do carburador  

 

 

Fonte: FLATOUT, 2016 

 

O carburador é um dispositivo mecânico responsável pela alimentação de um 

motor a combustão interna, realiza a mistura de ar/combustível e sua dosagem de forma 

estequiométrica, seu funcionamento básico é totalmente mecânico. 
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O combustível é bombeado até o carburador por uma bomba (geralmente 

mecânica), entra pela válvula da boia que regula a quantidade de combustível dentro da 

cuba. A pressão negativa do motor succiona o ar através do venturi (corpo do carburador), 

quando o ar passa pelo venturi ele aumenta a velocidade o que gera uma pressão negativa 

na cuba e sugar combustível através do giclê, formando assim a mistura ar-combustível. 

O fluxo de ar é controlado pela válvula borboleta que é controlada pelo acelerador do 

carro via cabo. A quantidade de combustível é controlada pelos giclês que nada mais são 

do que orifícios calibrados, geralmente o carburador possui um giclê de marcha-lenta e 

um giclê principal. 

O carburador pode ter várias “arquiteturas” podendo ser simples ou corpo duplo 

(mais utilizado) que funciona como dois carburadores, sendo que o segundo só é acionado 

após certa abertura da válvula borboleta conseguindo assim mandar mais mistura ar-

combustível para o motor. 

Foi usada por todos os fabricantes de veículos devida a sua confiabilidade, 

facilidade de produção, fácil manutenção e instalação em vários tipos de motores e a um 

baixo custo. 

Como pontos negativos tinham a necessidade de manutenção periódica 

(principalmente limpeza), um funcionamento não linear gerando uma maior quantidade 

de emissão de poluentes e um consumo de combustível alto se comparado com a injeção 

eletrônica. 

 

2.2.2 Injeção Eletrônica 

Com a evolução dos MCI e com a crescente pressão na redução de emissão de 

gases, o carburador não conseguia mais suprir as necessidades dos motores em vários 

quesitos como potência, respostas rápidas nas acelerações, economia de combustível e a 

emissão de gases. (INJEÇÃO, 2014) 

 Foi quando surgiu a injeção eletrônica de combustível, que proporciona um 

melhor funcionamento em todos os regimes de carga dosando a quantidade correta de 

ar/combustível dando melhor rendimento e economia de combustível. 

 As primeiras injeções eletrônicas surgiram a partir da injeção mecânica de 

combustível que era usada em aviões, sua produção em massa em veículos começou nos 

anos 50 pela GM. (INJEÇÃO, 2014) 

 A injeção eletrônica é responsável por controlar o funcionamento do motor, a 

partir dos dados coletados pelos sensores e atuação dos atuadores (entrada e saída de 
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dados), sendo que sua principal função é fornecer ao motor a quantidade certa de ar e 

combustível para o correto funcionamento do motor em todos os regimes de carga. 

 As informações coletadas pelos sensores sobre as condições de funcionamento do 

motor são enviadas para uma central de processamento, a ECU (Engine Control Unit). A 

ECU avalia as informações coletadas pelos sensores e através de parâmetros pré-

estabelecidos comanda os atuadores para o correto funcionamento do motor. 

Figura 9: Injeção eletrônica 

 

Fonte: SAUTOSECARROS, 2016 

 O sistema de injeção pode ser dividido em dois subsistemas, o subsistema de 

combustível e o subsistema de ar. 

 O subsistema de combustível é responsável por enviar combustível sobre pressão 

em todos os regimes de funcionamento do motor. O combustível é pressurizado por uma 

bomba de combustível geralmente localizada dentro do tanque de combustível, o 

combustível passa pelo filtro de combustível e é levado através de tubulação até o tubo 

distribuidor, ou flauta como é conhecida popularmente. Os bicos injetores são fixados na 

flauta e no coletor de admissão onde injetam o combustível. O sistema deve manter uma 

pressão estável, por isso funciona com mais combustível do que é usado para evitar 
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oscilações na pressão, sendo necessário um regulador de pressão e um sistema de retorno 

de combustível. (BRUNETTI, 2012) 

 O subsistema de ar é formado pelo filtro de ar, corpo de borboleta, coletor de 

admissão, sensor de posição de borboleta, sensor de temperatura do ar, sensor de pressão 

absoluta e sensor de vazão de ar. Não entrarei em detalhes de como funciona cada sensor 

por ser um tema muito extenso para mais informações pesquise na bibliografia e nos sites 

de fabricantes. (BRUNETTI, 2012) 

 Quando o motor entra em funcionamento, o sensor de rotação informa para a 

unidade de comando a rotação do motor. Quando o pistão desce, é produzida uma pressão 

negativa (vácuo) no coletor de admissão, que aspira o ar da atmosfera e passa pelo 

medidor de fluxo de ar pela borboleta de aceleração, chegando até os cilindros do motor. 

O medidor do fluxo de ar informa o volume de ar admitido para a unidade de comando, 

que calcula a quantidade de combustível ideal a ser injetada pelos bicos injetores para o 

volume de ar admitido, gerando uma mistura ar/combustível de acordo com a necessidade 

do motor. Após a combustão os gases queimados passam pela sonda lambda, um sensor 

que mede a quantidade de oxigênio presente nos gases de escape. O sinal da sonda lambda 

é informado para a unidade de controle que realiza um ajuste fino na quantidade de 

combustível injetado com os dados de lambda. 

Os sistemas de injeção podem ser classificados de acordo com: Tipo de central de 

processamento, podendo ser analógica ou digital; Quantidade de válvulas injetoras, 

podendo ser monoponto ou multiponto; Tipo de injeção, podendo ser intermitente, banco 

a banco ou sequencial; Controle de mistura ar/combustível, podendo ser malha aberta ou 

fechada. (BRUNETTI, 2012) 

As primeiras injeções usadas no Brasil eram do tipo analógica, monoponto com 

controle de malha aberta e sistema dedicado a um único combustível e sem controle de 

diagnóstico. Os parâmetros de controles eram definidos por componentes físicos ou 

sejam, eram fixos e cada modelo precisava de uma central de processamento diferente. 
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Figura 10: Injeção monoponto e multiponto 

 

 

Fonte: BLOGSPOT, 2016 

 

Com a evolução da eletrônica digital tornou-se possível a utilização de estratégias 

mais complexas e eficientes para o controle do motor. Na injeção eletrônica digital, temos 

injeção multiponto, central eletrônica com processadores mais velozes e memória, sendo 

que os parâmetros de funcionamento do motor são software, ou seja, não são físicos, o 

que possibilita o uso de uma mesma central de processamento em vários veículos, sendo 

alterado somente os softwares, reduzindo assim o custo. Na injeção digital o controle de 

sensor de oxigênio (lambda) é através de malha fechada possibilitando assim um melhor 

controle da mistura e a utilização de mais de um combustível. Os sistemas digitais 

também possuem sistema de diagnose embarcada (OBD II) que identifica falhas no 

sistema, armazena na memória as falhas e são indicadas através da luz LIM no painel. A 

ignição também é controlada pela central eletrônica que pode variar sem a necessidade 

de partes mecânicas. 

2.2.3 Motor Bicombustível (Flex) 

 A possibilidade de se utilizar mais de um combustível no mesmo veículo surgiu 

no início do século XX com o modelo Ford T, que era dotado de um carburador que 

possuía uma regulagem de forma manual para ser usado gasolina ou metanol, porém era 



29 

 

pouco utilizada, a maioria dos veículos rodavam com gasolina por ter um preço mais 

vantajoso. 

