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1 INTRODUÇÃO
O ECOTEC – Instituto de Pesquisas Ecotecnológicos Ltda foi criado
por engenheiros químicos, biólogos, advogados e médicos veterinários) e
desenvolvido por pesquisadores em áreas correlatas. Com quase 10 anos de
experiência e atuação no mercado nacional tanto no desenvolvimento de
técnicas de controle de degradação do solo (flora e fauna), das águas
(aquático) e com vasta experiência nos setores de geração de energia
hidroelétrica, térmica e também na exploração de derivados de petróleo, tem
apresentado diversos estudos, com suas equipes nas áreas ambientais em
parceria com diversas empresas, laboratórios renamados e também, com
companhias de energia espalhadas por todo território nacional brasileiro.

O ECOTEC vem se fortalecendo, com grandes programas de
monitoramento ambiental e também, apresentando estudos para obtenção de
licenças ambientais e até mesmo, renovações de alvará em cumprimento às
legislações locais de onde atua, quando solicitado.

Com um grande apelo ecológico, o ECOTEC administra sua produção
literária, garantindo a qualidade do seu produto, agregando em seus contratos,
equipes dinâmicas e com grande aporte técnico científico, visando buscar
conhecimento, liderança, aplicação de processos tecnológicos de ponta e conta
com mais de 70 anos de experiência no mercado com seus fundadores que
estão na base desde o primeiro dia de formação do INSTITUTO.

Em 2010, avaliando a necessidade do mercado automotivo, o ECOTEC
apresenta seu primeiro trabalho na linha completa no processo produtivo de
máquinas agrícolas e construção civil dentro do Brasil. Sua equipe técnica
gestora apresenta trabalhos com mais de 40 anos de gestão ambiental dentro
das maiores montadoras, fábricas de veículos de pequenos e médio porte
5
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BRASIL),

tratores,

colheitadeiras (CASE NEW HOLLAND IND.) e até mesmo, no processo
produtivo das chapas e telhas (linha branca CSN). Também atua nas maiores
geradoras de energia do Brasil como COPEL, ITAIPU BINACIONAL,
TRACTEBEL,

CEMIG,

LIGHT,

ELETROBRAS,

OLIVEIRA

ENERGIA,

GUASCOR (DREESER & RENDE – SIEMMENS) dentre outras.

Sua equipe técnica, avaliando grandes impactos da indústria do petróleo
no País, após desenvolver diversos trabalhos no setor de pesquisa, resolve
assumir a missão de aportar em sua vasta experiência, a junção de mais
quatro empresas para fortalecer seu aporte na indústria de pesquisas na
América do Sul. Junta forças e no mesmo ano, em parceria com empresa do
setor de perfumaria no Paraguai, WILHELM S.A, juntamente com o produto
que já vinha sendo estudado e desenvolvido, criam a WILHELM DO BRASIL
LTDA, com a proposta de trazer o DIENITRO e seus benefícios ao mercado
nacional, um dos maiores mercados consumidores de óleo diesel do mundo.
A WILHELM DO BRASIL LTDA, juntamente com sua equipe técnica,
composta de biólogos, engenheiros (químicos e mecânico), especialistas e
mestres nas áreas de meio ambiente e corrosão e também, nas áreas de
combustão industrial, emissões atmosféricas e veiculares e em particular, na
qualidade do ar, tem mais de 25 anos de experiência em projetos
desenvolvidos no LACTEC e IAP (Instituto Ambiental do Paraná), atendento
todas as montadoras do Brasil e, juntamente com o LACAUT, na UFPR,
estudou todas as possibilidades de redução de emissões de poluentes à
atmosfera, acompanhando as alterações na legislação (CONAMA) que estão
cada vez mais rigorosas e restritivas e ainda, em conformidade com a (ANP)
Agência Nacional do Petróleo.
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) criou em 1986, o
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
(PROCONVE), com o objetivo de reduzir as emissões de poluentes em
veículos novos, obrigando a indústria automobilística a reduzir as emissões.
Desta forma, o volume de biodiesel adicionado ao diesel passou rapidamente
de 1% para 10% e, atualmente, cogita-se chegar até 20% da composição.

