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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo explorar a utilização de turbocompressores em 
veículos de ciclo Otto, mostrando como essa ferramenta pode contribuir para 
uma melhora no desempenho, quando comparado ao mesmo modelo aspirado. 
Uma tendência que está cada vez mais sendo aplicada é o famoso Downsizing, 
que significa o uso de motores menores no lugar de motores maiores e com 
menos eficiência. Levando em consideração as novas tecnologias, ainda foi 
possível criar um sistema de alimentação que além de proporcionar maiores 
ganhos energéticos, consegue-se emitir menos gases poluentes que, no caso, 
é capaz de contribuir para o meio ambiente. Nos casos analisados, observa-se 
um aumento significativo na potência e no consumo, devido ao aumento de 
pressão nos cilindros que favorece uma maior economia de combustível. Para 
isso, deve-se estudar as peças principais do motor e adequá-las para suprir a 
necessidade de maior esforço quando introduz o turbocompressor e os seus 
componentes para que ao todo, consiga-se obter todos os benefícios.  
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ABSTRACT 

This work aims to explore the use of turbochargers in Otto cycle vehicles, 
showing how this tool can contribute to an improvement in performance when 
compared to the same aspirated model. One trend that is increasingly being 
applied is the famous Downsizing, which means using smaller engines instead 
of larger and less efficient engines. Taking into account the new technologies, it 
was still possible to create a feeding system that besides providing greater 
energy gains, it is possible to emit less pollutant gases that, in this case, is able 
to contribute to the environment. In the cases analyzed, a significant increase in 
power and consumption is observed, due to the increase of pressure in the 
cylinders that favors a greater fuel economy. To do this, you must study the 
main parts of the engine and adapt them to meet the need for greater effort 
when introducing the turbocharger and its components in order to achieve all 
the benefits. 
 

Keywords: Turbocharger; Power; Consumption; Fuel.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho demonstrou como o turbocompressor é essencial no motor 

quando se visa ampliação de rendimento, evolui na queima do composto de 

combustível inserido no cilindro e, por conseguinte, menor emissão de gases 

poluentes. Já que no final do ciclo Otto usual, após a combustão, ocorre a 

expansão dos gases no cilindro para condições de pressão e temperatura do 

ambiente. 

Levando em consideração esses aspectos, a contribuição do 

turbocompressor para a sociedade é formidável visto que o mundo está sob alerta 

com o aquecimento global e o preço do combustível está aumentando cada vez 

mais. Em razão disto, a forma mais eficaz de diminuir os gases poluentes é 

diminuir a ingestão de combustível, que é o resultado da introdução do turbo no 

motor. Por consequência há um proveito econômico com aumento da potência e 

com maior rendimento, ou seja, menos consumo para o mesmo trabalho realizado. 

Portanto, categoricamente, o turbocompressor é um grande aliado ao meio 

ambiente e a economia beneficiando a sociedade em geral. 

Pensando nisso, a pergunta mais importante realizada foi: Quais são as 

vantagens e desvantagens do sistema sobrealimentado que justifique a 

incrementação do componente turbo no motor naturalmente aspirado? Já que o 

modelo convencional precisa de ajustes e modificações para que realmente possa 

trazer mais benefícios para o comprador e a população em si. 

Abordar teoricamente o funcionamento do motor com a adição do 

componente turbo observando como rende mais força e melhora o aproveitamento 

energético foi o objetivo geral desse trabalho, mas foi necessário descrever como 

ocorre o processo de reaproveitamento dos gases de escapamento para aumentar 

a potência, concluir como um motor sobrealimentado aperfeiçoa desempenho, 

consumo e emissões dos gases poluentes de um automóvel para ser proficiente 

em comparação com um sistema de aspiração natural e analisar, através da 

literatura, o modo que o turbocompressor gera um melhor aproveitamento da 

combustão com o aumento da pressão nos cilindros.  

