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RESUMO 
 
 
 

O turbocompressor desencadeou uma nova era de motores de combustão 

interna com altíssima eficiência e se mostra a tecnologia certa para atender as leis 

de emissões mundiais. Com um conceito simples, o turbocompressor consegue 

reduzir o consumo específico de combustível, aumentar a potência e o torque do 

motor através do aumento de sua eficiência volumétrica. Através da utilização da 

energia contida nos gases de escape, o turbocompressor comprime o ar 

atmosférico, aumentando a sua densidade, para que no momento da combustão 

haja uma queima mais eficiente do combustível injetado. O trabalho tem por 

proposito analisar os componentes internos do turbocompressor, seus diferentes 

tipos, suas possibilidades de instalações e uma simulação em computador feita no 

software Waves, da Ricardo Software, para analisar as diferenças no consumo de 

combustível, na eficiência volumétrica, no torque e na potencia de um motor turbo 

em relação ao mesmo motor, porem sem o turbocompressor instalado. 

 
 
 
Palavras chaves: Turbocompressor, eficiência, Ricardo Software, consumo de 
combustível. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The turbocharger has unleashed a new era of highly efficient internal 

combustion engines and shows the right technology to meet global emissions laws. 

With a simple concept, the turbocharger can reduce the specific fuel consumption, 

increase engine power and torque by increasing its volumetric efficiency. By using 

the energy contained in the exhaust gases, the turbocharger compresses the 

atmospheric air, increasing its density, so that at the moment of combustion there is a 

more efficient burning of the fuel injected. The purpose of this paper is to analyze the 

internal components of the turbocharger, its different types, its facilities possibilities 

and a computer simulation made in Ricardo Software's Waves to analyze differences 

in fuel consumption, volumetric efficiency, torque and In the power of a turbocharged 

engine compared to the same engine, but without the turbocharger installed. 

 

Keyword: Turbocharger, efficiency, Ricardo Software, fuel consumption.  
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios do desenvolvimento de motores de combustão interna 

já se considerava a ideia de melhorar sua eficiência adicionando mais ar a 

combustão. A demanda do mercado mundial por motores mais eficientes visando 

melhorias no consumo de combustível com o intuito de promover uma menor 

utilização de recursos naturais e diminuição no nível de emissão de poluentes, fez 

com que essa ideia do passado voltasse átona.  

O ar apresenta estreita relação com a potência desenvolvida no motor, uma 

vez que a mesma é decorrente da combustão da mistura ar/combustível. Para uma 

combustão eficiente do combustível é necessário que haja ar suficiente para que 

todas as moléculas de combustível possam ser queimadas. O turbocompressor 

altera a eficiência volumétrica do motor, que representa eficiência que o mesmo tem 

em admitir ar, fazendo com que mais ar possa entrar no cilindro e ocasionando 

assim uma queima mais eficiente do combustível injetado. 

A queima mais eficiente implica em mais potencia com a mesma quantidade 

de combustível, o que faz com que, para a mesma potencia tenhamos um menor 

consumo de combustível. Assim os carros atuais conseguem desenvolver a mesma 

potencia que carros mais antigos, porém gastando menos combustível. 

Por ser mais eficiente, o deslocamento volumétrico do motor pode ser 

reduzido, técnica conhecida como downsizing. O principal pilar dessa nova técnica é 

o turbocompressor, que vem tomando o mercado atual de veículos de passeio e 

deve crescer e se desenvolver cada vez mais.    

1.1 Objetivos e motivação 

O objetivo deste trabalho é fazer uma analise nos conceitos utilizados pelos 

turbocompressores para melhorar a eficiência dos motores de ciclo Otto. 

Serão estudados nesse trabalho os diferentes modelos de 

turbocompressores no mercado a fim de comparar seus modos de funcionamento e 

suas alterações no rendimento volumétrico do motor de ciclo Otto. 

Motores de combustão interna são maquinas térmicas cuja funcionalidade 

tem base na transformação da energia química da queima do combustível em 
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energia mecânica através do sistema biela/manivela. A queima do combustível nos 

motores de ciclo Otto é feita através da interação entre o combustível, o comburente, 

nesse caso o ar atmosférico, e uma faísca gerada pelo sistema de ignição. Quanto 

melhor a relação de ar/combustível, mais eficiente será a queima. Para isso o motor 

deve aspirar a quantidade de ar suficiente para a queima completa do combustível. 

O turbocompressor visa comprimir o ar de admissão do motor, tornando assim a 

queima mais eficiente, o que gera uma maior potencia com a mesma quantidade de 

combustível utilizado. 

A principal motivação para a produção desse trabalho vem da necessidade 

do conhecimento da utilização dos turbocompressores para assim determinar as 

melhores condições de utilização para aumento da eficiência dos motores de 

combustão interna. 

1.2 Conteúdo 

Este trabalho será dividido em duas partes; A primeira parte discorrerá sobre 

uma revisão bibliográfica mostrando os conceitos básicos para entendimento dos 

motores de ciclo Otto e dos conceitos básicos que adéquam e justificam o uso de 

turbocompressores para aumento da eficiência do motor. Na segunda parte veremos 

os diferentes modelos de turbocompressores e suas características individuais no 

funcionamento dos motores de ciclo Otto, os conceitos básicos dos 

turbocompressores, tais como o mapa de turbina e de compressor entre outras 

características. Na terceira parte veremos a simulação no Ricardo Waves para 

analisarmos as diferenças entre um mesmo motor com e sem o turbocompressor. 

2.0 Motores de combustão interna de ciclo Otto 

Motores de combustão interna de ciclo Otto são uma maquina térmica que 

transforma a energia química do combustível em energia mecânica no conjunto 

biela/manivela através de quatro tempos distintos de operação, sendo eles: 

 Tempo de admissão – O pistão desloca do Ponto Morto Superior 

(PMS) ao Ponto Morto Inferior (PMI). Nessa condição a válvula de 

admissão é aberta e através da pressão negativa criada no interior do 

cilindro, a mistura ar/combustível é sugada para dentro do cilindro 
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 Tempo de compressão – O pistão desloca do PMI ao PMS. Com as 

válvulas de admissão e escape fechadas, a mistura ar/combustível é 

comprimida até a câmara de combustão, onde a alguns graus antes 

da chegada do PMS é liberada a centelha pelo sistema de ignição, 

iniciando-se assim a combustão da mistura. 

 Tempo de expansão – O pistão desloca do PMS ao PMI. Após a 

combustão da mistura há a expansão dos gases que empurram o 

pistão para baixo gerando o ciclo de trabalho útil do motor. 

 Tempo de escape – O pistão desloca do PMI ao PMS. A válvula de 

escape é aberta e os gases gerados da combustão são empurrados 

para fora completando assim os quatro ciclos do motor. 

 

 

Figura 1. Esquema de funcionamento de um motor 4 tempos. Adaptado de 

www.abekwar.wordpress.com 
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2.1 Combustão 

O processo de combustão se inicia em um motor de ciclo Otto alguns graus antes do 

PMS, dependendo do ponto de ignição calculado pela ECU do veiculo, afim de que o 

ponto de pressão máxima no interior do cilindro seja alguns graus, algo entre 3 e 6 

graus, depois do PMS para que a transmissão da força elástica dos gases oriunda 

da expansão dos gases da combustão sofra menos perda por força resistiva do 

conjunto biela/manivela. A combustão desencadeia um aumento na pressão no 

interior do cilindro que empurra o êmbolo para baixo fazendo com que o mesmo gere 

trabalho na arvora de manivelas, que transmite o movimento para a transmissão e 

assim para as rodas do veiculo.   

 

 Figura 2. Representação da pressão no interior do cilindro. Adaptado Apostila do Prof. Fróes  

2.2 Sistema de admissão 

O sistema de admissão tem como principal função enviar ar para a 

alimentação dos motores de combustão interna. O ar enviado ao motor deve ser livre 

de partículas maiores que 20 microns e mais duras que 125 HRB, pois pode 

acarretar em danos aos componentes internos do motor. Outro fator importante para 

o ar de admissão é sua temperatura, que deve estar o mais próximo possível da 

temperatura ambiente.  

Outra função de suma importância do sistema de admissão é a atenuação 

de ruídos provenientes da entrada de ar no motor. O característico ruído dos 



17 

 

motores de combustão interna é formado principalmente por ondas de pressão que 

se colide com a sede das válvulas de admissão assim que as mesas são fechadas 

para o ciclo de compressão do motor. As ondas ao colidirem com a sede das 

válvulas voltam sentido a borboleta e são propagadas pelo sistema de admissão ate 

chegarem ao ambiente externo e assim aos ouvidos do motorista e dos passageiros 

do veiculo. Para atender as mais atuais normas de ruído e vibrações veiculares os 

novos sistemas de admissão de ar contam com elementos acústicos para a 

atenuação de ruídos. 
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Figura 3. Representação de uma onda de pressão ao se chocar com a sede das válvulas. Adaptado 

de www.flatout.com.br 

2.2.1 Coletor de Admissão  

O coletor de admissão é formado por um tubo de entrada, onde é fixado o 

corpo de borboleta que por sua vez faz a ligação aos dutos que levam o ar ou a 

mistura ar/combustível para dentro dos cilindros da forma mais igualitária possível. 
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2.2.2 Temperatura no coletor de admissão 

A temperatura do ar de admissão é um fator importante para o 

funcionamento do veiculo, tendo em vista que a mesma altera a densidade do ar. 

Quanto mais denso o ar de admissão, mais moléculas de oxigênio estarão presentes 

por cm³ de ar admitido. A ECU ao ler essa informação injeta mais combustível para 

que possa ocorrer uma queima mais eficiente. A temperatura de admissão de ar em 

motores de combustão interna deve estar a mais próxima possível dos 20ºC 

2.3 Sistema de exaustão de gases  

O sistema de exaustão de gases desempenham três principais funções em 

um motor de combustão interna de ciclo otto, sendo elas, retirar os gases 

provenientes da combustão, junto do calor gerado pela mesma para fora do cofre do 

motor afim de manter uma temperatura adequada de funcionamento, homogeneizar 

a perda de carga e o fluxo dos gases para atenuar o escoamento pulsante e facilitar 

os ganhos por bombeamento. 