 A preocupação para utilização de combustíveis alternativos começou na década 

de 70 com as crises do petróleo, surgindo tecnologias para o uso do etanol, do metanol, 

do GNV (Gás Natural Veicular) e do GLP (Gás Liquefeito do Petróleo). 

 Durante a crise o governo brasileiro implementou o programa Pró-Álcool, que 

incentivava a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, e iniciou uma redução do 

uso de combustível derivada do petróleo, misturando o etanol (álcool anídrico) a gasolina 

numa proporção que variava de acordo com as safras de cana-de-açúcar, variando de 20% 

a 25% de etanol (conhecidas como gasolina E20 e E25). Hoje em dia a adição de etanol 

chega a 27%. (LOSEKANN, VILELA, 2010) 

Figura 11: Fiat 147 

 

Fonte: QUATRO RODAS, 2017 

 

Em 1979 surgiu no Brasil o primeiro veículo 100% etanol do mundo, o Fiat 147. 

A tecnologia do veículo etanol foi muito desenvolvida no Brasil na década de 80 com a 

produção de milhões de veículos, porém no fim da década o aumento do preço do açúcar 

diminui drasticamente a oferta do etanol assim como a produção de veículos movidos 

com esse combustível. (LOSEKANN, VILELA, 2010) 
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Gráfico 1: Veículos álcool e flex  

 

 
Fonte: LOSEKANN, VILELA, 2010 

 

 Porém o desenvolvimento da tecnologia continuou e em 2003 a Volkswagen do 

Brasil iniciou a produção em série do primeiro veículo completamente Flex, o Gol 1.6 

Total Flex, podendo usar gasolina ou etanol ou mesmo a mistura dos combustíveis em 

qualquer proporção. A tecnologia foi muito bem aceita e a venda de veículos Flex cresceu 

muito, passando de 40 mil unidades em 2003 para mais de 1,7 milhões de unidades em 

2007 (ANFAVEA, 2008) respondendo hoje por 88,1% das vendas contra 4,1% de 

veículos movidos a gasolina (ANFAVEA 2016). 

Figura 12: Apresentação GOL Totalflex 

 

Fonte: VWBR, 2016 
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O motor Flex possui regulagem intermediária para funcionar tanto a etanol quanto 

a gasolina. Sendo o combustível armazenado em um mesmo tanque para os 2 

combustíveis, possui uma bomba de combustível com componentes especiais para não 

sofrer corrosão pelo etanol, bicos injetores com maior vazam em relação aos usados 

somente para gasolina, por ser necessário maior quantidade de etanol para uma mistura 

estequiométrica. 

A taxa de compressão dos motores Flex é intermediaria (11:1) entre os motores 

puramente a gasolina (10:1) e aos motores puramente a etanol (13:1). Isso proporciona 

um rendimento médio para cada combustível. 

O ajuste do motor é feito através do software da ECU, que a partir dos dados dos 

sensores, principalmente da sonda lambda que analisa os gases da combustão e identifica 

o combustível ou a mistura, e atua no ponto de ignição e na injeção de combustível. Nesse 

tipo de ajuste é necessário que o motor funcione por um certo período para a injeção 

reconhecer um novo combustível ou uma nova mistura e funcione de forma estável. 

O sistema Flex ajustado por software é a tecnologia mais usada no Brasil, países 

como os Estados Unidos usam uma tecnologia diferente. Os veículos Flex americanos 

possuem um sensor no tanque que identifica o combustível ou a mistura, com isso 

ajustando a injeção e ignição do motor. 

Um problema dos carros Flex quando abastecidos a etanol é a partida a frio, como 

o etanol possui um ponto de fulgor mais alto que a gasolina, isso dificulta sua combustão 

em baixas temperaturas. Para resolver esse problema, os carros Flex utilizam um sistema 

que injeta gasolina (de um reservatório no compartimento do motor) no coletor de 

admissão, facilitando a partida a frio do motor. Sistemas modernos possuem bicos 

injetores com resistências que pré-aquecem o etanol na partida a frio. 

2.2.4 Injeção Direta 

 A injeção direta de combustível surgiu no início do século XX, sendo uma 

tecnologia utilizada nos motores a diesel. Na segunda Guerra Mundial a Bosch 

desenvolveu um sistema de injeção direta para motores a gasolina utilizados nos aviões. 

(INJEÇÃO, 2014) 

 O primeiro carro a utilizar a tecnologia foi a Mercedes-Benz 300SL, com um 

sistema desenvolvido pela Bosch, mas a tecnologia não foi para frente sendo que a 

maioria dos carros optaram pela injeção indireta por ser mais barata. (INJEÇÃO, 2014) 



32 

 

 Diferente do sistema de injeção indireta onde o combustível é injetado no coletor 

de admissão, o sistema de injeção direta injeta o combustível em alta pressão diretamente 

na câmara de combustão. 

Figura 13: Injeção direta 

 

Fonte: Jornal Oficina Brasil, 2016 

 

 O sistema é dividido em dois, sendo o primeiro um sistema de baixa pressão, 

composto pelo tanque de combustível, bomba elétrica de baixa pressão (3 a 6 bar de 

pressão), tubulação de baixa pressão. O segundo sistema de alta pressão é composto pela 

bomba mecânica de alta pressão, tubulação de alta pressão, tubo distribuidor de alta 

pressão e bicos injetores. 

A bomba elétrica manda o combustível através da tubulação até a bomba mecânica 

de alta pressão que é acionada por um came no comando de válvulas, o combustível é 

pressurizado de 50 a 200 bar até o tubo distribuidor onde estão alojados os bicos injetores, 

os bicos comandados pela ECU, injetam o combustível diretamente na câmara de 

combustão. 
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Figura 14: Bomba mecânica e bicos injeção direta 

 

 

Fonte: Divulgação Volkswagen, 2016 

 

 O sistema de injeção direta de combustível se torna mais eficiente, não havendo 

perdas de combustível por condensação no coletor de admissão, possibilita uma mistura 

estratificada e mais empobrecida, com uma melhor queima, melhorando a resposta do 

motor, o torque, diminuindo o consumo de combustível e as emissões. 

 Por injetar diretamente na câmara de combustão o sistema funciona em intervalos 

de tempos mais rápidos, para isso precisa de componentes especiais e mais precisos além 

da necessidade de maior velocidade de processamento da ECU, tudo isso gerando um 

maior custo de produção. 

 

2.2.5 Comando de válvulas 

O comando de válvulas tem a função de comandar a abertura das válvulas 

permitindo a troca de gases. De acordo com o Manual Bosch (2005, pag. 470) a troca de 

gases (escapamento e reabastecimento) desempenha duas funções decisivas: a troca é 

feita para que o meio do gás retorne a sua condição inicial e o oxigênio para a queima do 

combustível é fornecido em forma de ar fresco. 
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 O comando de válvulas, também conhecido como árvore de cames consiste em 

um eixo com ressaltos “ovalizados”, também chamado de came que são os responsáveis 

pela abertura das válvulas. 

 O desenho do formato dos ressaltos do comando determina a abertura de válvula, 

a duração (tempo que a válvula permanece aberta) e o fechamento da válvula. Esse 

formato está ligado ao desempenho do veículo, ressaltos maiores privilegiam a potência, 

ressaltos menores privilegiam o torque e a economia de combustível. 

