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Introdução 

 
O comando de válvulas tem papel coordenar todo o 

sistema de admissão e exaustão do motor, controlando 

quantidade e o tempo de entrada e saída de massa de 
gases. Com o emprego de um turbocompressor, que 

vem se tornando polular nos motores de ciclo Otto, essa 

vazão de fluidos muda completamente, oque faz 

necessário um redimencionamento no comando, para 

que dessa forma, ele possa trabalhar com a melhor 

eficienca posível. 

 

Influência da variação dos Ângulos de 

abertura das válvulas   

 
O tempo de abertura e fechamento das válvulas 

pode ser modificados de forma a melhorar a eficiência 

volumétrica do motor em função da sua rotação. Tanto 

na exaustão, quanto na admissão.  

Existe um período de rotação em que as válvulas 

podem estar abertas simultaneamente, criando um efeito 

que é chamado de Overlap. Este, pode ser benéfico ou 

maléfico para o sistema dependendo do regime em que 

o motor se encontra. 

Para um motor a combustão interna é sempre 
interessante uma boa limpeza dos gases de exaustão da 

câmara de combustão, pois após a queima os gases 

apresentam uma grande quantidade de partículas 

indesejadas que não deverá se misturar com a massa de 

ar limpa, pois não permitirão a queima completa do 

combustível, provocando a perda de potência e gerando 

gases poluentes 

O período de Overlap, proporciona esse efeito de 

limpeza, uma vez que ele permite que as válvulas 

estejam abertas simultaneamente por um determinado 

período de tempo. Quando esse fenômeno acontece, um 
fluxo de ar se forma, gerando baixa pressão dentro do 

cilindro, o que provoca maior sucção de ar. A inercia 

desses gases que entram ajudam a empurrar os gases de 

exaustão para fora do cilindro, melhorando a eficiência 

da queima. Para julgar se o Overlap é benéfico ou 

maléfico é necessário analisar a rotação e o ângulo de 

sobreposição. Esta analise podes feita pelo diagrama da 

figura 2. 

 

Metodologia 

 
A ideia da pesquisa é comparar o sistema de 

comando de válvulas de dois motores presente no 

laboratório de motores do Centro Universitário da FEI. 
Como objeto de estudo foram utilizados um motor PSA 

1.6 THP, com tecnologia turbo empregado e um motor 

PSA 1.6 aspirado naturalmente. Apesar de ambos 

possuírem a mesma cilindrada, trabalham em regime 

totalmente distintos e possuem tecnologias distintas. A 

partir desta comparação será desenvolvido um perfil de 
came para rotações elevadas, com o objetivo de 

comparar os efeitos provocados nos três tipos de 

regimes possíveis (baixa, média e altas rotações) além 

dos diferentes ângulos de sobreposição. 

 

Diagrama de abertura de válvulas e Perfil 

 

 Conclusões 
A melhorar na queima de combustível proporciona 

benefícios no ganho de potência, no consumo e na 

redução de poluentes. A mudança no sincronismo de 

abertura e fechamento das válvulas permite mudanças 

importantes nas características do motor, que poderá 

trabalhar em uma vasta gama de regimes e aplicações 

para cada tipo de veículo que se deseja projetar. 
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Figura 2- Diagrama eficiência Volumétrica em 

função da rotação do motor [3] 

Figura 1-Diagrama de tempo de válvulas [2] 