Os gases gerados pela combustão são mantidos dentro dos cilindros com 

alta pressão e temperatura. Após a abertura da válvula de escape, um pulso 

supersônico sai do cilindro em direção ao sistema de exaustão dos gases e carrega 

consigo a massa de gases presente no interior do cilindro, é possível tomar proveito 

desse fenômeno para aumentar a eficiência volumétrica do motor através do 

dimensionamento dos dutos do sistema. 

O arraste gerado por esse pulso gera um vácuo no interior do cilindro que 

suga a mistura presente no coletor de admissão para dentro do cilindro através do 

cruzamento do comando de válvula, momento em que as válvulas de admissão 

estão se abrindo e as de escape ainda não fecharam. Quando maior a velocidade do 

pulso supersônico maior o vácuo criado no interior do cilindro, que terá mais força e 

por consequência sugará mais ar para dentro do cilindro. Porem, altas velocidades 

de escoamento geram altas turbulências que por sua vez criam resistência ao fluxo, 

o que acarreta em perdas por bombeamento. 
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2.4 Taxa de compressão  

É a expressão utilizada para determinar a razão do volume no interior do 

cilindro quando o pistão esta em ponto morto inferior em comparação com quando 

ele está em ponto morto superior. Quanto maior a taxa de compressão mais eficiente 

é o motor e menor o consumo de combustível a uma dada potencia, ocasionando 

um melhor aproveitamento energético, já que permite uma maior temperatura de 

combustão para uma quantidade de combustível. Em decorrência da maior 

temperatura a velocidade da reação de queima do combustível será maior, fazendo 

com que a força motriz gerada da expansão dos gases de combustão chegue em 

um ponto mais cedo, aumentando o período de trabalho útil do pistão.[3, 22] 

2.4.1 Taxa de compressão estática 

É a taxa de compressão oriunda da construção física do projeto do motor. 

Essa taxa é calculada através da divisão do volume do cilindro quando o pistão se 

encontra em ponto morto inferior pelo volume do mesmo quando o pistão se 

encontra em ponto morto superior. Nessa conta são considerados como volume da 

câmara de combustão a soma do volume da altura total de compressão, volume da 

coroa do pistão, volume da vela de ignição, volume da junta do cabeçote já 

instalada, volume do cabeçote e volume da folga do pistão como mostra o detalhe 

em vermelho na imagem abaixo. 
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Figura 4. Representação do volume da câmara de combustão. Adaptado de www.flatout.com.br  

Podemos tomar como exemplo um motor 2.0 de 4 cilindros com volume 

unitário do cilindro igual a 450cm³ e volume de câmara de combustão de 50cm³. A 

taxa de compressão desse motor será a razão entre a soma do volume do cilindro 

com a câmara de combustão dividido pelo volume da câmara de combustão, assim 

sendo a taxa de compressão estática desse motor é igual a 10:1. 

 

2.4.2 Taxa de compressão dinâmica  

A taxa de compressão dinâmica se difere da estática, pois leva em 

consideração a eficiência volumétrica do motor. A eficiência volumétrica pode ser 

caracterizada pelo quanto do volume teórico foi aspirado pelo motor no ciclo de 

admissão. A eficiência volumétrica ode variar conforme o diâmetro, o comprimento, 

geometria, ângulos e o volume do coletor de admissão e de escape; do diâmetro e 

da localização das válvulas no cabeçote; quantidade e ângulos de assentamento de 

válvulas; geometria do pistão; levante, cruzamento, duração e ângulo de centro do 

comando de válvulas; diâmetro, comprimento e pareamento do coletor de escape.  

A eficiência volumétrica nos permite enxergar a porcentagem de 

preenchimento do cilindro para um determinado regime de trabalho do motor. 
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Podemos tomar como exemplo um motor 2.0 de 4 cilindros com volume unitário do 

cilindro igual a 450cm³ e volume de câmara de combustão de 50cm³. Supondo que 

esse motor tenha uma eficiência volumétrica de 95% em 5000 rpm, isto é, no regime 

de 5000 rpm o motor esta aspirando no ciclo de admissão 475cm³. Como o volume 

de câmara de combustão se mantém fixo e igual a 50cm³, a taxa de compressão 

dinâmica desse motor no regime de 5000 rpm é igual a 9,5:1.[3, 22] 

2.5 Mistura ar/combustível  

O sistema de mistura, independente de qual seja, tem por finalidade 

preparar a mistura do ar ambiente admitido pelo motor com o combustível presente 

no tanque de forma que o motor funcione adequadamente independente das 

condições de uso. A melhor relação de ar/combustível para motores de ciclo Otto é 

aquela em que a seja produzido a maior potencia com o menor consumo de 

combustível, obtendo assim o menor consumo específico possível. A relação da 

mistura ar/combustível é representada pela letra grega Lamba (λ) e definida como a 

razão entre a massa de ar e a massa combustível admitidos no motor no regime de 

admissão. Foi estabelecido que, para λ>1 a mistura é nomeada pobre, para λ<1 a 

mistura é nomeada rica e para λ=1 a mistura é nomeada estequiométrica. 

Além da mistura estequiométrica há ainda quarto tipos fundamentais de 

mistura: limite de mistura pobre, mistura econômica, mistura de máxima potencia e 

limite de mistura rica. 

O limite de mistura pobre é caracterizado pela excessiva falta de 

combustível de maneira que dificulte a propagação da chama dentro da câmara de 

combustão. Neste caso a chama é excessivamente lenta e se mantém ativa por 

grande parte do ciclo de expansão, em alguns casos a mesma se mantém ate o 

inicio do próximo ciclo de admissão, provocando o superaquecimento da câmara de 

combustão, podendo ocasionar a queima da mistura já no processo de admissão, 

em casos extremos a labareda pode chegar próximo a válvula borboleta. É uma 

situação indesejada para o motor, já que o mesmo se torna instável e de difícil 

controle de rotação. 

A mistura econômica é caracterizada por ser levemente pobre, o que 

propicia a queima completa do combustível, provocando assim o menor consumo 
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especifico de combustível, porem essa condição provoca o elevado aquecimento da 

câmara de combustão e do sistema de exaustão dos gases, assim como a formação 

de NOx. Em alguns casos essa mistura precisa ser enriquecida para proteger os 

componentes do motor. 

Mistura de máxima potencia é caracterizado por ser levemente rica, 

desejada para que haja uma maior potencia do motor através da interação completa 

das moléculas de oxigênio com o combustível.  

Limite de mistura rica é caracterizado pelo excesso de combustível. Parte do 

combustível injetado evapora sem a respectiva queima, o que resfria a câmara de 

combustão de maneira que possa ocorrer a extinção da chama. Outro fator que 

pode ocorrer é o combustível condensar nas paredes do cilindro e diluir o óleo 

lubrificante, que pode gerar desgaste prematuro do motor. Ao ultrapassar esse limite 

o motor pode parar de funcionar.[14] 

 

Figura 5. Consumo especifico e torque versus variação de Lambda em rotação e carga constantes. 

Adaptado de (FAGGI, Rodrigo, 2012). 
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3.0 CARACTERÍSTICAS DO MOTOR TURBO ALIMENTADO 

O motor turbo alimentado apresenta características diferentes de 

funcionamento em relação aos motores naturalmente aspirados. Essas 

características são essenciais para a justificação de se uso, tendo em vista que elas 

quem determinam o comportamento do carro quando guiado.  

Os motores turbos alimentados apresentam valores de torque máximo em 

rotações mais baixas que os motores normalmente aspirados devido ao aumento de 

pressão de admissão. Como a pressão tende a manter-se constante, o pico máximo 

de torque também se mantém constante durante uma faixa de trabalho do motor. 

Essa característica torna os motores turbos mais eficientes que os motores 

normalmente aspirados, pois possuem uma curva de torque continua que já 

apresenta valor máximo em baixas rotações e permanece constante durante uma 

faixa considerável de trabalho. Esse fator contribui para a redução do consumo de 

combustível, uma vez que o motor pode se manter em baixas rotações, por 

consequência consumindo menos combustível, e ainda sim ter força, ou seja, o 

motorista precisa pisar menos no acelerador do motor turbo para obter a mesma 

carga do motor aspirado. [3, 6, 24] 

 

Figura 6. Diagrama de interação entre o turbocompressor e os componentes do motor. Adaptado de 
(Curso EAD Biagio Turbos, 2016). 
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Figura 7. Curva de Torque e Potência de um motor turbo alimentado em comparação a um motor 

naturalmente aspirado. Adaptado de (Bosch, 2015). 

 

4.0 HISTÓRIA DO TURBOCOMPRESSOR 

Nos anos de 1870, muitos engenheiros chegaram à conclusão de que a 

potência do motor poderia ser aumentada se mais ar fosse admitido pelo motor, 

mantendo-se a mesma relação de lambda. Muitos acreditavam que através de uma 

espécie de bomba seria possível forçar a entrada de ar no motor, o que tornaria a 

mistura mais cheia, não só de ar como também de combustível, torando assim a 

combustão mais potente, garantindo mais torque e potência ao motor. 

Entre os anos de 1885 e 1896 já haviam relatos de que os engenheiros 

Rudolf Diesel, engenheiro mecânico alemão criador do motor diesel, e Gottlieb 

Daimler, cientista e pesquisador alemão que trabalhou no desenvolvimento de 

motores de combustão interna a gasolina e na invenção e desenvolvimento do 

automóvel, já estudavam maneiras para melhorar a eficiência dos motores através 

da pré-compressão dos gases a serem admitidos no motor. 



26 

 

No ano de 1901, Sir. Dugald Clerk, engenheiro britânico que inventou o 

motor de combustão interna dois tempos, através de experimentos empíricos 

concluiu que a potência gerada pela combustão é aumentada se houver um maior 

volume de ar nos cilindros no momento da combustão. 

O turbocompressor abordado nesse trabalho foi concebido, em 1905, por 

Alfred J. Buchi, chefe de pesquisa de motores Diesel na Gebrüder Sulten Motor, 

empresa alocada em Winterhur, Suíça voltada para engenharia e manufatura de 

motores diesel, que desenvolveu uma patente de um sistema movido pelos gases de 

escape que comprimia o ar para a admissão. Buchi obteve sucesso ao implementar 

sua invenção em motores de ciclo diesel, porém não obteve sucesso ao implementar 

sua invenção em motores a gasolina, uma vez que, devido à alta temperatura dos 

gases de escape, que ficam por volta de 800ºC, os turbocompressores da época não 

aguentavam pois não haviam materiais na época que tornassem fiável a utilização. 