Figura 15: Diagrama motor  

 

Fonte: BOSCH, 2005 

 

 No motor a combustão interna é necessário que o comando esteja sincronizado 

com o virabrequim, a cada duas rotações do virabrequim o comando de válvulas realiza 

uma rotação. Existem três tipos de sincronismo que são utilizados nos motores. 

• OHV (Over Head Valve): nesse sistema o comando fica localiza no bloco do 

motor, e o acionamento da válvula é feito por uma haste, de forma indireta.  

• OHC ou SOHC (Simple Over Head Camshaft): nesse sistema o comando de 

válvulas fica localizado em cima do cabeçote, acionando as válvulas de forma 

direta, o comando controla as válvulas de admissão e escape. 
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• DOHC (Double Over Head Camshaft): nesse sistema existem dois comandos de 

válvulas localizados em cima do cabeçote, um comando é responsável pelas 

válvulas de admissão e o outro pelas válvulas de escape. 

 

Figura 16: Tipos de acionamento das válvulas 

 

 

Fonte: QUATRO RODAS, 2016 

 

 O sistema OHV é utilizado em motores mais antigos, não sendo mais utilizados 

atualmente. 

 O sistema SOHC utiliza duas válvulas por cilindro, uma de admissão e uma de 

escape, é um sistema mais simples em comparação ao DOHC, utilizando menos 

componentes tornando-se mais barato. É normalmente utilizado em motores de baixa 

potência. 

 O sistema DOHC normalmente utiliza quatro válvulas por cilindro, duas de 

admissão e duas de escape, possui mais componentes o que torna o sistema mais caro. 

Normalmente é utilizado em motores de média e alta potência. Permite um maior controle 

das válvulas. 

 As válvulas têm a função de permitir a entrada de ar/combustível e da saída dos 

gases da combustão. O tamanho das válvulas (maior ou menor) regulam a quantidade de 

mistura e gases que entram e saem do cilindro, quanto maior a quantidade de ar 

combustível que o motor aspira, maior sua potência. Porém quanto maior for a válvula 
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maior é o seu peso, fazendo o motor perder rendimento em altas rotações. Para resolver 

esse problema são usadas duas válvulas para a mesma função (admissão ou escape) o que 

possibilita uma maior área utilizando duas válvulas menores.  

 O sistema OHC utilizam duas válvulas por cilindro favorecem o torque em baixas 

rotações e um menor consumo, por terem uma área menor para admissão, o ar ou mistura 

entra com maior velocidade no cilindro em baixas rotações. Por ter menos componentes 

móveis, esse sistema tem uma menor perca de potência. Porem em altas rotações o motor 

perde rendimento. 

 Já o sistema DOHC utilizam quatro válvulas por cilindro, sendo duas de admissão 

e duas de escape, esse sistema privilegia a potência em média e alta rotações por terem 

uma maior área para entrada de ar e saída de escape. Já em baixas rotações o sistema 

entrega um torque baixo, devido a maior área das válvulas o ar entra no cilindro em baixa 

velocidade prejudicando seu rendimento. 

Figura 17: Cabeçote 16 e 8 válvulas 

 

Fonte: REPARODOSEUCARRO, 2016  

 

2.2.5.1 Comando de válvulas variável 

O comando de válvulas variável começou a ser desenvolvida pelos fabricantes de 

automóveis nos anos 1960 mas somente nos anos 1990 é que ela começou a ser 

comercializada em modelos esportivos com destaque para a Honda que começou a 

empregar a tecnologia em 1991 com o modelo NSX. (CONTESINI, 2014) 

O objetivo do comando de válvulas variável é aumentar a eficiência dos motores 

tanto em baixa quanto em altas rotações através da variação do ângulo ou tempo de 

abertura das válvulas de acordo com a rotação do motor e a sua solicitação. (CONTESINI, 

2014) 
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Um comando de válvulas variável tem como finalidade proporcionar um bom 

torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível junto com a potência em altas 

rotações. Atualmente várias montadoras possui sistemas de comando variável com 

destaque para VVT-i da Toyota, i-Vtec da Honda, Valvetronic da BMW e o MultiAir da 

Fiat. 

Figura 18 Diagrama de comandos 

 

Fonte: BOSCH, 2005 

 Como mostra a figura 14 existem dois tipos de comando variável, o primeiro 

sistema é um variador de fase, nesse sistema é possível adiantar ou atrasar a abertura da 

válvula e seu fechamento. A variação é feita de acordo com a rotação do motor 

privilegiando o torque em baixas rotações e a potência em altas rotações. É geralmente 

utilizado somente na admissão ou na admissão e escape. O controle pode ser feito através 

da polia do comando. 
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Figura 19: Sistema VVT-i 

 

Fonte: Divulgação Toyota, 2015 

 O segundo sistema faz a variação mudando o tempo de abertura como também o 

levantamento das válvulas. Nesse sistema o comando de válvulas possui dois ressaltos 

para acionar a mesma válvula, um ressalto de perfil mais baixo para ser utilizado em 

baixas rotações e outro ressalto com perfil mais alto usado em medias e altas rotações. 

Cada fabricante utiliza uma maneira diferente para a variação do comando, não entrarei 

em detalhes de cada sistema, para maiores informações visite o site dos fabricantes. 

Figura 20: Variação de amplitude 

 

Fonte: BOSCH, 2005 
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2.2.6 Turbocompressor 

A ideia de pré-comprimir o ar e induzir aos cilindros foi patenteada em 1885 por 

Gottlieb Daimler e mais tarde por Rudolf Diesel, mas só em 1905 o engenheiro suíço 

Alfred Büchi inventou o turbo como conhecemos hoje. (CONTESINI, 2014) 

 O primeiro motor a usar um turbocompressor (ou turbo) foi uma locomotiva a 

diesel, na época o turbo era usado apenas em motores de grandes cilindradas, motores 

marítimos, ferroviários ou aeronáuticos. (CONTESINI, 2014) 

 Nos aviões os turbocompressores resolveram o problema do ar rarefeito em 

grandes altitudes, com o turbo é possível manter uma pressão mínima constante e 

permitindo aos aviões voarem em altitudes mais elevadas sem o risco de perder 

rendimento do motor. 

 O turbocompressor só apareceu na indústria automobilística em 1938 pela 

fabricante suíça de motores Saurer lançando seu motor turbodiesel para caminhões, 

fazendo sucesso devido ao aumento expressivo do torque e potência de quase 40%. Mas 

somente na década de 1960 é que os turbocompressores chegaram aos carros de passeio 

com motores ciclo Otto, em 62 a Chevrolet equipou o Covair Monza “Spyder” com um 

motor 6 cilindros em linha de 2,4 litros com turbocompressor que rendia 151 cv. Na época 

a tecnologia era pouco confiável pois os motores tinham uma taxa de compressão 

considerada elevada para motores turbo o que causava pré-detonação do 39combustível 

deixando os motores turbo com baixa reputação. (CONTESINI, 2014) 

 O primeiro veículo turbo do Brasil surgiu em 1994 com o lançamento do Fiat Uno 

Turbo com um motor de 1.4 litros turbocompressor que rendia 116 cv, em 95 a Fiat 

também lançou o Tempra Turbo com motor 2,0 litros turbo com 165 cv. (CONTESINI, 

2014) 

 O sistema de turbocompressor utiliza a energia cinética dos gases de escape do 

motor para girar uma turbina, que através de um eixo aciona o compressor que capta o ar 

da atmosfera e comprime para admissão do motor. É necessário que o motor tenha uma 

certa rotação e carga para que o compressor gere uma pressão positiva no coletor de 

admissão, aumentando a massa de ar que o motor admite melhorando seu desempenho e 

sua eficiência. (BRUNETTI 2012) 
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Figura 21: Funcionamento do Turbocompressor 

 

 

Fonte: FLATOUT  

Um dos problemas do turbo é que ele só começa a atuar quando os gases do escape 

são suficientes para movimentar a turbina e gerar pressão, essa demora é conhecida como 

turbo-lag. 

