
SUBSISTEMA  MOTOR 

Eficiência Volumétrica – Definição e propostas

Autor: Rodrigo Martinuzzi



Índice

1. Introdução
 Parâmetros essenciais

2. Sistema de admissão
 Requisitos do sistema de admissão
 Caracterização e papel dos componentes

3. Eficiência volumétrica
 Definição e relações
 Análise do comportamento

4. Projeto
 Propostas de projetos



 O que buscamos?

 Menor consumo

 Maior torque

 Como buscamos?

𝑇 =
𝜂𝑓 . 𝜂𝑣. 𝑄𝐻𝑉 . 𝜌𝑎,𝑖 . (  𝐹 𝐴) . 𝑉𝑑

4𝜋

 Razão ar combustível 

 Densidade do ar na admissão

 Poder calorífico

 Eficiência de conversão 

 Eficiência volumétrica

Parâmetros essenciais 



Sistema de admissão – Requisitos:

• Filtrar o ar que entra no motor

• Captar o ar em um ponto de temperatura baixa

• Controlar a quantidade de ar admitida

• Distribuir igualmente o volume de ar entre os cilindros

• Homogeneizar a mistura ar/combustível antes de chegar nos 
cilindros

Sistema de admissão 



 Plenum

 Câmara principal

 Fluxo de ar controlado por uma válvula borboleta

 Garantir boa admissão

 Garantir boa distribuição aos runners

CAD Sistema de admissão Silver  
Plenum em destaque

Componentes

Analisar o fluxo – ideia chave para otimizar a 
eficiência volumétrica 



 Runners

 Diâmetro interno: 
Evitar a alta resistência ao escoamento             Boa eficiência volumétrica

Garantir alta velocidade do ar e turbulência            Melhor capacidade de transporte

 Comprimento:
Longo: Maior velocidade a um volume maior de ar – maior inércia – mais fácil bombeamento
Prejudicial em regimes de alta rotação – maior resistência ao deslocamento do ar e perda por atrito

Curto – pequeno volume de ar – menor inércia – necessita ‘reacelerar’ o fluxo 
Prejudicial em regimes de baixa rotação – permite a reversão do fluxo

Componentes



Comparativo de torque variando o 
comprimento do duto de admissão

Comparativo de potência variando o 
comprimento do duto de admissão

Componentes



 Válvulas de admissão

 Fechadas por meio de mola

 Árvore de cames

 Ideal – abrir e fechar quase instantaneamente no tempo certo

 Excêntrico de came – aberturas e fechamentos rápidos e suaves

 Comprometimento na velocidade de operação – atuadores eletrônicos – melhor performance

Válvula Poppet

Componentes



Modelos de disposição de válvulas no cabeçote para cada cilindro

 4 válvulas por cilindro:

Válvulas menores e mais leves

Molas mais leves – Reduz a força de acionamento

Podem ser abertas e fechadas mais rapidamente

Maior eficiência volumétrica

Escoamento de mistura na válvula de admissão

 Geralmente abre entre 10° e 25° antes do PMS

 Maior velocidade do motor – mais cedo a abertura

 Permitir o máximo escoamento durante a admissão

Componentes



Eficiência volumétrica

Eficiência volumétrica (ηv) – Definição:

Relação entre o volume de mistura ar-combustível que cada cilindro 
realmente admite e a capacidade volumétrica nominal do cilindro

Rendimento máximo em motores originais:

 Duas válvulas por cilindro: 55%

 Quatro válvulas por cilindro: 75%

 Superalimentados (turbos, compressores): Podem ultrapassar 150%



Fatores influentes

Parâmetros inter-relacionados:

 Velocidade do pistão                                      

 Pressão de admissão

 Pressão de exaustão

 Taxa de compressão

 Transferência de calor

 Geometria do sistema de exaustão

 Geometria do sistema de admissão

 Velocidade do motor

Fenômenos não relacionados:

 Perdas por atrito

 Efeito RAM

 Fluxo reverso da admissão



Comportamento

Eficiência volumétrica de três motores alternativos 
como função da velocidade do pistão

ηv varia conforme a velocidade do motor

 Velocidade do fluxo de admissão aumenta 
quanto maior a rotação

 Aumenta as perdas em alta rotação

 Inércia insuficiente para iniciar a entrada nos 
cilindros rapidamente em baixa rotação

 Eficiência volumétrica máxima em velocidade 
intermediária



Análise de fluxo de admissão em um runnerDOE mostrando o torque resultante variando o 
comprimento e o diâmetro interno do runner –
Operação a 8000 rev/min

Projeto



 Projeto:

 Corrigir o modelo de fluxo no GT-Power

 Variar parâmetros geométricos e analisar os resultados

 Análise CFD

 Simular mudanças para possíveis melhorias

Coletor de admissão variável

Ressonador de Helmholtz
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