Para fundamentar as questões desta pesquisa a metodologia utilizada foi a 

revisão de literatura, representado como uma metodologia explicativa para 
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explorar uma situação real a partir das informações e comprovações analisadas 

dos carros escolhidos para a aplicação. As pesquisas que descrevem as 

características dos elementos mecânicos serão baseadas nas literaturas 

disponíveis com base em livros de engenharia como do autor Franco Brunetti 

(2012), artigos científicos e pesquisas virtualmente apoiado na fundamentação 

teórica, comparando-se a situação antes e depois da implantação do 

turbocompressor. 
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2. REAPROVEITAMENTO DOS GASES DA EXAUSTÃO 

2.1 MOTOR DE 4 TEMPOS 

 

O motor de ciclo Otto nada mais é que um motor de combustão interna com 

ignição por centelha, também nomeado motor de explosão interna ou motor a 

explosão de quatro tempos. Nesse tipo de motor se utiliza os combustíveis como 

gasolina, álcool ou gás. 

As palavras “combustão” e “explosão” são empregadas no título desse 

motor devido a sua origem de funcionamento se constituir no aproveitamento da 

energia concedida na reação de combustão de uma fusão de ar e combustível que 

acontece dentro do cilindro do automóvel. Esse motor também é nomeado de 

“motor de quatro tempos” devido a sua ação que acontece em quatro estágios ou 

tempos distintos demonstrados na figura 1. 

 

Figura 1 - Ciclo de trabalho de um motor de combustão interna ciclo Otto 

 

Fonte: Rocha (2018) 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacao-combustao.htm
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No ciclo descrito acima, o motor funciona como um motor de aspiração 

natural, no qual o ar fundamental para o processo de combustão é diretamente 

aspirado para o interior do cilindro durante o ciclo de admissão. No motor que tem 

o componente turbo, o ar fundamental para a combustão é pré-comprimido antes 

da distribuição para o motor. O motor absorve a mesma quantidade de ar, contudo 

devido a elevada pressão, mais massa de ar é injetada na câmara de combustão 

que, por conseguinte, faz que o combustível dentro do cilindro trabalhe melhor, 

realiza maior quilometragem, elevando a potência do motor e, por fim, a economia 

na hora do abastecimento. 

 

2.2 TURBOCOMPRESSOR 

 

O turbocompressor é um componente basicamente formado por uma 

turbina e um compressor acoplados por um eixo. O intuito do turbocompressor é 

utilizar a energia dos gases de escape através da turbina para comprimir o ar 

aspirado da atmosfera através do compressor (NAKANO, 2007) 

Não se pode jogar diretamente os gases do escapamento na entrada da 

admissão do motor. Isso se dá pelo fato dos gases serem constituídos por gás 

carbônico e não por oxigênio, precisando reaproveitar esse ar. No jeito específico 

é impossível transformar gás carbônico em oxigênio, logo se necessita do 

movimento do gás carbônico para gerar energia e transforma-la em oxigênio.  

A potência máxima de um motor é limitada pela quantidade de 

combustível que pode ser queimada de modo eficiente dentro da câmara. Essa, 

por sua vez, é limitada pela quantidade de ar admitido por cilindro por ciclo. A 

sobrealimentação, além de impulsionar a entrada de uma elevada quantidade de 

ar dentro do cilindro, colabora para o aumento da pressão dentro da câmara de 

combustão, o que acarreta uma combustão mais eficiente, elevando a eficiência 

térmica. Como a sobrealimentação implica em maiores pressões e temperaturas 

de combustão, ela requer um controle mais rigosos da detonação. Assim sendo, o 

uso de sobrealimentação incompatibiliza em pequena diminuição da razão de 

compressão, o uso de um intercooler, assim como diferentes artimanhas para os 

mapas de progresso de centelha e qualidade de mistura ar-combustível 

(HEYWOOD, J. B. et al., 1988). 
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Na figura 2 mostra como a turbina é constituída por dois caracóis 

agregados por uma haste. Um deles é o caracol quente, que é atuante ao escape 

e é movimentado sem desvios pelo fluxo de gases que se retira do motor na 

combustão. A força com que esses gases trafegam pelo caracol quente faz 

despertar uma hélice que tem dentro dela e como ela está ligada a outra hélice 

estipulada no caracol frio, as duas giram com velocidades iguais. 