A turbina tem que oferecer a potência ao eixo do compressor para que mesmo 

possa fazer a compressão na zona de melhor rendimento atendendo as características de 

consumo de ar e impondo a menor restrição possível à exaustão dos gases do motor. Para 

atender a esse objetivo, os fabricantes possuem diversos modelos de rotores e carcaças 

(diâmetro do rotor e tamanhos de carcaças – A/R). (BRUNETTI, 2012) 

O ar quando passa pelo compressor e é comprimido aumenta sua temperatura, e 

como consequência diminui sua massa específica, ou seja, diminui a quantidade de 

oxigênio. Para resolver esse problema nos motores turbo é necessário resfriar o ar 

admitido pelo motor, instalando um trocador de calor, o intercooler, entre a saída do 

compressor e a admissão do motor, aumentando a eficiência do sistema. 

Para o desenvolvimento de um motor turbo é necessário o uso de pistões, bielas, 

virabrequim, sistema de lubrificação e arrefecimento mais robustos para que esses 

componentes não tenham um desgaste prematuro devido ao aumento da potência. Vale 

lembrar que os motores turbos trabalham com uma taxa de compressão mais baixa em 

relação aos motores naturalmente aspirados pois com o turbo o volume de ar/combustível 

admitido é muito maior e uma taxa de compressão elevada levaria a uma pré-detonação 

da mistura. 
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2.3 Emissões 

Adotou-se o termo “emissões” para designar os produtos considerados nocivos 

para o meio ambiente e para o homem, referentes aos motores de combustão interna. 

 O resultado das reações químicas completa da combustão geram dióxido de 

carbono (𝐶𝑂2), água (𝐻2𝑂), e nitrogênio (𝑁2) variando as quantidades/proporções desses 

gases de acordo com as condições de funcionamento do motor e da qualidade da mistura. 

Porem quando a ocorre a combustão incompleta, uso de combustível de baixa qualidade, 

e temperatura de combustão diferente da ideal, são formados gases nocivos além dos já 

mencionados anteriormente, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre 

(𝑆𝑂2), sulfeto de hidrogênio (𝐻2𝑂), ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) e aldeídos. 

 

Quadro 1: Emissões de gases 

 

 

 

 

 

Fonte: Notas de aula, 2016 

 

2.3.1.1 Monóxido de carbono (CO) 

É um gás incolor, inodoro e insípido e muito tóxico. No corpo humano, combina-

se com a hemoglobina do sangue, diminuindo a capacidade do sangue de transportar 

oxigênio. Causa prejuízos na capacidade de estimar o tempo, nos reflexos e no 

aprendizado e acuidade visual. Pode causar dores de cabeça até a morte dependendo da 

concentração em ambientes fechados. 

 Produto da combustão incompleta e mistura rica, uma relação ar/combustível não 

estequiométrica. 

2.3.1.2 Hidrocarbonetos (HC) 

É o combustível não queimado ou queimado parcialmente. Causam irritações nas 

mucosas, olhos e nariz. Contribuem para formação do smog fotoquímico. 

 É formada na câmara de combustão quando a mistura está fora da faixa 

estequiométrica, e onde a temperatura da câmara é insuficiente. 

 

 

Gases Não Poluentes Gases Poluentes 1% 

Nitrogênio 71% Monóxido de carbono (CO) 

Vapor d`água 9% Partículas inaláveis (MP) 

Dióxido de carbono 18% Óxido de enxofre (SOx) 

Oxigênio e gases inertes 1% Óxido de nitrogênio (NOx) 

  Hidrocarbonetos (HC) 
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2.3.1.3 Partículas Inaláveis (MP) 

São partículas de material sólido ou liquido que ficam suspensas no ar em forma 

de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem, etc. Quanto menor o tamanho da partícula, 

pior o efeito à saúde. Seus efeitos são piores em pessoas com problemas pulmonares como 

asma e bronquite. Causa danos ao meio ambiente, contaminando o solo, danos a 

vegetação e deterioração da visibilidade. 

 São provenientes de processos de combustão (industrias e veículos automotores) 

principalmente dos motores Diesel. Apresenta em forma de fuligem e fumaça preta. 

2.3.1.4 Óxido de enxofre (𝑺𝑶𝑿) 

É um importante precursor dos sulfatos, um dos principais componentes das 

partículas inaláveis. Um gás incolor com odor forte. Gera desconforto na respiração, 

doenças respiratórias e agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares. 

 Emitido principalmente por motores Diesel, graças ao enxofre contido no 

combustível. 

 Contribui para formação da chuva ácida, causa corrosão aos materiais e danos a 

vegetação. 

2.3.1.5 Óxido de nitrogênio (𝑵𝑶𝒙) 

• NO: É gás incolor, se oxida no ar, formando 𝑁𝑂2. Em combinação com a 

hemoglobina na corrente sanguínea causa paralisia central. 

• 𝑁𝑂2: É um gás marrom avermelhado com forte odor e irritante. Contribui para 

formação de ácido nítrico, nitratos e compostos tóxicos. Gera um aumento da 

sensibilidade à asma e à bronquite, abaixando a resistência as infecções 

respiratórias. 

São provenientes da reação química entre o nitrogênio devida a elevada pressão e 

temperatura. São emitidos principalmente por motores Diesel. 

2.3.1.6 Aldeídos 

Elemento de forte odor, são provenientes principalmente de motores Diesel e são 

formados quando a temperatura é menor, em regimes de baixa carga do motor. 

2.3.2 Normas de emissões 

2.3.2.1 PROCONVE 

O aumento da motorização individual, decorrente da deficiência crônica dos 

sistemas de transporte de massa, tem intensificado o tráfego nos grandes centros 

urbanos. Além de causar congestionamentos constantes, com a consequente degradação 

ambiental, devido à poluição do ar e sonora provocada pelos veículos automotores, o 
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crescimento do número de veículos eleva os custos socioeconômicos e provoca sérios 

danos à saúde humana, devendo ser controlados através da adoção de medidas eficazes 

de controle da poluição veicular, direta ou indiretamente.  

Com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação atmosférica e a emissão 

de ruídos por fontes moveis (veículos automotores) o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA criou os Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores: PROCONVE (automóveis, caminhões, ônibus ‘e máquinas rodoviárias e 

agrícolas) e PROMOT (motocicletas e similares) fixando prazos, limites máximos de 

emissão e estabelecendo exigências tecnológicas para veículos automotores, nacionais e 

importados. 

