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INTRODUÇÃO: 

Em 2012, entrou em vigor o Inovar-Auto, programa cujos principais propósitos miram a 

adequação da indústria automotiva brasileira para o nivelamento com as grandes indústrias em nível 

global, bem como o posicionamento frente às cobranças internacionais a respeito de uma questão 

iminente, que é a da sustentabilidade. Segundo SILVA, as montadoras tiveram que melhorar a eficiência 

média dos veículos em 12% durante um período de cinco anos, de modo a garantir benefícios fiscais 

quando a meta fosse atingida ou ultrapassada. 

Durante esse período, o uso do downsizing se popularizou no mercado brasileiro com o 

lançamento de diversos motores de menor cilindrada, se perpetuando até os dias atuais, uma vez que 

os compromissos assumidos no Inovar-Auto se mantiveram com a instituição do Rota 2030, sendo este 

último um programa que irá se estender pelos próximos 15 anos, contribuindo para as metas do Brasil 

em tratados internacionais, como o Acordo de Paris. 

Entretanto, como a utilização de motores menores geralmente implica em perda de potência, é 

necessário recorrer a uma tecnologia específica: os turbocompressores, que são unidades auxiliares do 

motor de combustão interna que utilizam parte da energia dos gases de escape do motor por meio de 

uma turbina para acionar um compressor, que aumenta a pressão do ar no sistema de admissão, de 

modo que o motor recebe mais ar, melhorando a eficiência da combustão. 

 

Figura 1 - Representação esquemática dos escoamentos no turbocompressor. 
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 Esses componentes apresentam diversos elementos que estão sujeitos a esforços radiais e 

axiais constantemente durante sua operação. Sendo assim, o objetivo do projeto é estimar os esforços 

axiais que agem sobre o eixo do turbocompressor por meio de duas análises principais: uma de 

modelagem analítica mais simplificada que se utiliza das equações derivadas do Teorema de Transporte 

de Reynolds e outra desenvolvida por meio de uma abordagem computacional mais robusta do 

escoamento dos gases através da turbina e do ar no compressor com o uso de CFD (Computational 

Fluid Dynamics). 

MODELAGEM SIMPLIFICADA: 

A solução analítica partiu do equacionamento do Teorema do Transporte de Reynolds e utilizou-

se das equações de conservação da massa e de conservação da quantidade de movimento linear. Para 

a aplicação de tais equações, devem ser traçados dois volumes de controle diferentes, sendo um ao 

redor da turbina e outro ao redor do compressor, e a força externa devido a cada componente deve ser 

somada, sendo essa soma o próprio esforço axial que age sobre o mancal axial.  

Essa solução seria implementada com auxílio do software MATLAB e as velocidades que são 

inputs do problema seriam fixadas para as soluções simplificada e robusta, de modo a garantir 

comparações adequadas entre modelos. 

MODELAGEM ROBUSTA: 

A metodologia a ser desenvolvida em CFD, com auxílio do ANSYS, parte do design preliminar 

dos rotores, por meio dos recursos VISTA CCD (ANSYS), para o compressor, e VISTA RTD (ANSYS), 

para a turbina. Para a aplicação de tal recurso são necessárias algumas especificações de projeto as 

quais foram fixadas por a partir das poucas informações disponíveis na literatura, tendo em vista que os 

dados geométricos de turbocompressores são muito escassos, em virtude principalmente de sigilo 

industrial. Assim, os valores utilizados são coerentes, mas não necessariamente otimizados. 

 

Tabelas 1 e 2 - Dados de entrada utilizados no VISTA CCD e RTD (ANSYS), respectivamente. 

Em posse dessas especificações, os recursos fornecem uma estimativa rápida 

das principais características geométricas dos rotores e uma previsão da eficiência com 

base na correlação Casey-Robinson. O design meridional e o formato das pás são, 

então, transferidos para o BLADEGEN (ANSYS), onde pequenas alterações na 

geometria são feitas para adequar os modelos preliminares às características 
Figura 2 - Geometria do 
rotor do compressor. 
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geométricas convencionais presentes em rotores comerciais. O número de pás foi fixado 

em 10 para o compressor e 9 para a turbina e as curvas de distribuição do ângulo e de 

distribuição de espessura das pás foram alteradas para garantir um perfil mais suave e 

aerodinâmico, chegando-se, por fim, nas geometrias finais dos rotores. 

O tipo de malha ideal para os rotores do turbocompressor, levando em 

consideração um modelo de geometria pouco complexa, é a malha estruturada 

com elementos retangulares e de alta qualidade que apresenta 

maior acuracidade e maior facilidade na resolução da camada limite. Todavia esse 

formato se traduz em um elevado custo computacional. As malhas com elementos 

triangulares, mais simples e fáceis de serem solucionadas por completo, foram 

consideradas, mas não foram aplicadas no projeto.  

