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Resumo: A pesquisa tem o foco nos efeitos que pós-

arrefecedores automotivos tem sobre o desempenho do 

motor de combustão interna com ignição por centelha 

sobrealimentado analisando os fenômenos 

termodinâmicos nas propriedades do ar, um fluído 

compressível, que alimenta a reação de liberação de 

energia química. Por meio do software AVL Boost foi 

feita uma parametrização do motor PSA THP e uma 

análise sistémica da influência do pós-arrefecimento na 

potência máxima, torque máximo e consumo específico.   

 

1. Introdução 
Motores de combustão interna são máquinas que 

transformam energia térmica em trabalho. Dentre os tipos 

de motores de combustão interna, os motores 

alternativos, aqueles em que o trabalho é realizado pelo 

movimento linear de um êmbolo ou pistão e 

transformado em rotação contínua por um sistema biela-

manivela. A energia térmica que impulsiona o 

movimento é obtida pela reação química da combustão, 

liberando energia na forma de calor segundo o ciclo Otto 

[1]. 

 

 
 

Figura 1 – Ciclo Otto ideal 

 

A capacidade calorífica de combustíveis fósseis, 

como a gasolina, é extremamente alta podendo liberar 

grandes quantidades de energia. Porém, o rendimento da 

reação de combustão que ocorre nos motores é baixo, 

principalmente, devido a quantidade de ar presente no 

cilindro, já que ele funciona como o reagente limitante no 

processo [3]. 

 

Q2-3 = mc PCI     (1) 

 

Por meio do downsizing, os motores têm se 

tornado cada vez mais compactos e eficientes. Mesmo 

após essa “redução” de tamanho, conseguem potências 

consideráveis e a chave para esse ganho está na técnica 

de sobrealimentação do motor. O efeito é alcançado por 

meio de dispositivos mecânicos que forçam a entrada de 

ar [4]. Um dos mais comuns é o turbocompressor, que 

consiste basicamente em um compressor e uma turbina 

que compartilham um mesmo eixo, onde ar é admitido 

pelo compressor que terá sua pressão elevada antes de 

adentrar no cilindro. 

 

 

Figura 2 – Ciclo termodinâmico de Turbocompressores 

 

Pode-se observar que a redução da densidade é 

considerável para grandes relações de compressão do 

compressor [4].  
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Um dos efeitos do processo de compressão é a 

elevação da temperatura do ar. Para um volume de 

cilindro determinado, a densidade e consequentemente a 

massa de ar armazenada diminuirá. A eficiência do 

compressor gera um aumento de temperatura ainda 

maior, quando comparado a uma compressão isentrópica 

[3]. 
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        A compressão que ocorre efetivamente no 

compressor é afetada por trocas de calor na parede da 

carcaça do compressor [2]: 

 

η
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(4)   

 

    Os fenômenos que ocorrem no motor são 

extremamente dependentes das propriedades do ar que é 

admitido no. O resfriamento da carga de ar é realizado 

pelo Pós-arrefecedor, também conhecido como Charge 

Air Cooler (CAC) ou intercooler.  Pós-arrefecedores 

são essencialmente trocadores de calor [3]. Sua eficiência 

térmica está relacionada a capacidade de resfriar o ar de 

alimentação até a temperatura em que se encontra o 

fluido utilizado para resfriamento [4]. 
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ε=
T2-T3

T2- Tc
                (5) 

 

 O Pós-arrefecedor permite ao motor uma 

captura de maior massa de ar possibilitando a injeção de 

uma quantidade maior de combustível, liberando mais 

potência [2]. 

 

Q
2-3

=mar cv (T3-T2)                                                            (6) 

 
O Fenômeno da detonação, autoignição brusca da 

mistura de ar-combustível ainda não queimada na câmara 

de combustão, tem entre suas causas a temperatura 

elevada da mistura ou ar da admissão e pressão elevada 

na câmara de combustão [2]. O uso de turbo 

compressores atenuará de forma significativa ambas as 

causas. Assim, para motores de combustão interna 

alternativos sobrealimentados, há um alto risco de 

ocorrência de detonação, tornando-se necessário o 

controle da temperatura do ar. 

 

2. Metodologia 

 

 O motor utilizado para coleta de parâmetros de 

simulação e dados comparativos foi o motor THP 

desenvolvido pela PSA Peugeot Citroën em conjunto 

com a BMW e campeão de diversos prêmios de eficiência 

e projeto na Europa. O motor possui características de 

avanço tecnológico no quesito downsizing e encontra-se 

disponível para as medições necessárias para 

modelamento em software CFD unidimensional no 

projeto no Laboratório de Motores do Centro 

Universitário da FEI. No AVL Boost há possibilidade 

simular os mais diversos tipos de motores desde que se 

tenha a possibilidade de colher alguns dados prévios 

característicos do motor, apresentando uma interface que 

possibilita a modificação de parâmetros de simulação. 

 
Figura 3 – Diagrama do AVL Boost do motor THP 

 

3. Conclusões 
 O efeito da aplicação de pós-arrefecedores tem 

efeitos tanto em ganho de potência quanto em questões 

de consumo de energia. Com seu uso ainda podem ser 

evitados fenômenos prejudiciais como a detonação de 

combustível precoce. 

 A simulação do motor THP apresentou os 

valores nominais de potência e torque em plena carga, um 

indicativo de que houve uma aproximação satisfatória do 

seu comportamento real.  
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