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Resumo 

Realizar ensaios experimentais durante uma pesquisa é um processo que demanda tempo e 

recursos financeiros, sendo importante o uso de ferramentas como programas computacionais 

ou metodologias de cálculo teórica que permita encontrar resultados mais próximos dos reais, 

representando uma redução de tempo e custo da pesquisa. No desenvolvimento de motores, 

estudos do ciclo termodinâmico através da curva de pressão no interior do cilindro são de 

fundamental importância para melhorar o processo de combustão. Este trabalho apresenta um 

estudo avaliativo e comparativo entre o cálculo térmico de um motor de combustão interna, 

com resultados obtidos a partir de simulações no software Siciclo e com resultados obtidos a 

partir de ensaios experimentais. O cálculo térmico é baseado na Primeira Lei da Termodinâmica 

e foi desenvolvido em uma planilha eletrônica. O Siciclo é um software que foi desenvolvido 

em um ambiente acadêmico, que consiste na simulação das curvas de pressão e temperatura no 

interior do motor a partir de uma lei de combustão imposta e mediante solução da Primeira Lei 

da Termodinâmica. Os ensaios experimentais foram realizados na bancada de teste TD200 da 

TecQuipment que consiste em um motor monocilíndrico ciclo Otto acoplado em um 

dinamômetro hidráulico. O motor é instrumentado com um transdutor de pressão, um 

codificador de ângulo de manivela e termopares. A curva de pressão no interior da câmara de 

combustão e a curva característica exterior da velocidade obtida por cada método foram 

comparadas, objetivando a verificação da exatidão dos resultados teóricos e simulados em 

relação aos resultados reais. O cálculo térmico sobrestimou a pressão máxima em 44%, 

principalmente devido a consideração de combustão instantânea a volume constante, enquanto 

o Siciclo, principalmente por adotar a lei de queima de Wiebe, sobrestimou a pressão máxima 

em 2%. A partir dos dados de pressão, foram feitas análises justificando as diferenças na curva 

característica exterior da velocidade. 

 

Palavras-chave: Cálculo térmico, simulação, ensaio experimental, curva de pressão, curva de 

desempenho. 

  



 

 

Abstract 

Performing experimental tests during a research is a process that takes time and financial 

resources, so it is important to use tools, such as software or theoretical calculation 

methodologies, in order to get results as closer as possible to the reality, which leads to 

reduction in cost and time in the research. In engine development, studies of the thermodynamic 

cycle using the pressure curve inside the cylinder is fundamental to optimize the combustion 

process. This paper presents an evaluative and comparative study between the thermal 

calculation of an internal combustion engine, regarding results obtained from simulations in 

Siciclo software and results obtained from experimental tests. The thermal calculation is based 

on the First Law of Thermodynamics and was developed in a spreadsheet. The Siciclo is a 

software that was developed in an academic environment, that simulates pressure and 

temperature curves inside the engine from an imposed combustion law and the solution of the 

First Law of Thermodynamics. Experimental tests were performed in the TecQuipment TD200 

test bed which consists of a single cylinder engine coupled to a hydraulic dynamometer. The 

engine is instrumented with a pressure transducer, an encoder crank angle and thermocouples. 

The pressure curve inside the combustion chamber and the performance curve obtained by each 

method were compared, in order to verify the accuracy of the theoretical and simulated results 

in relation to actual results. The thermal calculation overestimated the maximum pressure by 

44%, mainly due to consideration of spontaneous combustion at constant volume, while the 

Siciclo, adopting the Wiebe burning law, overestimated the maximum pressure in 2%. 

Evaluating the pressure data, analysis justifying the differences in the performance curve were 

made. 

 

Keywords: Thermal calculation, simulation, experimental test, pressure curve, performance 

curve. 
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1 Introdução 

 Pesquisas em motores vem sendo desenvolvidas ao longo dos anos e continuam até os 

dias atuais sendo uma área desafiadora e com grandes oportunidades. Isso é justificado devido 

à forte dependência da sociedade em relação aos motores de combustão interna (MCI) para o 

transporte (em diversas modalidades, por exemplo, rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo), 

comércio e geração de energia. Dado sua diversidade de aplicação, até mesmo pequenas 

melhorias em sua eficiência representam um grande impacto, seja na economia ou no meio 

ambiente (REITZ, 2013). 

 Os principais desafios no desenvolvimento de motores de combustão interna são as 

reduções das emissões de poluentes e do consumo de combustível (PAYRI et al., 2011). Na 

literatura são encontradas diversas propostas com essa finalidade, por exemplo: sistema de 

injeção de combustível de alta pressão, injeção múltipla, alta pressão de alimentação, 

recirculação dos gases de exaustão (EGR - Exhaust gas recirculation), comando de válvula 

variável, altas taxas de swirl e novos combustíveis mais limpos. Diante da variedade de 

possibilidades e a necessidade do setor automotivo por resultados em curto espaço de tempo, a 

modelagem é uma excelente ferramenta que proporciona resultados prévios confiáveis, que 

podem representar uma economia de tempo e recurso no desenvolvimento do produto. Não que 

a simulação elimine a necessidade da realização de ensaios ou a montagem de um protótipo, 

mas pode-se reduzir a quantidade de testes, o que reflete em uma redução de custos. 

 Mesmo após anos de desenvolvimento o processo de combustão do motor ainda 

apresenta oportunidades para novas descobertas, sendo a modelagem e a simulação 

computacional, ferramentas valiosas para um melhor entendimento desse e de outros 

fenômenos que ocorrem no motor, contribuindo significativamente no seu desenvolvimento e 

no cumprimento aos diferentes objetivos. 

 Modelos ideais fornecem a maneira mais simples de reproduzir os ciclos do MCI, mas 

geralmente não representam com precisão suficiente o comportamento real do motor, sendo 

uma alternativa adequada para aplicações de pesquisa e desenvolvimento a modelagem 

termodinâmica zero-dimensional (0D) adotando algumas hipóteses simplificadoras (PAYRI et 

al., 2011). A modelagem fornece uma previsão da pressão e temperatura na câmara de 

combustão, que por sua vez são dados necessários para a previsão de características de 

funcionamento do motor. 

 Essa dissertação foi dividida em capítulos. O capítulo 2 é uma revisão bibliográfica da 

literatura encontrada principalmente no banco de dados do periódico CAPES e em trabalhos de 
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livre acesso encontrados na internet. O capítulo 3 demonstra a fundamentação em que a 

metodologia do cálculo térmico, objetivo de estudo dessa dissertação, se baseia. O capítulo 4 

apresenta como foi realizado o cálculo térmico através da metodologia avaliada nessa 

dissertação, como foi simulado usando o programa Siciclo e como foram feitos os ensaios. O 

capítulo 5 apresenta os resultados encontrados no cálculo térmico e no Siciclo comparados com 

os dados experimentais. O capítulo 6 traz as conclusões encontradas nesse estudo e as sugestões 

para melhoria da metodologia avaliada. 

1.1 Objetivos 

 Nesse trabalho serão avaliados e comparados os resultados do cálculo térmico teórico 

realizado para um motor de combustão interna ciclo Otto com os resultados do software 

acadêmico (Siciclo), e os resultados de ensaios experimentais, realizados em bancada de teste 

(TecQuipment TD200), pretendendo com isso: 

 Desenvolver um melhor entendimento dos processos em estudo; 

 Validar a metodologia do cálculo térmico teórico; 

 Avaliar a metodologia do cálculo térmico teórico e o Siciclo, através de comparação 

com resultados experimentais, determinando o melhor modelo para predição de 

potência, torque, consumo específico e pressão no interior da câmara de combustão; 

 Comparar os fundamentos da metodologia do cálculo térmico teórico, com trabalhos 

publicados na literatura, para poder identificar o efeito das diferenças encontradas nas 

metodologias nos resultados gerados e assim, se possível propor melhorias na 

metodologia estudada; 

 Disponibilizar na literatura mais uma ferramenta de modelagem, entre as diversas já 

disponíveis, para o estudo do ciclo termodinâmico dos motores. 

1.2 Justificativa 

 A combustão no motor tem sido objeto de muitos estudos há algum tempo e várias 

técnicas têm sido desenvolvidas para analisar esse processo. A pressão no cilindro do motor é 

uma variável necessária para análise da combustão interna. Para o desenvolvimento de motores 

com alta performance, estudos do ciclo termodinâmico através da curva de pressão são de 

fundamental importância para a otimização do processo de combustão. Dentre esses estudos 

destacamos a taxa de liberação de energia, a velocidade da frente da chama, a fração de massa 

queimada e o cálculo da potência indicada. Em virtude dos argumentos apresentados, fica 

evidente a importância do levantamento da curva de pressão e sua aplicação na avaliação de 
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desempenho e no desenvolvimento de motores de combustão interna com alto desempenho, 

baixos níveis de consumo e emissões de poluentes. 

  



23 

 

 

 

2 Revisão bibliográfica 

 A modelagem de MCI é um trabalho multidisciplinar que engloba termodinâmica, 

mecânica dos fluidos, transferência de calor, reações químicas, entre elas a combustão, análise 

matemática e métodos numéricos. Na literatura, são encontrados diferentes níveis de 

aproximação para a modelagem de MCI, do simples ciclo padrão a ar até os complexos modelos 

3D (LÓPEZ e NIGRO, 2010). A revisão bibliográfica feita abordou trabalhos com estudos mais 

aprofundados do que o proposto nessa dissertação com a finalidade de ilustrar as diversas 

modelagem publicadas na literatura, comprovando López e Nigro (2010). 

2.1 Classificação dos modelos de combustão em motores 

 Uma das principais referências na literatura para modelos de combustão em motores, 

classifica os modelos em: zero-dimensionais, quasi-dimensionais e multidimensionais 

(HEYWOOD, 1980, apud MELO, 2007, p. 7). Os modelos zero-dimensionais e quasi-

dimensionais podem ser encontrados na literatura como termodinâmico ou fenomenológico. 

 Como encontrado em Melo (2007), os modelos zero-dimensionais são baseados na 

Primeira Lei da Termodinâmica, sendo o tempo a única variável independente. Os modelos 

quasi-dimensionais utilizam a taxa de queima de um submodelo físico para estudo do atraso de 

ignição e evolução da combustão. Os gases do cilindro podem ser divididos em mais de uma 

zona e adotada a hipótese de frente de chama esférica para o cálculo da sua velocidade. Esse 

tipo de modelagem permite estudar as emissões. Os modelos multidimensionais são baseados 

em equações diferenciais ordinárias da conservação da massa, energia, quantidade de 

movimento e espécies. São usados para estudos detalhados do escoamento da mistura 

ar/combustível e da geometria da frente de chama. Pode ser utilizado neles submodelos zero-

dimensionais ou quasi-dimensionais. 

2.2 Modelagem zero-dimensional 

 Em Melo (2007) foi desenvolvido um código computacional em MATHEMATICA do 

modelo zero-dimensional e validado através de ensaios em um motor do ciclo Otto tipo flex-

fuel, funcionando com gasolina, álcool e gás natural.  

 Neste modelo, a fração de massa queimada do combustível (𝑋(𝜃)) na câmara de 

combustão é representada pela equação de Wiebe, adotando valores dos coeficientes a e m 

publicados na literatura e posteriormente adequando-os com os resultados obtidos 

experimentalmente. Para o equacionamento termodinâmico, é adotado comportamento de gás 

perfeito e a Primeira Lei da Termodinâmica, ambos por unidade de ângulo de eixo de manivela 

𝑑(𝜃), aplicado nos processos de compressão, combustão e expansão no intervalo em que as 
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válvulas de admissão e de escape se encontram fechadas. Para a transferência de calor pela 

parede do cilindro é usado a Lei de Resfriamento de Newton, também por unidade de ângulo 

de manivela. O coeficiente de transferência de calor é calculado pela equação de Woschni, 

aplicando um fator de correção. A manipulação termodinâmica resulta em cinco equações 

diferenciais ordinárias, que resolvidas simultaneamente prediz a evolução do estado 

termodinâmico da mistura ar/combustível no interior da câmara de combustão. A razão de 

calores específicos (𝑘) adotada varia com a temperatura e com o ângulo do eixo de manivelas. 

Para o cálculo do calor específico a pressão constante (𝑐𝑝) é usada uma equação polinomial do 

tipo logaritmo de 5º grau. Esse cálculo é realizado antes, durante e depois da combustão, 

desprezando-se os resíduos da combustão na etapa antecedente, assumido transformação linear 

dos reagentes em produtos durante a combustão e considerando só as substâncias que compõem 

os produtos na etapa posterior. Outras hipóteses adotadas neste trabalho são: câmara de 

combustão perfeitamente vedada (sem blow by), efeitos de turbulência não considerados, 

pressão uniforme em toda a câmara, distribuição uniforme da mistura admitida na câmara de 

combustão com queima simultânea em todos os pontos, temperatura da parede constante com 

valores distintos em cada ponto de operação do motor e eficiência da combustão de 87%. 

 O programa apresentou resultados satisfatórios e baixo tempo de processamento, em 

torno de um minuto. Em todas as condições testadas o valor da pressão máxima simulada foi 

no máximo 4% maior ou menor do que o experimental. Na Figura 1, para a condição de rotação 

de 1500 𝑟𝑝𝑚 e torque de 50 Nm, o valor da pressão máxima simulada foi 2,5% menor do que 

a pressão máxima experimental. Com esse código ainda foi avaliado o desempenho do motor 

com cada tipo de combustível, comparando a fração de massa queimada, a temperatura no 

interior do cilindro, o trabalho realizado, o calor perdido pela parede, o calor aparente e o 

consumo específico. 
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Figura 1 – Curva de pressão em função de 𝜃 para gasolina na rotação de 1500 𝑟𝑝𝑚 e torque de 50 𝑁𝑚. 

Fonte: Melo, 2007, p. 101. 

 Gogoi e Baruah (2010) apresentaram um modelo de simulação do ciclo termodinâmico, 

baseado na modelagem zero-dimensional de uma zona. O modelo foi aplicado para avaliar o 

desempenho de um motor diesel quando alimentado com diesel e misturas de biodiesel de 

Karanja oil. As hipóteses adotadas são as típicas desse tipo de modelagem, sendo elas: 

uniformidade espacial da pressão, temperatura e composição do conteúdo do cilindro a cada 

ângulo de manivela; mistura ar/combustível pobre; expressões polinomiais para o cálculo do 

calor especifico, energia interna e entalpia em função da temperatura. A Primeira Lei da 

Termodinâmica é aplicada no intervalo do ciclo fechado, do fechamento da válvula de admissão 

(FVA) até a abertura da válvula de escapamento (AVE). É considerado o atraso de ignição 

proposto por Ramadhas (2006 apud GOGOI e BARUAL, 2010, p. 1319). Para representar a 

combustão é usada a função de Wiebe e para transferência de calor a equação de Annand. 

Também é considerado uma taxa de fluxo de massa através das válvulas, aplicando para cada 

válvula a equação de energia isoladamente. Na Figura 2, é mostrado a potência de freio para os 

quatro combustíveis, que apresentaram a mesma tendência que Rehman et al. (2007 apud 

GOGOI e BARUAL, 2010, p. 1320) que realizaram ensaios experimentais. Assim foi 

considerado que o modelo teve sucesso em prever corretamente a tendência para a potência de 

freio e eficiência térmica de freio em várias velocidades e taxa de compressão. 
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Figura 2 – Potência de freio x Velocidade para taxa de compressão de 17,5. 

Fonte: Adaptado de Gogoi e Barual, 2010, p. 1321. 

 López e Nigro (2010) implementaram um código computacional na linguagem 

PYTHON do modelo zero-dimensional/unidimensional capaz de simular motores Otto e Diesel, 

2 e 4 tempos, multi-cilindros, multiválvulas, naturalmente aspirados, turbo alimentados e com 

diferentes geometrias da câmara de combustão.  

 A modelagem matemática é subdividida em 4 modelos. Para modelar tubos e manifolds 

(coletores de admissão e exaustão) são usadas equações de fluxo transiente unidimensional. 

Para modelar o cilindro é aplicado a conservação da massa e a Primeira Lei da Termodinâmica, 

considerando a carga homogênea se comportando como gases ideais ao longo do tempo e ainda 

submodelos para a geometria da câmara de combustão, transferência de calor, liberação de calor 

(para ciclo Otto é usada a função de Wiebe e para ciclo Diesel é usado a função dupla de Wiebe) 

e atraso de ignição. Para modelar a limpeza do cilindro é usado Blair (1990 apud LÓPEZ E 

NIGRO, 2010, p,178). Para modelar a taxa de fluxo através das válvulas de admissão e exaustão 

é feito uma analogia com o fluxo permanente através de bocais convergentes. As junções dos 

tubos são modeladas de acordo com Corberan (1992 apud LÓPEZ e NIGRO, 2010, p. 178). 