Como exemplo de comprometimento de nossa equipe, parte dela
participou inclusive da construção do sistema de monitoramento da qualidade
do ar no Estado do Paraná, inclusive na instalação, operação, calibração de
todos os equipamentos que monitoram a qualidade do ar da capital (Curitiba) e
região metropolitana (CIC) e ainda, em cidade vizinha, Araucária devido a
existência da (CSN) Compainha Siderurgia Nacional e (REPAR) Refinaria
Getulio Vargas – PETROBRÁS dentre outras grandes indústrias que participam
do grandioso desenvolvimento tecnológico do Estado do Paraná. Também
participou da construção da legislação do estado do Paraná no ano de 2002,
como SEMA 041/02 e após revogada, vigenciando a nova RESOLUÇÃO
054/06 que hoje foi revogada pela atual RESOLUÇÃO 14/16 – SEMA – IAP, a
mais restrita do Brasil e da América do Sul em questões de poluição
atmosféricas e no controle dos agentes poluidores.
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2 LOCAL DO ESTUDO – CURITIBA
2.1 DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

O Veículo escolhido para este teste, é da fabricante PORSCHE, e o
modelo é CAYENNE 3.6 V6 SPORT, ano e modelo de fabricação 2010.

Figura 1 – Veículo PORSCHE – CAYENNE V6 3.6 SPORT – 2010 na cor preta.

O véiculo na data do teste, Maio de 2018, estava com a quilometragem
de (180.277km). O veículo do fabricante PORSCHE tem todas as revisões
realizadas pelo conssecionário PORSCHE STUTGART na cidade de Curitiba
até 160.000 km (comprovados em manual do proprietário e após, na BOSCH
CENTER (através de notas fiscais de serviço), na mesma cidade.

Figura 2 – Registro de painel do veículo – 17/05/2018 – veículo abastecido com 80 litros
de gasolina Podium – Posto Br – Petrobrás – Hodômetro atual 180277km.
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O veículo modelo CAYENNE V6 3.6 SPORT não tem nenhuma
alteração do seu original e tem todos os dispositivos operando normalmente
sem qualquer anomalia no sistema. Foi verificado em seu computador de bordo
e também não apresentou nenhuma anomalia ou alarme registrado.

O veículo comporta 80 litros de combustível e acusa duas situações de
consumo. Em vias onde a velocidade máxima é aplicada em até 50/60 km/h o
consumo é observado em 3,8 a 4,6km/l. Em vias onde é possível desenvolver o
veículo, com velocidade média de 100/110 km/h o consumo observado é de 5,7
a 6,2km/l. Os valores médios registrados no painel, sempre acusam após
abastecimento que o veículo irá percorrer 540km com 80 litros.

Para o teste, foi feita a substituição do óleo de carter, Marca
PENTOSYN, 5W-30 conforme recomendação PORCHE e sites autorizados.

Figura 3 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – veículo abastecido com 9 litros de óleo
Pentosyn 5W-30.
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Também foram substituídos os filtros de óleo e de ar do motor. Para o
teste, foi necessário substituir as velas (velas NGK Ilzkr7a), também originais,
compradas por meio de importação (consta registro e nota fiscal de aquisição).

Figura 4 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – Substituição das 06 velas de iridum

Também foi adicionado ao óleo de carter, durante sua substituição 02
frascos de aditivo de origem Americana, fabricante MILITEC, com exclusiva
tecnologia éster-clorado desenvolvida em parceria com as forças armadas
norte-americanas, sendo apresentado como o único condicionador de metais
do mercado.

Quando aplicado produz uma reação química, que ocorre na presença
de calor e que resulta, em uma superfície metálica até 17 vezes mais rígida e
mais lisa, reduzindo drasticamente o atrito e consequentemente o desgaste,
aumentando assim a durabilidade de qualquer equipamento mecânico, seja
motor, caixas de câmbio, reduções, diferenciais e etc.