Para reduzir o tempo de solução numérica e tornar a modelagem menos 

complexa, as malhas foram feitas no TURBOGRID (ANSYS), aproveitando-se da 

periodicidade radial da geometria dos rotores. Dessa forma, uma seção da geometria 

onde há fluxo periódico é discretizada e a configuração estabelecida para tal seção 

é replicada para as demais, garantindo uniformidade e precisão. 

 

Figura 5 - Passo a passo da discretização do rotor conforme a periodicidade de sua geometria. 

Para cada rotor foram feitas 3 malhas com diferentes graus de refinamento: a menos refinada 

com 20 mil nós, a de refinamento intermediário com 100 mil nós e a mais refinada com 250 mil nós. Tais 

malhas viabilizaram uma análise de sensibilidade dos resultados (força, pressão, etc.) em função do 

número de elementos, conduzindo, portanto, a um custo computacional ótimo e garantindo o menor 

tempo de solução possível. 

 

Figura 6 - Malha com refinamentos diferentes para o rotor do compressor (a partir da mais para a menos refinada). 

Figura 3 - Geometria do 
rotor da turbina. 

Figura 4 - Malha 
utilizada para o rotor 
do compressor. 
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 Dados coletados para T = 293 K, P = 1 bar e ω = 20000 rpm 

Valor 20 mil nós 100 mil nós 250 mil nós 

Fx [N] -11.35 -11.52 -11.51 

Fy [N] -10.53 -10.64 -10.64 

Fz [N] 19.55 19.73 19.74 

Tabela 3 - Análise de sensibilidade para o rotor do compressor. 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a malha de refinamento intermediário 

apresentou desempenho satisfatório e custo computacional menor em relação a malha mais refinada, 

de maneira que foi selecionada para a obtenção dos resultados finais de ambos os rotores, 

representando uma redução de aproximadamente 35% no tempo total de solução (de 95 minutos para 

a malha mais refinada para 60 minutos para a malha intermediária).  

Todas as malhas desenvolvidas foram avaliadas conforme alguns critérios na seguinte ordem de 

importância: volume mínimo, ângulo máximo da face ou ângulo mínimo da face (devem ser melhorados 

até que estejam dentro das restrições - máximo de 165° e mínimo 15°) e razão de comprimento da aresta 

(devem estar dentro do limite de 100). Somente as malhas que apresentaram qualidade adequada foram 

encaminhadas para a solução.  

Por fim, as malhas são transferidas para o solver CFX (ANSYS) onde, primeiramente, são 

definidas as condições de contorno do problema que são a pressão total, a temperatura, a pressão 

estática, e o modelo de solução das equações governantes do ANSYS. Para turbulência, optou-se pelo 

uso do modelo padrão SST (Shear Stress Transport) que combina a formulação robusta e precisa do 

modelo 𝑘 − 𝜔 na região próxima à parede com a independência de fluxo livre do modelo 𝑘 − 𝜀 no campo 

distante, considerando de maneira adequada a influência das “paredes” nos resultados. O modelo TE 

(Total Energy) foi selecionado para transferência de calor. Os cálculos são feitos em alta resolução, os 

resíduos são definidos em 10-6 e assume-se regime permanente. 

Tendo-se esses inputs, ocorre um processo iterativo de solução das equações governantes, 

conforme exposto na Figura 7. A partir da aplicação do método numérico na malha pré-definida, os 

gradientes de pressão na turbina e no compressor são determinados e, portanto, os esforços 

aerodinâmicos resultantes transmitidos para o eixo principal são estimados. 

 

Figura 7 - Fluxograma com método iterativo para solução das equações governantes do ANSYS. 
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Os dados foram coletados para 3 casos, fixando-se P-total = 1 bar e T-total = 293 K, e variando-

se a velocidade de rotação ω. A Tabela 4 expõe os resultados obtidos para as forças nas direções x, y 

e z, considerando-se o somatório das componentes de todas as seções. 

Valor  ω1 = 15000 rpm  ω2 = 20000 rpm  ω3 = 25000 rpm 

Fx [N] -10.35  -11.52 -13.46 

Fy [N] -9.52 -10.64 -11.81 

Fz [N] 16.55 19.73 21.92 

Tabela 4 - Resultados do modelo robusto para o rotor do compressor. 

 
Figura 8 - Pressão, velocidade e número de Mach em vista 3D para o caso 1. 

 

 
Figura 9 - Pressão, velocidade e número de Mach em vista 3D para o caso 3. 

 

É importante salientar que os dados para o rotor da turbina também foram coletados, mas não 

se encontram dispostos no presente relatório por fins de concisão, sendo os dados do compressor 

utilizados como exemplo para melhor compreensão dos leitores. 
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