Fonte: PROCONVE, 2013 

 

Figura 22: Transito radial leste 1990 

 

Fonte: GAROAHISTORICA, 2017  

 

O PROCONVE foi criado em 1986 pelo IBAMA visando a redução de emissões 

de poluentes atmosféricos e de ruídos em todos os veículos automotores vendidos e 

produzidos no país. O PROCONVE foi uma adaptação das normas e metodologias 

internacionais, principalmente a da Europa. Considera também a concepção tecnológica 

do motor assim como a qualidade do combustível como fatores da emissão de poluentes. 

(CETESB, 2016). 

 Contribui para incentivar o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes do setor 

(combustíveis, motores e autopeças) assim permitindo aos veículos a atender os limites 

estabelecidos. O cumprimento das exigências é feito por meio de ensaios padronizados 

em dinamômetro e com combustíveis de referência. (PROCONVE, atualização 2013). 
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 Os veículos automotores Ciclo Otto são fontes relevantes de emissão de monóxido 

de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, aldeídos e emissão evaporativas 

contribuindo para a deterioração da qualidade do ar. 

 Apesar do PROCONVE abranger vários tipos de veículos e motores Ciclo Otto e 

a diesel, aqui será discutido somente as normas para veículos leves com motores Ciclo 

Otto. 

 O PROCONVE tem com os objetivos de: 

• reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores visando o 

atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar, especialmente nos centros urbanos; 

• promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia 

automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios e 

medições da emissão de poluentes; 

• criar programas de inspeção e manutenção para veículos automotores em uso; 

• promover a conscientização da população com relação à questão da poluição do 

ar por veículos automotores; 

• estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados; 

• promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos, 

postos à disposição da frota nacional de veículos automotores, visando a redução 

de emissões poluidoras à atmosfera; 

(Resolução CONOMA n18/1986) 

 Os limites de emissão para veículos leves foram estabelecidos em 1986 pela 

Resolução CONAMA nº 18/1986 que estabeleceu as fases L1, L2 e L3. A Resolução 

CONAMA nº 315/2002 estabeleceu as fases L4 e L5 e a Resolução nº 415/2009 

estabeleceu a fase L6. 

 Em anexo há uma tabela que descreve as fases do PROCONVE, quando foram 

implementadas e suas características. 

 Nos gráficos a seguir estão os valores máximos de emissão de poluentes 

provenientes do escapamento de veículos leves de passageiros de cada fase. 
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Gráfico 2: Emissões de poluentes 

 

Fonte: IBAMA, 2013 

 2.3.3 Inovar-Auto 

O governo Brasileiro criou o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 

Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto) com o 

objetivo de criar condições para aumentar a competividade da indústria automobilística, 

produzindo veículos mais econômicos e seguros, com investimentos na cadeia de 

fornecedores, em engenharia, tecnologia industrial básica, pesquisa e desenvolvimento e 

capacitação de fornecedores, criado por lei. 

Para participar do programa as empresas deverão se comprometer com metas 

especificas: 

• Investimento mínimos em inovação; 

• Aumento de gastos em engenharia, tecnologia industrial básica (TIB) e 

capacitação de fornecedores; 

• Produzir veículos mais econômicos; 

• Aumento da segurança dos veículos produzidos 

 

Com isso as empresas terão direito aos benefícios de crédito presumido de IPI de 

até 30 pontos percentuais e crédito presumido de IPI referente aos gastos em 

desenvolvimento e pesquisa e a investimentos feitos em tecnologia industrial básica, 
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engenharia de produção e capacitação de fornecedores. Em 2017 veículos que consumam 

15,46% menos terão direto de um ponto percentual abatido de IPI e os veículos que 

consumam 18,84% menos terão direito a dois pontos percentuais abatidos de IPI. (Inovar-

auto 2015) 

O programa Inovar-Auto tem vigência de 01/01/2013 a 31/12/2017 e muito 

provável que não será continuado. Em 2016 a OMC (Organização Mundial do Comércio) 

condenou o Brasil por protecionismo e que o regime automotivo (Inovar-Auto) fere as 

leis de livre comércio afetando empresas estrangeiras de forma injusta. 

O processo foi aberto a pedido do Japão e da União Europeia. 

2.4 Consumo de combustível 

Os dados de consumo de combustível são difícil de se comparar, por existir 

inúmeras maneiras de se realizar o teste, sendo assim um mesmo veículo pode ter 

resultados diferentes em diferentes testes. Além de que o teste realizado em laboratório 

dificilmente bate com o consumo real dos veículos. Essa diferença é dada por inúmeros 

fatores, como por exemplo o modo de condução, variações de terreno, altitude, estado de 

conservação do veículo entre outros. 

Os veículos que tiveram seu consumo coletados para esse trabalho teve como 

principal fonte a revista Quatro Rodas, por ser uma revista respeitada e que possui uma 

metodologia padronizada elaborados com base nas normas técnicas NBR 6601 e EU 

94/14, gerando assim dados confiáveis. (OS CARROS, 2016) 

Somente em 2008 o governo criou um sistema de etiquetagem de eficiência 

energética para veículos leves (PBE Veicular), coordenado pelo Inmetro em parceria o 

Programa CONPET, da Petrobras. 

Os testes são realizados em laboratórios onde os valores de referência são obtidos 

a partir de medições de acordo com os padrões NBR 7024. Sendo essencial medir o 

consumo do veículo em condições padronizadas e repetitivas, sempre iguais para todos 

os modelos, permitindo assim uma correta comparação. (CONPET, 2012) 

As informações de consumo são declaradas ao Inmetro pelas próprias empresas 

participantes. 

No programa CONPET disponibiliza informações tanto de consumo de 

combustível como também o nível de emissões de CO2 e de gases poluentes regulados 

pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). 

Atualmente 33 marcas e 864 modelos/versões participam do programa. (PBE 

Veicular, abril de 2017) 
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2.5Tecnologias Futuras 

2.5.1 Taxa de compressão variável 

Está tecnologia vem sendo estudada por diversos fabricantes a algum tempo. Em 

2000 a marca sueca Saab apresentou o sistema SVC, que variava a taxa de compressão 

através da variação de inclinação do cabeçote em relação ao bloco do motor, porem o 

projeto não foi adiante. (RODRIGUEZ, 2016) 

A Infiniti encontrou uma forma eficiente de variar a taxa de compressão, através 

do sistema VC-T (na tradução compressão variável turbocomprimida), o sistema varia a 

taxa de compressão, aumentando e diminuindo o curso dos pistões diretamente no 

virabrequim, através de uma engrenagem harmônica que comanda um braço, que gira um 

eixo, mudando a inclinação do virabrequim. (RODRIGUEZ, 2016) 

O sistema foi aplicado em um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, onde a taxa de 

compressão varia de 8:1 até 14:1, e que gera 274 cv de potência e 39,8 mkgf A tecnologia 

será usada pela marca em 2018. 

A variação da taxa de compressão permite ao motor turbo um melhor rendimento 

em todas as faixas de rotação. Em baixas rotações é usada uma taxa maior compensando 

a baixa pressão do turbo, e com o crescimento da pressão dentro da câmara (pressão 

positiva da turbina), a taxa de compressão vai diminuindo, tornando o motor eficiente em 

todas as faixas de rotação, e diminuir o turbo leg. 