Militec-1 é um líquido sintético de coloração dourada, similar aos óleos
SAE-10. Pode ser aplicado puro(em locais de atrito entre metais, que não
utilizem óleo ou graxa), e também pode ser adicionado a qualquer tipo de óleo
ou graxa existentes no mercado, sejam eles minerais ou sintéticos e pode ser
aplicado em todos os tipos de equipamentos, tais como: motores de todos os
10
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tamanhos, à diesel, gasolina ou álcool, de dois ou quatro tempos; transmissões
e diferenciais automotivos.

Figura 5 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – veículo abastecido com 2 frascos de
200ml cada um – MILITEC-1.

Dose única:

Para motores de 4 (quatro) cilindros (Gasolina, Álcool, GNV), a cada
20.000km independente do periodo de trocas, especificações, e tipos de óleo
lubrificante (Mineral, semi-sintético, sintético).

Para motores de 6 (seis) e 8 (oito) cilindros aplicar 2 frascos a cada
20.000km.

Figura 6 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – veículo abastecido com 2 frascos de
200ml cada um – MILITEC-1.
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Recomenda-se reduzir pela metade o período de aplicações em
condições severas de uso (alta rotação, alto desempenho, turbinados, etc...).

* Motores 2 tempos (Motos, Barcos, Jet Skis, Karts): Aplique 60ml por litro de
óleo 2 tempos.
* Cambio manual: Aplique 60ml por litro de óleo a cada 50.000km.
* Diferenciais: Aplique 30ml por litro de óleo a cada 50.000km ou 1.000 horas.
* Sistemas hidráulicos: Aplique 20ml por litro de fluido hidráulico a cada troca
de fluido.

Após realizada toda a revisão e manutenção do motor, foi realizada a
substituição do duto de ar do filtro até a entrada da TBI.

Desde que a eletrônica tomou conta do automóvel, surgiram novos
componentes, sistemas e denominações. Estas fazem uso de letras, formando
um verdadeiro glossário de acrônimos, para identificar equipamentos
eletrônicos de conforto, segurança, entretenimento. Entre elas, está o TBI,
iniciais em inglês para Throttle Body Injection, ou “corpo da injeção” em
tradução direta, também conhecido como “corpo da borboleta”. É o
correspondente, no sistema de injeção eletrônica, ao corpo do carburador.

Trata-se do dispositivo responsável por controlar quanto ar entra no
sistema de admissão do motor para o cilindro, na mistura para a combustão.
Hoje acionado pela ECU, o corpo de borboleta (antes chamado de TBI, sigla
para Throttle Body Injection) controla a entrada de ar na admissão do motor
para o cilindro, mantendo corretamente o funcionamento da marcha lenta e da
aceleração.
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Figura 7 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – vista do motor sem qualquer alteração
no duto de saída de ar - TBI

Foi iniciada uma verificação para analisar as conexões que seriam
necessárias na adequação e instalação do dispositivo ECOPOTENZA. O
sistema foi todo verificado, inclusive foi observado que havia óleo na tubulação.

Foi feita a limpeza da entrada da TBI sendo observado uma certa
quantidade

de

resíduos

provenientes

de

impurezas

no

combustível,

acumulados no corpo de borboleta. Esses resíduos tornam a passagem do ar
mais irregular, modificando a mistura interna para a combustão, o que
obviamente estava afetando no desempenho do veículo.

Figura 8 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – vista do motor sem qualquer alteração
no duto de saída de ar – instalação do ECOPOTENZA
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Cenário modificado: Foi instalada uma nova tubulação com no duto da
TBI, em sua parte central, de acordo com a peça original. Não houve qualquer
mudança no sistema original, que não fosse a peça instalada.

Figura 9 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – vista do dispositivo ECOPOTENZA e
sua instalação.

Figura 10 – Registro de manuteção – 15/05/2018 – vista do motor - duto de saída do ar –
TBI, após instação do ECOPOTENZA.