 

 Figura 2 – Dentro do turbocompressor 

  

                 Fonte: Vilanova (2015) 

 

A figura 3 mostra o turbocompressor instalado no motor 

 

Figura 3 – Turbocompressor no motor 

 

Fonte: Royalty Free (2015) 
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Existem também os turbocompressores de geometria variável que agrupa 

em si as vantagens de um turbo menor e de um turbo maior. Em baixas rotações 

ele comporta-se como se houvesse uma turbina pequena. Em altas rotações ele 

comporta-se como se fosse uma turbina grande. Ele dispõe palhetas moveis que 

mantem-se fechadas em baixas rotações. À proporção que a velocidade do motor 

acresce essas palhetas vão se abrindo elevando assim, a área da seção 

transversal ativa da turbina assim como nas figuras 4 e 5. 

 

Figura 4 – Palhetas abertas do turbo 

 

Fonte: Paultan (2006) 

 

No diagrama de corte da figura 4 acima, exibe o fluxo de gases do 

escapamento quando as palhetas de turbina variáveis estão completamente 

abertas. O elevado fluxo de exaustão em velocidades altas do motor é direcionado 

para as pás da turbina pelas palhetas variáveis. E no diagrama da figura 5, exibe a 

direção do fluxo de exaustão quando as palhetas variáveis estão em um ângulo 

quase fechado. A passagem restrita no qual o gás do escapamento tem que fluir 

acelera o gás do escapamento em direção às pás da turbina, fazendo com que as 

pás girem rapidamente. 
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                    Figura 5 – Palhetas fechadas do turbo 

           

                        Fonte: Paultan (2006) 

 

O rotor da turbina é agregado por um eixo do compressor e os dois rotores 

giram juntos para comprimir elevadas quantidades de                                                                

ar do ambiente e empurrar para o interior do cilindro no ciclo de admissão como 

demonstra a figura 6. Situação que durante o processo de compressão ocorre 

uma elevada de temperatura do ar, é instalado entre o compressor o sistema de 

admissão um trocador de calor chamado intercooler que abaixa a temperatura do 

ar em relação aos valores percebidos na saída do compressor, elevando a 

densidade do ar e, por conseguinte, conquistando um acréscimo de potência.  

 

Figura 6 – Diagrama do turbocompressor 

 

Fonte: Paradasolicitada (2013)  

 

A pressão do ar na admissão favorece o motor em diversas maneiras. 

Durante o cruzamento das válvulas do motor, ar despoluído passa por meio da 
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câmera de combustão “limpando” os cilindros e retirando todo o gás queimado 

restante, resfriando os cilindros, válvulas, pistões e gases de exaustão. A queima 

integral do combustível com o resfriamento do motor auxilia a aumentar a vida útil 

do motor. 

O turbocompressor funciona em três fases diferentes. Quando o ar 

atmosférico é apenas acolhido pelo motor e não é comprimido, devido a energia 

baixa dos gases do escapamento que não giram as pás da turbina, essa fase é 

nomeada de carga parcial inferior. Em carga parcial média, o ar é comprimido pelo 

compressor em uma pressão mais perto da atmosférica. Finalmente, quando o 

motor funciona em plena carga, o ar acolhido é comprimido à máxima pressão 

amparada pelo equipamento. 

Durante o funcionamento do motor, cada cilindro gera um pulso de 

exaustão de gases a cada ciclo completo, que se elimina através da válvula e 

passa pelo duto de exaustão. Depois, mistura-se aos pulsos dos outros cilindros 

no coletor de exaustão com determinada frequência do motor em rpm e chega à 

entrada da turbina, no qual acontece a diminuição gradativamente da área no 

caracol ao redor do rotor. Neste local, os gases possuem elevada entalpia, logo, 

alta energia. A pressão e temperatura dos gases no coletor de exaustão são 

transformadas de maneira suave em energia cinética enquanto atravessam a 

turbina, abaixando a temperatura e fazendo o rotor girar (BRUNETTI, 2012). 

O ganho de potência gira em torno dos 30%, enquanto que o torque 

aumenta em média de 70% a 80%. Tais valores são obtidos com uma pressão de 

0,4 bar, valor considerado seguro para evitar quebra ou comprometimento 

prematuro do motor (MARVILLA, 2008). 

O turbocompressor depende do fluxo de gases do escapamento para 

funcionar, e as partes móveis do turbo têm uma inércia não desprezível, o que 

mostra que nem sempre será possível comprimir o ar acolhido pelo motor, 

gerando respostas instantâneas de entrega de potência. Esta é a principal 

qualidade à utilização do turbo e pode ser minorado pela escolha certa do turbo 

para cada motor e desejo de acordo com o modo de dirigir do motorista. 