A desvantagem do sistema está na sua complexidade, com mais partes moveis, e 

de difícil acesso caso necessite manutenção. 
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Figura 23: Sistema VC-T 

 

Fonte: QUATRO RODAS 2, 2016 

 

 2.5.2 Atuadores de válvulas FreeValve 

A fabricante sueca Koenigsegg anunciou que estuda um projeto de motor sem eixo 

de comando de válvulas. As válvulas serão comandadas por atuadores eletro-hidro-

pneumáticos responsáveis por abrir as válvulas (o fechamento se dá por ação da mola), 

permitindo uma variação quase infinita. De acordo com o fabricante o sistema permite 

ganhos de 30% de potência e torque. (KOENIGSEGG, 2016) 

As válvulas são os unicos atuadores com sincronismos ainda mecânicos, diferente 

dos bicos injetores por exemplo que já possuem sincronismo eletrônico. Os tipos de 

comandos váriaveis de hoje já conseguem bons ganhos de eficiência mesmo com a 

restrição mecânica. Essa tecnologia permitira uma grande liberdade no controle e 

gerenciamento do motor, com a possibilidade de variações infinitas e a diminuição de 

percas mecânicas conseguindo aumentar  a eficiência dos motores de forma considerável. 
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Figura 24: FreeValve Koenigsegg  

 

 

Fonte: FLATOUT, 2016 

 

2.5.3 Sistema de compressão homogênea 

A Mazda estuda a tecnologia HCCI, sigla que na tradução significa “ignição por 

compressão homogênea”. A ignição seria semelhante aos motores Diesel, acontecendo 

pela alta taxa de compressão do motor, sem o uso de velas de ignição. (ROFRIGUEZ, 

2017) 

Diferente do motor diesel, o HCCI não utiliza sistema de injeção direta ou 

common rail, o combustível é pulverizado em menor quantidade nos dutos de admissão, 

formando uma mistura homogênea, que é essencial para a combustão por igual. Apesar 

de a combustão acontecer em uma elevada taxa de compressão de 18:1, a temperatura da 

combustão é baixa. (ROFRIGUEZ, 2017) 

O sistema permite uma grande economia de combustível assim como uma redução 

de cerca de 30% nas emissões de NOx. 

A tecnologia já foi estudada pela Nissan, GM, Daimler e Hyundai, mas nenhuma 

empresa levou o projeto adiante. 

 O desafio da tecnologia é o controle em tempo real de calor, rotação, 

abertura de válvulas e injeção do combustível para uma queima perfeita em uma larga 

faixa de rotação. (RODRIGUEZ, 2017) 
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Figura 25: Sistemas de ignição 

 

Fonte: QUATRO RODAS 2, 2017 

 Na figura 26 temos a comparação entre as queimas de combustível diesel, motor 

a gasolina e o motor HCCI. No motor diesel temos a região de alta temperatura que gera 

emissões de óxidos nitrogênio e fumaça. No motor a gasolina com ignição por faísca 

também temos uma região de alta temperatura que gera emissões de óxidos de 

nitrogênio. Já no motor HCCI temos uma temperatura de combustão baixa e baixa 

emissão de poluentes. 

 

 2.5.4 Sistema de injeção de água 

A empresa Bosch estuda a tecnologia de injeção de água para o resfriamento da 

câmara de combustão em motores turbo, e a diminuição de pré-detonação. A tecnologia 

foi testada em veículos da BMW. O sistema permite uma economia de combustível de 

até 13% e redução 4% nas emissões, além do aumento na potência. O sistema está sendo 

testado no modelo M4 dotado de um motor 3.0 seis cilindros biturbo que passou 430 cv 

e 56,1 mkgf para 500 cv e 61,1 mkgf. A água do sistema fica armazenada em um 

reservatório de 5 litros que fica no porta malas do carro, essa quantidade é suficiente para 

andar mais de 3000 km. A Bosch ainda estuda um sistema para reaproveitar a água 

condensada do sistema de ar-condicionado, eliminando a necessidade de ter que 

reabastecer o reservatório. (RODRIGUEZ, 2017) 
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Figura 26: Injeção de água 

 

Fonte: QUATRO RODAS 3, 2017 

 

3 Aplicação das tecnologias 

 A aplicação das tecnologias será apresentada com motores utilizados pela 

indústria nacional a partir da década de 90. A aplicação das tecnologias será mostrada em 

paralelo com as fases do PROCONVE, devido ao papel fundamental que ele teve para a 

evolução dos motores. 

 

3.1 Fase L1 (88-91) Carburadores 

A fase L1 do PROCONVE foi responsável por tirar de circulação modelos muitos 

poluentes e de certa forma obrigou a indústria a investir na melhoria dos projetos em 

produção, no caso veículos dotados de carburadores. Para atender as emissões foi usado 

um amortecedor na borboleta do carburador, melhorando a qualidade da mistura e 

reduzindo emissões de HC. O uso de reciclagem dos gases de escape foi usado para baixar 

a temperatura da câmara de combustão e reduzir emissões de NOx, assim como a injeção 

de ar secundário no coletor de exaustão, o que reduzia as emissões de CO e HC. Como 

exemplo de veículos temos o CHEVETTE e OPALA ambos utilizam o carburador. 
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Quadro2: Limite de emissões fase L1 PROCONVE 

L1 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CHO (g/km) 

24 2,1 2 * 

Fonte: IBAMA, 2013 

Figura 27: Carburador 

 

Fonte: FLATOUT, 2016  

 

 O carburador antes de cair em desuso passou por melhorias para reduzir emissões. 

 

Figura 28: Chevette 1991 

 

Fonte: QUATRO RODAS 4, 2017 

 

O veículo Chevrolet Chevette foi um carro popular com motor de 50 cv de 

potência, 7,2 mkgf de torque, 4 cilindros e 8 válvulas, alimentado por carburador. 
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Figura 29: Opala 1990 

 

Fonte: QUATRO RODAS 5, 2017 

 

Veículo Chevrolet Opala é equipado com motor de 121 cv de potência, 29 mkgf 

de torque, 6 cilindros e 8 válvulas, alimentado por carburador era considerado um carro 

bastante potente em sua época. 

 

3.2 Fase L2 (92-96) Injeção eletrônica 

A fase L2 foi uma das fases com grande avanço. Foi nesta fase que os carburadores 

começaram a ser assistidos eletronicamente para então serem substituídos pela injeção 

eletrônica, essa substituição é considerada um marco importante na evolução. 

Primeiramente as injeções eram do tipo analógicas e monoponto e com o passar dos anos 

evoluíram, para modelos eletrônicos e multiponto. O uso do catalisador também foi um 

item obrigatório nessa fase, ajudando a diminuir a emissão de poluentes. Como exemplo 

de veículos temos o GOL GI com carburador, o GOL GII com injeção monoponto, o 

TEMPRA com injeção eletrônica e o TEMPRA TURBO com injeção eletrônica e turbo. 

 

Quadro 3: Limite de emissões fase L2 PROCONVE 

L2 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CHO (g/km) 

12 1,2 1,4 0,15 

Fonte: IBAMA, 2013 
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Figura 30: Módulo injeção eletrônica 

 

Fonte: BOSCH, 2016 

 

 A injeção eletrônica é considerada um grande marco para indústria 

automobilística, dando início ao controle eletrônico do motor. 