O ex-piloto de corrida, sr. Jan Adônis Marchiorato, estudioso e
desenvolvedor do dispositivo, avaliou o sistema de admissão do veículo em
questão e propôs a instalação do modelo com hélice. Foi necessário realizar
algumas modificações para adaptar o dispositivo, não sendo possível efetuar a
instalação no duto original PORSCHE.
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Realizou todas as observações e ele próprio fez a instação do
ECOPOTENZA no veículo do fabricante PORSCHE – modelo CAYENNE V6 –
3.6 SPORT ano modelo 2010.
Como funciona o ECOPOTENZA COM HÉLICE?

O Ecopotenza capta o ar que vem em uma única direção, onde o perfil
de velocidade segue o modelo gaussiano. Ao tocar a hélice imantada, sofre
uma alteração no perfil de velocidade, alterando nas direções ocasionando o
turbilhonamento (mudança de sentido único) central para central e helicoidal
(axial e radial) aumentando os choques moleculares (ocasionando no
resfriamento do ar em até 20%).

Figura 11 – Princípio de funcionamento – vista do perfil de velocidade ECOPOTENZA
com hélice.

Desta forma, manda o ar positivo turbilhonado para a TBI, sem
refluxo, favorecendo a queima total na câmara de admissão, proporcionando
uma queima melhorada e mais controlada.

Após a instalação do ECOPOTENZA, devido ao resfriamento do ar de
admissão, é possível observar ganho no torque de baixa, com resposta
imediata, cambiando mais rápido, usando menos acelerador. O veículo poderá
inclusive apresentar um ganho de potência no motor de até 25%, diminuindo o
15
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acúmulo de resíduos nas paredes e vedações aumentando inclusive na vida
útil (velas e válvulas) do motor e também reduzindo na emissão dos não
queimados (poluição). Após a instalação, o dispositivo precisou ser
reconhecido pelo sistema de injeção do veículo. Um breve procedimento foi
realizado e sempre que for observado o retorno para o consumo normal, deve
ser realizado. O procedimento de leitura é realizado da seguinte forma:
Passo 01 – O veículo deve ser dada a partida normal e aguardar pelo
menos 30 segundos para que todos o sistema reconheça que existe um
dispositivo acoplado no centro do corpo da tubulação que leva o ar da TBI para
a admissão.
Passo 02 – O veículo deve ser desligado e inclusive, a chave deve ser
retirada da ignição. Após, recolocar a chave na ignição e dar o giro apenas
para ligar o painel do veículo e não dar a partida. Deve-se aguardar pelo
menos 30 segundos e então, é dada a partida normalmente.

Após estes dois passos, o sistema de injeção passa a entender que
existe um novo processo de aceleração e resfriamento do ar no sistema de
admissão e o mesmo, passa a corrigir as anomalias e até mesmo, o
autodesempenho da nova mistura do ar de admissão (com menor temperatura
e maiores velocidades).
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3 METODOLOGIAS APLICADAS NO ESTUDO

3.1 Coleta de Dados

Após definido o cenário a ser estudado (emissões e um provável
consumo elevado de combustível), bem como o estabelecimento do
planejamento do trabalho (forma de coleta dos dados, cronograma das
atividades, custos envolvidos, levantamento das informações disponíveis,
delineamento da amostra, etc.), o passo seguinte foi a coleta de dados, que
consiste na busca ou compilação dos dados das variáveis, componentes dos
fenômenos a serem estudados.

A coleta de dados poderá ser realizada de maneira direta ou indireta. A
coleta será direta quando os dados forem obtidos de fonte primária, isto é,
sobre elementos informativos de registro obrigatório como, por exemplo,
elementos pertinentes aos prontuários (registros internos de coletas e registros
de materiais enviados aos laboratórios). A coleta será indireta quando é
proveniente de elementos já conhecidos (coleta direta).

3.1.1 Crítica dos Dados
À

procura

de

falhas

e

imperfeições,

os

dados

devem

ser

cuidadosamente criticados, a fim de não incorrermos em erros grosseiros que
possam influenciar nos resultados.
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3.1.2 Apuração dos Dados
Criticados os dados, os mesmos deverão ser processados, isto é,
mediante algum critério de classificação, eles serão objeto de operações
matemáticas.
3.1.3 Exposição ou apresentação dos Dados
Os dados devem ser apresentados sob a forma de tabelas ou gráficos, a
fim de otimizar o exame daquilo que está sendo estudado.