Essa defasagem na oferta de matérias que aguentassem tais temperaturas fez com 

que a tecnologia dos turbocompressores a gasolina ficasse fora do mercado por 

quase 60 anos. 

Na primeira guerra mundial os turbocompressores começaram a ganhar 

espaço na aviação. Na França, o engenheiro Auguste Rateau adptou os 

turbocompressores para serem aplicados em motores Renault, utilizados em caças 

de guerra, e obteve enorme sucesso quando comparado com os motores aspirados, 

porém ainda haviam grandes limitações e desconfiança. No ano de 1919, Sanford 

Alexander Moss, engenheiro aeronáutico americano, trabalhava na General Eletric e 

foi o primeiro a utilizar um turbocompressor em um motor de avião, um V12 Liberty. 

Sanford testou o avião em Pikes Peak, no Colorado, Estados Unidos, a 28500 pés, 

aproximadamente 4300 metros, e comprovou que com o advento do turbo, a perda 

de potencia gerada pela baixa densidade e baixa pressão do ar em altas atitudes era 

eliminada. 
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Figura 8. Artigo do The New York Times sobre a quebra do recorde de altitude alcançada por um 

avião militar. Adaptado de (The New York Times, 1919). 
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Nos anos de 1962 e 1963, quase 60 anos após ser concebido, são lançados 

no mercado americano os dois primeiros automóveis de estrada com motor turbo, o 

Monza Covair e o Oldsmobile Jetfire. 

 

 

Figura 9. Exemplo de um 1962 Chevrolet Corvair Monza (Vermelho) e um 1963 Oldsmobile Jetfire 

(Branco). Fonte: www.youtube.com e www.momentcar.com   

 

Em contrapartida ao aumento de potência, a baixa confiabilidade fez com 

que a tecnologia não durasse muito tempo no mercado. Nessa época os fabricantes 

ainda optavam por aumentar o deslocamento volumétrico e utilizar peças mais 

resistentes. 



29 

 

Com a crise do petróleo de 1973 houve uma maior aceitação por parte do 

mercado de aplicações comerciais a Diesel, apesar de mínima, a economia de 

combustível gerada pela utilização do turbocompressor compensava o alto custo do 

investimento. A aplicação do turbocompressor nos motores de formula 1 da década 

de 70 foi outro fator importante para o aumento da sua popularização, relatos 

mostram que naquela época quase todos os fabricantes de veículos tinham em seu 

portfólio pelo menos um veículo movido a gasolina com motor turbo alimentado. 

Dados estatísticos mostram um crescimento de 600% no número de carros de 

produção com motor turbo, em 1977 eram produzidos 3 carros com motor turbo, em 

apenas 4 anos esse valor subiu para 18 carros de produção com motor turbo. 

As leis de emissões adotadas nos anos 80 foram importantes para o 

desenvolvimento e maior aplicação de motores turbos no mercado mundial de carros 

e caminhões.[23] 

 

 

Figura 10. Linha do tempo. Elaborado pelo autor. 

 

 4.1 Funcionamento do Turbocompressor 

O turbocompressor é um dispositivo mecânico conectado ao motor com a 

finalidade de comprimir o ar de admissão. Formado por 7 partes, sendo elas: 

Carcaça da turbina, turbina, carcaça central, eixo, carcaça do compressor, 
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compressor e wastegate, o turbocompressor altera a eficiência volumétrica do motor, 

uma vez que aumenta o volume de ar admitido na câmara de combustão 

 

Figura 11. Sete partes principais de um turbocompressor Adaptado de (Curso EAD Biagio Turbos, 

2016). 

O turbocompressor faz uso da energia contida na forma de temperatura, 

velocidade e pressão dos gases de escape para gerar energia cinética no rotor da 

turbina que será transmitida pelo eixo para o rotor do compressor para comprimir o 

ar que irá para a admissão do motor. Como os motores aspirados não fazem uso da 

energia presente nos gases de escape, ao instalar um turbocompressor o balanço 

energético do motor é alterado, o que favorece o aumento da eficiência do motor. 

Para um estudo mais completo do equipamento, cada parte será estudada 

separadamente.[8,9,16,20,23] 
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4.2 Carcaças da Turbina 

A carcaça da turbina apresenta um formato espiral que direciona os gases 

provenientes da combustão para o rotor da turbina alocado em seu interior. Há dois 

fatores básicos para o desenvolvimento de uma carcaça da turbina, o diâmetro 

básico da saída, conhecido também como diâmetro interno do conduto de saída de 

ar, e a relação A/R, que é a relação entre a área e o raio da carcaça da turbina. 

Podemos considerar o diâmetro interno do conduto de saída de ar como a 

medida necessária para que os gases de escape consigam gerar energia cinética no 

rotor da turbina suficiente para que o compressor consiga atingir o fluxo de massa de 

ar e a pressão desejada. Sendo assim podemos concluir que carcaças da turbina 

que tenham diâmetro interno do conduto maior conseguem transferir mais energia 

para o rotor. 

 

Figura 12. Desenho exemplificando uma carcaça de turbina. Adaptado de (BELL, Corky, 1997) 

O diâmetro interno de saída de ar da turbina é responsável por controlar o 

fluxo de ar que sai do rotor da turbina uma vez que é a saída dos gases. O mesmo 

deve ser dimensionado de maneira que evite restrições ao fluxo, para não gerar 
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contrapressão no rotor da turbina, para que os gases que movimentam o rotor não 

saiam sem antes transferir sua energia para o rotor. 

O gráfico abaixo representa a relação existente entre o diâmetro interno do 

conduto de saída de ar da turbina pelo fluxo de ar requerido na admissão. 

 

Figura 13. Gráfico da relação entre o diâmetro interno de saída de ar da turbina e o fluxo de ar que 

passa pelo compressor. Adaptado de (BELL, Corky, 1997) 

Assim como o diâmetro interno do conduto de saída de ar da turbina 

representa a capacidade do fluxo da turbina, a relação A/R também é muito 

importante para o dimensionamento da carcaça da turbina. 

Para simplificar o entendimento podemos imaginar a carcaça da turbina 

como um cone enrolado sobre o rotor da turbina formando algo próximo a um 

caracol.  
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Figura 14. Desenho exemplificando a relação A/R . Adaptado de (BELL, Corky, 1997) 

Ao desenrolar esse caracol e fazer um corte transversal em uma parte 

qualquer teremos a área de descarga da carcaça da turbina. Essa área é 

representada pela letra A na relação A/R. essa área é de extrema importância pois é 

ela quem determina a velocidade com que os gases de escape se colidiram com as 

pás do rotor da turbina. Devido a relação inversa entre a velocidade dos gases e a 

área de descarga, menores áreas causam maior velocidade dos gases. 
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Figura 15. Desenho exemplificando a relação da velocidade dos gases com a área de descarga. 

Adaptado de (BELL, Corky, 1997) 

Quanto maior a velocidade dos gases mais rápido o rotor da turbina gira, e 

pela transferência de rotação pelo eixo, mais rápido o rotor do compressor gira 

atingindo assim a pressão ideal mais rapidamente. Concluímos assim que, quanto 

menor a relação A/R mais rápido atinge-se a pressão de trabalho do 

turbocompressor. 

O raio, representado pela letra R, é a distância a entre o centro do eixo do 

rotor da turbina e o centro da área de descarga. 
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Figura 16. Representação do raio e da área em um turbocompressor. Adaptado de 

www.flatout.com.br  

O mesmo valor de relação A/R pode apresentar características construtivas 

diferentes, por isso é muito importante que além de obter o valor da relação A/R, é 

muito importante procurar pelos valores respectivos de área e raio. Considerando 

um motor qualquer com duas turbinas para serem instaladas com a mesma relação 

A/R, porem com valores de área e raio diferentes, o comportamento das turbinas 

será diferente, uma vez que aquela que tiver a área maior terá maior tempo de 

aceleração, ou seja maior turbolag, já que a quantidade de ar é a mesma porem a 

velocidade com que se atinge o rotor da turbina é diferente.[3,8,10,16,] 
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Figura 17. Representação de uma mesma relação A/R, porém com valores de raio e área diferentes. 

Adaptado de www.flatout.com.br  

4.3 Turbina 

A turbina, que fica alocada no interior da carcaça de turbina e em uma das 

pontas do eixo, tem como função transformar a entalpia dos gases de exaustão em 

rotação do eixo, para que o compressor gire e consiga comprimir os gases que vão 

para a admissão do motor. 
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Figura 18. Rotor da turbina. Adaptado de www.weiku.com  

A restrição da saída dos gases de escape gerada pelo diâmetro interno do 

conduto de saída de ar cria uma diferença de temperatura e pressão entre o ar que 

está sendo admitido na carcaça da turbina e a saída da carcaça de turbina. Essa 

diferença cria um fluxo de ar que percorre a carcaça e move o rotor da turbina. A 

turbina converte a energia cinética do fluxo de ar em energia rotacional no eixo. 

Quanto maior essa diferença de pressão entre a admissão da carcaça da turbina e a 

saída da turbina, maior a energia contida no fluxo gerada, o que por consequência 

aumenta a eficiência da turbina. 
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Figura 19. Fluxo dos gases de exaustão no interior da carcaça da turbina. Adaptado de 

www.cartechbooks.com  

Essa pressão pode ser regulada pela área da secção transversal da 

admissão da carcaça da turbina, quanto menor a área maior será a pressão de 

admissão de ar na turbina. Apesar de quanto maior a diferença de pressão maior a 

eficiência da turbina, pressão alta demais é prejudicial ao motor. Essa pressão gera 

contrapressão no coletor de exaustão. Essa contrapressão gera perdas por 

bombeamento, que seria perda de potência devido a força que o pistão deverá fazer 

para retirar os gases de dentro do cilindro, gera também aumento na temperatura da 

câmara de combustão, que pode gerar pré-ignição do combustível, e também 

grandes solicitações térmicas das válvulas de exaustão. 