 Para validar o código foram comparados seus resultados com dados obtidos de motores 

de ignição por centelha de 2 e 4 tempos, e de motores de ignição por compressão de 4 tempos, 

comparando potência indicada, torque indicado, pressão média efetiva indicada, rendimento, 

consumo especifico de combustível e a pressão máxima com seu respectivo ângulo de 

ocorrência. Os resultados foram considerados pelos autores de bom acordo em comparação com 

os dados experimentais, sendo os erros dentro das margens de erros típicos para esse tipo de 

modelagem. 
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 Payri et al. (2011) descreveram e validaram um modelo termodinâmico zero-

dimensional (0D) de uma zona, adotando as seguintes hipóteses: pressão uniforme na câmara, 

consideração de 3 espécies (ar, vapor de combustível e produtos da combustão 

estequiométrica), comportamento de gás perfeito, calores específicos dependentes da 

temperatura e composição do gás, energia interna calculada assumindo temperatura média 

uniforme na câmara, transferência de calor para as paredes da câmara, perdas por blow-by, 

injeção de combustível e deformação do motor. A Primeira Lei da Termodinâmica é aplicada 

entre o fechamento da válvula de admissão e a abertura da válvula de escape, considerando a 

câmara de combustão como um sistema aberto, pois é considerado as perdas por blow-by e a 

injeção de combustível (representada pela massa de combustível evaporada). Para o balanço de 

massa deve ser considerado que o conteúdo do cilindro após o fechamento da válvula de 

admissão é composto pela soma das massas de ar fresco, de recirculação dos gases de exaustão 

e do gás residual do ciclo anterior menos a massa perdida durante o período de sobreposição 

das válvulas. As massas de entrada e de recirculação dos gases de exaustão são obtidas de 

medidas experimentais, enquanto a massa residual e da sobreposição das válvulas são 

calculadas pelo modelo descrito em Payri et al. (2007 apud PAYRI et al., 2011, p. 4635). O 

submodelo de blow-by é definido pela equação de bocal adiabático. O submodelo da taxa de 

liberação de calor é baseado em várias funções de Wiebe para as fases da injeção piloto, pré-

mistura, difusão e atraso da combustão. O submodelo do volume instantâneo no cilindro é 

calculado como a adição do volume da câmara de combustão, o volume instantâneo deslocado 

e a deformação devido a pressão e forças inerciais. O submodelo para transferência de calor 

considera a convecção usando uma variação da expressão proposta por Woschni para 

coeficiente de transferência de calor. As medidas experimentais foram realizadas em um motor 

diesel acoplado a um dinamômetro elétrico com interface com um sistema da empresa AVL. 

As constantes dos submodelos foram ajustadas com as medidas experimentais. A evolução da 

pressão no cilindro e a taxa de liberação de calor obtidas pelo modelo quando comparadas com 

a experimental para injeção simples, injeção múltipla e com recirculação dos gases de exaustão 

(EGR – Exhaust gas recirculation) com duas injeções foram consideradas boas pelos autores, 

como pode ser verificado na Figura 3. 
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Figura 3 – Pressão e taxa de liberação de calor (simulada e experimental) para velocidade de 3000 𝑟𝑝𝑚, torque 

de 280 𝑁𝑚 (100% de carga) e duas injeções. 

Fonte: Adaptado de Payri et al., 2011, p. 4638. 

 Zueco (2011) desenvolveu o código base de um software em C++ e a interface gráfica 

do usuário foi programada em Qt, para fins educacionais, que permite realizar simulações 

computacionais para examinar os ciclos termodinâmicos aplicados a motores de combustão 

interna ciclo Otto e Diesel. Os ciclos termodinâmicos simulados envolvem compressão 

(isentrópica ou politrópica), combustão (a volume ou pressão constante), expansão (isentrópica 

ou politrópica) e a exaustão a volume constante para retornar a pressão original. Alguns 

conceitos adotados pelo código são: gases perfeitos, gases ideais, mistura ar/combustível, 

processos isentrópicos e politrópicos, coeficiente de excesso de ar, combustão e eficiência 

térmica. Atualmente, ele contém os seguintes ciclos idealizados, dependendo do processo de 

combustão: ciclo a volume constante (Otto), ciclo a pressão constante (Diesel) e ciclo a pressão 

limitada. O processo de combustão é tratado equivalente a um processo de transferência de 

calor. O ciclo mais básico é o de adição de calor a volume constante, tipicamente conhecido 

como ciclo Otto, em que a combustão é modelada como ocorrendo instantaneamente. Existem 

softwares para resolver os mesmos problemas usando modelos de combustão mais complexos, 

com uma taxa de liberação de calor arbitrária, onde a adição de calor devido a combustão é 

dada em função do ângulo do virabrequim, seguido por modelos que incorporam a transferência 

de calor para as paredes do cilindro, e gases fluindo através dos anéis do pistão. Nesses modelos, 
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o estado termodinâmico em cada ângulo de manivela é expresso como uma equação diferencial. 

A próxima versão desse software irá incorporar esses modelos. 

 No programa, existem 3 diferentes tipos de fluidos de trabalho disponíveis para esses 

ciclos: gás ideal com calores específicos constantes (gás perfeito), gás ideal com calores 

específicos variáveis e mistura de gás ar/combustível com calores específicos variáveis. 

 O programa tem a habilidade de usar tabelas para determinar as propriedades do fluido 

considerado, gás ideal em que o calor específico é dependente da temperatura ou ar/combustível 

(gasolina ou diesel). As propriedades são energia interna, entalpia e entropia, em função da 

temperatura, para diferentes valores de coeficientes de excesso de ar. 

 Com o software, é possível variar parâmetros típicos de motores como deslocamento, 

razão de compressão, fornecimento de combustível, tipo de combustível, poder calorífico 

inferior, massa de fluido, coeficiente de excesso de ar, coeficientes politrópicos e algumas 

propriedades termodinâmicas (condições no começo da compressão). A intenção é permitir a 

determinação rápida do efeito das variáveis principais no desemepnho e eficiência do motor. 

As equações são resolvidas algebricamente por meio de expressões analíticas que fornecem 

soluções completas de todos os parâmetros importantes do ciclo motor: eficiência, trabalho, 

pressão média, trocas de calor e outros. As determinações desses parâmetros requerem somente 

a solução das equações de energia e estado. 

 O software fornece eficiência, trabalho líquido, trabalho de compressão e expansão, 

calor de compressão e expansão, calor de exaustão, pressão média indicada, deslocamento, 

razão de compressão, coeficientes politrópicos, e propriedades termodinâmicas do fluido. 

 Para demonstrar a sua eficácia e resultados, a aplicação do software em um exemplo é 

apresentado na Figura 4, para avaliar os efeitos dos coeficientes politrópicos (𝑛12 e 𝑛34) com 

uma razão de compressão de 12: 1, coeficiente de excesso de ar 𝜆 = 1,2, poder calorifico 

inferior 𝐻𝑓 = 10000 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑘𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙⁄ , temperatura ao final da admissão de 𝑇1 = 300 𝐾 e 

pressão ao final da admissão de 𝑃1 = 1 𝑏𝑎𝑟. Quando 𝑛12 aumenta, a eficiência e a pressão 

média indicada aumenta. Se 𝑛34 diminui, a eficiência e a pressão média indicada aumenta. No 

entanto, esses últimos efeitos não são reais, porque o processo de compressão aumenta a energia 

interna e assim trabalho de compressão é consumido, enquanto no processo de expansão a 

energia interna diminui e trabalho de expansão é gerado. Em conformidade com as leis da 

termodinâmica, em ambos processos, uma transferência de calor ocorre na direção do ambiente, 

então os coeficientes politrópicos devem ser 𝑛12 < 𝛾12 = 1,35 e 𝑛34 > 𝛾34 = 1,25. O software 
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fornece o melhor desempenho do motor e determina se os resultados são reais ou não, por meio 

de simples comparação. 

 
Figura 4 –Ciclo Otto (mistura ar/combustível): efeitos do coeficiente politrópico. 

Fonte: Adaptado de Zueco, 2011, p. 110. 

2.3 Modelagem quasi-dimensional 

 Sezer e Bilgin (2008) avaliaram um modelo quasi-dimensional baseado no modelo de 

Ferguson. As equações de governo são derivadas da Primeira Lei da Termodinâmica, 

assumindo que o conteúdo do cilindro obedece a lei de gás ideal. A combustão é dividida em 

duas zonas (queimada e não queimada) com distribuição uniforme de pressão para as duas 

zonas, mas com temperatura uniforme e composição homogênea própria de cada zona. O 

processo da combustão é simulado considerando a propagação de chama turbulenta, com frente 

de chama esférica, sendo a taxa de massa queimada proporcional a área da frente de chama e 

da velocidade de chama. As relações usadas são as apresentadas por Blizard e Keck (1974 apud 

SEZER e BILGIN, 2008, p. 3112), Keck (1982 apud SEZER e BILGIN, 2008, p. 3112), 

Tabaczynski et al. (1977 e 1980 apud SEZER e BILGIN, 2008, p. 3112) e Bayraktar e Durgun 

(2003 apud SEZER e BILGIN, 2008, p. 3112). Para a velocidade de chama laminar é usada a 

equação desenvolvida por Gülder (1984 apud SEZER e BILGIN, 2008, p. 3112). As relações 

matemáticas para dados geométricos são dependentes do volume inflamado, área da superfície 

da chama, área da superfície de transferência de calor, altura da câmara de combustão e raio da 

chama. Os processos de admissão e exaustão são computados pelo método aproximado dado 

por Bayraktar e Durgun (2003 apud SEZER e BILGIN, 2008, p. 3114) e os processos de 

compressão, combustão e exaustão são computados a partir das relações obtidas da Primeira 

Lei da Termodinâmica. 
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 A partir do modelo estudado, Sezer e Bilgin (2008) escreveram um código 

computacional, usando a sub-rotina de DVERK para a solução das equações e sub-rotinas do 

Fortran desenvolvidas por Ferguson para computar a composição e propriedades 

termodinâmicas do conteúdo do cilindro. Para demonstrar a confiabilidade do modelo estudado, 

a pressão do cilindro prevista foi comparada com dados experimentais obtidos por Rakopoulos 

(1993), apresentando boa concordância, como pode ser visto na Figura 5. Assim, o modelo foi 

considerado com nível suficiente de confiança para a análise de desempenho do motor e para 

investigações paramétricas. 

 
Figura 5 – Comparação da pressão do cilindro computada e experimental. 

Fonte: Adaptado de Sezer e Bilgin, 2008, p. 3118. 

 Lounici et al. (2011) consideram o modelo de duas zonas uma das ferramentas mais 

interessantes de simulação de motor, especialmente para motores de ignição por centelha, mas 

ressaltam que a pertinência da simulação depende da exatidão do modelo de transferência de 

calor. Alegando ausência de estudos disponíveis na literatura a respeito do efeito da escolha dos 

diferentes modelos de transferência de calor no resultado da simulação, os autores realizaram 

um estudo para investigar o efeito da escolha das correlações de transferência de calor, nos 

resultados de um modelo termodinâmico de duas zonas aplicado em um motor de IC abastecido 

com gás natural. Na realização do estudo foram feitas simulações computacionais e medidas 

experimentais para comparação e validação. Os autores realizaram o estudo para o gás natural 

por considerarem um dos mais interessantes e promissores combustíveis alternativos para MCI, 

a fim de satisfazer condições econômicas e ambientais. 

 O modelo adotado no trabalho apresenta as seguintes hipóteses e aproximações: o 

conteúdo do cilindro é espacialmente homogêneo em termos de composição e propriedades 
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durante os processos de admissão, compressão, expansão e exaustão; para o processo de 

combustão, duas zonas (queimadas e não queimadas) separadas por uma chama fina 

infinitesimal, cada uma espacialmente homogênea, são usadas; até o início da combustão, o 

modelo é de uma zona e não sofre nenhuma reação pré-chama; todos os gases são considerados 

gases ideais durante o ciclo termodinâmico do motor. Propriedades termodinâmicas são 

determinadas assumindo comportamento de gás ideal para a mistura ar/gás-natural. A variação 

da temperatura é levada em conta por meio da expressão polinomial da NASA para cada gás; a 

pressão no cilindro é assumida para ser a mesma para as zonas queimadas e não queimadas; a 

transferência de calor entre as duas zonas é desprezível; a temperatura da parede é assumida 

para ser uniforme e constante; todos os efeitos de crevice são ignorados e o blow-by é assumido 

para ser zero. 

 As equações principais que governam o modelo de duas zonas são a equação da 

conservação da energia, a equação de gás ideal, a conservação da massa, a evolução dos 

volumes e diferentes submodelos (combustão, transferência de calor, transferência de massa e 

formação de poluentes) permitindo a simulação do ciclo termodinâmico. O submodelo de 

combustão é a função de Wiebe, que determina a taxa de queima. O submodelo de transferência 

de calor é a Lei de Resfriamento de Newton, avaliando as correlações de Eichelberg, Woschni, 

Hohenberg, Sitkei e Annand para determinação do coeficiente de transferência de calor. 

 Um programa de computador foi desenvolvido para resolver as equações precedentes, 

que produzem um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Para a 

integração numérica do sistema, durante o processo de combustão com o ângulo de manivela 

como variável independente é usado o método tipo Runge-Kutta, determinando as variáveis 

massa, volume, pressão e temperatura. Para comparação e validação, a pressão no cilindro foi 

comparada com dados obtidos experimentalmente. A pressão foi escolhida como parâmetro 

comparativo por ser um dos principais resultados obtidos pelos modelos de simulação e também 

por ser a base de cálculo de outros parâmetros de desempenho. A relação de Hohenberg resultou 

no resultado mais próximo do experimental, como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 – Comparação da pressão do cilindro para diferentes correlações. 

Fonte: Adaptado de Lounici et al., 2011, p. 324. 

 Analisando a curva de pressão obtida quando usada a correlação de Woschni e 

Hohenberg, o resultado apresentou coerência, uma vez que Hohenberg foi desenvolvida 

baseada em falhas identificadas em Woschni. A Tabela 1 apresenta um resumo, na visão dos 

autores, em relação a precisão, manuseio, tempo de cálculo e a necessidade de realizar ajustes 

das correlações avaliadas. 

Tabela 1 – Comparação das correlações. 

Correlação Precisão Manuseio Tempo de cálculo Ajuste 

Hohenberg Bom Fácil Bom Não 

Eichelberg Aceitável Fácil Bom Não 

Woschni Aceitável Difícil Elevado Sim 

Annand Depende do ajuste Fácil Bom Sim 

Sitkei Não aceitável Fácil Bom Sim 

Fonte: Adaptado de Lounici et al., 2011, p. 326. 

 Melo (2012) desenvolveu uma simulação em um programa comercial (Software 

BOOST da empresa AVL) do modelo quasi-dimensional e validou através de ensaios em um 

motor do ciclo Otto tipo flex, funcionando com diferentes teores de etanol hidratado na gasolina 

e em diferentes condições operacionais. 

 Nesse modelo são usados no mínimo 7 espécies para representar a composição do gás. 

As espécies consideradas são gases ideais. O calor específico a pressão constante (cp) é 

calculado através do polinômio da NASA. A Primeira Lei da Termodinâmica é aplicada nos 

processos de admissão, exaustão, compressão e combustão, envolvendo assim o trabalho do 

pistão, o calor liberado pelo combustível, as perdas de calor na parede e pelas vazões de entalpia 

devido ao blow-by, além das entalpias presente nos elementos de massa que entram e saem do 

cilindro pelas válvulas do motor. Por considerar fluxos mássicos de entrada da mistura 
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ar/combustível e de saída dos gases de escapamento, é necessário usar a equação de 

conservação da massa. A vazão mássica nas válvulas de admissão e exaustão são calculadas 

pela equação de escoamento isentrópico. Para o cálculo da transferência de calor perdido pelas 

paredes é usado a equação de resfriamento de Newton, porém nessa simulação por considerar 

as trocas de calor nas válvulas de admissão e de descarga, o coeficiente de transferência de calor 

usado foi um proposto pela AVL, que é uma modificação do coeficiente de calor de Woschni. 

O modelo de combustão adotado é o de Wiebe de duas zonas, dividindo entre gases queimados 

e não queimados, aplicando a Primeira Lei da Termodinâmica separadamente para cada zona. 

Para a simulação das emissões de poluentes são usados os seguintes mecanismos de formação: 

para óxidos de nitrogênio (𝑁𝑂𝑥) é usado o mecanismo de formação de 𝑁𝑂 desenvolvido por 

Pattas et al. (1973 apud MELO, 2012, p. 85), que é o mecanismo estendido de Zeldovich 

adicionado reações da formação e degeneração do componente 𝑁2𝑂; para monóxido de carbono 

(𝐶𝑂) é usado o mecanismo de cinética química encontrado em Onorati et al. (2001 apud 

MELO, 2012, p. 89); e para hidrocarbonetos (𝐻𝐶) são considerados o acúmulo de massa em 

cavidades, o efeito da queima parcial e de pós-oxidação. 

 Para uma das condições testadas (60 Nm e 3875 rpm), os valores simulados da pressão 

máxima apresentaram diferenças máximas de +2,1% em relação aos valores experimentais e 

de +1,6% para a pressão média indicada. Para a simulação de hidrocarbonetos totais mais 

etanol não queimados a simulação apresentou diferença máxima de +1,9% e para 𝑁𝑂𝑥 

diferença máxima de −1,6%. Para 𝐶𝑂 apresentou diferença máxima de +1,6%, exceto no uso 

de etanol 100% que a diferença chegou a −40%. 

2.4 Modelagem multidimensional 

 Rakopoulos et al. (2011) apresentaram um novo submodelo para as crevices (volume 

entre o pistão, anel de vedação e parede do cilindro) no cilindro, adequado para ser usado em 

modelos CFD. A motivação para o desenvolvimento do novo submodelo foi que a maioria dos 

modelos existentes requerem informações detalhadas a respeito da configuração dos anéis do 

pistão. 