(NAKANO, 2007)  

O tamanho do compressor e da turbina devem ser avaliado e calculado de 

forma adequada para cada tipo de motor. Potência pretendida, volume do motor, 
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rotação máxima, combustível utilizado, condições ambientes e eficiência 

volumétrica influenciam diretamente na escolha do turbocompressor. Logo, antes 

de se escolher este componente, deve-se ter em mãos todos esses parâmetros. 

Também é importante levar em observação a lubrificação da turbina que deve ser 

suficiente para que os mancais estejam sempre alimentados e a extração do óleo 

não deve ser restringida. (SOUTTO, 2013) 

Todas essas possibilidades devem ser levadas em conta e serem 

estudadas quando se escolhe um turbocompressor para um motor, para, assim, 

maximizar sua eficiência e evitar futuros problemas.  
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3. CONSIDERAÇÕES DA ADAPTAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR 

 

3.1 DESEMPENHOS COM O TURBO  

 

Uma vocação que vem se introduzindo mundialmente é o conceito de 

Downsizing. Esse conceito solicita a utilização de motores de baixa cilindrada 

sobrealimentados. Nessa nova doutrina, a adoção da injeção direta de 

combustível vem comprovando enorme vantagem em relação aos sistemas de 

injeção indireta, essencialmente pela maior eficiência térmica, além do fato da 

eventualidade de controle da temperatura de escapamento por via da pós-injeção 

no ciclo de escapamento com a válvula de escapamento aberta, o que autoriza o 

controle muito mais positivo do enchimento dos turbocompressores (BRUNETTI, 

2012). 

A ideia principal é reduzir a cilindrada dos motores, preservando a potência, 

torque e resposta ao acelerador. Com isso terá encolhimento da sua capacidade 

cúbica e sua transmissão também é ampliada a fim de melhorar o consumo. 

A eficiência volumétrica pode ser abreviada como sendo uma referência de 

tão bem um motor usa o ar disponível. Ela é determinada como sendo uma razão 

entre a massa da mistura de ar e combustível que entra no cilindro ao decorrer do 

curso de admissão e a massa que encheria o volume deslocado pelo pistão 

(BRUNETTI, 2012) 

Além desses privilégios, os motores ficam mais compactos quando a 

cilindrada é reduzida, o que se transforma em melhor distribuição de peso, mais 

espaço na secção do motor e, por conseguinte, no interior do veículo para a 

adequação dos ocupantes. Também há diminuição de atrito interno, o propulsor 

fica mais suave e a suspensão lida com peso menor. A visão de que baixa 

cilindrada assimila a redução de consumo ainda é parcial. Mas, se há viabilidade 

de um veículo consumir menos, o consumidor passa a ter mais receptividade. 

Para que o embate de uma redução de motor seja mínimo, a primeira escolha é 

compensar a perda da potência com a alimentação a mais do propulsor, o que se 

consegue com a introdução do turbo. (NASCIMENTO, 2017) 

Diversas são as vantagens de se usar um turbocompressor. Dentre elas,  

cita-se o aumento do torque e, como resultado, o aumento da potência do motor, a 
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diminuição do consumo específico e a diminuição da emissão de poluentes. 

Devido à elevada turbulência provocada pela velocidade do ar ao ser colocado 

nos cilindros sob alta pressão, a mistura pretende se tornar mais homogênea e a 

combustão mais eficiente. Isso resulta em uma combustão com melhor rendimento 

e existam menos 16 resíduos, reduzindo a emissão de gases poluentes. 