3.1.4 Análise dos Resultados
Todas as fases anteriores se limitam à descrição. A análise dos
resultados obtidos tem por base a indução ou a inferência com o intuito de
tirarmos conclusões e fazermos previsões. Desse modo, buscamos atingir o fim
último da Estatística, qual seja: tirar conclusões sobre o todo a partir de
informações fornecidas por parte representativa do todo.

Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o aumento
do valor de uma leva ao aumento do valor da outra e são inversamente
proporcionais quando, ao contrário, o aumento de uma leva à diminuição de
outra.

Para

resolvermos

problemas

envolvendo

grandezas

direta

ou

inversamente proporcionais, recorreremos à regra de três.

3.1.5 Análise para Regra de Três Simples
Quando iniciarmos a coleta de dados, do consumo de combustível e
quilometragem correspondente, além de poder afirmar que o volume é
proporcional a quantidade de quilômetros que foram informados, também
18
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poderá ser observado que, quando o volume de Diesel for aumentando
(consumo real), torna-se possível saber quantos quilômetros serão rodados do
total pré-determinado no painel, por simples conferência da quantidades
registradas pelo observador.

Veja:
Note que conhecemos três números e queremos conhecer um número: x

Esse quarto número é conhecido como quarta proporcional e, para
encontrá-lo, utilizamos o procedimento conhecido como regra de três.

Solucionando nosso problema, temos que:

(01)
1

Primeira proporcional

150

Segunda proporcional

73 

Terceira proporcional

x

Quarta proporcional e nossa incógnita

Na prática multiplicamos em x, isto é: Primeira proporcional * Quarta
proporcional = Terceira proporcional * Segunda proporcional.

Resultado = 371,25 quilômetros rodados
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3.2. Conceitos sobre Sistema de Medição
Em engenharia, a maioria das informações é obtida de forma
experimental. Informação é aquilo que gera um significado na mente humana,
modificando nosso conhecimento. O termo informação tem dois usos
principais. Em linguagem comum, ela relaciona uma coleção de fatos, idéias,
entidades, conceitos e atributos que definem um sujeito ou objeto (exemplo:
Enciclopédia). Em teoria de informação, refere-se à quantidade transferida
numa mensagem passando por um canal de comunicação (Doebelin, 1990).

Em instrumentação aplicam-se os dois conceitos, já que nos sistemas de
medidas deve-se mapear a variável, isto é, codificar a medida. Deve-se ainda
transmiti-la através de um canal de comunicação. Nas ciências naturais, a
informação pode ser quantificada, definindo-se a menor quantidade de
informação (exemplo: bit). Ela pode ser representada de diversas formas, mas
sempre limitada a certo tipo de portador de energia ou massa. Existem 5 tipos
de portadores de energia: 1) Radiação, 2) Energia elétrica ou magnética, 3)
Calor, 4) Energia química, 5) Energia mecânica.

Medição é o processo de comparação da quantidade ou variável
desconhecida com um padrão definido para este tipo de quantidade,
implicando então em certo tipo de escala. Os sistemas de medição apresentam
três elementos distintos: elementos sensores (já discutidos), conversores de
sinais e elementos mostradores. A seguir são apresentadas algumas
características dos sistemas de medição (Van Putten, 1998), que utilizamos
para compor as tabelas e analisar os gráficos, a partir das médias obtidas.
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3.2.1 Sensibilidade
A sensibilidade é definida como a razão entre a mudança y na saída,
causada por uma mudança x na entrada, dada pela equação 2. Esta
sensibilidade não reflete os aspectos dinâmicos do sistema.

(02)

3.2.2 Ganho
O ganho de um sistema, ou instrumento, é definido como a razão entre a
saída e a entrada, dado pela equação 03.

(03)

3.2.3 Exatidão e Precisão

Exatidão é a qualidade da medição assegurando que a medida coincida
com o valor real da grandeza considerada. O valor representativo deste
parâmetro é o valor médio. Quando o valor real ou correto é conhecido, a
exatidão garante a rastreabilidade da medição. Isso significa que o valor pode
passar de um laboratório para outro, sempre mantendo a medida exata. Este
parâmetro é expresso, em geral, como porcentagem do fundo de escala.