 O código CFD simula domínios curvilíneos tridimensionais usando o método de volume 

finito, incorpora o modelo de turbulência RNG K-ε, sendo modificado para introduzir a 

compressibilidade do fluido e resolve as equações de transporte para a conservação da massa, 

momento e energia. A solução segue o algoritmo de PISO. As propriedades de transporte (calor 

específico a pressão constante, condutividade térmica e viscosidade laminar) são calculadas 

pelo ajuste dos mínimos quadrados proposto por NASA. 
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 A nova formulação de crevice é baseada no modelo de Namazian e Heywood (1982 

apud RAKOPOULOS et al., 2011, p. 115), sendo simplificada e implementado no código CFD. 

O fluxo entre a câmara de combustão e o volume da região superior é considerado como um 

fluxo laminar completamente desenvolvido com queda de pressão desprezível. O fluxo de 

massa entre as regiões de crevice são isotérmicas, então a temperatura da massa nas crevices é 

considerada para ser igual a média entre a temperatura da parede do cilindro e do pistão. O 

fluxo de gás entre as lacunas dos anéis é estimado pela equação de fluxo isentrópico 

compressível. O fluxo de massa entre as regiões de crevice são obtidos baseado na conservação 

da massa. 

 A fim de validar o novo submodelo, o código CFD foi aplicado para simular a parte 

fechada do ciclo de um motor diesel e os traços de pressão calculados foram comparados com 

os traços de pressão medidos em ensaios. Como pode ser verificado na Figura 7, o pico de 

pressão calculado sem o submodelo de crevice foi sobrestimado aproximadamente entre 4 e 

5 𝑏𝑎𝑟 em todas as quatro velocidades. Um forte indicativo da validade do novo submodelo foi 

a boa aproximação do pico de pressão calculado com o modelo de crevice. Os autores ainda 

afirmam que não houve aumento no tempo computacional para a simulação. 

 
Figura 7 – Comparação da pressão calculada (com e sem submodelo de crevice) com a pressão medida, para 4 

velocidades rotacionais, em um motor diesel. 

Fonte: Adaptado de Rakopoulos et al., 2011, p. 117. 

 Alvaro et al. (2012) apresentaram um estudo comparativo entre um modelo 

multidimensional usando um pacote CFD, um modelo preditivo e dados experimentais, 
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avaliando a evolução temporal da pressão, temperatura e calor liberado, a potência, a eficiência, 

o consumo especifico de combustível e a pressão média indicada obtido através de cada método. 

 O modelo preditivo utilizado em Alvaro et al. (2012), é conhecido na literatura como 

modelo zero-dimensional (ou termodinâmico), e em seu trabalho foi usado um programa já 

desenvolvido, chamado Siciclo. No programa foram adotadas as seguintes hipóteses: pressão 

uniforme dentro da câmara de combustão; o fluido de trabalho é uma mistura de ar, combustível 

e produtos da combustão queimados estequiométricamente comportando-se como gás ideal; a 

energia interna de cada espécie da mistura é calculada em relação a temperatura média dentro 

do cilindro e a transferência de calor pelas paredes é calculado através da equação de Woschni. 

Foi necessário ainda fornecer alguns dados de entrada, como características geométricas e 

condições de funcionamento. Dessa forma, o programa previu a evolução temporal da taxa de 

calor liberado, usando para isso a lei de Watson, e a partir dela forneceu os perfis de pressão e 

temperatura e todos os outros parâmetros citados no parágrafo anterior. 

 Para o modelo multidimensional foi utilizado o software OpenFoam, baseado no método 

de volumes finitos para a solução das equações de transporte que governam o fluxo, sendo elas 

as equações da continuidade, quantidade de movimento, energia e turbulência. O modelo de 

turbulência usado foi o K-ε. O fluido de trabalho nesse modelo era composto por uma parte 

gasosa e outra líquida, adotando uma solução euleriana e outra lagrangeana, respectivamente. 

Os modelos de atomização, ruptura secundária, evaporação, ignição e combustão foram os 

usados em Gutierrez (2008 apud ALVARO, 2012, p. 6). 

 Em se tratando de resultados, para a pressão foi observado boa aproximação entre a 

simulação e a experimental, principalmente em altas cargas, apesar da simulada sobrestimar os 

valores. Essa diferença foi devido a não simulação de blow-by, EGR e a falta de ajuste do 

modelo de transferência de calor. Para a temperatura, observou-se que o código CFD apresentou 

valores maiores durante a compressão, menores durante a combustão e novamente maiores 

durante a expansão, isso em relação a experimental. Uma das razões foi atribuída a não 

uniformidade da temperatura das paredes ou à discrepância dos valores usados para simular em 

relação ao real. O pico de temperatura foi próximo em valor e localização. Para a fração de 

calor liberado as diferenças foram proporcionais às observadas na temperatura. Enfim, para o 

trabalho, potência, consumo especifico de combustível, rendimento e pressão média indicada, 

em todas as condições, a modelagem sobrestimou o experimental, conforme verificado na 

Tabela 2 para velocidade de 2000 𝑟𝑝𝑚 e torque de 80 𝑁𝑚. 
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Tabela 2 – Parâmetros indicados do ciclo de trabalho. 

Parâmetros Simulação CFD Experimental 

Trabalho indicado (𝐾𝐽 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ) 1,23 1,10 

Potência indicada (𝐾𝑊) 19,5 18,3 

Consumo indicado de combustível (𝑔 𝐾𝑊. ℎ⁄ ) 206 229 

Rendimento indicado (%) 39,5 36,3 

Pressão média indicada (𝑀𝑃𝑎) 468 439 

Fonte: Adaptado de Alvaro et al., 2012, p. 13. 

 Pariotis et al. (2012) avaliaram o tempo computacional e os resultados obtidos a partir 

de três modelos de complexidade distintas para a simulação da parte fechada do ciclo de um 

motor de combustão interna. Os modelos avaliados foram os: fenomenológico unidimensional 

(1D), quasi-dimensional híbrido (QD) e o CFD. 

 O modelo 1D é baseado na 1ª Lei da Termodinâmica, com um modelo de turbulência 

K-ε e com modelo de transferência de calor de Annand. 

 O modelo QD adota submodelos fenomenológicos para descrever a transferência de 

calor pela parede, a penetração do spray de combustível, a evaporação e a formação dos 

poluentes. Foi usado um domínio computacional englobando todo o volume do cilindro e 

resolvendo a equação geral da conservação da propriedade pelo método de volume finito para 

a obtenção do valor local de cada propriedade. 

 O modelo CFD incorpora os submodelos de turbulência RNG K-ε e de crevice. São 

resolvidas as típicas equações de transporte para a conservação de massa, momento, energia e 

propriedades da turbulência pelo algoritmo de PISO. 

 Para todas as condições examinadas, os três modelos previram adequadamente a pressão 

no cilindro, sendo que com o modelo 1D ocorreu uma diferença de 5 bar com o valor medido e 

para o QD e CFD uma diferença de 2 bar. A temperatura média do gás em cada ângulo de 

manivela foi maior quando usado o código CFD, sendo a diferença do pico da temperatura 

média do gás entre os resultados do QD e CFD a metade em relação a diferença entre os 

resultados do 1D e CFD. Para a perda de calor pela parede, foi observado um perfil semelhante 

entre o QD e CFD, com pequenas diferenças durante a expansão, já o 1D subestimou os valores 

durante a compressão e expansão. Os tempos computacionais para a modelagem foram de 1 

segundo para o 1D, 6 minutos para o QD e 20 horas para o CFD, todas realizadas em um 

computador com processador de 2,2 GHz. 

2.5 Trabalhos experimentais 

 Özçelik et al. (2015) determinaram o desempenho, as emissões e as propriedades da 

combustão para o biodiesel de camelina puro e em misturas de 7% e compararam com o diesel. 

Os ensaios foram realizados em um motor Diesel, multijet, de 1,9 L, acoplado a um 
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dinamômetro hidráulico. Foi utilizado o software da AVL para auxílio na medição dos dados. 

Os ensaios foram realizados três vezes e a média deles apresentado para avaliação. 

 Para os parâmetros de desempenho foram encontrados os seguintes resultados: a maior 

potência do motor foi obtida para os três combustíveis em 2500 rpm, sendo o B7 4,97% menor 

e o B100 14,39% menor, ambos em relação ao diesel, resultado justificado pelo menor poder 

calorifico inferior desses combustíveis. O maior torque foi obtido em 2000 rpm, valendo 185 

Nm para o diesel, 175 Nm para o B7 e 158 Nm para o B100, resultado também justificado pelo 

menor PCI. O menor consumo de combustível ocorreu na faixa de 2000 a 2500 rpm, sendo 

12,21% maior para o B7 e 56,25% maior para o B100, ambos em relação ao diesel, resultado 

justificado pelo menor PCI do biodiesel que acarreta na necessidade de queimar mais 

combustível para obter uma potência próxima a obtida pelo diesel e também devido a 

viscosidade elevada do B100. 

 Em relação à avaliação das emissões, obteve-se que os valores de 𝐶𝑂2 para o diesel 

foram 20% menores comparado ao B7 e B100. Os valores de 𝐻𝐶 para o B7 e B100 foram, 

respectivamente, 37,5% e 68,8% menores comparados ao diesel. Os valores de 𝑁𝑂𝑥 para o B7 

e B100 foram, respectivamente, 17,6% e 58,8% maiores comparado ao diesel. 

 As características da combustão avaliadas foram a pressão do gás no interior do cilindro, 

a taxa de liberação de calor e a fração de massa queimada. Para essas três características, foram 

observadas tendências semelhantes no uso dos diferentes combustíveis. 

 Ambrós et al. (2015) avaliaram o desempenho de um MCI com diferentes misturas de 

combustíveis: combustível etanol hidratado (HEF) e misturas de etanol e água em volume nas 

proporções de 90% (E90W10), 80% (E80W20), 70% (E70W30) e 60% (E60W40). Por 

apresentar um calor latente maior do que o etanol, no momento da combustão, a água absorve 

parte do calor gerado pela combustão do etanol e se expande, realizando trabalho no pistão, 

assim a fração de água nas misturas hidratadas pode substituir o etanol até certo ponto, sem 

fazer o combustível perder a sua capacidade de executar o trabalho de forma eficiente. 

 Os ensaios foram realizados num motor monocilíndrico acoplado a um dinamômetro. A 

medição do consumo de combustível foi feita numa bureta. A pressão no cilindro foi adquirida 

usando um transdutor de pressão piezoelétrico. Mais dois transdutores foram usados para medir 

a pressão de admissão e de exaustão. O ângulo de manivela foi detectado por um sensor de 

relutância. Os sinais dos sensores foram adquiridos através de uma placa de aquisição de dados. 

Os ensaios foram realizados para avanço de ignição fixo e variável, alguns resultados são 

mostrados na Tabela 3. O consumo aumenta com o aumento da porcentagem de água na 
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mistura. A temperatura dos gases da exaustão diminui com o aumento da porcentagem de água 

na mistura. As variações na temperatura de admissão podem ser associadas a mudanças na carga 

de admissão devido ao conteúdo distinto de água no combustível. O consumo especifico de 

combustível é menor para a condição de avanço de ignição variável. A mistura E70W30 

mostrou os melhores resultados para potência, torque e consumo específico de combustível, 

indicando que a fração de aproximadamente 30% foi o valor ótimo para mistura com etanol. 

Tabela 3 – Resultados experimentais. 

Combustível HEF E90W10 E80W20 E70W30 E60W40 

Avanço de ignição fixo 

rpm 1830 1794 1828 1852 1830 

Torque (Nm) 33,7 35,9 33,9 35,9 34,9 

Temperatura da admissão (℃) 22 23 24 26 25 

Temperatura da exaustão (℃) 581,08 570,25 576,58 573,53 559,86 

Consumo (𝑚𝑙 𝑠⁄ ) 1,16 1,32 1,36 1,62 1,95 

Potência (𝑘𝑊) 6,46 6,77 6,49 6,97 6,69 

Consumo específico de combustível (𝑔 𝑘𝑊. ℎ⁄ ) 486,25 537,69 478,86 460,53 497,63 

      

Avanço de ignição variável 

rpm 1805 1806 1801 1850 1824 

Torque (𝑁𝑚) 33,3 33 35 36 33 

Temperatura da admissão (℃) 24 26 27 28 29 

Temperatura da exaustão (℃) 578,5 575,1 564,49 550,22 545,8 

Consumo (𝑚𝑙 𝑠⁄ ) 1,11 1,17 1,38 1,57 1,81 

Potência (𝑘𝑊) 6,29 6,23 6,59 6,97 6,3 

Consumo específico de combustível (𝑔 𝑘𝑊. ℎ⁄ ) 477,44 481,37 475,77 450,73 489,01 

Fonte: Adaptado de Ambrós et al., 2015, p. 274 e 276. 

 Na Figura 8, para avanço de ignição fixo, quanto maior o conteúdo de água na mistura 

do combustível maior a pressão no final da compressão. A inclinação da curva de pressão 

diminui com o teor de água no combustível, o que indica uma maior duração da combustão, 

que ocorre devido a menor velocidade de propagação de chama ao longo da câmara de 

combustão, consequentemente reduzindo o pico de pressão. 
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Figura 8 – Curvas de pressão experimental para avanço de ignição fixo. 

Fonte: Adaptado de Ambrós et al., 2015, p. 274. 

 Na condição de avanço de ignição variável, na Figura 9, a pressão máxima aumentou 

com o aumento da fração de água, exceto na mistura E60W40 que foi ligeiramente inferior a 

mistura E70W30. 

 
Figura 9 – Curvas de pressão experimental para avanço de ignição variável. 

Fonte: Adaptado de Ambrós et al., 2015, p. 276. 
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3 Fundamentação 

 A metodologia do cálculo térmico avaliada nessa dissertação foi trabalhada por Soto 

(2013) e seus fundamentos foram desenvolvidos por Jóvaj (1982), Kolchin e Demidov (1984) 

e Lukanin (1988). A seguir são apresentados os conceitos que fundamentam a metodologia, 

demonstrando as manipulações feitas para chegar nas equações finais que foram implementadas 

numa planilha eletrônica para a realização do cálculo. 

3.1 Coeficiente de excesso de ar 

 Nos motores de combustão interna, a quantidade de ar que participa do processo de 

combustão pode ser menor, igual ou maior que a quantidade de ar teórica necessária para a 

combustão completa do combustível (LUKANIN, 1985), dependendo do tipo de formação da 

mistura ar/combustível, das condições de ignição e combustão e do regime de funcionamento 

(SOTO, 2013). 

 A relação entre a quantidade de ar real que participa do processo de combustão (𝑙 em kg 

ou 𝐿 em kmol) e a quantidade de ar teórica necessária para a combustão completa de 1 kg de 

combustível (𝑙𝑜 em kg ou 𝐿𝑜 em kmol) é denominada coeficiente de excesso de ar (𝛼). 

 𝛼 =
𝑙

𝑙𝑜
=

𝐿

𝐿𝑜
 (1) 

 Da Equação (1), é feita a seguinte análise: quando 𝛼 < 1, a mistura é rica, sendo a 

quantidade de ar real menor que a quantidade de ar teórica; quando 𝛼 = 1, a mistura é 

estequiométrica, sendo a quantidade de ar real igual a quantidade de ar teórica; e quando 𝛼 >

1, a mistura é pobre, sendo a quantidade de ar real maior que a quantidade de ar teórica 

necessária para a combustão completa. 

3.2 Parâmetros do ciclo de trabalho 

3.2.1 Quantidade de ar teórica necessária para a combustão de 1 kg de combustível 

 A queima completa do combustível é um processo químico complexo, nessa dissertação 

são analisadas as reações químicas finais dos elementos componentes do combustível com o 

oxigênio do ar, não considerando as etapas intermediárias do processo de combustão. A 

combustão completa da gasolina (nesse trabalho, considerada 𝐶8𝐻18) pode ser representada 

pela Equação (2): 

 𝐶8𝐻18 + 12,5𝑂2 → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 (2) 

 A oxidação completa do carbono e do hidrogênio, pode ser representada por: 

 𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

(3) 

(4) 
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 Da Equação (3), tem-se: 

 1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶 + 1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 → 1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2  

 A partir das massas moleculares (𝑀𝑀) de cada elemento, sendo que 𝑀𝑀 = 𝑚 𝑁⁄ , onde 

𝑚 é a massa em 𝐾𝑔 e 𝑁 o número de mols. 