Para um melhor entendimento, as características da turbina são mostradas 

por um gráfico descrito no plano cartesiano conhecido como mapa de turbina. Nesse 

mapa é mostrado a vazão de ar em relação a razão de pressão da turbina. A partir 

desses parâmetros podemos definir o fluxo de massa dos gases de escape e a 

eficiência, da transformação da energia dos gases em rotação, em várias 

velocidades do eixo. 
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Figura 20. Mapa de turbina genérico. Adaptado de www.theturboforums.com  

Para que o conjunto do turbocompressor tenha alta eficiência é 

indispensável que haja correlação entre os diâmetros do toro da turbina e os 

diâmetros do rotor do compressor. O mapa do compressor, que é dimensionado 

para atender as necessidades da aplicação no motor, determina a velocidade do 

eixo, com isso, o rotor da turbina deve ser escolhido para ter a maior eficiência 

dentro dessa faixa de rotação do eixo. A maioria dos turbocompressores do mercado 

já são vendidos em conjunto para a melhor eficiência tanto do compressor quanto da 

turbina. 

Outro fator muito importante para o desenvolvimento de uma turbina é o trim. 

O trim representa a relação entre o inducer, que é o diâmetro por onde o ar entra no 

rotor, e o exducer, que é o diâmetro por onde o ar saí do rotor. 
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Figura 21. Desenho representando o inducer e o exducer. Adaptado de 

http://www.superstreetonline.com/ 

O Trim é importante, pois determina a capacidade de vazão do rotor. Quanto 

maior o trim maior a capacidade de vazão.[8,16,20] 

4.4 Eixo 

O eixo de um turbocompressor fica no interior da carcaça central e tem por 

função transferir a rotação do lado da turbina, gerado pelo fluxo dos gases de 

escape, para o lado do compressor, que irá comprimir o ar atmosférico. Devido à alta 

velocidade com que os gases saem do cilindro para o coletor de escape, o eixo do 

turbocompressor pode chegar a incríveis 300000 RPM’s. Para suportar tais rotações 

tanto o eixo quanto o sistema de fixação e lubrificação devem ser dimensionados 

com muito cuidado e precisão. 

No que tange a fixação do eixo, existem dois tipos principais, o por mancais 

deslizante e o por mancais com rolamentos. 
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Os mancais deslizantes utilizam três mancais, sendo um de fixação, para 

conter o movimento axial do eixo, e dois deslizantes a óleo que tem uma película de 

óleo como elemento interfacial entre o eixo e a carcaça central. Com isso o eixo 

consegue girar com baixo atrito. Os mancais seguem um projeto onde as buchas 

flutuantes de bronze girem na metade da rotação do eixo fazendo com que, dentro 

da faixa de operação, não haja contato metal-metal do eixo com os mancais. As 

buchas se localizam entre a carcaça central e o eixo. 

As folgas entre os sistemas são projetadas não apenas para o deposito de 

óleo com função lubrificante, mas também com a função amortecedora, onde o óleo 

fica responsável por amortecer movimentos axiais do eixo, garantindo maior 

estabilidade. As folgas entre as buchas e a carcaça central são determinadas 

conforme as forças axiais do eixo para que a capacidade de sustentação de carga 

hidrodinâmica do óleo possa amortecer e gerar maior estabilidade rotacional para o 

eixo. Já as folgas entre bucha e eixo são dimensionadas conforme o atrito existente 

para que a película de óleo seja capaz de reduzir o desgaste e o momento de inercia 

do eixo. 

 

Figura 22. Representação de um eixo com seus mancais deslizantes e de escora. Adaptado de 

www.flatout.com.br  
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Os mancais de rolamento é a nova pedida para os eixos de 

turbocompressor, dotados de um par de rolamentos angulares montados no mesmo 

cartucho. Devido ao ângulo de montagem, os próprios rolamentos fazem a 

sustentação axial do eixo, dispensando assim o mancal de escora, que é 

considerado uns dos elos mais frágeis de qualquer dispositivo mecânico, e no caso 

do eixo, um superdimensionamento para evitar falhas é inadequado pois pode 

causar uma proporção ruim, que afetaria o balanceamento do eixo e também seu 

momento de inercia, devido ao grande acumulo de massa.  

 

Figura 23. Representação de um eixo com rolamentos. Adaptado de www.flatout.com.br  

Outra grande vantagem da utilização do mancal de rolamento é a diminuição 

do torque de atrito gerado pelo contato entre o eixo e a carcaça central. Como o eixo 

fica apoiado sobre o par de rolamentos, a área de contato superficial entre a face 

das esferas e o cartucho é menor que a área de contato entre a face do mancal 

deslizante e a carcaça central. Essa menor área de contato reduz consideravelmente 

não só o atrito como também o volume de óleo utilizado e o desgaste das peças. O 

menor volume de óleo proporciona também menor incidência de vazamentos. 
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Figura 24. Gráfico de comparação entre o torque de atrito em diferentes mancais . Adaptado de 

www.flatout.com.br  

Essa diminuição no atrito reduz o momento de inércia do turbocompressor 

como um todo, assim o mesmo consegue entrar em faixa de trabalho mais 

rapidamente, reduzindo assim o turbo lag, que é o atraso entre o momento que se 

pisa no acelerador até o momento em que o turbocompressor atinge a pressão 

máxima de trabalho. Assim podemos concluir que se colocarmos dois 

turbocompressores de geometrias iguais, porem um com mancal de deslizamento e 

outro com o mancal de rolamentos, aquele que tiver com o mancal de rolamento 

atingirá a pressão máxima de trabalho antes. 

Apesar de diversas vantagens e melhorias em relação aos eixos com 

mancais de deslizamento, os eixos com mancais de rolamentos sofrem enormes 

solicitações térmicas quando operados em alta rotação, e como o eixo pode chegar 

a rotações na casa das centenas de milhares de rotações por minuto, esse fator é 

muito importante, fazendo importante um estudo sofre um sistema de arrefecimento 

para o eixo. 
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Figura 25. Dissipador de calor no interior da carcaça central. Adaptado de (Curso EAD Biagio Turbos, 

2016). 

Outra fonte de calor para o eixo é a carcaça quente. Enquanto o motor está 

funcionando, a bomba de óleo pressuriza a linha de óleo que distribui pelo sistema 

de lubrificação, sistema pelo qual o turbocompressor faz parte, porem quando o 

motor é desligado, a bomba é desligada e a linha rapidamente perde sua 

pressurização, porem o eixo ainda gira a altas rotações. Essa falta de lubrificação 

momentânea é terrível e muito prejudicial para o turbocompressor, podendo causar o 

travamento do eixo ou o superaquecimento do mesmo. 

 

Figura 26. Eixo azulado devido ao sobreaquecimento. Adaptado de www.mpturbo.ie 

Esse ocorrido é determinado parada quente. Ao parar de receber 

lubrificação o turbocompressor também sofre aquecimento oriundo da carcaça da 

turbina, uma vez que o calor tende a ir da parte mais quente para a parte mais fria. 

Esse efeito quando aplicado constantemente podem ocasionar falhas, por isso é 

muito importante que o arrefecimento do turbocompressor seja eficiente. Para 
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aumentar a eficiência de arrefecimento dos eixos, os fabricantes desenvolveram 

uma carcaça central com câmaras para recirculação de água do sistema de 

arrefecimento do motor. O turbocompressor opera com um sistema de arrefecimento 

auxiliar enquanto o motor funciona porem quando o motor para não há 

bombeamento forçado de agua para o sistema, uma vez que a bomba de agua 

também para de funcionar. Para que a agua continue a fluir, é preciso que o sistema 

explore a corrente de convecção do fluido que se encontra na carcaça central. Para 

melhor aproveitamento desse fenômeno os fabricantes desenvolveram um 

termossifão, que aproveita a convecção natural dos fluidos em que, quando 

aquecido, o fluido se torna menos denso, criando a tendência de se movimentar 

para a parte mais alta do sistema, assim a saída da agua, que foi aquecida pela 

troca de calor com a carcaça central, é feita pela parte superior da carcaça central, e 

a entrada da agua, que é feita naturalmente pelo fluxo gerado pela convecção, é na 

parte inferior da carcaça central. Outro fator principal para o desenvolvimento do 

sistema de lubrificação a agua do turbocompressor é que a linha de saída da agua 

quente deve ser a mais reta possível, e nunca ser descendente até o tanque de 

expansão, pois isso atrapalharia o fluxo. [16,24] 

 

Figura 27. Gráfico de comparação entre a refrigeração do turbocompressor com e sem a circulação 

de água. Adaptado de www.flatout.com.br  
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4.5 Compressor 

Assim como a turbina, o compressor está alocado no interior da carcaça, 

porem dessa vez na carcaça do compressor. O rotor do compressor é movido pelo 

rotor da turbina, que transmite sua energia cinética através do eixo. O ar atmosférico 

é admitido no compressor na direção axial, onde as pás o aceleram e o expelem 

radialmente, onde através da cavidade formada pela carcaça do compressor, 

denominada difusor, será desacelerado para que sua energia cinética seja 

transformada em pressão. Esse ar comprimido será levado, através do coletor de 

admissão, a câmara de combustão. Como o ar está comprimido, há mais moléculas 

de oxigênio por milímetro cubico que o ar em pressão atmosférica, devido a essa 

característica a queima do combustível é mais eficiente. O compressor apresenta as 

mesmas características de construção físicas que a turbina, diferenciando-se apenas 

a disposição das palhetas, no caso do compressor o inducer é o diâmetro menor e o 

exducer é o diâmetro maior. 

 

Figura 28. Comparação entre inducer e exducer do compressor e da turbina. Adaptado de 

www.gtrheritage.com  

O compressor tem sua eficiência demostrada através de um mapa, como o 

da figura a baixo. 
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Figura 29. Mapa genérico de um compressor. Adaptado de www.turbos.bwauto.com 

O mapa de compressor traz informações importantes, como a razão de 

compressão, a vazão mássica corrigida, a velocidade rotacional do rotor do 

compressor, as ilhas de eficiência, a linha de surge e a linha de estrangulamento. 

Para melhor entendimento todas as características serão detalhadas 

separadamente. 