(PALEARI 2017)  

 

3.2 COMPARAÇÕES ENTRE O SISTEMA TURBINADO E ASPIRADO 

 

A diferença entre o motor comum e o motor turbo é expressiva. O motor 

aspirado suga o ar naturalmente sem um elemento responsável pela por isso, 

porém, pouca quantidade de ar deixa a potência mais baixa. É realizável 

influenciar o processo aumentando o sistema de escapamento ou elevando as 

cilindradas, mas, ainda não atinge a mesma potência que um veiculo com turbo e 

gasta mais combustível. Já o motor turbinado possui um eixo com hélice em uma 

beirada que gira conforme que se apodera dos gases de saída do escape. A 

hélice, por seu lado, condensa o ar atmosférico e o reenvia para a entrada do 

motor. Isso gera em maior queima por causa da quantidade de ar e demonstra 

maior potência, como mostra a tabela 1 e a tabela 2. (JOPPERT, 2014) 

Motores aspirados são os que não usam de nenhum recurso para 

aumento do fluxo de ar a não ser a aspiração natural no qual resulta no 

movimento de descida do pistão no início de cada ciclo. Neste movimento o pistão 

fornece vácuo parcial que resulta na entrada de ar, porque a pressão no cilindro é 

menor que a atmosférica gerando então uma carência no funcionamento, pois o 

cilindro não é preenchido por completo. A competência do motor aspirado fica em 

torno de 20%, isso porque o motor não consegue injetar dentro do cilindro a 

capacidade volumétrica, o que está em torno 90%. (RIBEIRO; LEME, 2014) 

A utilização fundamental em motores sobrealimentados é a de aumentar a 

eficiência volumétrica do motor normalmente aspirado. Isso porque com a 

instalação de um compressor no duto de admissão, seja mecânico ou pelas forças 

dos gases do escapamento, é realizável aumentar a pressão ou a densidade de ar 

dado ao motor, melhorando sua eficiência volumétrica, pois quanto mais oxigênio 



16 

 

 

 

 

for injetado ao cilindro, mais combustível pode ser injetado ao motor, elevando a 

força da combustão para realização do trabalho. (RIBEIRO; LEME, 2014) 

 Outra vantagem ocorre com o caso de os motores aspirados dependerem 

apenas da pressão atmosférica para admitir ar, por isso se fala em aspiração 

natural, porém essa pressão reduz conforme eleva a altitude. Nesse caso, a perda 

de potência significativa gira em torno de 1% a cada 100 metros acima do nível do 

mar. O turbocompressor, no entanto, usa tanto a pressão atmosférica quanto a 

superalimentação para impulsar ar dentro cilindros, o que diminui muito a perda de 

potência. Quanto maior a altitude, maior seu benefício. 

No caso das desvantagens, um ponto negativo frequentemente citado é o 

“turbo lag”.  Em rotações baixas não há fluxo de ar através do motor suficiente 

para que a turbina crie uma quantidade relevante de boost.  Como resultado, 

motores turbinados geralmente não têm muito torque abaixo de 2500-3000 

rotações por minuto (só se no caso o turbo tenha sido dimensionado muito 

pequeno para o deslocamento do motor). Quando o acelerador é apertado, leva 

um tempo para que a turbina “acelere” e rode rápido para gerar maior boost e 

atender à demanda do motor.  Os turbos maiores geralmente “aceleram” mais 

lentamente e necessitam de maiores velocidades do motor para alcançar o boost 

desejado, contudo, são menos restritivos aos gases do escapamento e podem 

conceder mais potência na faixa de altas rotações do motor. O contrário é válido 

para os turbos menores, quer dizer, apresentam menor “turbo lag”, entanto já não 

elevam tanto a potência na faixa final de rotações por minuto.(DACAL, 2015) 

Na tabela 1 define a comparação de entre um modelo de Honda Civic EX 

2.0 aspirado e Honda Civic Touring 1.5 turbo, ambos com mesmo câmbio, 

mostrando o menor consumo e maior torque com a implementação do 

turbocompressor. 
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Tabela 1 – Civic EX 2.0 x Civic Touring 1.5 turbo 

                                                          EX                                    Touring 

 

Preço                                               R$99.900                          R$ 124.900 

Câmbio                                            CVT                                   CVT 

0 a 100 km/h                                    9,8s                                   7,5s 

Torque                                             19,5 kgfm                          22,4 kgfm 

Consumo urbano                            9.2 km/l                            13,2 km/l 

Consumo rodoviário                      13 km/l                              17,9 km/l 

Potência específica                        155 cv                               173 cv 

 

Fonte: Adaptado da Honda (2017) 

 

Na tabela 2 define a comparação de entre um modelo Cruze LT 1.8 AT  e 

Cruze LT 1.4 turbo, também com mesmo câmbio, mostrando o menor consumo, 

maior torque e sendo mais viável em relação ao preço 

 