 
𝑀𝑀𝐶 = 12

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

𝑀𝑀𝑂2
= 32

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

𝑀𝑀𝐶𝑂2
= 44

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

 

 Ao multiplicar o número de mols de cada elemento pelas suas respectivas massas 

moleculares, tem-se que: 

 
12

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶 + 32

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 → 44

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

 

 Assim: 

 12 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶 + 32 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 → 44 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2  

 Para 1 kg de carbono: 

 
1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶 +

8

3
 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 →

11

3
 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

 

 Para 𝐶 kg de carbono, em base mássica: 

 
𝐶 𝑘𝑔 𝑑𝑒 |𝐶| +

8

3
𝐶 𝑘𝑔 𝑑𝑒 |𝑂2| →

11

3
𝐶 𝑘𝑔 𝑑𝑒|𝐶𝑂2|  (5) 

 Ou em base molar, dividindo pelas respectivas massas moleculares: 

 
𝐶 𝑘𝑔 𝑑𝑒 |𝐶| +

𝐶

12
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝑂2| →

𝐶

12
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝐶𝑂2| (6) 

 Da equação (4), tem-se: 

 2𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 + 1𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 → 2𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂  

 A partir das massas moleculares de cada elemento: 

 

𝑀𝑀𝐻2
= 2

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
 

𝑀𝑀𝐻2𝑂 = 18
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
 

 

 Multiplicando o número de mols de cada elemento pelas suas respectivas massas 

moleculares, tem-se que: 

 2
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
2𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 + 32

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
1𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 → 18

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
2𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂  

 Assim: 
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 4 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 + 32 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 → 36 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂  

 Para 1 kg de hidrogênio: 

 1 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 + 8 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 → 9 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂  

 Para H kg de hidrogênio, em base mássica: 

 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| + 8𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝑂2| → 9𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2𝑂| (7) 

 Ou em base molar, dividindo pelas respectivas massas moleculares: 

 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| +
𝐻

4
 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝑂2| →

𝐻

2
 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝐻2𝑂| (8) 

 A quantidade teórica de oxigênio é a menor quantidade de oxigênio (𝑂𝑂) do ar 

necessário para uma completa oxidação do combustível. Das equações (5) e (7), deduz-se que 

para a combustão completa de 1 𝐾𝑔 de combustível é necessário a seguinte quantidade de 

oxigênio em kg: 

 
𝑂𝑂 =

8

3
𝐶 + 8𝐻 − 𝑂𝑐 (9) 

Onde, 
8

3
𝐶 e 8𝐻 são as quantidades de oxigênio expressas em massa de carbono e hidrogênio 

respectivamente; e 𝑂𝑐 é a quantidade de oxigênio presente no combustível. 

 Das equações (6) e (8), deduz-se que para a combustão completa de 1 kg de combustível 

é necessário a seguinte quantidade de oxigênio em 𝐾𝑚𝑜𝑙: 

 
𝑂𝑂 =

𝐶

12
+

𝐻

4
−

𝑂𝑐

32
 (10) 

 Nos motores de combustão interna, o oxigênio usado para oxidar o combustível é 

proveniente do ar. Para estudos da combustão no motor, é aceitável representar a quantidade de 

oxigênio no ar por 21% em volume ou 23% em massa. Assim, a quantidade teórica de ar (𝑙𝑜 

em 𝐾𝑔 ou 𝐿𝑜 em 𝐾𝑚𝑜𝑙) necessária para a combustão completa de 1 𝐾𝑔 de combustível é dada 

por: 

 𝑙𝑜 =
1

0,23
(

8

3
𝐶 + 8𝐻 − 𝑂𝑐) [

𝐾𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙
] (11) 

 𝐿𝑜 =
1

0,21
(

𝐶

12
+

𝐻

4
−

𝑂𝑐

32
) [

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝐾𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙
] (12) 

3.2.2 Quantidade da mistura ar/combustível 

 Nos motores ciclo Otto, a mistura do combustível com o ar ocorre externamente ao 

cilindro, assim a quantidade total da mistura (em 𝐾𝑚𝑜𝑙) que entra no cilindro, denotada por 

𝑀1, para a combustão completa de 1 𝐾𝑔 de combustível é dada por: 
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𝑀1 = 𝛼𝐿𝑜 +

1𝐾𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙

𝑀𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙
 [𝐾𝑚𝑜𝑙𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙+𝑎𝑟] (13) 

3.2.3 Quantidade dos produtos da combustão 

 Quando o combustível é queimado totalmente (𝛼 ≥ 1), os produtos da combustão são 

formados por dióxido de carbono, vapor de água, oxigênio e nitrogênio. Quando a queima é 

incompleta (𝛼 < 1), além dos produtos mencionados para a combustão completa exceto o 

oxigênio, é produzido monóxido de carbono e hidrogênio. 

 Para combustão completa (𝛼 ≥ 1), a quantidade de dióxido de carbono pode ser 

definida a partir da Equação (6), a quantidade de vapor de água pode ser definida a partir da 

Equação (8), a quantidade de oxigênio e nitrogênio podem ser definidas a partir da Equação (1) 

e Equação (12). A quantidade de oxigênio é obtida subtraindo a quantidade de oxigênio teórica 

(0,21𝐿𝑂) da quantidade de oxigênio real (0,21𝛼𝐿𝑂). Para determinar a quantidade de 

nitrogênio, como descrito no item 3.2.1, o oxidante do combustível em motores de combustão 

interna é o ar, que além dos 21% em volume de oxigênio é aceitável representar o restante por 

79% em volume de nitrogênio que durante a combustão se comporta como um gás inerte, sendo 

sua composição nos produtos dada por 0,79𝛼𝐿𝑜. 

 Para combustão incompleta (𝛼 < 1), em consequência da falta de oxigênio, uma fração 

do carbono se oxida formando monóxido de carbono e uma fração do hidrogênio não reage com 

o oxigênio saindo como produto, assim as equações (3) e (4), ficam no seguinte formato: 

 
(1 − 𝜑)𝐶 + 𝜑𝐶 +

(2 − 𝜑)

2
𝑂2 → (1 − 𝜑)𝐶𝑂2 + 𝜑𝐶𝑂 (14) 

 
(1 − 𝜑1)𝐻2 + 𝜑1𝐻2 +

(1 − 𝜑1)

2
𝑂2 → (1 − 𝜑1)𝐻2𝑂 + 𝜑1𝐻2 (15) 

Onde 𝜑 e 𝜑1 são respectivamente a fração de carbono do combustível que oxida formando 

monóxido de carbono e a fração de hidrogênio que não reage com o oxigênio saindo como 

produto. 

 Da Equação (27), tem-se: 

 
(1 − 𝜑) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶 + 𝜑 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶 +

(2 − 𝜑)

2
 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

→ (1 − 𝜑) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 + 𝜑 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 

 

 A partir das massas moleculares de cada elemento: 

 
𝑀𝑀𝐶𝑂 = 28

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
 

 

 Multiplicando o número de mols de cada elemento pelas suas respectivas massas 

moleculares, tem-se que: 
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12
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
(1 − 𝜑) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶 + 12

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
𝜑 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶

+ 32
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙

(2 − 𝜑)

2
  𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

→ 44
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
(1 − 𝜑) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 +  28

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
𝜑 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 

 

 Assim: 

 12(1 − 𝜑) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 + 12𝜑 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 + 16(2 − 𝜑) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

→ 44(1 − 𝜑) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 +  28𝜑 𝐾𝑔 𝐶𝑂 

 

 Para 1 kg de carbono: 

 
(1 − 𝜑) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 + 𝜑 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 +

4

3
(2 − 𝜑) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

→
11

3
(1 − 𝜑) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 +  

7

3
𝜑 𝐾𝑔 𝐶𝑂 

 

 Para C kg de carbono, em base mássica: 

 
(1 − 𝜑) 𝐶 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 + 𝜑 𝐶 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 +

4

3
(2 − 𝜑) 𝐶 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

→
11

3
(1 − 𝜑) 𝐶 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 + 

7

3
𝜑 𝐶 𝐾𝑔 𝐶𝑂 

 

 Ou em base molar, dividindo pelas respectivas massas moleculares: 

 
(1 − 𝜑) 𝐶 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 + 𝜑 𝐶 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶 +

𝐶

24
(2 − 𝜑) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

→
𝐶

12
(1 − 𝜑) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 +  

𝐶

12
𝜑 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 

(16) 

 Da Equação (15), tem-se: 

 
(1 − 𝜑1)𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 + 𝜑1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 +

(1 − 𝜑1)

2
 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

→ (1 − 𝜑1) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 + 𝜑1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 

 

 Multiplicando o número de mols de cada elemento pelas suas respectivas massas 

moleculares, tem-se que: 

 

2
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
(1 − 𝜑1)𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 + 2

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
𝜑1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2

+ 32
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙

(1 − 𝜑1)

2
 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

→ 18
𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
(1 − 𝜑1) 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 + 2

𝐾𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
𝜑1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 

 

 Assim: 
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 2(1 − 𝜑1)𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 + 2𝜑1𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 + 16(1 − 𝜑1)𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

→ 18(1 − 𝜑1) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 + 2𝜑1 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 

 

 Para 1 kg de hidrogênio: 

 (1 − 𝜑1)𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 + 𝜑1𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 + 8(1 − 𝜑1)𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

→ 9(1 − 𝜑1) 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 + 𝜑1 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻2 

 

 Para H kg de hidrogênio, em base mássica: 

 (1 − 𝜑1) 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| + 𝜑1 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| + 8(1 − 𝜑1) 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝑂2|

→ 9(1 − 𝜑1) 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2𝑂| + 𝜑1 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| 

 

 Ou em base molar, dividindo pelas respectivas massas moleculares: 

 
(1 − 𝜑1) 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| + 𝜑1 𝐻 𝐾𝑔 𝑑𝑒 |𝐻2| +

(1 − 𝜑1)

4
 𝐻 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝑂2|

→
(1 − 𝜑1)

2
 𝐻 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝐻2𝑂| +

𝜑1

2
 𝐻 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 |𝐻2| 

(17) 

 Da Equação (16), tem-se que: 

 
𝑀𝐶𝑂2

+ 𝑀𝐶𝑂 =
𝐶

12
(1 − 𝜑) +

𝐶

12
𝜑 =

𝐶

12
 (18) 

Onde, 𝑀𝐶𝑂2
 e 𝑀𝐶𝑂 são, respectivamente, as quantidades de dióxido de carbono e monóxido de 

carbono. 

 Da Equação (17), tem-se que: 

 
𝑀𝐻2𝑂 + 𝑀𝐻2

=
(1 − 𝜑1)

2
 𝐻 +

𝜑1

2
 𝐻 =

𝐻

2
 (19) 

Onde, 𝑀𝐻2𝑂 e 𝑀𝐻2
 são, respectivamente, as quantidades de vapor d’água e hidrogênio. 

 A quantidade de nitrogênio é determinada da mesma forma que para a combustão 

completa, como descrito no segundo parágrafo do item 3.2.3. Dessa forma, a quantidade total 

dos produtos da combustão é obtido a partir das equações (18) e (19) e da parcela de nitrogênio. 

 Para a determinação das quantidades individuais dos produtos da combustão, primeiro 

é determinado a quantidade de oxigênio necessário para oxidar o carbono em dióxido de 

carbono e monóxido de carbono e o hidrogênio em vapor de água. Realizando um balanço de 

massa na Equação (16) separadamente para a formação do dióxido de carbono e monóxido de 

carbono, será obtido a quantidade de oxigênio necessário para cada reação de oxidação e 

realizando um balanço de massa na Equação (17) será obtido a quantidade de oxigênio para a 

oxidação do vapor de água. O balanço de massa resulta em: 

 
𝐶

12
(1 − 𝜑) = 𝑀𝐶𝑂2

 (20) 
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𝐶𝜑

24
=

𝑀𝐶𝑂

2
 (21) 

 
𝐻

4
(1 − 𝜑1) =

𝑀𝐻2𝑂

2
 (22) 

 Nas equações (21) e (22), o número 2 no denominador do lado direito é resultado de 

uma análise das equações (16) e (17), onde pode ser constatado que é produzido o dobro de 

quantidade de monóxido de carbono e vapor de água em relação a quantidade de oxigênio 

utilizada. A soma das equações (20), (21) e (22) é igual a quantidade de oxigênio no ar admitido 

e no combustível. 

 𝑀𝐶𝑂2
+

𝑀𝐶𝑂

2
+

𝑀𝐻2𝑂

2
= 0,21𝛼𝐿𝑂 +

𝑂𝐶

32
 (23) 

 Um parâmetro importante na quantificação dos produtos da combustão é a razão entre 

a quantidade de hidrogênio e monóxido de carbono. Trabalhos experimentais em análises de 

gases de exaustão, mostram que para (𝛼 < 1) a razão entre a quantidade de hidrogênio e 

monóxido de carbono é aproximadamente constante (SOTO, 2013). Essa razão é representada 

por 𝐾 e para a gasolina seu valor varia entre 0,45 e 0,50 (Kolchin e Demidov, 1984). 

 Das equações (18) e (19) e da relação 𝐾, é deduzido: 

 𝑀𝐶𝑂2
=

𝐶

12
− 𝑀𝐶𝑂 (24) 

 𝑀𝐻2𝑂 =
𝐻

2
− 𝐾𝑀𝐶𝑂 (25) 

 Substituindo as equações (12), (24) e (25) na Equação (23) e realizando algumas 

manipulações, chega-se: 

 𝑀𝐶𝑂 = 0,42
(1 − 𝛼)

(1 + 𝐾)
𝐿𝑂 (26) 

 A Erro! Fonte de referência não encontrada. a seguir resume a quantidade individual 

dos produtos da combustão para combustão completa e incompleta que foram demonstradas no 

decorrer desse item. 
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Tabela 4 – Quantidade individual dos produtos da combustão 

Para valores de 𝛼 < 1 Para valores de 𝛼 ≥ 1 

𝐾 =
𝑀𝐻2

𝑀𝐶𝑂

 - 

Quantidade de CO 

𝑀𝐶𝑂 = 0,42
1 − 𝛼

1 + 𝐾
𝐿𝑜 𝑀𝐶𝑂 = 0 

Quantidade de CO2 

𝑀𝐶𝑂2
=

𝐶

12
− 𝑀𝐶𝑂 𝑀𝐶𝑂2

=
𝐶

12
 

Quantidade de H2 

𝑀𝐻2
= 𝐾𝑀𝐶𝑂 𝑀𝐻2

= 0 

Quantidade de H2O em estado vapor 

𝑀𝐻2𝑂 =
𝐻

2
− 𝑀𝐻2

 𝑀𝐻2𝑂 =
𝐻

2
 

Quantidade de N2 

𝑀𝑁2
= 0,79𝛼𝐿𝑜 𝑀𝑁2

= 0,79𝛼𝐿𝑜 

Quantidade de O2 

𝑀𝑂2
= 0 𝑀𝑂2

= 0,21(𝛼 − 1)𝐿𝑜 

Fonte: Adaptado de Soto (2013) 

 A Tabela 5 abaixo apresenta a quantidade total dos produtos da combustão. 

Tabela 5 – Quantidade total dos produtos da combustão 

Para valores de 𝛼 < 1 Para valores de 𝛼 ≥ 1 

𝑀2 = 𝑀𝐶𝑂2
+ 𝑀𝐶𝑂 + 𝑀𝐻2𝑂 + 𝑀𝐻2

+ 𝑀𝑁2
 𝑀2 = 𝑀𝐶𝑂2

+ 𝑀𝐻2𝑂 + 𝑀𝑂2
+ 𝑀𝑁2

 

Fonte: Adaptado de Soto (2013) 

3.2.4 Coeficiente teórico de transformação do fluido operante 

 Durante o processo de combustão, a quantidade da mistura ar/combustível e dos 

produtos da combustão variam e essa transformação é caracterizada pelo coeficiente teórico de 

transformação do fluido operante (𝜇0). 

 𝜇0 =
𝑀2

𝑀1
 (27) 
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3.3 Processo de admissão 

3.3.1 Incremento da temperatura do fluido operante 

 O fluido operante durante seu movimento pelo interior do sistema de admissão e do 

cilindro fica em contato com superfícies quentes aumentando sua temperatura em ∆𝑇0. O grau 

de aquecimento do fluido operante depende da velocidade de seu movimento, da duração da 

admissão e da diferença de temperatura com as superfícies. O aumento da temperatura do fluido 

operante em ∆𝑇0 provoca uma diminuição do enchimento dos cilindros, já que aumenta o 

volume específico da mistura ar/combustível (ou diminui sua densidade). Por resultados 

experimentais, ∆𝑇0 varia de 0℃ a 20℃ (Kolchin e Demidov, 1984). 

3.3.2 Densidade da mistura ar/combustível que entra nos cilindros 

 A densidade da mistura ar/combustível (𝜌0) é calculada através da Lei dos Gases Ideais. 

A equação do gás ideal é: 

 
𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 → 𝑃

𝑉

𝑚
= 𝑅𝑇  

 Como 
𝑉

𝑚
= 𝑣 =

1

𝜌
, 

 
𝜌0 =

𝑃0103

𝑅𝑇0
[
𝐾𝑔

𝑚3
] (28) 

Onde R é a constante do gás que para o ar é igual a 0,287
𝐾𝐽

𝐾𝑔.𝐾
, 𝑃0 é a pressão ambiente em 

[𝑀𝑃𝑎] e 𝑇0 é a temperatura ambiente em [𝐾]. 

3.3.3 Pressão ao final da admissão 

 A pressão ao final da admissão (𝑃𝑎) é dada pela diferença entre a pressão ambiente (𝑃0) 

e a perda de pressão (∆𝑃𝑎) no sistema de admissão. As perdas de carga no sistema de admissão 

levam a uma diminuição da quantidade de ar que entra no cilindro. 

 A pressão no final da admissão pode ser determinada, aproximadamente, aplicando a 

equação de Bernoulli  
𝑃

𝜌
+

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 = 𝑐𝑡𝑒 e considerando o processo como estacionário, assim: 

 𝑃𝑘

𝜌𝑘
+

𝑤𝑘
2

2
+ 𝑔𝑧𝑘 =

𝑃𝑎

𝜌𝑎
+ 𝛽2

𝑤𝑎𝑑
2

2
+ 𝜉𝑎𝑑

𝑤𝑎𝑑
2

2
+ 𝑔𝑧𝑎  

Onde: 

𝑃𝑘 é a pressão na entrada do cilindro, sendo considerada a pressão ambiente (𝑃0). 