No eixo das ordenadas, temos a razão de compressão, que representa a 

relação entre a pressão com que o ar entra no compressor e a pressão que o 

mesmo ar saí do compressor. Com esse valor podemos analisar a quantidade de 

energia que foi transformada em pressão. Para o cálculo da razão de compressão 

basta dividir a pressão do ar que saiu do compressor pela pressão com que o 

mesmo entrou no compressor, lembrando que para o cálculo deve ser utilizado 

sempre o valor de pressão absoluta.  
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Figura 30. Mapa de compressor com a razão de compressão em destaque. Adaptado de 

www.flatout.com.br  

No eixo das abscissas temos a vazão mássica corrigida que representa a 

massa de ar que sai do compressor por unidade de tempo. É utilizada a unidade de 

massa, pois segundo o princípio do balanço de massas, que diz que toda a massa 

de um ar que adentra em um processo qualquer deve ser igual ao que sai, sendo 

assim caso fosse utilizado o volume, após o ar ser comprimido o valor do volume 

seria menor, o que dificulta na hora da calibragem do motor, para que se possa 

dosar a quantidade de combustível injetado. 
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Figura 31. Mapa de compressor com a vazão corrigida em destaque. Adaptado de www.flatout.com.br  

 

As linhas de velocidade rotacional do rotor do compressor, que são 

representadas em destaque no mapa abaixo e representam a velocidade com que o 

rotor do compressor atinge para entregar determinada vazão mássica de ar a certa 

razão de pressão. Para casos onde os pontos de operação se encontram entre as 

linhas, pode ser feito o cálculo da velocidade rotacional do rotor por meio da 

interpolação. 
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Figura 32. Mapa de compressor com as linhas de velocidade rotacional em destaque. Adaptado de 

www.flatout.com.br  

As ilhas de eficiência apresentam a região pela qual o rotor trabalha com 

determinada eficiência. A eficiência é medida na capacidade de transformar a 

energia cinética dos gases em pressão. No caso do compressor, sempre que um 

fluido é comprimido, suas energias iniciais são transformadas em pressão e 

temperatura, as ilhas de eficiência apresentam a quantidade de energia que foi 

transforma em pressão, o restante foi transformado em calor. 
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Figura 33. Mapa de compressor com as ilhas de eficiência em destaque. Adaptado de 

www.flatout.com.br  

A linha de surge determina qual o valor máximo da razão de compressão 

para uma determinada vazão mássica para que não ocorra a reversão do fluxo de 

ar. 



52 

 

 

Figura 34. Mapa de compressor com a linha de Surge em destaque. Adaptado de www.flatout.com.br  

O surge nada mais é que a reversão do fluxo de ar que passa pelo rotor do 

compressor. Quando a vazão de ar comprimido cai, porem a pressão no coletor de 

admissão aumenta, por exemplo, quando a válvula borboleta é fechada, o 

turbocompressor continua a enviar ar comprimido ao coletor e pressurizar o ar 

atmosférico, pois a turbina ainda está sendo empurrada pelos gases de escape, 

nesse pequeno intervalo de tempo, quando esse ar se encontrar com a válvula 

borboleta praticamente fechada, a vazão ira diminuir, porem a pressão nesse ponto 

irá aumentar. Quanto a energia dos gases contidos antes do rotor do compressor é 

menor que a dos gases no duto de admissão do motor é criada uma tendência a 

inversão do fluxo de ar. Essa inversão é chamada de Surge. O surge é muito 

perigoso para o turbocompressor, pois cria imensos esforços aos mancais e ao eixo. 

Quando o fluxo se inverte, o ar volta para o rotor do compressor fazendo força 

contraria ao movimento inercial do rotor, essa força freia bruscamente o rotor do 

compressor, porém o rotor da turbina continua a mesma velocidade rotacional e 

força oriunda dos gases de escape, com isso o eixo sofre com uma carga de torção. 

Essa carga, além de tentar torcer o eixo, cria um movimento radial ao que eixo que 



53 

 

empurra o eixo contra a carcaça central, essa carga prejudica os mancais do eixo. A 

faixa de operação do turbocompressor deve ficar longe da linha de surge. 

A linha de estrangulamento determina o ponto onde, devido à resistência ao 

escoamento pelas paredes internas da carcaça do compressor, não há aumento da 

velocidade do ar que sai do compressor. Esta linha determina o limite de vazão do 

compressor para uma determinada razão de compressão[17,18] 

 

Figura 35. Mapa de compressor com a linha de estrangulamento em destaque. Adaptado de 

www.flatout.com.br  

4.5 Carcaça do compressor 

A carcaça do compressor se assemelha bastante com a carcaça da turbina, 

as características construtivas são basicamente iguais. A carcaça do compressor 

também tem sua relação A/R e também tem estreita relação com seu diâmetro 

interno, porem dessa vez é o diâmetro interno de entrada do ar do compressor. 
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Figura 36. Desenho exemplificando uma carcaça do compressor. Adaptado de (BELL, Corky, 1997) 

Na carcaça do compressor, o ar atmosférico entra pelo diâmetro interno de 

entrada de ar, passa pelo rotor do compressor que empurra o ar na direção radial 

contra o difusor, que desacelera o ar para que as energias cinéticas dos gases 

possam ser transformadas em pressão e calor, esse ar comprimido segue pela linha 

de admissão até chegar ao motor. Sua função é desacelerar os gases para 

transformação de energia.[8,18] 
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Figura 37. Foto com a carcaça do compressor em destaque. Adaptado de 

www.marcosturbo.blogspot.com.br 

4.5 Válvula Wastegate 

A válvula wastegate é utilizada para controle de pressão no coletor de 

admissão através do desvio dos gases de exaustão diretamente para o 

escapamento. 

A válvula wastegate é formada por um atuador pneumático e uma haste para 

liberação dos gases. A válvula wastegate pode ser interna ou externa, com atuador 

pneumático ou eletrônico. 

A válvula wastegate interna é montada sobre o turbocompressor e é 

composta por um braço de manivela e um atuador. 
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Figura 38. Destaque da Válvula Wastegate interna montada em um turbocompressor. Adaptado de 

(Curso EAD Biagio Turbos, 2016). 

 

O atuador pneumático é formado por uma haste, uma mola, um diafragma, 

um encapsulamento e uma tomada de pressão. A haste tem uma ponta pressa no 

braço de manivela, que libera a passagem direta dos gases de exaustão para o tubo 

de escapamento, e a outra presa no diafragma que divide o encapsulamento em 

duas câmaras de ar, uma com a pressão de referência e outra com a pressão do 

interior da carcaça do compressor. Do um lado da pressão de referência temos a 

mola, que é responsável por manter o volume da câmara constante. E do lado da 

câmara com a pressão no interior da carcaça compressora temos a tomada de 

pressão, que através de uma mangueira recebe a pressão da carcaça do 

compressor. 
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Figura 39. Partes de um atuador pneumático e o braço de manivela. Adaptado de (Curso EAD Biagio 

Turbos, 2016) e www.spaturbos.com.br 

 A haste tem rosca para que a pressão de referência possa ser regulada de 

maneira que quando no interior da carcaça compressora seja atingida a razão de 

compressão de máxima eficiência, o diafragma comprima a mola, empurrando a 

haste para que seja aberta a válvula wastegate através do movimento do braço de 

manivela, liberando o fluxo dos gases de escape diretamente para o tubo de 

escapamento.   
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Figura 40. Exemplificação do desvio dos gases pela válvula wastegate. Adaptado de 

www.revistatorque.com.br 

Com a abertura da válvula wastegate os gases de escape mantem o fluxo 

constante de ar contra as palhetas do rotor da turbina, limitando sua rotação e por 

consequência o rotor do compressor manterá sua rotação e razão de compressão 

constante. Com esse dispositivo pode ser controlado a rotação do eixo do 

turbocompressor, o que aumenta sua vida útil, e a pressão de admissão do motor, 

aumentando assim também a vida útil do motor. O atuador pneumático se mostra 

muito eficiente para controle de pressão, porem a mola sofre com flutuação. Para 

deslocamentos do braço de manivela muito pequenos o atuador pneumático não 

consegue atuador devido ao deslocamento mínimo da mola, e quando é necessário 

o controle rápido de abertura e fechamento do braço de manivela a mola flutua e 

não consegue comprimir e empurrar o diafragma em velocidade compatível com a 

demanda do motorista. O atuador pneumático sofre também com o delay da 
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pressurização da câmara para empurrar o diafragma. Afim de solucionar esses 

problemas os fabricantes desenvolveram um atuador eletrônico para controlar a 

abertura da válvula wastegate. A ECU do veículo faz o controle do mecanismo de 

abertura e fechamento do braço de manivela, com isso o controle da pressão e do 

fluxo do turbocompressor é feito conforme a demanda, levando em consideração 

fatores como abertura de válvula borboleta, rotação e carga, e não somente a 

pressão no interior da carcaça do compressor como no caso do atuador pneumático. 

 

Figura 41. Turbocompressor em corte com atuador eletrônico. Adaptado de www.flatout.com.br  

Conforme o gráfico abaixo, que demonstra uma estratégia empregada para 

controle eletrônico da válvula wastegate, podemos analisar uma das estratégias 

utilizadas para um controle mais eficiente do turbocompressor. 
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Figura 42. Gráfico da estratégia de calibração para atuador eletrônico. Adaptado de 

www.flatout.com.br  

No eixo das ordenadas temos a pressão relativa demonstrada em 

porcentagem, que representa a porcentagem da pressão momentânea em 

comparação com a pressão máxima de trabalho do turbocompressor. No eixo das 

abscissas temos a rotação do motor. 

Na região verde do gráfico a válvula se mantem aberta pois a ECU concluiu, 

através dos parâmetros analisados, que a demanda de potência é baixa, com isso 

ela emite o sinal para abertura da válvula para economia de combustível e baixa 

emissões de poluentes. Na região amarela do gráfico, a ECU deixa a válvula com 

abertura parcial para que seja mantido o valor de pressão e também possa ser feito 

um controle de abertura parcial e fechamento parcial conforme análise dos 

parâmetros. Na região vermelha do gráfico, a ECU mantém a válvula fechada para 

que a pressão suba rapidamente para subir a demanda momentânea por potência. 

Com advento do controle eletrônico por motores de passo de alto torque 

conseguiu-se precisão milimétrica e grande velocidade na abertura ou fechamento 

da válvula, conferindo maior controle e confiabilidade ao sistema. A análise 

constante dos parâmetros diminuiu o tempo de resposta do turbocompressor. Um 

motor com turbocompressor com válvula wastegate controlada eletronicamente 

consegue perceber a mudança momentânea na abertura da válvula borboleta, 

fechando rapidamente a válvula para que a pressão seja atingida rapidamente e se 
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mantenha fechada até que seja atingida a pressão máxima ou até o motorista aliviar 

o pedal.[8,16,18] 

5.0 DIFERENTES TURBOCOMPRESSOR 

Há dois tipos principais de turbocompressores, além do tradicional, sendo 

eles o Twin-Scroll, onde há duas divisões idênticas na carcaça da turbina, e o 

Turbocompressor de Geometria Variável, ou VGT (Variable Turbine Geometry). Nos 

próximos capítulos abordaremos detalhadamente esses dois modelos. 