Precisão é a qualidade da medição. Ela representa a dispersão dos
vários resultados, correspondentes a repetições de medições quase iguais, em
torno do valor central. É usualmente associado ao erro padrão. Este parâmetro
21

DOCUMENTO Nº

INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA
ENDEREÇO:

Rua Alfredo Bufren, 51 - Loja 24 - CEP 80.020.240 - Centro - Curitiba/PR
Fone: +55 41 9 9189 7730 e 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO

0026/18
Protocolo
9-01-01/2018

DATA DE EMISSÃO

PÁGINA

14/09/2018

22 de 32

é expresso, em geral, também como porcentagem do fundo de escala. Na
figura 3, tem-se um exemplo de exatidão e precisão. São mostrados os
resultados de duas experiências. Na primeira (parte superior da figura) a média
aritmética (⃡) das observações realizadas coincide com o valor real (VR) da
grandeza considerada.

Nota-se que as observações não apresentam uma grande dispersão,
apresentando um resultado final exato e preciso. Na segunda (parte de baixo
da figura) a média (⃡) das observações realizadas, apesar de não
apresentarem grande dispersão, está distante do valor real (VR) da grandeza
considerada, apresentando um resultado final não exato, mas preciso
(Syndenham, 1983).

Desta forma, torna-se possível justificar a aplicação em alguns casos, do
uso da média aritmética simples e para outros casos, a aplicação da média
aritmética ponderada. Questões onde tínhamos apenas um resultado
comparativo, aplicamos a média aritmética diretamente. Para casos onde havia
um número amostral maior que 02, foi possível aplicar a média aritmética,
ponderando para cada elemento a nível de linha, dentro das tabelas.

Figura 12: Relação entre precisão e exatidão.
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3.2.4 Linearidade
A linearidade indica a máxima aproximação da relação entre a entrada e
a saída, com relação a um comportamento linear ideal. Geralmente, quantificase a não linearidade (NL), expressando-a como porcentagem do fundo de
escala (FE). Na figura 4, tem-se o gráfico da entrada (x) em função da saída (y)
de um dado sistema. A curva em azul representa a medida real. A curva em
vermelho representa uma reta ajustada segundo os pontos da medida real.

(
Considerando que
ajustada e

)

(04)

é a maior diferença entre a curva real e a reta

é o maior valor de entrada do sistema, a não linearidade pode

ser expressa pela equação 4 (Doebelin,1990): O erro de linearidade,
normalmente é indicado em percentual. Usualmente é calculado em relação ao
valor final da faixa de operação (fundo de escala). Se os desvios de linearidade
são pequenos, pode-se concluir que o sensor que está sendo calibrado
apresenta boa linearidade.

Figura 13: Não Linearidade em um sistema de medida.
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4. MONITORAMENTO
4.1 Medições de gases de combustão

As medidas de O2, CO, CO2, SO2, NO e NO2 serão realizadas com
analisador de gases modelo CONFORT OPTIMA 7 (Figura 1), de leitura
contínua e princípio de medição por célula eletroquímica. Este sistema obtém
análise instantânea das condições de emissão e do rendimento energético do
combustível que está sendo queimado.

Figura 14 - Equipamento utilizado para monitorar gases O2, CO2, CO, SO2, NO e NO2.

4.1.1 Monitoramento das Emissões

Foi realizado o monitoramento inicial das emissões oriundas da queima
do combustível que estava armazenado no tanque do veículo para analisar as
emissões atmosféricas após a instalação do dispositivo ECOPOTENZA e
também, após 90 dias da instalação inicial. Este tempo foi necessário para que
o combustível com ECOPOTENZA fosse uniformemente distribuído no sistema
de injeção. Para comprovar a eficácia, deverá ser realizado um novo
monitoramento no veículo, porém, sem o ECOPOTENZA após rodar 5.000km
sem previsão de data.
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5 RESULTADOS

Conforme metodologia simplificada, foi seguida a rotina normal de
tráfego com o veículo após todas as revisões, reposições e substituições de
peças necessárias. Para início de registro, foram recolhidas todas as
informações após o abastecimento no próprio painel do veículo como:
(quilometragem, previsão do consumo e ainda, consumo específico (km/l)).

