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RESUMO

Inicialmente motores de combustão interna tinha um objetivo simples e direto, proporcionar torque e potência, sem se preocupar com as 
emissões de poluentes, de certo modo, não existia tanta preocupação com sustentabilidade naquela época, mais tarde esse conceito foi mudado 
com a introdução de novas tecnologias, novas exigências do mundo com um viés voltado para sustentabilidade. Este estudo objetivou a análise 
de um turbocompressor aplicado em um motor de 3 cilindros, tendo em vista que, com o avanço tecnológico e as fortes exigências do mercado 
no tocante à emissão de menos poluentes, criou-se o conceito de downsizing que visa diminuir drasticamente os componentes de um motor, 
tornando-o mais leve. Além de aumentar os ganhos de torque e potência e menor custo litro/kilometragem, bem como identificar possíveis
melhorias em modelos de turbocompressores já existentes, com intuito de encontrar valores mais palpáveis. De certo modo a maioria das 
montadoras deixam esses parâmetros ocultos, fazendo uso do discurso que tais informações é de segredo industrial. Para tanto, foi utilizado 
como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, software Solidworks para modelagem do turbocompressor e seus componentes. Para 
analisar o comportamento termodinâmico e fluidodinâmico do turbocompressor, foi utilizado o método de Computational Fluid Dynamics (CFD) 
através do software Ansys (Fluent). A partir da análise de dados entre os valores calculados analiticamente com  os valores obtidos pela simulação 
em CFD, foi possível perceber uma defasagem enorme no que diz respeito as informações específicas dos mapas de desempenho dos
componentes do turbocompressor, o cuidado na modelagem de todos os componentes do compressor principalmente no que diz respeito ao 
ângulo de curvatura das palhetas, algo que influencia diretamente no rendimento do compressor, além dos cuidados com os critérios de 
convergência e modelo de turbulência, é importante ressaltar que, estudos como esse, são cada vez mais necessários para disseminar esse 
conhecimento específico, a qual atualmente restringe-se ao um nicho muito pequeno da engenharia.
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