5.1 Twin-Scroll 

O turbocompressor do tipo Twin-scroll é uma configuração da carcaça da 

turbina onde a entrada e todo o caminho até as pás do rotor são divididas em duas 

partes iguais. Twin-Scroll é um termo em inglês que traduzido significa Volutas 

Gêmeas.  

 

Figura 43. Turbocompressor Twin-Scroll em corte. Adaptado de www.tomson.com.pl  

A sacada do Twin-Scroll é com as duas volutas divididas por pares de 

cilindros gêmeos, obter melhor resposta aos pulsos dos gases de exaustão. Para 

obter melhor desempenho, os turbocompressores do tipo Twin-Scroll devem ser 
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montados com coletores dimensionados para que os gases de escape oriundos dos 

cilindros gêmeos venham até a turbina pelo mesmo caminho. 

 

Figura 44. Exemplo de coletor dimensionado para Turbocompressor Tin-Scroll. Adaptado de 

www.dsportmag.com  

Em um motor de 4 cilindros com 4 tempos, a arvore de manivela deve 

percorrer 720º para que os 4 tempos sejam completados. Com isso o motor tem 

pulsos de gases de exaustão a cada 180º vindo de diferentes cilindros. A 

analisarmos a arvore de comando de válvula veremos que os cames podem 

promover a abertura das válvulas de admissão e escape podem variar de 200º a 

mais de 300º, isso significa que em alguns casos a válvulas de escape ficara aberta 

por mais de 120º a mais que o ciclo de escape. 

Por exemplo, em um motor 4 cilindros, quando o terceiro cilindro começa a 

se mover sentido o ponto morto inferior a válvula de escape do primeiro cilindro está 

acabando de fechar as válvulas de escape, pois o ciclo de admissão irá começar. 

Pelos primeiros 50º de abertura da válvula de escape do terceiro cilindro as válvulas 

de escape do primeiro cilindro ainda estão se fechando, porem as válvulas de 

admissão já estão se abrindo. Esse fenômeno é conhecido como cruzamento de 

válvulas.   
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No cruzamento de válvulas do primeiro cilindro, a abertura da válvula de 

admissão ocasiona a entrada da mistura, mas ao mesmo tempo em que o primeiro 

cilindro está admitindo, o terceiro cilindro está abrindo suas válvulas de escape para 

que os gases com alta energia térmica e cinética sejam liberados, mas como as 

válvulas de admissão do primeiro cilindro estão abertas, e o gás tende a seguir 

sempre o caminho com a menor restrição, uma parte dos gases de exaustão do 

terceiro cilindro são admitidos no primeiro cilindro. Esses gases faram falta para a 

movimentação do rotor da turbina afetando assim sua eficiência [3, 5,8] 

 

 
Figura 45. Comparação dos gráficos de pressão no coletor de escape. Adaptado de 

www.autozine.org  

Afim de melhorar a eficiência da turbina, os fabricantes desenvolveram uma 

carcaça da turbina que tinha duas entradas separadas que só se encontram no rotor 

da turbina. Essa nova tecnologia de carcaça de turbina aliada ao coletor de escape 

bem dimensionado se mostra melhor que todas as tecnologias de 

turbocompressores da época. 
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No motor 4 cilindros, os dois canais da carcaça de turbina são ligados aos 

cilindros gêmeos, o primeiro e o quarto cilindro em uma entrada e o segundo e 

terceiro cilindro na outra entrada. 

 

 
Figura 46. Representação da montagem de um turbocompressor Twin-Scroll. Adaptado de 

www.northamericanmotoring.com 

 O turbocompressor com Twin-Scroll apresenta vantagens como aumento da 

eficiência da turbina, redução do consumo de combustível, aumento de potência em 

todas as faixas de rotação, reduz as perdas por bombeamento, respostas mais 

rápidas, maximização da energia contida nos gases de exaustão. 

Em um teste feito pela revista Dsport foi comparado o desempenho de um 

motor KA24DET, com potência nas rodas por volta de 700 cavalos. No teste foi 

alterado apenas a carcaça da turbina, todos os outros componentes, tanto do motor 

quanto do turbocompressor são iguais. Foram mantidas também a relação A/R. 
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Comparação de potência em 3ª Marcha [WHP] 

RPM Twin-Scroll Convencional Diferença % 

3000 65,09 62,11 2,98 4,58% 

3500 110,09 98,76 11,33 10,29% 

4000 162,66 139,89 22,77 14,00% 

4500 248,92 205,5 43,42 17,44% 

5000 360,12 298,38 61,74 17,14% 

5500 472,49 426,48 46,01 9,74% 

6000 550,56 529,04 21,52 3,91% 

6500 594,55 582,74 11,81 1,99% 

7000 611,9 610,86 1,04 0,17% 

7400 621,12 614,59 6,53 1,05% 
 

Tabela 1: Comparação de potência em 3ª Marcha. Adaptado de www.dsportmag.com 

 

 

Figura 47.Gráfico de potência nas rodas. Adaptado de www.dsportmag.com  

 
 
 
 
 
 



66 

 

Comparação de Torque em 3ª Marcha [lb-ft] 

RPM Twin-Scroll Convencional Diferença % 

3000 113,91 108,69 5,22 4,58% 

3500 165,14 148,14 17 10,29% 

4000 213,49 183,61 29,88 14,00% 

4500 290,41 239,75 50,66 17,44% 

5000 378,13 313,3 64,83 17,14% 

5500 451,01 407,09 43,92 9,74% 

6000 481,74 462,91 18,83 3,91% 

6500 480,21 470,67 9,54 1,99% 

7000 458,93 458,15 0,78 0,17% 

7400 440,66 436,03 4,63 1,05% 
 

Tabela 2: Comparação de torque em 3ª Marcha. Adptado de www.dsportmag.com  

 

 

Figura 48.Gráfico de torque nas rodas. Adaptado de www.dsportmag.com  

Com a análise das curvas podemos ver que o Twin-Scroll realmente mostrou 

aumento em toda a faixa de rotação, isso devido a maximização da energia contida 

nos pulsos, uma vez que são separados por diferentes canais. 
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A revista analisou os resultados e os transformou em valores de velocidade 

do veículo para que pudesse fazer uma análise da diferença existente entre os dois 

veículos. Por exemplo, para uma aceleração de 45 Mph para 80 Mph (72 Km/h para 

128 Km/h) o Twin-Scroll levou apenas 2,93 segundos, enquanto o veículo com a 

carcaça da turbina comum levou 3,24 segundos. Se os dois veículos estivessem em 

uma arrancada, devido a essa diferença de tempo, o veículo com Twin-Scroll 

cruzaria a linha de chegada com um distancia equivalente a três vezes o 

comprimento do veículo. 

 

Figura 49. Exemplificação da diferença de aceleração do turbocompressor convencional e do Twin-

Scroll. Adaptado de www.dsportmag.com  

Foi analisado também o tempo para que seja alcançada a pressão no 

interior da carcaça do compressor. Foi comparado também a rotação em que ambos 

chegam as pressões indicadas. Assim conseguimos analisar empiricamente a 

agilidade com que o Twin-Scroll pressuriza a linha de admissão do motor em relação 

a carcaça da turbina convencional.[16,21,25] 

 

Tempo para atingir a Pressão em 3ª Marcha [segundos] 

Pressão Twin-Scroll Convencional Diferença % 

2psi início início     

5psi 1,436 1,965 0,529 36,84% 

10psi 2,617 3,228 0,611 23,35% 

15psi 2,985 3,671 0,686 22,98% 

20psi 3,194 3,868 0,674 21,10% 

25psi 3,458 4,060 0,602 17,41% 

30psi 3,700 4,370 0,670 18,11% 
 

Tabela 3: Tempo para atingir a Pressão em 3ªMarcha. Adaptado de www.dsportmag.com 
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Figura 50. Gráfico do tempo requerido para atingir a pressão. Adaptado de www.dsportmag.com  

 
 
 

Relação entre a Pressão e a RPM em 3ª Marcha 
[RPM] 

Pressão Twin-Scroll Convencional Diferença % 

5psi 3400 3800 400 11,76% 

10psi 4100 4400 300 7,32% 

15psi 4300 4700 400 9,30% 

20psi 4700 5000 300 6,38% 

25psi 4900 5300 400 8,16% 

30psi 5100 5400 300 5,88% 
 

Tabela 4: Rotações para atingir a pressão. Adaptado de www.dsportmag.com 
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Figura 51. Gráfico da rotação requerida para atingir a pressão. Adaptado de www.dsportmag.com  

5.2 Turbocompressor de Geometria Variável (VGT) 

As turbinas de geometria variável utilizam um sistema de aletas moveis que 

variam a relação A/R criando uma carcaça secundaria dentro da carcaça da turbina. 

Essas aletas, conhecida também como Vanes, direcionam o fluxo de ar de maneira 

variável, simulando carcaças de turbina de tamanhos diferentes, aperfeiçoando as 

curvas de torque e potência. Carcaças de turbina com o raio menor atingem a 

rotação de máxima eficiência mais rápida, porem em altas rotações do motor ela não 

consegue suprir a demanda de energia requerida pelo motor. Carcaças de turbina 

com raios maiores conseguem suprir a demanda requerida pelo motor em altas 

rotações, porem demora mais para atingir a rotação de máxima eficiência. Para 

minimizar esse efeito, os fabricantes criaram a turbina de geometria variável que em 

baixas rotações mantem as aletas fechadas para simular um raio menor e alcançar a 

velocidade de máxima eficiência mais rapidamente e conforme a rotação do motor 

aumenta, as aletas vão se abrindo para simular um raio maior e assim suprir a 

demanda de energia do compressor. 
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Figura 52. Abertura das aletas conforme a rotação aumenta. Adaptado de (LAINO, Rodrigo Vieira, 

2014)   

Em baixas rotações as aletas permanecem fechadas para simular um raio 

menor, assim o ar tende a encontrar-se com as pás do rotor da turbina de maneira 

tangencial, o que maximizam as transferências de energia. Conforme a rotação do 

motor aumenta, as aletas se abrem, simulando um raio maior, que faz com que os 

gases adentrem as pás do rotor de forma paralela, aumentando a capacidade de 

vazão da turbina e consequentemente reduzindo a contrapressão no coletor de 

escape.  
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Figura 53. Comparação do fluxo dos gases no rotor da turbina com as aletas fechadas e abertas. 