Dados iniciais para os testes de consumo de combustível.

A) Data: 17/05/2018 as 13:09
B) Quilometragem atual: 180.277 km
C) Volume de Gasolina abastecido total: 80 litros
D) Previsão de consumo de km para litragem no tanque: 590 km
E) Consumo específico médio no computador de bordo: 4,8 km/l

Figura 15 – Registro de painel do veículo – 17/05/2018 - Hodômetro: 180277km.
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No dia 24/05, o veículo já havia rodado 73,9km e no seu painel acusava
o consumo específico médio de 8,5km/l conforme pode ser observado na figura
abaixo.

Figura 16: Painel Porsche Cayenne – 73,9 km rodados – consumo médio
específico 8,5 km/l.

No dia 25/05, o veículo já havia rodado 102km e no seu painel acusava
o consumo específico médio de 8,1km/l conforme pode ser observado na figura
abaixo.

Figura 17: Painel Porsche Cayenne – 102 km rodados – consumo médio
específico 8,1 km/l.

No dia 08/06, AS 19:18 o veículo já havia rodado 276km e no seu painel
acusava o consumo específico médio de 7,6km/l conforme pode ser observado
na figura abaixo.
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Figura 18: Painel Porsche Cayenne – 276 km rodados – consumo médio
específico 7,6 km/l.

Neste mesmo dia, 08/06/18 as 19:00, o combustível foi novamente
completado com combustível Podium, posto BR – Petrobras e no dia 22/06 as
19:00, o combustível foi novamente reabastecido.

Figura 19: Painel Porsche Cayenne – 276 km rodados – consumo médio
específico 7,8 km/l.

O que pode ser observado no intervalo de 30 dias corridos, é que o
veículo percorreu em vias urbanas com velocidade limitada entre 60 e 70km/h
e que o seu consumo específico ficou mantido na média de 7,8 km/l.

No dia 30/08/18 as 22:00, o combustível foi novamente feito a leitura
conforme figura abaixo, apontando 1283 km rodados e 96 dias rodados.
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Figura 20: Painel Porsche Cayenne – 1283 km rodados – consumo médio
específico 7,5 km/l.

Porém, ao abastecer na data 22/06/18, o volume abastecido foi de 28
litros e não de 80 litros. Isto pode apontar um consumo específico ainda maior,
sendo necessários mais um mês de acompanhamento para observar a relação
de quilômetros percorridos e consumo de combustível. Se utilizarmos a
quantidade de combustível abastecida de 28 litros e ainda, a quilometragem
percorrida.

No dia 24/05/18 as 18:00 foi realizada a medição dos poluentes no
escapamento do veículo. As medições seguem metodologia própria e só está
sendo apresentado neste documento, para efeitos de comparativo, uma vez
que o próprio fabricante já tem seus valores limites pré-estabelecidos e não nos
servirá como critério, para apontar redução ou aumento das emissões. Apenas
por simples apontamento dos valores, conforme pode ser observado na figura
abaixo.
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Figura 21: Mediçõs dos gases do escapamento após rodados 100km com o
dispositivo ECOPOTENZA.
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em observação ao parágrafo acima, observações muito importantes
para podermos caracterizar um problema de impacto ou não no consumo
específico do veículo do fabricante PORSCHE, modelo CAYENNE V6 - 3.6
SPORT ano modelo 2010, conforme pode-se também observar em imagens
apresentadas neste documento, e ainda, com os resultados obtidos através de
vários pontos de coleta, pode-se observar que encontram-se dentro da sua
normalidade e que por mais que ainda tenham sido esparsos, no
monitoramento, pode-se comprovar que o consumo específico do veículo está
muito acima do normal especificado no manual do utilitário e ainda, em artigos
e sites do próprio fabricante.