𝑃𝑎 é a pressão no interior do cilindro no instante em que termina a admissão. 

𝜌𝑘 e 𝜌𝑎 são respectivamente a densidade do ar na entrada e no cilindro. 𝜌𝑘 é considerada a 

densidade do ar (𝜌0) na pressão e temperatura ambiente. 
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𝑤𝑘 é a velocidade do ar na entrada do sistema de admissão. 

𝑤𝑎𝑑 é a velocidade média da mistura ar/combustível em todo o processo de admissão, medida 

na seção mais estreita do sistema de admissão (seção das válvulas). 

𝑧𝑘 e 𝑧𝑎 são respectivamente a altura de nível desde o eixo do sistema de admissão e o eixo da 

válvula de admissão. 

𝛽 é o coeficiente de amortização da velocidade do fluido operante na seção examinada do 

cilindro, dado por: 𝛽 =
𝑤𝑐

𝑤𝑎𝑑
, sendo 𝑤𝑐 a velocidade do ar na seção examinada do cilindro. 

𝜉𝑎𝑑 é o coeficiente de resistência do sistema de admissão na seção mais estreita. 

 Assumindo 𝑤𝑘 = 0 e as alturas de níveis 𝑧𝑘 = 𝑧𝑎, tem-se: 

 𝑃0

𝜌0
=

𝑃𝑎

𝜌𝑎
+ (𝛽2 + 𝜉𝑎𝑑)

𝑤𝑎𝑑
2

2
 

 

Desconsiderando a variação da densidade do fluido operante durante seu movimento 

pelo sistema de admissão (𝜌0 = 𝜌𝑎), tem-se: 

 
𝑃0 − 𝑃𝑎 = (𝛽2 + 𝜉𝑎𝑑)

𝑤𝑎𝑑
2

2
𝜌0 

 

 O segundo termo da equação representa as perdas de pressão no processo de admissão 

(∆𝑃𝑎). O termo (𝛽2 + 𝜉𝑎𝑑) representa as perdas de velocidade e a resistência do sistema de 

admissão na seção das válvulas, seu valor varia de 3,0 a 4,0 (Soto, 2013). O valor de 𝑤𝑎𝑑 varia 

de 65 a 120 
𝑚

𝑠
 (Soto, 2013). Assim: 

 𝑃𝑎 = 𝑃0 − 𝛥𝑃𝑎 (29) 

3.3.4 Parâmetros dos gases residuais 

 O processo de exaustão não elimina completamente do cilindro os gases residuais da 

combustão do ciclo anterior, sempre ficando parte destes gases ocupando um volume a pressão 

(𝑃𝑟) e temperatura (𝑇𝑟). Assim, no processo de admissão, estes gases residuais se expandem e 

se misturam com o fluido operante que é admitido, resultando numa diminuição do enchimento 

do cilindro. 

3.3.4.1 Pressão e temperatura 

 O valor da pressão (𝑃𝑟) dos gases residuais é assumido segundo dados experimentais de 

motores, podendo variar de 1,05 a 1,25 vezes a pressão ambiente (Kolchin e Demidov, 1984). 

O valor da temperatura (𝑇𝑟) dos gases residuais é assumida segundo dados experimentais de 

motores, podendo variar entre 900 e 1100 𝐾 (Kolchin e Demidov, 1984), mas como no ensaio 

foi medida a temperatura dos gases de exaustão, o valor da temperatura (𝑇𝑟) é assumida como 

sendo a temperatura dos gases de escapamento medida durante o ensaio. 
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3.3.4.2 Coeficiente de gases residuais 

 A quantidade de gases residuais do ciclo anterior (𝑀𝑟), depende do procedimento de 

lavagem do cilindro. Esta quantidade de gases residuais é caracterizada por um parâmetro 

denominado coeficiente de gases residuais (𝛾𝑟). 

 
ϒ𝑟 =

𝑀𝑟

𝑀1
→ 𝑀𝑟 = ϒ𝑟𝑀1 (30) 

 A quantidade de gases residuais do ciclo anterior é determinada pela equação do gás 

ideal, admitindo que o volume ocupado pelos gases é o volume da câmara de combustão (𝑉𝑐), 

dado por 
𝑉ℎ

𝜀−1
, onde 𝑉ℎ é o volume definido pelo percurso do pistão. 

 𝑀𝑟 =
𝑃𝑟𝑉𝑟

𝑅𝑢𝑇𝑟
=

𝑃𝑟𝑉𝑐

𝑅𝑢𝑇𝑟
=

𝑃𝑟𝑉ℎ

𝑅𝑢𝑇𝑟(𝜀 − 1)
 (31) 

 Substituindo a equação (45), que será apresentada mais adiante, na equação (30): 

 𝑀𝑟 = ϒ𝑟

𝑃𝑘𝜂𝑉𝑉ℎ

𝑅𝑢𝑇𝑘
 (32) 

 Igualando as equações (31) e (32): 

 
𝑃𝑟𝑉ℎ

𝑅𝑢𝑇𝑟(𝜀 − 1)
= ϒ𝑟

𝑃𝑘𝜂𝑉𝑉ℎ

𝑅𝑢𝑇𝑘
→ ϒ𝑟 =

1

(𝜀 − 1)𝜂𝑉

𝑃𝑟

𝑃𝑘

𝑇𝑘

𝑇𝑟
 (33) 

 No ciclo real do motor, as válvulas de admissão e exaustão ficam por um período 

simultaneamente abertas. Para contabilizar a lavagem extra do cilindro que ocorre nesse período 

de sobreposição das válvulas, que provoca uma diminuição no coeficiente de gases residuais, é 

adicionado na equação (33) o coeficiente de lavagem (𝜑2). 

 
ϒ𝑟 =

𝜑2

(𝜀 − 1)𝜂𝑉

𝑃𝑟

𝑃𝑘

𝑇𝑘

𝑇𝑟
 (34) 

 Substituindo a Equação (52), que será apresentada mais adiante, na Equação (34): 

 
ϒ𝑟 =

𝜑2

(𝜀 − 1)
𝑇𝑘

𝑇𝑘 + ∆𝑇
1

𝜀 − 1 (
𝜑1𝜀𝑃𝑎

𝑃𝑘
−

𝜑2𝑃𝑟

𝑃𝑘
)

𝑃𝑟

𝑃𝑘

𝑇𝑘

𝑇𝑟
 

(35) 

 Fazendo algumas transformações: 

 
ϒ𝑟 =

𝜑2(𝑇0 + 𝛥𝑇0)

𝑇𝑟

𝑃𝑟

𝜑1𝜖𝑃𝑎 − 𝜑2𝑃𝑟
100 [%] (36) 

3.3.5 Temperatura no final da admissão 

 O aquecimento do fluido operante a partir das superfícies quentes e de sua mistura com 

os gases residuais, resulta que a temperatura no final da admissão (𝑇𝑎) da mistura do fluido 

operante que entra com os gases residuais seja maior que a temperatura 𝑇𝑘 do ar na entrada, 

porém, menor que a temperatura 𝑇𝑟 dos gases residuais. 
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 A temperatura 𝑇𝑎 pode ser determinada pela Primeira Lei da Termodinâmica aplicada 

ao fluido operante que é admitido, aos gases residuais e a mistura deles. 

 A quantidade de calor do fluido operante admitido, considerando seu aquecimento pelas 

superfícies de contato é: 

 𝑄𝑓𝑜 = 𝑐𝑝𝑀1(𝑇𝑘 + ∆𝑇) (37) 

Onde 𝑐𝑝 é o calor especifico a pressão constante do fluido operante admitido. 

 A quantidade de calor dos gases residuais que ficaram no cilindro do ciclo anterior é: 

 𝑄𝑟 = 𝑐"𝑝𝑀𝑟𝑇𝑟 (38) 

Onde 𝑐"𝑝 é o calor especifico a pressão constante dos gases residuais. 

 A quantidade de calor da mistura de fluido operante admitido e gases residuais é: 

 𝑄𝑚 = 𝑐′𝑝(𝑀1 + 𝑀𝑟)𝑇𝑎 (39) 

Onde 𝑐′𝑝 é o calor especifico a pressão constante da mistura. 

 Realizando o balanço de calor: 

 𝑄𝑚 = 𝑄𝑓𝑜 + 𝑄𝑟 (40) 

 Substituindo as equações (37), (38) e (39) na equação (40): 

 𝑐′𝑝(𝑀1 + 𝑀𝑟)𝑇𝑎 = 𝑐𝑝𝑀1(𝑇𝑘 + ∆𝑇) + 𝑐"𝑝𝑀𝑟𝑇𝑟  

 Supondo que 𝑐𝑝 = 𝑐"𝑝 = 𝑐′𝑝, temos que: 

 (𝑀1 + 𝑀𝑟)𝑇𝑎 = 𝑀1(𝑇𝑘 + ∆𝑇) + 𝑀𝑟𝑇𝑟  

 Isolando 𝑇𝑎: 

 𝑇𝑎 =
𝑀1(𝑇𝑘 + ∆𝑇) + 𝑀𝑟𝑇𝑟

𝑀1 + 𝑀𝑟
  

 Como 𝑀1 + 𝑀𝑟 = 𝑀1(1 + 𝛾𝑟) e 𝑀𝑟 = 𝑀1𝛾𝑟: 

 𝑇𝑎 =
𝑀1(𝑇𝑘 + ∆𝑇) + 𝑀1𝛾𝑟𝑇𝑟

𝑀1(1 + 𝛾𝑟)
  

 Assim: 

 
𝑇𝑎 =

𝑇𝑘 + ∆𝑇 + 𝛾𝑟𝑇𝑟

1 + 𝛾𝑟
→ 𝑇𝑎(1 + 𝛾𝑟) = 𝑇𝑘 + ∆𝑇 + 𝛾𝑟𝑇𝑟 (41) 

3.3.6 Eficiência volumétrica 

 É a relação entre a quantidade de fluido operante que entrou no cilindro durante o 

período de admissão e a quantidade que teoricamente poderia ter entrado no cilindro nas 

condições de (𝑃𝑘) e (𝑇𝑘) (LUKANIN, 1985), sendo um parâmetro avaliativo da qualidade do 

processo de admissão. De acordo com sua definição, rendimento volumétrico ( 𝜂𝑉) é dado por: 
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𝜂𝑉 =

𝑉𝑘

𝑉ℎ
→ 𝑉𝑘 = 𝜂𝑉𝑉ℎ (42) 

 Quando o pistão chega no PMI, o conteúdo do cilindro é composto por 𝑀1𝑎 mols de ar 

admitido até esse momento e 𝑀𝑟 mols de gases residuais do ciclo anterior. Da equação do gás 

ideal: 

 𝑃𝑎𝑉𝑎 = 𝑅𝑢(𝑀1𝑎 + 𝑀𝑟)𝑇𝑎 (43) 

 A quantidade total de ar que é admitida é dada pela equação do gás ideal: 

 𝑃𝑘𝑉𝑘 = 𝑅𝑢(𝑀1)𝑇𝑘 (44) 

 Substituindo a equação (42) na equação (44): 

 
𝑃𝑘𝜂𝑉𝑉ℎ = 𝑅𝑢(𝑀1)𝑇𝑘 → 𝑀1 =

𝑃𝑘𝜂𝑉𝑉ℎ

𝑅𝑢𝑇𝑘
 (45) 

 Quando o pistão chega no ponto morto inferior, a válvula de admissão ainda não fechou 

completamente, por isso ainda é admitido mais um pouco de ar. Essa quantidade de ar que entra 

no intervalo de atraso do fechamento da válvula de admissão é contabilizada pelo coeficiente 

de recarga (𝜑1), definido pela razão entre o conteúdo do cilindro no momento em que a válvula 

de admissão fecha e o conteúdo do cilindro no momento em que o pistão chega ao ponto morto 

inferior. 

 
𝜑1 =

𝑀1 + 𝑀𝑟

𝑀1𝑎 + 𝑀𝑟
→ 𝑀1𝑎 + 𝑀𝑟 =

1

𝜑1

(𝑀1 + 𝑀𝑟) (46) 

 Substituindo a equação (46) na equação (43): 

 
𝑃𝑎𝑉𝑎 = 𝑅𝑢 (

1

𝜑1

(𝑀1 + 𝑀𝑟)) 𝑇𝑎 → 𝑀1 + 𝑀𝑟 = 𝜑1

𝑃𝑎𝑉𝑎

𝑅𝑢𝑇𝑎
 (47) 

 Dividindo a equação (47) pela equação (45): 

 
𝑀1 + 𝑀𝑟

𝑀1
=

𝜑1
𝑃𝑎𝑉𝑎

𝑅𝑢𝑇𝑎

𝑃𝑘𝜂𝑉𝑉ℎ

𝑅𝑢𝑇𝑘

= 𝜑1

𝑃𝑎

𝑃𝑘

𝑉𝑎

𝑉ℎ

𝑇𝑘

𝑇𝑎

1

𝜂𝑉
 (48) 

 Como 
𝑉𝑎

𝑉ℎ
=

𝜀

𝜀−1
 e 

𝑀1+𝑀𝑟

𝑀1
= 1 + 𝛾𝑟: 

 
1 + 𝛾𝑟 = 𝜑1

𝑃𝑎

𝑃𝑘

𝜀

𝜀 − 1

𝑇𝑘

𝑇𝑎

1

𝜂𝑉
→ 𝜂𝑉 = 𝜑1

𝑃𝑎

𝑃𝑘

𝜀

𝜀 − 1

𝑇𝑘

𝑇𝑎

1

1 + 𝛾𝑟
 (49) 

 Substituindo a equação (41) na equação acima: 

 
𝜂𝑉 = 𝜑1

𝑃𝑎

𝑃𝑘

𝜀

𝜀 − 1

𝑇𝑘

𝑇𝑘 + ∆𝑇 + 𝛾𝑟𝑇𝑟
 (50) 

 Substituindo a equação (34) na equação acima: 
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𝜂𝑉 = 𝜑1

𝑃𝑎

𝑃𝑘

𝜀

𝜀 − 1

𝑇𝑘

𝑇𝑘 + ∆𝑇 +
𝜑2

(𝜀 − 1)𝜂𝑉

𝑃𝑟

𝑃𝑘

𝑇𝑘

𝑇𝑟
𝑇𝑟

 
(51) 

 Fazendo algumas transformações: 

 
𝜂𝑉 =

𝑇𝑘

𝑇𝑘 + ∆𝑇

1

𝜀 − 1
(

𝜑1𝜀𝑃𝑎

𝑃𝑘
−

𝜑2𝑃𝑟

𝑃𝑘
) (52) 

3.4 Processo de compressão 

 O processo é aproximado por uma transformação politrópica. Na compressão ocorre a 

elevação da pressão e da temperatura do fluido operante, sendo seus valores no final do processo 

dependentes dos valores de temperatura e pressão ao final do ciclo anterior, da taxa de 

compressão e de como ocorre as trocas térmicas. 

 Em relação as trocas térmicas, existem três momentos distintos ao longo da compressão. 

No período inicial da compressão a temperatura do fluido operante é menor que a temperatura 

das superfícies que limitam o volume do cilindro, por isso a temperatura do fluido operante se 

eleva devido à compressão e à transferência de calor das superfícies para o fluido, em um certo 

momento da compressão, a temperatura média do fluido operante e das superfícies se igualam 

e desse momento em diante, até o final do ciclo de compressão, a transferência de calor ocorre 

do fluido para as superfícies. Em comparação a um processo adiabático (𝑘 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒), 

em decorrência desse fenômeno, no período inicial o ciclo ocorre com expoente politrópico 

variável maior que k e na etapa posterior ao equilíbrio térmico, o ciclo ocorre com expoente 

politrópico variável menor que k. Devido a essa variação do expoente politrópico, é difícil 

determinar os parâmetros ao final da compressão. Por isso, é considerado expoente politrópico 

(𝑛1) constante durante todo o processo, escolhendo seu valor entre 1,30 e 1,37 de acordo com 

resultados experimentais (SOTO, 2013). 

 𝑃𝑐 = 𝑃𝑎𝜖𝑛1 (53) 

 𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝜖𝑛1−1 (54) 

3.5 Processo de combustão 

 Adota-se a hipótese que a combustão é instantânea a volume constante, resultando na 

não realização de trabalho pelo gás e no aumento da energia interna do fluido operante em 

consequência do calor liberado pela reação. 
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Figura 10 – Curvas de combustão nos diagramas indicado de um motor de ciclo Otto 

Fonte: Jóvaj, 1982, p. 154 

 Pela Primeira Lei da Termodinâmica: 

 𝑄 = ∆𝑈 + 𝑊  

 Como visto anteriormente 𝑊 = 0, logo: 

 𝑄 = Δ𝑈 = 𝑈𝑧 − 𝑈𝑐 (55) 

 Como: 

 𝑄 = 𝜉[𝐻𝑢 − (∆𝐻𝑢)𝑞𝑢𝑖𝑚]  

 𝑈𝑧 = (𝑀2 + 𝑀𝑟)𝑢"𝑧  

 𝑈𝑐 = 𝑀1𝑢𝑐 + 𝑀𝑟𝑢"  

Onde (∆𝐻𝑢)𝑞𝑢𝑖𝑚 contabiliza a perda de calor por combustão incompleta e o coeficiente de 

aproveitamento de calor (𝜉) que depende do tipo de motor, velocidade, condições de 

arrefecimento e forma da câmara de combustão, tem seu valor determinado por resultados 

experimentais, variando entre 0,85 e 0,90 (SOTO, 2013). 