Adaptado de www.flatout.com.br  



72 

 

Mais uma vez devido ao alto custo dos materiais para a aplicação em 

motores a gasolina, as turbinas tinham aplicações restritas ao ciclo diesel. 

O controle de abertura e fechamento das aletas moveis podem ser feitas por 

atuadores pneumáticos ou eletrônicos. Ambos funcionam de forma análoga à 

wastegate, porem o braço de manivela move o prato onde as aletas são fixadas. 

Nesse sistema, o ângulo de abertura das aletas pode adquirir qualquer valor dentro 

do limite máximo e mínimo, o que elimina a necessidade da utilização de válvulas de 

controle de pressão.[18,19] 

 

Figura 54. Sistema de abertura e fechamento das aletas. Adaptado de (LAINO, Rodrigo Vieira, 2014)   

6.0 DIFERENTES MODOS DE INSTALAÇÃO DE 
TURBOCOMPRESSOR 

Há dois tipos principais de instalação de turbocompressores em motores, 

sendo eles o Twin-Turbo, onde dois turbos idênticos são montados em um motor 

porem sem interações entre si. O outro é o Biturbo, onde dois turbocompressores de 

tamanhos diferentes são montados em sequência em um mesmo motor. Nos 

próximos capítulos será detalhado cada um separadamente.  

6.1 Twin-Turbo 

Twin-turbo é um termo em inglês que significa turbos gêmeos, nesse 

sistema dois turbos idênticos são montados, um para cada conjunto de cilindros. 

Assim os turbocompressores operam cada um com a metade dos fluxos dos gases 
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de exaustão, assim a carcaça da turbina pode ser peque que não ira causar 

restrições ao fluxo em altas rotações, pois a quantidade de ar que passa será menor, 

e como a mesma é menor, chegaria a rotação de máxima eficiência mais 

rapidamente. 

O primeiro veiculo a ser comercializado com tal tecnologia foi o 1981 

Maserati Biturbo, que apesar do nome, tinha um motor V6 onde cada bancada de 

cilindro utilizava um turbocompressor. 

 

Figura 55. 1981 Maserati Biturbo. Adaptado de www.flatout.com.br  

Apesar de ser mais comum a utilização dessa maneira de montagem em 

motores em V, há também motores com cilindros em linha que também utilizam a 

tecnologia Twin-Turbo, como os BMW Twin-Turbo 
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Figura 56. Aplicação de um Twin-Turbo em um motor BMW. Adaptado de www.flatout.com.br  

Ao analisar a foto acima, podemos concluir que a montagem é feita de um 

turbocompressor nos três primeiros cilindros e outro turbocompressor igual nos 

outros três cilindros. O esquema de montagem abaixo representa o mesmo motor 

BMW.[20,25] 
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Figura 57. Esquema de montagem do motor BMW Twin-Turbo. Adaptado de www.autozine.org  

6.2 Biturbo 

O Biturbo também tem a função de diminuir o turbolag, mas nesse sistema é 

feita uma montagem sequencial dos turbocompressores. Um turbocompressor 

menor que age em baixas rotações e um turbocompressor maior para as rotações 

maiores. 
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Figura 58. Biturbo utilizado pela Volkswagen Amarok. Adaptado de www.flickr.com  

Com baixas rotações, uma das válvulas de saída se mantem fechada, assim 

os gases de escape passam pela primeira turbina, que é menor, fazendo com que 

ela gire e comprima o ar, e como a mesma é pequena, chega as rotações de 

máxima eficiência mais rapidamente, conforme a rotação do motor aumenta, 

fecham-se as duas válvulas de saída, assim os gases passam primeiro pelo 

turbocompressor menor e depois vão para o maior, assim o sistema consegue 

comprimir uma maior quantidade de ar. Um exemplo de aplicação desse sistema é o 

motor 2JZ do Toyota Supra. Seu esquema de montagem é demonstrado abaixo.[25] 
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Figura 59. Layout dos turbocompressores no motor 2JZ. Adaptado de www.flatout.com.br  

7.0 SIMULAÇÃO RICARDO WAVES 

Para estudo de uma aplicação pratica foi utilizado o software de analise 

dinâmica 1D de motores Wave, desenvolvido pela Ricardo Software, empresa 

especialista em desenvolvimento de softwares para analise de Powertrain e 

desenvolvimento de veículos. 

Para a simulação, foi utilizado um exemplo disponibilizado no próprio 

software de um motor Turbo 2.0L 4 cilindros, denominado GTDI 2.0, com as 

especificações técnicas conforme tabela abaixo. 

Especificações Valores 

Combustivel Gasolina 

Tempos 4 

Tipo de motor 4 em linha 

Deslocamento 2.0 L 

Injeção Injeção Direta 

Sistema de indução Turbocompressor convencional 

Valvulas por cilindro 4 

Diâmetro 82,5 mm 

Curso 92,8 mm 

Comprimento da biela 148 mm 

Taxa de compressão 9,6:1 

Potência 172 kW @ 5500 rpm 

Torque 350 Nm @ 1500-4500 rpm 

BSFC minimo 239 g/kW/hr 
 

Tabela 5: Especificações técnicas do motor 
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O teste foi baseado apenas na retirada do turbocompressor e na analise dos 

resultados no que tange a potencia, o torque, o consume especifico e a eficiência 

volumétrica. 

7.1 Simulação com turbocompressor 

O software disponibiliza um esquema de montagem conforme abaixo 

 

Figura 60.Layout do motor no software. 

Na simulação do motor turbo, foi apenas aberto o exemplo e simulado, não 

houve qualquer alteração. O motor utiliza o turbocompressor conforme tabela e 

mapas abaixo 



79 

 

 

Figura 61. Mapa de turbina do motor. 

 

Figura 62. Mapa de compressor do motor. 
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Os testes foram feitos conforme os requisitos abaixo 

Rotação 
[rpm] 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

Número de 
ciclos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Relação 
A/C 

12.1 12.1 12.4 12.5 12.7 13 13.3 14.1 14.3 14.3 14.3 14.3 

Duração da 
Combustão 
de 10% a 
90% [º] 

27 27 27 27 27 27 27 27 23 20.8 18.2 15 

Duração da 
combustão 
até 50% [º] 

9 11 11 12 14 14 18 20.5 21.5 20 21.5 21 

Rotação do 
Rotor do 

Compressor 
[rpm] 

155174 169188 167583 167891 168932 163312 161193 159896 157831 153777 151397 67091.5 

Ângulo de 
Abertura 

das 
Válvulas de 

Escape[] 

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

Ângulo de 
Abertura 

das 
Válvulas de 
Admissão 

[º] 

470.4 470.4 465.6 460.8 456 451.05 441 436.1 426.3 426.3 429.24 441 

Pressão 
Ambiente 

[bar] 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pressão no 
Coletor de 

Escape 
[bar] 

2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 

Ângulo de 
Injeção [º] 

365 365 375 380 390 400 410 420 435 450 465 465 

Duração da 
injeção [º] 

172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 

 
Tabela 6: Condições de teste 

Os resultados da simulação podem ser conferidos abaixo, numa ordem 
crescente de rotação, onde primeiro vem as especificações e resultados da turbina, 
logo em seguida as do motor. 
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Figura 63. Resultados da simulação do turbocompressor a 1000 rpm 
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Figura 64. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 1000 rpm 
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Figura 65. Resultados da simulação do turbocompressor a 1500 rpm 



84 

 

 
Figura 66. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 1500 rpm 
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Figura 67. Resultados da simulação do turbocompressor a 2000 rpm 
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Figura 68. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 2000 rpm 
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Figura 69. Resultados da simulação do turbocompressor a 2500 rpm 
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Figura 70. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 2500 rpm 
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Figura 71. Resultados da simulação do turbocompressor a 3000 rpm 
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Figura 72. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 3000 rpm 
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Figura 73. Resultados da simulação do turbocompressor a 3500 rpm 
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Figura 74. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 3500 rpm 
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Figura 75. Resultados da simulação do turbocompressor a 4000 rpm 
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Figura 76. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 4000 rpm 
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Figura 77. Resultados da simulação do turbocompressor a 4500 rpm 
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Figura 78. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 4500 rpm 
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Figura 79. Resultados da simulação do turbocompressor a 5000 rpm 
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Figura 80. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 5000 rpm 
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Figura 81. Resultados da simulação do turbocompressor a 5500 rpm 
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Figura 82. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 5500 rpm 
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Figura 83. Resultados da simulação do turbocompressor a 6000 rpm 
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Figura 84. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 6000 rpm 
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Figura 85. Resultados da simulação do turbocompressor a 6500 rpm 
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Figura 86. Resultados da simulação do motor com turbocompressor a 6500 rpm 

 

 
Para os resultados da simulação foram observados os valores de Torque, potencia, 
consumo especifico e eficiência volumétrica. Suas curvas são demonstradas abaixo 
Junto com a tabela com os valores. 
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Figura 87.Curva de potência do motor com turbocompressor. 

RPM kW 
6500 146,2681 

6000 168,9259 

5500 169,2476 

5000 167,4862 

4500 164,1149 

4000 146,523 

3500 128,2106 

3000 109,8978 

2500 91,5834 

2000 73,26661 

1500 54,95005 

1000 18,28002 

 
Tabela 7. Valores de potência do motor com turbocompressor nas rotações de teste 
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Figura 88.Curva de torque do motor com turbocompressor. 

RPM N*m 

6500 214,8866 

6000 268,8549 

5500 293,8549 

5000 319,8763 

4500 348,2637 

4000 349,7994 

3500 349,8076 

3000 349,8168 

2500 349,8238 

2000 349,8232 

1500 349,824 

1000 174,5621 

 
Tabela 8. Valores de torque do motor com turbocompressor nas rotações de teste 
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Figura 89.Curva de consumo especifico do motor com turbocompressor. 

RPM kg/kW/hr 

6500 0,347194 

6000 0,329215 

5500 0,306697 

5000 0,29397 

4500 0,281752 

4000 0,268379 

3500 0,262531 

3000 0,24861 

2500 0,243846 

2000 0,239751 

1500 0,242841 

1000 0,259888 

 
Tabela 9 Valores de consumo especifico do motor com turbocompressor nas rotações de teste 
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Figura 90.Curva de eficiência volumétrica do motor com turbocompressor. 