Tabela 2 – Cruze LT 1.8 AT x Cruze LT 1.4 turbo 

                                                        1.8 AT                              1.4 Turbo 

 

Preço                                               R$64.493                          R$ 81.361 

Câmbio                                            Automático                        Automático 

0 a 100 km/h                                   10,2s                                  9s 

Torque                                             18,9 kgfm                          24,5 kgfm 

Consumo urbano                            9.1 km/l                            11,2 km/l 

Consumo rodoviário                      10,8 km/l                           14 km/l 

Potência específica                        114 cv                               153 cv 

 

Fonte: Adaptado de Chevrolet (2016) 

 

Com esses dados pode-se concluir que no motor turbo terá uma cilindrada 

menor, consequentemente já é um motor mais leve, pra montadora fica um menor 

custo, e que vai dar um melhor desempenho. O turbocompressor, através dos 
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gases de escape, admite uma quantidade maior de ar e lança o ar comprimido ao 

motor. Isso permite melhorar o rendimento volumétrico, ou seja, a quantidade de 

ar que se coloca dentro do motor. Então, geralmente o motor turbo tem uma 

capacidade menor, cilindrada menor para uma melhor performance. Para o 

consumidor a desvantagem é o preço do veículo a primeira vista, mas se 

considerar o custo/benefício do mesmo compensará de acordo com a economia 

do combustível. 
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4  PROVEITO NA COMBUSTÃO 

 

4.1 WASTEGATE 

 

A forma mais comum de controle de pressão de turbos é por intermédio de 

uma válvula de controle com acionamento diafragmático, chamada tecnicamente 

de Wastegate, mostrada na figura 7, que inspeciona a passagem, para o rotor do 

compressor, do gás eliminado na exaustão. Por esse motivo somente uma parte 

dos gases passa pelo turbocompressor, pautando sua rotação e, por conseguinte, 

a pressão admitida pelo motor. Quanto maior for o volume de gases vindos da 

exaustão recebido pelo rotor do compressor, maior será a rotação do 

agrupamento e mais alta será a pressão originada. (VIEIRA, 2014) 

A válvula Wastegate é um elemento do turbo muito importante. Ela atua 

na função de amenizar a pressão do compressor, para que não aconteça uma 

sobre carga de pressão, o que terminaria danificando o rotor e as pás. 

 

Figura 7 – Wastegate  

 

Fonte: Vieira (2014) 

 

Sistemas de mancais do turbo, ilustrado na figura 8, são geralmente 

esquecidos, mesmo sendo um elemento crítico. Um sistema de mancal 

corretamente projetado pode retratar a diferença entre um projeto, que funciona de 

forma eficiente e resistente durante a vida útil do motor ou que é importunado por 

problemas de durabilidade. Sistemas de mancais do turbocompressor são também 

elementos que vem evoluindo por conta da crescente pressão para a diminuição 

de emissões e o consumo de combustível do motor. Motores mais recentes 
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geralmente exigem uma eficiência do turbo muito maior que, em muitos casos, 

podem ser parcialmente alcançadas pela diminuição de perdas devido ao sistema 

de mancais. (JOPPERT, 2014) 

 

             Figura 8 – Componentes do turbo 

 

             Fonte: Adaptado de Lalli (2015) 

 

O turbocompressor normalmente é pequeno, se considerar sua geometria 

em relação à locomoção dos motores nos quais eles são instalados. Isso se dá a 

necessidade de respostas rápidas mesmo em rotações mais baixas. Mas os 

turbos pequenos são limitados para as rotações mais altas. A solução para isso é 

deixar que a válvula controle, de modo ativo, o fluxo. Mantendo assim a tão 

renomada plataforma de torque nos motores que são considerados Downsizing. 