 A equação (55) resulta em: 

 𝜉[𝐻𝑢 − (∆𝐻𝑢)𝑞𝑢𝑖𝑚] = (𝑀2 + 𝑀𝑟)𝑢"𝑧 − 𝑀1𝑢𝑐 − 𝑀𝑟𝑢" (56) 

 Dividindo a equação (56) por 𝑀1 + 𝑀𝑟 e reordenando: 

 𝜉[𝐻𝑢 − (∆𝐻𝑢)𝑞𝑢𝑖𝑚]

𝑀1 + 𝑀𝑟
+

𝑀1𝑢𝑐

𝑀1 + 𝑀𝑟
+

𝑀𝑟𝑢"

𝑀1 + 𝑀𝑟
=

(𝑀2 + 𝑀𝑟)𝑢"𝑧

𝑀1 + 𝑀𝑟
 

 

 Como 𝛾𝑟 =
𝑀𝑟

𝑀1
→ 𝑀𝑟 = 𝛾𝑟𝑀1 e 𝜇 =

𝑀2

𝑀1
=

𝑀2+𝑀𝑟

𝑀1+𝑀𝑟
: 

 
𝜉[𝐻𝑢 − (∆𝐻𝑢)𝑞𝑢𝑖𝑚]

𝑀1 + 𝛾𝑟𝑀1
+

𝑀1𝑢𝑐

𝑀1 + 𝛾𝑟𝑀1
+

𝛾𝑟𝑀1𝑢"

𝑀1 + 𝛾𝑟𝑀1
= 𝜇𝑢"𝑧  
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 Fazendo algumas transformações: 

 
𝜉[𝐻𝑢 − (∆𝐻𝑢)𝑞𝑢𝑖𝑚]

𝑀1(1 + 𝛾𝑟)
+

𝑢𝑐 + 𝛾𝑟𝑢"

(1 + 𝛾𝑟)
= 𝜇𝑢"𝑧 (57) 

Onde 𝐻𝑢 é o poder calorífico inferior do combustível; 𝑢𝑐 é a energia interna da mistura 

ar/combustível ao final do processo de compressão, calculado pelo produto do calor específico 

molar médio da mistura ar/combustível em função da temperatura pela temperatura ao final do 

processo de compressão, considerando que o calor específico da mistura ar/combustível seja 

igual à do ar (Tabela 18 no APÊNDICE A); 𝑢" é a energia interna dos produtos da combustão 

ao final da compressão, calculado pelo produto do calor específico a volume constante dos 

produtos da combustão ao final da compressão pela temperatura ao final da compressão. O calor 

específico dos produtos da combustão é calculado pelo somatório do produto do calor 

especifico de cada espécie por sua fração volumétrica. 

 Resolvendo a equação (57), obtem-se a energia interna dos produtos ao final da 

combustão. Por interpolação e com o auxílio da Tabela 19 no APÊNDICE A é encontrado o 

valor da temperatura ao final da combustão (𝑇𝑧). 

 Com o valor da temperatura 𝑇𝑧, é calculado o grau de elevação da pressão durante a 

combustão (𝜆) pela relação 𝜆 = 𝜇
𝑇𝑧

𝑇𝑐
, que permite calcular a pressão ao final da combustão (𝑃𝑧), 

por 𝑃𝑧 = 𝜆𝑃𝑐. Como no processo real, a combustão não é instantânea, a pressão real (𝑃𝑧,𝑟𝑒𝑎𝑙) 

ao final da combustão é menor que a pressão calculada 𝑃𝑧, assim é usado um coeficiente de 

diminuição da pressão (𝜑𝑧) para compensar a hipótese simplificadora da combustão 

instantânea. 

3.6 Processo de expansão 

 Assim como no processo de compressão, a expansão também é aproximada por uma 

transformação politrópica, assumindo expoente politrópíco (𝑛2) constante durante todo o ciclo, 

selecionando seu valor entre 1,23 e 1,30 (SOTO, 2013). A pressão e temperatura ao final da 

expansão é determinada por: 

 
𝑃𝐵 = 𝑃𝑍

1

𝜀𝑛2
 

 

 
𝑇𝐵 = 𝑇𝑍

1

𝜀𝑛2−1
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3.7 Parâmetros indicado do ciclo de trabalho 

3.7.1 Pressão média indicada 

 A pressão média indicada (𝑃𝑖) é uma pressão teórica, que se os gases aplicassem 

constantemente sobre o pistão durante seu curso de expansão realizaria um trabalho igual ao 

trabalho indicado (𝐿𝑖) correspondente ao ciclo completo. 

 Pela definição: 

 
𝑃𝑖 =

𝐿𝑖

𝑉ℎ
 (58) 

 O trabalho indicado liquido (𝐿𝑖,𝑙𝑖𝑞 ) seria o trabalho indicado equivalente aos processos 

de compressão e expansão menos o trabalho indicado equivalente aos processos de admissão e 

exaustão. Nesse cálculo térmico, o trabalho indicado equivalente aos processos de admissão e 

exaustão são incluídos nas perdas mecânicas, assim o termo (𝐿𝑖), trabalho indicado teórico, da 

equação (58) é a área limitada pela curva 𝑎𝑐𝑧𝑏 na Figura 11. 

 
Figura 11 – Diagrama de compressão e expansão de um motor de ciclo Otto 

Fonte: Lukanin, 1985, p. 101 

 O termo (𝐿𝑖) é calculado como: 

 𝐿𝑖 = 𝐿𝑧−𝑏 − 𝐿𝑐−𝑎 (59) 

 O trabalho 𝐿𝑧−𝑏 é demonstrado a seguir: 

 

𝐿𝑧−𝑏 = ∫ 𝑃𝑑𝑉

𝑏

𝑧

 (60) 

 Considerando o processo de expansão politrópico: 

 𝑃𝑉𝑛2 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝑃𝑧𝑉𝑧
𝑛2 = 𝑃𝑏𝑉𝑏

𝑛2 (61) 
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 Da equação (61) é obtido as seguintes relações: 

 
𝑃 =

𝑐𝑡𝑒

𝑉𝑛2
 (62) 

 
𝑃𝑏 = 𝑃𝑧

𝑉𝑧
𝑛2

𝑉𝑏
𝑛2

 (63) 

 Substituindo a equação (62) na equação (60): 

 

𝐿𝑧−𝑏 = ∫
𝑐𝑡𝑒

𝑉𝑛2
𝑑𝑉

𝑏

𝑧

= 𝑐𝑡𝑒
𝑉−𝑛2+1

−𝑛2 + 1
|

𝑧

𝑏

=
𝑐𝑡𝑒

−𝑛2 + 1
(𝑉𝑏

−𝑛2+1
− 𝑉𝑧

−𝑛2+1
) (64) 

 Substituindo a equação (61) no termo 𝑐𝑡𝑒 da equação (64): 

 
𝐿𝑧−𝑏 =

𝑃𝑏𝑉𝑏
𝑛2𝑉𝑏

−𝑛2+1
− 𝑃𝑧𝑉𝑧

𝑛2𝑉𝑧
−𝑛2+1

−𝑛2 + 1
=

𝑃𝑏𝑉𝑏 − 𝑃𝑧𝑉𝑧

−𝑛2 + 1
 (65) 

 Substituindo a equação (63) no termo 𝑃𝑏 da equação (65): 

 

𝐿𝑧−𝑏 =

𝑃𝑧
𝑉𝑧

𝑛2

𝑉𝑏
𝑛2

𝑉𝑏 − 𝑃𝑧𝑉𝑧

−𝑛2 + 1
=

𝑃𝑧𝑉𝑧

−𝑛2 + 1
[(

𝑉𝑧
𝑛2−1

𝑉𝑏
𝑛2−1) − 1] =

𝑃𝑧𝑉𝑧

−𝑛2 + 1
[(

𝑉𝑧

𝑉𝑏
)

𝑛2−1

− 1] 
(66) 

 Multiplicando o numerador e denominador da equação (66) por (−𝑉𝑐): 

 
𝐿𝑧−𝑏 =

𝑃𝑧𝑉𝑧

𝑛2 − 1
[1 − (

𝑉𝑧

𝑉𝑏
)

𝑛2−1

]
𝑉𝑐

𝑉𝑐
 (67) 

 Como 𝑃𝑧 = 𝜆𝑃𝑐, 𝜌 =
𝑉𝑧

𝑉𝑐
 e 

𝑉𝑧

𝑉𝑏
=

1

𝜀
: 

 
𝐿𝑧−𝑏 =

𝑉𝑐𝜆𝑃𝑐𝜌

𝑛2 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛2−1
) (68) 

 O trabalho 𝐿𝑐−𝑎 é demonstrado a seguir: 

 

𝐿𝑐−𝑎 = ∫ 𝑃𝑑𝑉

𝑎

𝑐

 (69) 

 Considerando o processo de compressão politrópico: 

 𝑃𝑉𝑛1 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝑃𝑐𝑉𝑐
𝑛1 = 𝑃𝑎𝑉𝑎

𝑛1 (70) 

 Da equação (70) é obtido as seguintes relações: 

 
𝑃 =

𝑐𝑡𝑒

𝑉𝑛1
 (71) 

 
𝑃𝑎 = 𝑃𝑐

𝑉𝑐
𝑛1

𝑉𝑎
𝑛1

 (72) 

 Substituindo a equação (71) na equação (69): 
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𝐿𝑐−𝑎 = ∫
𝑐𝑡𝑒

𝑉𝑛1
𝑑𝑉

𝑎

𝑐

= 𝑐𝑡𝑒
𝑉−𝑛1+1

−𝑛1 + 1
|

𝑐

𝑎

=
𝑐𝑡𝑒

−𝑛1 + 1
(𝑉𝑎

−𝑛1+1
− 𝑉𝑐

−𝑛1+1
) (73) 

 Substituindo a equação (70) no termo 𝑐𝑡𝑒 da equação (73): 

 
𝐿𝑐−𝑎 =

𝑃𝑎𝑉𝑎
𝑛1𝑉𝑎

−𝑛1+1
− 𝑃𝑐𝑉𝑐

𝑛1𝑉𝑐
−𝑛1+1

−𝑛1 + 1
=

𝑃𝑎𝑉𝑎 − 𝑃𝑐𝑉𝑐

−𝑛1 + 1
 (74) 

 Substituindo a equação (72) no termo 𝑃𝑎 da equação (74): 

 

𝐿𝑐−𝑎 =

𝑃𝑐
𝑉𝑐

𝑛1

𝑉𝑎
𝑛1

𝑉𝑎 − 𝑃𝑐𝑉𝑐

−𝑛1 + 1
=

𝑃𝑐𝑉𝑐

−𝑛1 + 1
[(

𝑉𝑐
𝑛1−1

𝑉𝑎
𝑛1−1) − 1] =

𝑃𝑐𝑉𝑐

−𝑛1 + 1
[(

𝑉𝑐

𝑉𝑎
)

𝑛1−1

− 1] 
(75) 

 Multiplicando o numerador e denominador da equação (75) por (−1): 

 
𝐿𝑐−𝑎 =

𝑃𝑐𝑉𝑐

𝑛1 − 1
[1 − (

𝑉𝑐

𝑉𝑎
)

𝑛1−1

] (76) 

 Como 
𝑉𝑐

𝑉𝑎
=

1

𝜀
: 

 
𝐿𝑐−𝑎 =

𝑃𝑐𝑉𝑐

𝑛1 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛1−1
) (77) 

 Substituindo as equações (68) e (77) na equação (59): 

 
𝐿𝑖 =

𝑉𝑐𝜆𝑃𝑐𝜌

𝑛2 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛2−1
) −

𝑃𝑐𝑉𝑐

𝑛1 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛1−1
) (78) 

 Após algumas manipulações: 

 
𝐿𝑖 = 𝑃𝑐𝑉𝑐 [

𝜆𝜌

𝑛2 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛2−1
) −

1

𝑛1 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛1−1
)] (79) 

 Substituindo a equação (79) na equação (58): 

 
𝑃𝑖 =

𝑃𝑐𝑉𝑐

𝑉ℎ
[

𝜆𝜌

𝑛2 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛2−1
) −

1

𝑛1 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛1−1
)] (80) 

 Como 
𝑉𝑐

𝑉ℎ
=

1

𝜀−1
 e 𝜌 = 1: 

 
𝑃𝑖 =

𝑃𝑐

𝜀 − 1
[

𝜆

𝑛2 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛2−1
) −

1

𝑛1 − 1
(1 −

1

𝜀𝑛1−1
)] (81) 

 A área  para a qual o trabalho indicado teórico foi demonstrado acima (linha pontilhada 

na Figura 11) é maior que a área  equivalente ao trabalho indicado real (linha continua na Figura 

11). A diferença das áreas é devido a forma como ocorre a combustão, que em um motor real 

inicia antes do pistão chegar ao PMS, e também devido ao tempo de abertura de válvula, que 

no motor real abre antes do pistão chegar ao PMI. A diferença entre o trabalho indicado teórico 

e real é avaliada pelo coeficiente de arredondamento do diagrama (𝜑𝑖), que tem seus valores 
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determinados por resultados experimentais variando entre 0,94 e 0,97 (JÓVAJ,1982, 

LUKANIN, 1985). 

3.7.2 Rendimento indicado 

 O rendimento indicado determina o grau de aproveitamento do calor no ciclo real, sendo 

a razão entre o calor equivalente ao ciclo de trabalho indicado e o calor total admitido no 

cilindro pelo combustível. Segundo Soto (2013), o rendimento indicado (𝜂𝑖) é dado por: 

 𝜂𝑖 =
𝑃𝑖𝑙0𝛼

𝐻𝑢𝜌0𝜂𝑣
 (82) 

Onde 𝑃𝑖 é a pressão média indicada em 𝑀𝑃𝑎; 𝑙0 é a quantidade de ar teórica necessária para a 

combustão completa de 1 𝐾𝑔 de combustível em 
𝐾𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙
; 𝛼 é o coeficiente de excesso de 

ar; 𝐻𝑢 é o poder calorífico do combustível em 
𝑀𝐽

𝐾𝑔
; 𝜌0 é a densidade da mistura ar/combustível 

em 
𝐾𝑔

𝑚3; 𝜂𝑣 é a eficiência volumétrica. 

3.7.3 Consumo específico indicado de combustível 

 O consumo específico indicado de combustível é o consumo de combustível por unidade 

de potência indicada em unidade de tempo. Segundo Soto (2013), o consumo específico 

indicado de combustível (𝑔𝑖) é dado por: 

 𝑔𝑖 =
3600

𝐻𝑢𝜂𝑖
     [

𝑔

𝐾𝑊. ℎ
] (83) 

Onde 𝐻𝑢 é o poder calorífico do combustível em 
𝑀𝐽

𝐾𝑔
; 𝜂𝑖 é o rendimento indicado. 

3.8 Índices efetivos do motor 

3.8.1 Pressão média efetiva 

 A pressão média efetiva (𝑃𝑒) é a diferença entre a pressão média indicada e a pressão 

média das perdas mecânicas (𝑃𝑚). 

 𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑚     [𝑀𝑃𝑎] (84) 

Onde, 𝑃𝑚 = 0,034 + 0,0113𝑉𝑚𝑝
∗  [𝑀𝑃𝑎] e 𝑉𝑚𝑝

∗  é a velocidade média do pistão do motor, 

calculado por 𝑉𝑚𝑝
∗ =

𝑆∗𝑛∗

30
[

𝑚

𝑠
], sendo 𝑆∗ o percurso do pistão do motor em 𝑚 e 𝑛∗ a velocidade 

correspondente à potência nominal do motor em 𝑟𝑝𝑚, conforme Soto (2013). 

3.8.2 Rendimento mecânico 

 O rendimento mecânico é a razão entre a pressão média efetiva e a pressão média 

indicada. É o parâmetro que permite avaliar as perdas mecânicas. 

 𝜂𝑚 =
𝑃𝑒

𝑃𝑖
 (85) 
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3.8.3 Consumo específico efetivo de combustível 

 O consumo específico efetivo de combustível é o fluxo de combustível por unidade de 

potência de saída, segundo Soto (2013), é dado por: 

 𝑔𝑒 =
𝑔𝑖

𝜂𝑚
     [

𝑔

𝐾𝑊. ℎ
] (86) 

3.8.4 Consumo horário de combustível 

 𝐺𝑇 = 𝑔𝑒𝑁𝑒10−3      [
𝐾𝑔

ℎ
] (87) 

3.8.5 Potência efetiva 

 A potência efetiva é a potência no eixo do motor por unidade de tempo, podendo ser 

determinada pelo produto da potência indicada pelo rendimento mecânico. Segundo Soto 

(2013), a potência efetiva é dada por: 

 𝑁𝑒 =
𝑃𝑒𝑉𝑛𝑛

30𝜏
     [𝐾𝑊] (88) 

Onde 𝑃𝑒 é a pressão média efetiva em 𝑀𝑃𝑎; 𝑉𝑛 é a cilindrada do motor em 𝑙; 𝑛 é a rotação em 

𝑟𝑝𝑚; 𝜏 é o tempo do motor. 