O veículo acusou em vias de 60 e 70km/h, após rodados 1283 km no
intervalo de 96 dias, um consumo específico médio de 7,50 km/l e ainda, um
consumo real de combustível de 168 litros, abastecidos em três datas distintas,
chegando a um valor real de consumo específico de 7,64km/l, acusando um
erro de 1,82%, valor aceito dentro de qualquer trabalho realizado dentro do
conceito geral das engenharias que estudam este procedimento de cálculo de
consumo específico.

Se compararmos com os valores reais obtidos antes do uso do
dispositivo ECOPOTENZA, tínhamos médias de até 6,2 km/l e agora, temos
médias de até 7,64 km/l. Isto acusa uma economia média de pelo menos
18,85% de combustível e ainda aponta um melhor desempenho se as
velocidades forem constantes e aumentadas para 100 e 110km/h podendo
chegar ou até passar do que é proposto pelo fabricante do dispositivo, sr. Jan.

30

DOCUMENTO Nº

INSTITUTO DE PESQUISAS
ECOTECNOLÓGICAS LTDA
ENDEREÇO:

Rua Alfredo Bufren, 51 - Loja 24 - CEP 80.020.240 - Centro - Curitiba/PR
Fone: +55 41 9 9189 7730 e 41 9 9797 9775 - E-mail: jairduartevoi@gmail.com

TRABALHO
TÉCNICO
DESENVOLVIDO

0026/18
Protocolo
9-01-01/2018

DATA DE EMISSÃO

PÁGINA

14/09/2018

31 de 32

7 CONCLUSÃO

Eu, Jair Duarte, Engenheiro Químico formado pela Universidade Federal
do Paraná, Mestre na área de Tecnologia no controle de emissões (também
pela UFPR e LACTEC) com estudos realizados dentro da fábrica New Holland
atual CNH industrial em Curitiba, com vários trabalhos na área, inclusive dentro
das maiores montadoras de veículos, caminhões, tratores e máquinas
agrícolas e do setor de construção do Brasil, aponto que instalei no veículo de
minha propriedade, fabricante PORSCHE modelo CAYENNE V6 – 3.6 SPORT
ano modelo 2010, o dispositivo ECOPOTENZA, e eu mesmo avaliei e estou
avaliando os resultados obtidos e aponto que estou observando resultados
positivos de:

a) Melhor retomada na troca de marcha automática do veículo;
b) Melhor performance do veículo inclusive quando acionado a tecla
esportiva;
c) Maior desempenho em velocidade;
d) Melhor desempenho do veículo quando se trata de combustível. Acusou
uma redução no consumo de combustível e um ganho no consumo
específico de quase 20% de autonomia do combustível;
e) Também observei que o veículo ficou mais forte no torque resultando em
mais potência. Isto é uma observação pessoal e poderia ser
comprovado em testes de banca (dinamômetro), porém, não é este o
meu objetivo e sim apontar que temos uma tecnologia muito barata
disponível no mercado para tantos benefícios observados visivelmente
sem qualquer custo adicional, ao da instalação do dispositivo.

Estou muito satisfeito com os resultados e qualquer dúvida estou a
disposição para quaisquer questionamentos do trabalho e método que eu
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mesmo desenvolvi e apliquei. Sou engenheiro químico de formação mas
atuo na indústria do petróleo a quase 18 anos e trabalho com motores,
principamento CICLO Diesel há quase 15 anos em empresas de energia
privadas e até mesmo, para empresas do governo.

Atualmente sou pesquisador e engenheiro na área de redução de
consumo específico para uma das maiores empresas de geração de
energia térmica do mundo e também, atuo na área de testes de motores
estacionários para as maiores fabricantes de motores estacionários de
geração de energia do mundo.

E com este objetivo, foco e controle de qualidade, avaliei e estou
avaliando ainda, o dispositivo ECOPOTENZA e aponto que sim, estou
tendo resultados fabulosos em um veículo espetacular, mas que tem o
consumo normal de combustível e sim, acusou uma redução que nem eu
imaginava conseguir sem alterar fluídos de lubrificação ou autodesempenho com maior octanagem na gasolina. Não usei aditivos no
combustível.
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