Assim como a figura 9 demonstra o modo de controle do turbocompressor usado 

num motor turbo com injeção direta. 
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              Figura 9 – Controle do turbocompressor 

 

    Fonte: Passos (2016) 

  

A figura 9 mostra que a Wastegate se mantém fechada na região 

vermelha, para que o turbo conquiste a pressão máxima de forma imediata. Na 

área verde a válvula se mantém aberta, pretendendo a economia de combustível e 

baixa emissão de gases poluentes, já que a requisição de potência é baixa. Na 

área amarela a unidade de controle do motor mantém o modo de controle em 

abertura parcial, qualificando rotação, carga, pressão de admissão e 

essencialmente a posição do pedal do acelerador. A posição é a informação 

principal, porque a sua mudança estipula todo o restante. Por exemplo, se estiver 

a uma velocidade a 3.000 rotações por minuto com o pedal a 30% de abertura, 

a Wastegate estará aberta. Mas se de repente afundar o pedal da direita, a válvula 

se fechará na mesma hora e ficará assim até que a pressão máxima seja atingida, 

ou até quando aliviar o pedal. (PASSOS, 2016) 

 

4.2 PRESSÃO NOS CILINDROS 

 

A entrada de ar nos cilindros dá-se pela queda de pressão dentro do 

cilindro em relação ao ambiente de fora do mesmo, provocada pela decida do 

pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior, tal queda de pressão 
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força a entrada do ar para dentro do cilindro até que a pressão fique  igual a 

pressão atmosférica, instante no qual ocorre o fechamento da válvula ou janela de 

admissão e inicia a compressão de tal gases. Esta admissão pode ser qualificada 

como admissão normal ou forçada, conforme a presença ou não de um dispositivo 

de auxilio à admissão do ar. 

A alimentação forçada, no caso com turbo, se refere a qualquer meio que 

pressione a admissão de ar para dentro dos cilindros por meio de algum artefato 

que comprima o ar a uma pressão maior que a atmosférica, gerando assim uma 

pressão de admissão bem grande em relação ao cilindro, que quando em sua 

etapa de aspiração terá quase um vácuo em seu interior. A diferença de pressão 

faz com que, quando a válvula de admissão abrir, o ar penetre em maior 

quantidade e de maneira rápida dentro do cilindro em relação à alimentação 

normal. (CAVALCANTE, 2013) 

 

Figura 10 - Superalimentação por turbocompressor 

 

                     Fonte: Cavalcante (2013) 

 

A pressão de superalimentação específica provida por um 

turbocompressor é de 6 a 8 libras por polegada quadrada . Como a pressão 

atmosférica normal é de 14,7 lb/pol2 ao nível do mar, o turbocompressor põe 50% 

mais ar no motor. Por essa razão, almeja-se um ganho de 50% na potência, 
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porém, por não haver eficiência na mesma intensidade, é normal ter um ganho de 

30% a 40% (LEITE; ANDRADE; QUEIROZ, 2008) 

A diminuição no número de cilindros dos motores está sendo escolha em 

relação a sobrealimentação. No caso dos motores de baixa cilindrada, é possível 

diminuir de quatro para três cilindros, elevando potência e reduzindo o consumo, 

utilizando maiores taxas de compressão e peças com peso reduzido para que, 

assim sendo, o motor trabalhe mais livremente, de modo mais silencioso e com 

um comportamento mais rude. (COSTA, 2014) 

Ao realizar uma síntese de todas as informações mostradas, pode-se 

entender que a turboalimentação em agregação com diversas melhorias no motor 

base será cada vez mais consistente, provocando progressivamente o Downsizing 

e, por conseguinte, a redução em emissões e consumo de combustível. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho avaliou os efeitos da sobrealimentação em um motor aspirado. 

Por se tratar de uma análise complexa, foi necessário estudar cada etapa e cada 

um dos componentes que constitui esse sistema para que o turbocompressor 

possa funcionar com intuito de garantir todas as vantagens. 

De forma geral, não há pontos que expliquem que o uso do motor 

naturalmente aspirado é melhor em termos de eficiência e potência que um 

turbinado. Isso mostra que, cada vez mais, haverá mais motores 

sobrealimentados no mercado e favorecerá aos consumidores e as montadoras 

em geral. 

Observa-se que é primordial entender como funciona um sistema turbo, 

principalmente mais sobre como um aumento de pressão nos cilindros consegue, 

de forma geral, influenciar na melhor queima de combustível e consequentemente, 

na economia do mesmo. 

Como recomendação para trabalhos futuros, pode-se desenvolver um 

modelo para que não ocorra o turbo lag, que atrapalha em relação a ativação da 

turbina e os benefícios da mesma e estabelecer diferentes avanços no modo que 

não haja desvantagens em introduzir o turbocompressor. 
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