3.9 Diagrama indicado 

 O diagrama indicado é construído a partir do cálculo térmico para o regime de potência 

nominal. O processo de admissão é considerado a pressão constante 𝑃𝑎, calculada no item 3.3. 

O processo de compressão é construído selecionando 10 valores entre uma faixa de 1 até o 

valor da taxa de compressão, e com a relação do item 3.4, são calculados os valores de pressão 

nos 10 pontos selecionados. No término da compressão é considerado uma elevação súbita da 

pressão, determinada no item 3.5, em decorrência da combustão instantânea a volume 

constante. O processo de expansão também é construído selecionando 10 valores entre uma 

faixa de 1 até o valor da taxa de compressão, e com a relação do item 3.6, são calculados os 

valores de pressão nos 10 pontos selecionados. O processo de exaustão também é considerado 

a pressão constante 𝑃𝑟, calculada no item 3.3.4.1. 

 O diagrama indicado construído baseado no parágrafo anterior é denominado teórico, 

sendo possível realizar sobre ele alguns ajustes para uma maior aproximação em relação ao 

diagrama real. 

 Em motores reais, a faísca da vela de ignição ocorre antes do ponto morto superior, 

resultando num aumento de 15 a 25% (Kolchin e Demidov, 1984) da pressão no final da 

compressão. O desenvolvimento do processo de combustão ocorre simultaneamente com o 

movimento do pistão, resultando numa diminuição da pressão no final da combustão de 15% 
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(Kolchin e Demidov, 1984). O adiantamento da abertura da válvula de exaustão provoca uma 

redução na pressão ao final da expansão, sendo seu valor quantificado pela média entre a 

pressão ambiente, 𝑃0, e a pressão ao final da expansão do processo teórico, 𝑃𝑏. 

3.10 Característica exterior de velocidade 

 A curva característica exterior da velocidade é construída a partir de relações empíricas, 

a partir dos dados de potência efetiva, pressão média efetiva e consumo específico efetivo de 

combustível obtidos no cálculo térmico para a rotação da potência nominal. 

 Para a potência, Kolchin e Demidov (1984) apresentam a relação a seguir: 

 𝑁𝑥 = 𝑁𝑒 [(
𝑛𝑥

𝑛𝑁
) + (

𝑛𝑥

𝑛𝑁
)

2

− (
𝑛𝑥

𝑛𝑁
)

3

]     [𝐾𝑊] (89) 

Onde 𝑁𝑥 é a potência em 𝐾𝑊 na rotação de interesse 𝑛𝑥 em 𝑟𝑝𝑚; 𝑁𝑒 é a potência efetiva em 

𝐾𝑊 na rotação 𝑛𝑁 em 𝑟𝑝𝑚 da potência nominal. 

 Para o torque, Kolchin e Demidov (1984) apresentam a relação a seguir: 

 𝑀𝑥 =
𝑃𝑥𝑉𝑛

𝜋𝜏
     [𝑁. 𝑚] (90) 

Onde 𝑀𝑥 é o torque em 𝑁. 𝑚 na rotação de interesse; 𝑃𝑥 é a pressão média efetiva na rotação 

de interesse; 𝑉𝑛 é a cilindrada do motor em 𝑐𝑚2; 𝜏 é o tempo do motor. 

 A pressão média efetiva na rotação de interesse, também é definida por uma relação 

empírica (Kolchin e Demidov, 1984): 

 𝑃𝑥 = 𝑃𝑒 [1 + (
𝑛𝑥

𝑛𝑁
) − (

𝑛𝑥

𝑛𝑁
)

2

]     [𝑀𝑃𝑎] (91) 

Onde 𝑃𝑥 é a pressão média efetiva em 𝑀𝑃𝑎 na rotação de interesse 𝑛𝑥 em 𝑟𝑝𝑚; 𝑃𝑒 é a pressão 

média efetiva em 𝑀𝑃𝑎 na rotação 𝑛𝑁 em 𝑟𝑝𝑚 da potência nominal. 

 Para o consumo específico efetivo de combustível, Kolchin e Demidov (1984) 

apresentam a relação a seguir: 

 𝑔𝑥 = 𝑔𝑒 [1,2 + (
𝑛𝑥

𝑛𝑁
) + 0,8 (

𝑛𝑥

𝑛𝑁
)

2

]     [
𝑔

𝐾𝑊. ℎ
] (92) 

Onde 𝑔𝑥 é o consumo especifico efetivo de combustível em 
𝑔

𝐾𝑊.ℎ
 na rotação de interesse 𝑛𝑥 em 

𝑟𝑝𝑚; 𝑔𝑒 é o consumo especifico efetivo de combustível em 
𝑔

𝐾𝑊.ℎ
 na rotação 𝑛𝑁 em 𝑟𝑝𝑚 da 

potência nominal. 
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4 Metodologia 

4.1 Cálculo térmico 

 A metodologia do cálculo térmico foi desenvolvida em uma planilha eletrônica. As 

células com preenchimento na cor azul-claro indicam que o usuário deve informar o valor do 

dado dessa célula. A seguir serão demonstrados quais dados devem ser introduzidos na planilha 

e os cálculos que vão sendo realizados à medida que essas informações são fornecidas. 

 Primeiro é preciso fornecer as características do motor do qual se deseja realizar o 

cálculo térmico, sendo necessário informar o diâmetro do pistão, curso da biela, raio da 

manivela, comprimento da biela, número de cilindros, cilindrada, taxa de compressão, rotação 

da potência efetiva e tempo do motor. Desses dados são calculados a relação S/D (razão do 

percurso do pistão e seu diâmetro) e o volume da câmara de combustão. Na Tabela 9 do 

APÊNDICE A pode ser visto os valores informados das características do motor e os 

parâmetros calculados até esse ponto. 

 Os próximos dados a serem informados referem-se ao combustível. De acordo com a 

Lei n° 8.723, de 28 de setembro de 1991 é obrigatório a adição de álcool etílico anidro 

combustível à gasolina comum em todo território nacional em um percentual de 22% (Redação 

dada pela Lei n° 10.203, de 22 de fevereiro de 2001), podendo o Poder Executivo elevar o 

percentual até 27,5% ou reduzir o percentual até 18% (Redação dada pela Lei n° 13.033, de 24 

de setembro de 2014). Pela Portaria n° 75, de 5 de março de 2015, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, ficou fixado em 27% o percentual de adição de álcool etílico anidro 

combustível à gasolina comum desde o dia 16 de março de 2015. As propriedades do 

combustível utilizado no cálculo térmico são: densidade, composição em massa (carbono, 

hidrogênio e oxigênio), PCI e massa molecular. Os dados foram retirados do trabalho de Melo 

(2012) que corresponde a um combustível com composição de 75% (v/v) de gasolina pura e 

25% (v/v) de álcool etílico anidro combustível. Na Tabela 10 do APÊNDICE A pode ser 

verificado os valores das propriedades do combustível. 

 Em seguida são fornecidos a quantidade real de ar para a combustão de 1 𝐾𝑔 de 

combustível, o valor de 𝐾, a pressão e temperatura ambiente (item 4.3.1.4.2), o fator 

multiplicador da pressão ambiente e a temperatura dos gases residuais (item 4.3.1.4.2), com 

isso são calculados a quantidade teórica de ar necessária para a combustão de 1 𝐾𝑔 de 

combustível, o coeficiente de excesso de ar, a quantidade de mistura ar/combustível, a 

quantidade individual e total dos produtos da combustão, o coeficiente teórico de transformação 
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do fluido operante e a pressão dos gases residuais. Na Tabela 11 do APÊNDICE A pode ser 

conferido os valores informados e calculados para os parâmetros do ciclo de trabalho. 

 As próximas informações referem-se ao processo de admissão, como pode ser visto na 

Tabela 12 do APÊNDICE A . Estabelecendo os valores do incremento da temperatura do fluido 

operante, das perdas de velocidade e a resistência do sistema de admissão na seção de passo das 

válvulas, da velocidade média da mistura ar/combustível na seção de passo da abertura das 

válvulas de admissão, do coeficiente de lavagem e de sobrealimentação, são calculados a 

densidade da mistura ar/combustível que entra nos cilindros, as perdas de pressão no processo 

de admissão, a pressão ao final da admissão, o coeficiente de gases residuais, a temperatura no 

final da admissão e a eficiência volumétrica. 

 Determinando o coeficiente politrópico de compressão são calculados a pressão e 

temperatura ao final do processo, como mostrado na Tabela 13 do APÊNDICE A. 

 Os dados fornecidos até esse ponto, já são suficientes para determinar o coeficiente 

efetivo de modificação molecular, as perdas de calor por combustão incompleta, o coeficiente 

de expansão prévia e o coeficiente de expansão posterior. Definindo o coeficiente de 

aproveitamento de calor é calculado a temperatura no final da combustão, que por sua vez 

permite o cálculo da pressão máxima da combustão e da taxa de incremento da pressão, como 

mostrado na Tabela 14 do APÊNDICE A. 

 Conforme Tabela 15 do APÊNDICE A, determinando o coeficiente politrópico de 

expansão são calculados a pressão e temperatura ao final do processo. 

 Com todos os dados citados acima calculados, ao fornecer o coeficiente de 

arredondamento do diagrama indicado são obtidos os parâmetros indicado do ciclo de trabalho 

(pressão média indicada teórica, pressão média indicada real, rendimento indicado e consumo 

específico indicado) e os índices efetivos do motor (velocidade média do pistão, a pressão 

média das perdas mecânicas, a pressão média efetiva, o rendimento mecânico, o consumo 

específico efetivo de combustível, o consumo horário de combustível e a potência efetiva). No 

APÊNDICE A, pode ser verificado os valores para os parâmetros indicados na Tabela 16 e os 

índices efetivos na Tabela 17. 

 Em seguida são elaborados o diagrama indicado e a curva característica exterior da 

velocidade conforme procedimento descrito nos itens 3.9 e 3.10, respectivamente. Os valores 

da potência, torque e consumo específico para os pontos de operação do motor podem ser 

verificados na Tabela 20 do APÊNDICE A. Na Tabela 21 são mostrados os dados do diagrama 

indicado teórico. Na Tabela 22 são mostrados os dados necessários para ajustar o diagrama 
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indicado teórico, são eles: o fator multiplicador de pressão no final da compressão, o ângulo 

onde ocorre a máxima pressão, o ângulo da faísca antes do ponto morto superior e a duração do 

período de atraso da ignição. Com essas informações, são obtidos os dados do diagrama 

indicado teórico ajustado, conforme Tabela 23. Por fim, na Tabela 24 são encontrados os dados 

referentes ao diagrama indicado da pressão em função do ângulo virabrequim. 

4.2 Programa de simulação Siciclo 

 O programa Siciclo foi desenvolvido no Departamento de Máquinas Térmicas da 

Universidade Politécnica de Valência na Espanha. É denominado um modelo preditivo ou 0D 

ou termodinâmico. Seu funcionamento consiste na simulação das curvas de pressão e 

temperatura dentro do motor a partir de uma lei de combustão imposta e mediante a solução da 

primeira lei da termodinâmica (CARRETERO, 2014). Para a realização dos cálculos, foi 

preciso fornecer ao programa alguns dados de entrada, descritos a seguir. 

 Nesse trabalho foi usado a lei de combustão de Wiebe, representada pela equação (93). 

É preciso fornecer ao software os coeficientes a e m, o ângulo de início da combustão (𝜃0) e a 

duração da combustão (Δ𝜃). Heywood (1988) sugere os valores de 5 e 2 para os coeficientes a 

e m. O valor de 18° para o ângulo de início da combustão é fornecido pelo fabricante do motor 

e o valor de 45° para a duração da combustão foi obtido de Malfatti (2009). 

 𝑀𝐹𝐵(𝜃) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝑎 (
𝜃 − 𝜃0

Δ𝜃
)

𝑚+1

] (93) 

Onde 𝑀𝐹𝐵(𝜃) é a fração mássica de combustível queimado. 

 
Figura 12 – Tela da entrada de dados do tipo de ciclo 

Fonte: Tela do programa no sistema operacional Windows Vista 



66 

 

 

 

 Para caracterizar o fluido de trabalho, foi fornecido o poder calorífico do combustível, 

os expoentes politrópicos de compressão e expansão, e a razão ar/combustível. O valor de 

38920 𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄  para o PCI foi obtido de Melo (2012). 

 
Figura 13 – Tela da entrada de dados do fluido de trabalho 

Fonte: Tela do programa no sistema operacional Windows Vista 

 Foi preciso fornecer o tipo de ciclo a ser analisado e os dados que representam a 

geometria do motor, como: o número de cilindros, o curso e diâmetro do pistão, o comprimento 

da biela, a taxa de compressão e os ângulos de abertura e fechamento das válvulas de admissão 

e exaustão. Os valores para os ângulos de abertura e fechamento das válvulas de admissão e 

exaustão foram obtidos de Soto (2013). 

 
Figura 14 – Tela da entrada de dados da geometria do motor 

Fonte: Tela do programa no sistema operacional Windows Vista 
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 As condições de funcionamento necessárias são: a rotação do motor, a massa de ar e de 

combustível, a pressão de admissão e de escape, o coeficiente de Woschni e a temperatura de 

alguns elementos do motor. 

 
Figura 15 – Tela da entrada de dados das condições de funcionamento 

Fonte: Tela do programa no sistema operacional Windows Vista 

 Ainda é necessário informar alguns dados para a realização da simulação, como a 

precisão da interação, a velocidade tangencial do ar dentro da câmara de combustão e um 

coeficiente de turbulência. 

 Os principais resultados fornecidos pelo Siciclo que foram comparados com os 

resultados do cálculo térmico e do ensaio foram a curva de pressão e os parâmetros de 

desempenho, como, potência, torque, consumo específico e pressão média indicada. 

4.3 Ensaios 

 Os ensaios foram realizados no Laboratório de Energia do Departamento de Ciências 

Térmicas e dos Fluídos (DCTEF) da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Foi 

utilizada a bancada de teste TD200 da TecQuipment. 

4.3.1 Bancada de teste TD200 

 A bancada de teste TD200 consiste em uma base onde está localizado um motor 

monocilíndrico instrumentado acoplado a um dinamômetro hidráulico. Os instrumentos são 

conectados a um quadro de instrumentos. 

4.3.1.1 Base da bancada 

A base da bancada é composta por uma caixa de ar, onde se encontra instalada uma 

placa de orifício. Juntamente à placa de orifício é instalado um termopar tipo K e um ponto de 

tomada de pressão. O termopar é usado para medir a temperatura ambiente. O orifício da placa 
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é usado com o ponto de tomada de pressão para calcular o fluxo de ar de admissão do motor. A 

caixa de ar auxilia a suavizar os pulsos de ar de entrada. 

 
Figura 16 – Placa de orifício, ponto de tomada de pressão e termopar 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.3.1.2 Motor 

O motor instalado na bancada é o TD201, modelo Robin Subaru Horizontal Engine 6 

HP OHV EH17-2D. O motor é modificado, sendo instalado um transdutor de pressão e um 

codificador de ângulo de manivela. O motor também tem um termopar instalado no 

escapamento para medição da temperatura dos gases de escape. A Tabela 6 contém as principais 

informações do motor. 

 
Figura 17 – Motor e tanque de combustível. 

Fonte: Manual do equipamento. 
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Tabela 6 – Informações do motor. 

Potência máxima absoluta 4,4 kW (6 hp) a 4000 rpm 

Potência contínua nominal contínua 
2,6 kW a 3000 rpm 

2,9 kW a 3600 rpm 

Diâmetro 67 mm 

Curso / Raio de manivela 49 mm / 24,5 mm 

Comprimento da biela 85 mm 

Capacidade do motor 172 cm³ (0,172 l) ou 172 cc 

Taxa de compressão 8,5:1 

Fonte: Adaptado do manual do equipamento. 

4.3.1.3 Dinamômetro hidráulico 

 O dinamômetro hidráulico é um meio simples, mas efetivo de aplicar carga a um motor 

de teste. A carga é aplicada de acordo com a taxa de fluxo de água e o nível de água em sua 

estrutura. A taxa/nível de fluxo de água é controlada por uma válvula de agulha precisa. O 

torque é medido por meio de uma célula de carga eletrônica ao lado do dinamômetro. Um sensor 

de proximidade mede a velocidade rotacional do dinamômetro. 

 
Figura 18 – Dinamômetro. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Resumidamente, o dinamômetro consiste de duas caixas com barras internas radiais. 

Um rotor com barras radiais em ambos os lados é fixado a uma haste que corre através do 

dinamômetro. O dinamômetro é montado em rolamentos auto alinhados para permitir que a 

caixa reaja contra uma célula de carga de medida de força. A água entra no topo do 

dinamômetro por meio de uma válvula de agulha ajustável, e sai através de um dreno na parte 

de baixo da caixa. Uma abertura permite que o ar e o excesso de água escapem. 

 Quando o eixo é girado pelo motor, as barras da carcaça e o rotor fazem a água agitar. 

Isto fornece um torque resistivo, medido pela célula de carga. A quantidade de resistência é 

variada pelo ajuste da taxa de fluxo de água e, portanto, da altura da água na carcaça. O calor 
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criado pela agitação da água é dissipado pelo fluxo contínuo de água através do dinamômetro. 