RPM   

6500 1,363787 

6000 1,617944 

5500 1,688284 

5000 1,77572 

4500 1,88261 

4000 1,843785 

3500 1,850707 

3000 1,873292 

2500 1,918018 

2000 1,925646 

1500 1,974505 

1000 0,984798 

 
Tabela 10. Valores de eficiência volumétrica do motor com turbocompressor nas rotações de teste. 
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Figura 91. Curvas do motor com o turbocompressor 
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7.2 Simulação sem turbocompressor 

O esquema de montagem ficou conforme abaixo 

 

Figura 92.Layout do motor sem turbocompressor no software. 

Na simulação do motor sem turbocompressor, foi apenas retirado o turbocompressor 
e simulado, não houve qualquer outra alteração. 

Os resultados da simulação podem ser conferidos abaixo, numa ordem 
crescente de rotação, onde primeiro vem as especificações e resultados da turbina, 
logo em seguida as do motor. 
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Figura 93. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 1000 rpm 
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Figura 94. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 1500 rpm 
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Figura 95. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 2000 rpm 
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Figura 96. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 2500 rpm 
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Figura 97. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 3000 rpm 
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Figura 98. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 3500 rpm 
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Figura 99. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 4000 rpm 
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Figura 100. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 4500 rpm 



119 

 

 
Figura 101. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 5000 rpm 
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Figura 102. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 5500 rpm 
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Figura 103. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 6000 rpm 
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Figura 104. Resultados da simulação do motor sem turbocompressor a 6500 rpm 

Para os resultados da simulação foram observados os valores de Torque, potência, 
consumo especifico e eficiência volumétrica. Suas curvas são demonstradas abaixo, 
junto com a tabela com os valores. 
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Figura 105.Curva de potência do motor sem o turbocompressor. 

RPM kW 

6500 75,82978 

6000 74,38255 

5500 73,65301 

5000 68,94278 

4500 64,74304 

4000 59,31721 

3500 51,33347 

3000 43,47209 

2500 37,11623 

2000 28,9403 

1500 22,12829 

1000 14,2016 

 
Tabela 11. Valores de potência do motor sem o turbocompressor nas rotações de teste 
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Figura 106.Curva de torque do motor sem o turbocompressor. 

RPM N*m 

6500 111,4037 

6000 118,3839 

5500 127,8797 

5000 131,6716 

4500 137,3896 

4000 141,61 

3500 140,0573 

3000 138,3765 

2500 141,7739 

2000 138,1803 

1500 140,8733 

1000 135,6156 

 
Tabela 12. Valores de torque do motor sem o turbocompressor nas rotações de teste 
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Figura 107.Curva de consumo especifico do motor sem turbocompressor. 

RPM kg/kW/hr 

6500 0,392473 

6000 0,37272 

5500 0,342381 

5000 0,326182 

4500 0,310377 

4000 0,292642 

3500 0,284633 

3000 0,268747 

2500 0,262235 

2000 0,256821 

1500 0,260015 

1000 0,266095 

 
Tabela 13. Valores de consumo especifico do motor sem turbocompressor para as rotações de teste 
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Figura 108.Curva de eficiência volumétrica para motor sem turbocompressor 

RPM   

6500 0,799237 

6000 0,806573 

5500 0,820189 

5000 0,811041 

4500 0,81814 

4000 0,813866 

3500 0,80098 

3000 0,792146 

2500 0,803444 

2000 0,766893 

1500 0,791351 

1000 0,779659 

 
Tabela 14. Valores de eficiência volumétrica do motor sem turbocompressor nas rotações de teste 
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Figura 109. Curvas do motor sem o turbocompressor 

7.3 Comparação dos resultados 

A comparação dos resultados demonstrou a enorme vantagem na utilização de 
turbocompressores para aumento da eficiência total de um motor de combustão 
interna ciclo otto 4 tempos. 
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Começando pela potência, vemos que houve uma diferença máxima de 99,37 kW 
entre o motor com o turbocompressor e o motor sem o turbocompressor, isso 
significa que há uma queda de 60, 55% de potência do motor turbo para o motor 
aspirado. Podemos analisar a diferença por toda a faixa de operação do motor, 
conforme a curva de potência e a tabela a seguir.  

 

Figura 110. Comparação das curvas de potência do motor com e sem turbocompressor. 

RPM 
kW 

(Turbo) 
kW (Sem 
Turbo) 

Diferença % 

6500 146,27 75,83 70,44 51,84 

6000 168,93 74,38 94,54 44,03 

5500 169,25 73,65 95,59 43,52 

5000 167,49 68,94 98,54 41,16 

4500 164,11 64,74 99,37 39,45 

4000 146,52 59,32 87,21 40,48 

3500 128,21 51,33 76,88 40,04 

3000 109,90 43,47 66,43 39,56 

2500 91,58 37,12 54,47 40,53 

2000 73,27 28,94 44,33 39,50 

1500 54,95 22,13 32,82 40,27 

1000 18,28 14,20 4,08 77,69 

 
Tabela 15. Comparação dos valores de potência para o motor com e sem turbocompressor nas 

rotações de teste 
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No caso do torque houve uma diferença máxima de 210,87 Nm, que apesar de não 
ser a maior diferença em valor absoluto, é a que representou a maior porcentagem 
de queda de torque em toda a faixa de operação, perdendo aproximadamente 
60,55% do torque. 

 

Figura 111.Comparação das curvas de torque do motor com e sem turbocompressor. 

RPM Nm(Turbo) Nm Diferença % 

6500 214,89 111,40 103,48 51,84 

6000 268,85 118,38 150,47 44,03 

5500 293,85 127,88 165,98 43,52 

5000 319,88 131,67 188,20 41,16 

4500 348,26 137,39 210,87 39,45 

4000 349,80 141,61 208,19 40,48 

3500 349,81 140,06 209,75 40,04 

3000 349,82 138,38 211,44 39,56 

2500 349,82 141,77 208,05 40,53 

2000 349,82 138,18 211,64 39,50 

1500 349,82 140,87 208,95 40,27 

1000 174,56 135,62 38,95 77,69 

 
Tabela 16. Comparação dos valores de torque para o motor com e sem turbocompressor nas 

rotações de teste. 
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Na comparação do consumo especifico de combustível, houve uma diferença 
máxima de -0,0435 kg/kW/hr, que assim como no torque, não é a maior diferença 
absoluta entre os consumos, porem o com a maior porcentagem de diferença, tendo 
uma aumento de 13,21%. Os valores estão negativos, pois se consume mais 
combustível no motor sem turbocompressor do que no motor com turbocompressor.  

 

Figura 112. Comparação das curvas de consumo do motor com e sem turbocompressor. 

RPM 
kg/kW/hr 

Turbo kg/kW/hr Diferença % 

6500 0,35 0,39 -0,0453 113,04 

6000 0,33 0,37 -0,0435 113,21 

5500 0,31 0,34 -0,0357 111,64 

5000 0,29 0,33 -0,0322 110,96 

4500 0,28 0,31 -0,0286 110,16 

4000 0,27 0,29 -0,0243 109,04 

3500 0,26 0,28 -0,0221 108,42 

3000 0,25 0,27 -0,0201 108,10 

2500 0,24 0,26 -0,0184 107,54 

2000 0,24 0,26 -0,0171 107,12 

1500 0,24 0,26 -0,0172 107,07 

1000 0,26 0,27 -0,0062 102,39 

 
Tabela 17. Comparação dos valores de consumo especifico para o motor com e sem 

turbocompressor nas rotações de teste. 
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Na eficiência volumétrica é onde se encontram as maiores diferenças entre o motor 
com o turbocompressor e sem o turbocompressor. Uma diferença de 1,16 na 
eficiência volumétrica demonstra que sem o turbocompressor um motor pode perder 
aproximadamente 60,17% de eficiência volumétrica. 

 

 Figura 113. Comparação das curvas de eficiência volumétrica do motor com e sem turbocompressor.  

RPM Turbo SemTurbo Diferença % 

6500 1,36 0,80 0,56 58,60 

6000 1,62 0,81 0,81 49,85 

5500 1,69 0,82 0,87 48,58 

5000 1,78 0,81 0,96 45,67 

4500 1,88 0,82 1,06 43,46 

4000 1,84 0,81 1,03 44,14 

3500 1,85 0,80 1,05 43,28 

3000 1,87 0,79 1,08 42,29 

2500 1,92 0,80 1,11 41,89 

2000 1,93 0,77 1,16 39,83 

1500 1,97 0,79 1,18 40,08 

1000 0,98 0,78 0,21 79,17 

 
Tabela 18. Comparação dos valores de eficiência volumétrica para o motor com e sem 

turbocompressor nas rotações de teste. 
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CONCLUSÃO 

 
O turbocompressor se mostrou, através da analise dos testes apresentados 

nesse trabalho, uma importante tecnologia para melhorias na eficiência de motores 
de combustão interna. O Turbocompressor com carcaça de turbina Twin-Scroll se 
mostrou 10% mais rápido na prova de aceleração, o que resultou em uma distancia 
equivalente a três vezes o comprimento do veiculo entre o carro com o Twin-Scroll e 
o carro com a carcaça de turbina convencional. Já na analise da simulação 
constatou-se que o motor com o turbocompressor tem até 60,17% mais eficiência 
volumétrica que o motor sem o turbocompressor. Com uma menor eficiência 
volumétrica, menos ar adentra na câmara de combustão, o que ocasiona uma 
queima menos eficiente, gastando assim mais combustível. O consumo especifico 
de combustível do motor com turbocompressor foi 13% menor que o motor sem o 
turbocompressor. Além do consumo menor, o motor com turbocompressor 
apresentou torque e potência até 60% maior que o motor sem o turbocompressor.  
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PROPOSTAS FUTURAS 

 
Devido ao ressurgimento dos turbocompressores no mercado de automóveis 

de passeio, estudos que, assim como esse, visam à compreensão de seu 

funcionamento e utilização faz-se imprescindível, tais como: 

 Eficiência do turbocompressor com e sem intercooler; 

 Gerenciamento eletrônico de motores turbo; 

 Análise de Modo e Efeito de Falha de um turbocompressor; 

 Alterações na dirigibilidade de um veículo após a instalação de um 

turbocompressor; 

 Adequação de Powertrain para motores turbo visando economia de 

combustível. 
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