 

Figura 31: Gol GI 

 

Fonte: QUATRO RODAS, 2016  

 

Veículo Volkswagen Gol geração I com motor de 50 cv de potência, 7,3 mkgf de 

torque, 4 cilindros e 8 válvulas, alimentado por carburador. 
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Figura 32: Gol GII 

 

Fonte: QUATRO RODAS 6, 2017 

 

Veículo Volkswagen Gol geração II com motor de 50 cv de potência, 7,3 mkgf de 

torque, 4 cilindros, 8 válvulas, alimentado por injeção eletrônica monoponto. 

 

Figura 33: Tempra Turbo 

 

Fonte: QUATRO RODAS 7, 2017  

 

Veículo Fiat Tempra Turbo com motor de 165 cv de potência, 26,5 mkgf de 

torque, 4 cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica e turbo. Carro nacional mais potente 

de sua época e um dos primeiros a utilizarem turbocompressor. 
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3.3 Fase L3 (97-04) Comando variável, Turbo e Flex 

 Com uma redução significativa dos limites de emissões os fabricantes 

aperfeiçoaram muito a injeção eletrônica, melhorando a mistura, o controle eletrônico do 

motor e o uso de sensor de oxigênio (sonda lambda) que possibilitou a criação da 

tecnologia Flex. No final da fase L2 e início da L3 apareceram os primeiros veículos 

utilizando a tecnologia DOHC usando 4 válvulas por cilindro. Nessa época também 

surgiram os primeiros motores com turbo. Como exemplo de veículos temos o GOL GII 

com injeção multiponto, o MAREA com comando variável, o GOL TURBO com turbo, 

MAREA TURBO com turbo e comando variável e o GOL Flex com o sistema flex. 

 

Figura 34: Marea Turbo/comando variável 

 

Fonte: QUATRO RODAS 8, 2017 

 

Veículo Fiat Marea com motor de 182 cv de potência, 27 mkgf de torque, 5 

cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica, turbo e comando variável na admissão. Foi o 

carro nacinal mais potente de sua época, com um motor bastante avançado.  

 

Figura 35: Gol GIII Turbo 

 

Fonte: QUATRO RODAS 6, 2017 

Veículo Volkswagen Gol geração III com motor de 112 cv de potência, 15,8 mkgf 

de torque, 4 cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica e turbo. O primeiro veículo popular 

a utilizar turbocompressor. 
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Quadro 4: Limite de emissões fase L3 PROCONVE 

L3 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CHO (g/km) 

2 0,3 0,6 0,03 

Fonte: IBAMA, 2013 

 

3.4 Fase L4 (05-08) Injeção Direta 

Nessa fase aconteceu a popularização da tecnologia Flex assim como seu 

amadurecimento. A prioridade foi a redução da emissão de HC e NOx, para isso as 

câmaras de combustão foram otimizadas assim como a injeção eletrônica, que teve um 

aumento na pressão de trabalho. Outro avanço foi a implementação do diagnóstico OBD 

I, onde era possível identificar falhas na injeção eletrônica, possui uma luz indicadora de 

mal funcionamento da injeção (LIM) que acendia no painel.  Nesse período surgiram os 

primeiros carros importados trazendo a tecnologia de injeção direta. Como exemplo de 

veículos temos o veículo Toyota COROLLA com comando variável e o veículo 

Volkswagen PASSAT FSI com injeção direta. 

 

Quadro 5: Limite de emissões fase L4 PROCONVE 

L4 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CHO (g/km) 

2 0,16 0,25 0,03 

Fonte: IBAMA, 2013 

 

Figura 36: Corolla 

 

Fonte: QUATRO RODAS, 2016  

Veículo Toyota Corolla com motor de 136 cv de potência, 17,5 mkgf de torque, 4 

cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica e comando variável na admissão. 
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Figura 37: Passat FSI 

 

Fonte: COMMONS, 2016 

 

Veículo Volkswagen Passat FSI com motor de 150 cv de potência, 20,4 mkgf de 

torque, 4 cilindros, 16 válvulas, injeção direta. Um dos primeiros veículos importados e 

c comercializados no Brasil com injeção direta. 

 

3.5 Fase L5 (09-13) Desenvolvimento das tecnologias 

De uma forma análoga a L4 a fase L5 reduziu ainda mais os limites de emissões 

de HC e NOx (redução de 31% nas emissões de hidrocarbonetos, 48% nas emissões de 

NOx e redução de 67% de aldeídos). Para atingir os limites de emissões foi necessário 

uma ova otimização das câmaras de combustão e bicos injetores e um aumento na pressão 

de combustível. Mais uma vez o desenvolvimento da eletrônica teve grande papel. 

Durante essa fase tivemos a implementação do OBD II, que foi uma evolução do OBD I, 

com novos códigos de falhas e uma padronização de protocolos. Como exemplo de 

veículos temos o Honda CIVIC SI com comando variável e o Ford FOCUS 1.6 com 

comando variável. 

 

Quadro 6: Limites de emissões fase L5 PROCONVE 

L5 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CHO (g/km) 

2 0,05 0,12 0,02 

Fonte: IBAMA, 2013 
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Figura 38: Civic SI 

 

Fonte: QUATRO RODAS 9, 2017 

 

Veículo Honda Civic SI com motor de 192 cv de potência, 19,2 mkgf de torque, 

4 cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica e comando variável na admissão. Possui o 

motor aspirado com a maior potência especifica. 

 

Figura 39: Focus 1.6 

 

Fonte:  QUATRO RODAS 10, 2017 

 

Veículo Ford Focus 1.6 com motor de 135 cv de potência, 16,3 mkgf de torque, 4 

cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica e comando variável na admissão. 

 

3.6 Fase L6 (13) Desenvolvimento das tecnologias 

A última fase do PROCONVE teve como foco a redução de CO e NOx (67% e 

65%). Para atender os limites de emissões as tecnologias foram aprimoradas, sendo o uso 

do comando variável se tornando mais popular. Como exemplo de veículos temos o 

FOCUS com injeção direta, o UP com comando variável, o UP TSI com turbo, comando 

variável e injeção direta, o UNO com comando variável. 
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Quadro 7: Limites de emissões fase L6 PROCONVE 

L6 

CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CHO (g/km) 

1,3 0,05 0,08 0,02 

Fonte: IBAMA, 2013 

Figura 40: Up 

 

Fonte: QUATRO RODAS 11, 2017 

 

Veículo Volkswagen Up com motor de 75 cv de potência, 9,7 mkgf de torque, 3 

cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica e comando variável na admissão. Um dos 

primeiros veículos a utilizar motor de 3 cilindros. 

 

Figura 41: Focus 

 

Fonte: QUATRO RODAS 12, 2017 

 

Veículo Ford Focus com motor de 178 cv de potência, 21,5 mkgf de torque, 4 

cilindros, 16 válvulas, injeção direta e comando variável na admissão e escape. 
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Figura 42: Uno 

 

Fonte: QUATRO RODAS 13, 2017 

 

Veículo Fiat Uno com motor de 72 cv de potência, 10,4 mkgf de torque, 3 

cilindros, 6 válvulas, injeção eletrônica e comando variável na admissão. 

 

Figura 43: Up TSI 

 

Fonte: QUATRO RODAS 14, 2017 

 

Veículo Volkswagen Up com motor de 101 cv de potência, 16,8 mkgf de torque, 

3 cilindros, 12 válvulas, injeção direta, comando variável na admissão e escape e turbo. 

Considerado um dos motores mais avançados em produção no Brasil. 
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4 Resultados 

 Após a análise dos dados foi possível verificar como as novas tecnologias 

trouxeram melhorias significativas para os motores desde o aumento de potência e torque 

como o aumento de eficiência gerando melhorias no consumo e redução de emissão de 

poluentes. 

 As normas de emissões de poluentes tiveram um papel fundamental para a 

evolução dos motores, forçando a indústria a investir em melhorias nos motores assim 

como em nas novas tecnologias que surgiram para fazer com que os motores poluam 

menos. 

Quadro 8: Redução das emissões 

Redução das emissões 

CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

CHO 
(g/km) 

94,58% 97,62% 96% 86,60% 

Fonte: Dados do autor, 2017 

 

A indústria automobilística criou diversas maneiras para atender o mercado, 

primeiramente atendendo as necessidades dos clientes, principalmente em tempos de 

crises, criando novas alternativas com o apoio do governo (exemplo crise do petróleo). 

Após a imposição das regulamentações para a preservação da natureza, foi necessário 

intensificar o investimento tecnológico para atender a lei de redução dos níveis de 

poluentes. 

Com o passar dos anos e a intensificação na redução de poluentes é possível 

identificar como os motores evoluíram em qualidade, eficiência, economia e 

desempenho. Os gráficos a seguir ilustram essa evolução. 
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Gráfico 3: Potência específica x modelo 

 
Fonte: Dados do autor, 2017 

 

 Analisando o gráfico de potência específica podemos ver que a potência evoluiu 

de forma significativa. Os motores quase que dobraram a potência, com destaque aos 

picos relacionados ao turbo, com os maiores números de potência específica. Outra 

tecnologia que vale destacar é o comando variável que está sendo cada vez mais utilizado. 

Gráfico 4: Torque específico x modelo 

 
Fonte: Dados do autor, 2017 

 

Como vimos nos gráficos de potência específica, o torque específico também 

evoluiu, de forma mais linear, com destaque novamente para tecnologia turbo, com os 

maiores valores de torque específico. 
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Gráfico 5: Consumo x modelo 

 
Fonte: Dados do autor, 2017 

 

 Analisando os dados de consumo podemos ver uma melhora razoável, mesmo 

sendo os veículos de categorias distintas com grande variação de tamanho e peso. O turbo 

usado sem auxílio de outras tecnologias apesar do grande aumento de potência e troque, 

também tem um grande consumo. Os dados de consumo do CONPET apesar de 

diferentes, são próximos aos valores de consumo da Quatro Rodas. 

 

Gráfico 6: Consumo x Peso 

 
Fonte: Dados do autor, 2017 
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Analisando os dados de consumo junto com o peso conseguimos ver que o 

consumo está diretamente ligado ao peso do veículo, sendo peso um fator para o aumento 

do consumo. 

5 Trabalhos futuros 

 Deixo como proposta de trabalhos futuros a continuação do estudo da evolução 

dos motores a combustão interna ciclo Otto. A evolução da injeção eletrônica é outro 

tema que teve grande papel na evolução dos motores. Outras propostas são o estudo de 

veículos híbridos e motores elétricos para veículos. Os veículos híbridos já começaram a 

ser comercializados no Brasil e estarão cada vez mais presentes com o passar dos anos. 

O uso combinado de motores a combustão interna e motores elétricos é o próximo passo 

para a redução das emissões. 

6 Conclusão 

 Após analisar os dados pesquisados posso concluir que os motores de combustão 

interna ciclo Otto evoluíram muito ao decorrer dos anos em vários quesitos. A principal 

evolução foi em relação a emissão de poluentes, com redução ao redor de 95% dos 

principais poluentes, sendo que os motores estão chegando perto do seu limite, de forma 

que está cada vez mais difícil diminuir as emissões. A potência e torque foram fatores 

que evoluíram muito, melhorando o rendimento do motor graças as tecnologias e a 

evolução das mesmas, com destaque para a eletrônica. 

 O desenvolvimento da eletrônica no controle dos motores foi primordial, 

possibilitando a criação de sensores, atuadores e centrais cada vez mais velozes, o que foi 

essencial para o aperfeiçoamento das tecnologias como também para o surgimento de 

novas tecnologias. 

 O turbocompressor é de longe a tecnologia que mais aumenta a potência e troque 

dos motores. Outra tecnologia em destaque é o comando variável que está cada vez mais 

sedo utilizado pela indústria, trazendo diversos ganho para o motor, melhorando 

consumo, potência, torque e emissões. 

Apesar de a evolução dos motores ter ajudado na melhoria do consumo dos 

veículos constatei que o peso dos veículos tem influência muito grande nesse quesito. A 

indústria poderia pensar em investir mais em redução do peso do veículo como um todo 

gerando assim redução do consumo mais significativa. 

 As normas de emissões também tiveram papel fundamental, obrigando a indústria 

a investir no desenvolvimento dos motores. 
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7 Anexos 

Anexo A: Fases do PROCONVE 

 

 

Fonte: PROCONVE, 2013 
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Anexo B: Ficha Técnica Veículos 
 

Fonte: Dados do Autor, 2017 

 

 

 

 

Ano Carro Cilin
dros 

CV/L mkgf/
L 

peso 
(kg) 

QuatroRod
as(km/L) 

PBE 
(km/L) 

Tecnologia Proco
nve 

1990 Opala 6 29,6 7,09 1350 6,1 
 

Carburador L1 

1991 Chevett
e 

4 50,1 7,21 876 9,2 
 

Carburador L1 

1993 Gol 
1000 
(GI) 

4 50,2 7,32 890 10,9 
 

Carburador L2 

1995 Gol 95 
(GII) 

4 49,9 7,32 895 13,4 
 

Inj. Mono L2 

1995 Tempra 
Ouro 
16v 

4 63,7 9,22 1260 8,5 
 

Inj. Multi L3 

1995 Tempra 
Turbo 

4 82,7 13,28 1275 8,3 
 

Turbo L3 

1997 Gol 97 
(GII) 

4 62,6 9,11 932 11,6 
 

Inj. Multi L3 

2001 Marea 
ELX 2.4 

20v 

5 65,4 8,59 1335 8 
 

 Variável L3 

2003 Gol 
turbo 

1.0 16v 
GIII 

4 112,1 15,82 1016 7,2 
 

Turbo L3 

2003 Gol 
Flex 

4 68,1 9,41 904 10,8 
 

Flex L3 

2004 Marea 
Turbo 

5 91,1 13,52 1310 8,5 
 

Turbo/Vari
ável 

L3 

2005 Corolla 4 75,8 9,75 1160 11 
 

Variável L4 

2006 Passat 
Fsi 

4 75,6 10,28 1418 7,9 
 

Inj. Direta L4 

2011 Civic Si 4 96,1 9,61 1322 8 
 

Variável L5 

2013 Focus 
1.6 

4 84,59 10,21 1290 9,7 9,7 Variável L5 

2014 Focus 4 89,0 10,76 1375 9,7 9,9 Inj. 
Direta/Vari

ável 

L6 

2015 Up 3 75,1 9,71 902 14,1 13,5  Variável L6 

2016 Up TSI 3 101,1 16,82 989 13,8 13,8 Turbo/Vari
ável/Direta 

L6 

2017 Uno 3 72,1 10,41 1010 13,7 13,1 Variável L6 
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