O controle do dinamômetro é indireto por meio da válvula de agulha (um sistema de circuito 

aberto). Embora o controle da carga seja um sistema de circuito aberto, a velocidade pode ser 

mantida dentro de ±100 rpm. Conforme manual do equipamento, esta precisão é mais que a 

necessária para testes de motores. A Tabela 7 contém informações técnicas referente ao 

dinamômetro. 

Tabela 7 – Informações do dinamômetro 

Fonte de água para o dinamômetro 
Fluxo constante mínimo de 1 bar de pressão em 5 litros 

por minuto 

Limite máximo do dinamômetro 7,5 kW em 7000 rpm 

Fonte: Adaptada do manual do equipamento 

4.3.1.4 Quadro de instrumentos com módulos de instrumentos 

 No quadro de instrumentos são montados os módulos de instrumentos. Os instrumentos 

e a base de teste são mantidos separados para evitar transmissão de vibração do motor para os 

dispositivos de medida. 

4.3.1.4.1 Mostrador de torque e velocidade (DTS2) 

 Este módulo mostra o torque medido no dinamômetro e a velocidade calculada dos 

pulsos do sensor ótico (com o tempo). A potência efetiva (PE) é calculada do produto da 

velocidade e torque. 

4.3.1.4.2 Mostrador do ar de admissão e escape do motor (DPT1) 

 Este módulo mostra a pressão ambiente (barométrica) (𝑃𝐴), a temperatura do ambiente 

(𝑇𝐴), a pressão dentro da caixa de ar e a temperatura dos gases de escape do motor. 

 A velocidade do fluxo de ar (𝑈) é calculado com a diferença de pressão (∆𝑃) entre o 

ambiente e dentro da caixa e a densidade do ar (𝜌). 

 𝑈 [
𝑚

𝑠
] = √

2∆𝑃[𝑃𝑎]

𝜌 [
𝐾𝑔
𝑚3]

 (94) 

 O fluxo de ar (�̇�𝑎) de admissão do motor é calculado modificando a equação (94) para 

incluir o coeficiente de descarga (𝐶𝑑) para o orifício e o seu diâmetro. 

 �̇�𝑎 [
𝐾𝑔

𝑠
] = 𝐶𝑑

𝜋𝑑2

4
[𝑚]√

2𝑃𝐴[𝑃𝑎]∆𝑃[𝑃𝑎]

𝑅 [
𝐽

𝐾𝑔. 𝐾] 𝑇𝐴[𝐾]
 (95) 

4.3.1.4.3 Medidor de combustível volumétrico (AVF1) 

 O fluxo volumétrico de combustível é medido através de uma pipeta de combustível 

operada manualmente, medindo o tempo de consumo de 8 ml de combustível com um 
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cronômetro. Por se tratar de uma medição manual, o sistema de aquisição de dados versátil 

(item 4.3.1.6), não consegue fazer a leitura em tempo real desse parâmetro. Para contornar essa 

situação, os resultados coletados pelo VDAS foram exportados para serem analisados em uma 

planilha eletrônica e nela foram inseridos os dados de consumo para posterior análise do 

consumo especifico de combustível. 

 
Figura 19 – Medidor de combustível volumétrico. 

Fonte: Manual do equipamento. 

 A medida do fluxo volumétrico de combustível (𝑣𝑐) é: 

 𝑣𝑐 [
𝑚𝑙

𝑠
] =

𝑉𝑐[𝑚𝑙]

𝑡[𝑠]
 (96) 

Onde 𝑉𝑐 é o volume medido, que é igual a 8 ml e 𝑡 é o tempo cronometrado para o consumo das 

8 ml de combustível. 

 O fluxo mássico de combustível (�̇�𝑐) é calculado por: 

 �̇�𝑐 [
𝐾𝑔

𝑠
] = 𝜌 [

𝐾𝑔

𝑚3
]

𝑣𝑐 [
𝑚𝑙
𝑠 ]

106
 

(97) 

Onde 𝜌 é a densidade do combustível. 

 O consumo específico de combustível (𝐶𝑒) é: 

 𝐶𝑒 [
𝐾𝑔

𝐾𝑤. ℎ
] =

�̇�𝑐 [
𝐾𝑔
𝑠 ]

𝑃𝐸[𝑊]
3,6 × 106 (98) 
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4.3.1.5 Analisador do ciclo do motor (ECA100) 

 O analisador do ciclo do motor é composto de duas partes: hardware e software. O 

hardware é composto por um amplificador de carga, que amplifica o sinal proveniente do 

transdutor de pressão e produz uma saída adequada, e por uma unidade de condicionamento de 

sinal que converte os sinais de entrada auxiliares, como ângulo de manivela e do amplificador 

de carga em uma saída apropriada para o software. O software gera gráficos de P-θ (pressão 

por ângulo de manivela) e P-V (pressão por volume), calcula automaticamente a pressão média 

indicada (IMEP), a potência indicada (PI), registra automaticamente 5 ciclos do motor, salva 

os dados no formato*.XML permitindo exportar os dados para uma planilha e fornece uma 

animação permitindo visualizar o ciclo do motor. 

 
Figura 20 - Telas do software ECA100 e hardware 

Fonte: Manual do equipamento 

 Como definido no item 3.7.1, a pressão média indicada (𝐼𝑀𝐸𝑃) é a pressão constante 

aplicada no cilindro ao longo de um curso que produziria o mesmo trabalho quando o motor 

fizesse um ciclo completo. Um motor a quatro tempos tem duas áreas, uma área é positiva ou 

de potência (power loop na Figura 21), onde ocorre a compressão e expansão, a outra área é 

negativa ou de bombeamento (pumping loop na Figura 21), onde ocorre a admissão e exaustão. 

O valor da IMEP é útil para determinar a razão do trabalho feito pelo volume do cilindro. 
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Figura 21 – Gráfico P-V. 

Fonte: Adaptado do manual do equipamento. 

 O gráfico P-V pode ser comparado com uma área equivalente de um retângulo de 

pressão média indicada e volume deslocado. 

 
Figura 22 – Área equivalente ao gráfico P-V. 

Fonte: Adaptado do manual do equipamento. 

 𝐼𝑀𝐸𝑃[𝐵𝑎𝑟] =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜[𝐵𝑎𝑟. 𝑐𝑚3]

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜[𝑐𝑚3]
 (99) 

 A área de trabalho para um motor a quatro tempos é a área de potência do gráfico 

subtraída da área de bombeamento do gráfico. 

 A potência indicada (𝑃𝐼) é a potência calculada desenvolvida no cilindro. 

 𝑃𝐼[𝑊] = 𝐼𝑀𝐸𝑃[𝑃𝑎] ∗ 𝐴[𝑚2] ∗ 𝐿[𝑚] ∗ 𝑁[𝑟𝑝𝑠]  

Onde A é a área do pistão, L o comprimento do curso e N o número de ciclos de trabalho por 

segundo, definido para motores quatro tempos como 𝑁 =
𝑟𝑒𝑣/𝑠

2
. 
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4.3.1.6 Sistema de aquisição de dados versátil 

 O sistema de aquisição de dados versátil (VDAS) é composto de um hardware e um 

software. O hardware fornece os sinais de saída dos sensores e instrumentos para o software 

que transforma em um formato adequado. O sistema permite a aquisição e registro de dados 

precisos em tempo real fazendo interface com um computador, gerando gráficos e tabelas para 

a análise dos dados. É uma ferramenta que auxilia na redução de erros durante as medições, 

economiza tempo na realização dos ensaios e calcula automaticamente parâmetros importantes 

para o estudo de motores. A seguir será demonstrado os parâmetros calculados pelo VDAS. 

 
Figura 23 – Telas do software VDAS 

Fonte: Manual do equipamento 

 A razão ar/combustível é a relação entre o fluxo mássico de ar, equação (95), e o fluxo 

mássico de combustível, equação (97). 

 A eficiência volumétrica (𝜂𝑣) é a razão do volume de ar medido que entra no cilindro e 

o volume de ar calculado que deveria entrar no cilindro. O volume calculado é dado por: 

 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 [

𝑚3

𝑠
] =

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑚3] × 𝑁[𝑟𝑝𝑚]

(
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2 ) × 60
 

(100) 

 O volume medido é dado por: 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 [
𝑚3

𝑠
] =

�̇�𝑎 [
𝐾𝑔
𝑠

] × 𝑅 [
𝐽

𝐾𝑔. 𝐾
] × 𝑇𝐴[𝐾]

𝑃𝐴[𝑃𝑎] × 100
 

(101) 

 Assim, a eficiência volumétrica é dada por: 
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𝜂𝑣[%] =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 [

𝑚3

𝑠 ]

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 [
𝑚3

𝑠 ]
× 100 

(102) 

 A energia de combustão (𝐻𝐹) é calculada a partir do fluxo mássico de combustível (�̇�𝑐) 

e seu poder calorífico (𝐶𝐿), dado por: 

 
𝐻𝐹[𝑊] = �̇�𝑐 [

𝐾𝑔

𝑠
] × 𝐶𝐿 [

𝐽

𝐾𝑔
] 

(103) 

 A eficiência térmica (𝜂𝑡) é a razão da potência efetiva pela energia de combustão, dado 

por: 

 
𝜂𝑡[%] =

𝑃𝐸[𝑊]

𝐻𝐹[𝑊]
× 100 

(104) 

4.3.2 Procedimento de ensaio 

 Os ensaios realizados nessa dissertação foram repetidos três vezes e a média entre eles 

foi utilizada para validação do cálculo térmico. Para garantir que cada ensaio seja o mais 

próximo dos outros e assim tenhamos uma média com uma menor porcentagem de erro 

possível, um procedimento foi seguido durante a realização dos três ensaios. 

 Primeiramente, foi girada a válvula que controla o fluxo de água para o dinamômetro 

em 1 volta e aguardado por 120 segundos para ligar o motor. Ao ligar o motor, também começou 

o registro de dados pelo software VDAS no intervalo de 0,5 segundos. Com o motor ligado, 

aguardou sua estabilização numa velocidade, de acordo com a carga aplicada pelo dinamômetro 

referente a 1 volta de abertura da válvula de controle de fluxo de água. O tempo para 

estabilização variou de acordo com a carga, então não esperou por um tempo especificado para 

a estabilização e sim acompanhando a velocidade do motor começar a operar em faixas 

suficientemente estreitas para considerar a operação permanente do motor. Estabilizada a 

velocidade foi medido o consumo de 8 𝑚𝑙 de combustível, medição repetida três vezes, uma 

vez que foi feita manualmente através de cronômetro para evitar erros, e registrado 50 curvas 

de pressão para a velocidade estabilizada pelo software ECA100. Após os registros para essa 

primeira velocidade, a válvula de controle de fluxo de água do dinamômetro foi sendo operada 

em 
1

8
 de volta, tanto abrindo quanto fechando, para que a carga aplicada no motor fosse sendo 

alterada. Para cada nível de abertura da válvula, o procedimento descrito no início desse 

paragrafo foi repetido, ou seja, esperou-se a velocidade estabilizar e a partir da sua estabilização 

foi medido três vezes o consumo de 8 𝑚𝑙 de combustível e registrado 50 curvas de pressão. 
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Foram ensaiados 18 pontos de operação. Terminado o primeiro ensaio, aguardou-se o motor 

esfriar para repetir o procedimento por mais duas vezes. 

 Finalizado os três ensaios, os resultados foram exportados para uma planilha eletrônica, 

para manipulação dos dados. Como descrito no item 4.3.1.4.3, a leitura do consumo de 

combustível é manual, portanto depois de exportar os dados para a planilha eletrônica, o tempo 

de consumo das 8 𝑚𝑙 de combustível para cada ponto de operação foi inserido e os parâmetros: 

consumo de combustível, energia da combustão, razão ar/combustível, consumo específico e 

eficiência térmica que são dependentes do tempo foram calculados pelas equações: (97), (103), 

razão entre (95) e (97), (98) e (104), respectivamente. Feito isso para os três ensaios, foi 

calculado a média de cada parâmetro, sendo essa média usada para validação do cálculo 

térmico. Os dados de cada ensaio e a média são mostrado no APÊNDICE B. As curvas de 

pressão foram registradas para todos os pontos de operação, mas como o cálculo térmico 

avaliado só determina a curva de pressão na rotação de potência nominal do motor, só serão 

mostrados nessa dissertação as curvas no ponto de operação de potência nominal. Como foram 

coletadas 50 curvas para cada ponto de operação, para o ponto de operação de potência nominal 

totalizaram 150 curvas, devido a quantidade de dados, uma vez que é registrado a pressão para 

cada grau do ângulo do virabrequim, nessa dissertação só será mostrada a média das 50 curvas 

de cada ensaio e a média dos três ensaios, todas em forma gráfica no APÊNDICE B. Os 

parâmetros apresentados para cada ponto de operação é a média de dados registrados durante o 

tempo necessário para fazer as três medições de consumo dos 8 𝑚𝑙 de combustível. 
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5 Análise dos resultados 

 Realizando o cálculo térmico conforme descrito no item 4.1, os seguintes resultados são 

gerados: a curva de pressão no interior da câmara de combustão referente à velocidade de 

potência nominal e à curva característica exterior da velocidade. 

 A fim de verificar a qualidade dos resultados gerados pelo cálculo térmico, tanto a curva 

de pressão quanto a curva característica exterior da velocidade são comparadas com os 

resultados obtidos através dos ensaios realizados conforme o item 4.3. 

 Para garantir que os dados dos ensaios são confiáveis, e, portanto, podem ser utilizados 

na validação do cálculo térmico, foi feita a análise do coeficiente de variação (COV) da pressão 

máxima e da IMEP. O critério do coeficiente de variação é proposto por HEYWOOD (1988), 

que estabelece que os dados de pressão são confiáveis se apresentarem coeficiente de variação 

menor do que 10%. O coeficiente de variação (COV) é calculado pela divisão da média pelo 

desvio padrão da variável. Para os três ensaios realizados, os valores do coeficiente de variação 

da pressão máxima e da IMEP ficaram dentro do critério estabelecido por HEYWOOD (1988) 

como pode ser verificado na Tabela 8. 

Tabela 8 – COV da IMEP e pressão máxima 

- Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Média 

COV IMEP 5,06% 3,92% 3,80% 4,26% 

COV pressão máxima 8,76% 8,13% 7,25% 8,05% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Verificada a qualidade dos dados de pressão ensaiados, a curva de pressão no interior 

da câmara de combustão em relação ao volume do cilindro e em relação ao ângulo do 

virabrequim do cálculo térmico e do ensaio é apresentada na Figura 24 e Figura 25, 

respectivamente. 

 Os processos de admissão, compressão, expansão e descarga do cálculo térmico 

representam bem o processo real, como pode ser verificado na Figura 24 e Figura 25 devido à 

proximidade das duas curvas em cada curso do motor. A principal falha do cálculo térmico é 

em relação ao período da combustão, como pode ser verificado pela diferença da pressão 

máxima calculada e medida. O cálculo térmico previu uma pressão máxima de 47,72 𝑏𝑎𝑟, 

enquanto o motor apresentou uma pressão máxima na média dos três ensaios de 26,39 𝑏𝑎𝑟. A 

razão para o elevado valor da pressão foi a adoção da hipótese de combustão instantânea a 

volume constante que difere do processo real de combustão. O cálculo térmico ainda adota um 

fator multiplicador da pressão ao final da combustão empírico, de 0,85 para compensar a 

hipótese de combustão instantânea a volume constante, mas que não é suficiente para 



78 

 

 

 

representar o processo real, uma vez que resultou num valor de pressão máxima 44,69% maior 

do que o real 

 Em (ALLA, 2002, apud MEHRNOOSH, 2012, p. 2215), é afirmado que a suposição 

que a combustão ocorre instantaneamente a volume constante pode aumentar a IMEP e a 

potência em cerca de 50% em relação aos valores reais. O valor da IMEP do cálculo térmico 

foi de 0,83156 𝑀𝑃𝑎 e o valor real foi de 0,64462 𝑀𝑃𝑎, um aumento de 22,48%. 

 
Figura 24 – Diagrama indicado - Pressão x Volume para rotação de 3134 rpm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 25 – Diagrama indicado - Pressão x Ângulo do virabrequim para rotação de 3134 rpm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Diante das diferenças encontradas no cálculo térmico em relação ao real, a hipótese de 

combustão instantânea a volume constante não é representativa do processo real. Como visto 
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em (Melo (2007), Gogoi e Barual (2016), López e Nigro (2010), Payri et al. (2011)), para a 

modelagem gerar resultados mais confiáveis, um modelo de queima é adotado. 

 O programa Siciclo usado nessa dissertação tem o modelo de queima de Wiebe 

implementado e realizando a simulação conforme item 4.2, é obtida a curva de pressão 

representada na Figura 26 e Figura 27. A pressão máxima do Siciclo foi de 26,93 bar, valor 

2,01% maior em relação ao valor do ensaio. A IMEP do Siciclo foi de 0,561 𝑀𝑃𝑎, valor 14,9% 

menor em relação ao valor do ensaio. 

 
Figura 26 – Diagrama indicado - Pressão x Volume para rotação de 3134 rpm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 27 – Diagrama indicado - Pressão x Ângulo do virabrequim para rotação de 3134 rpm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 As diferenças encontradas no diagrama indicado refletem na curva característica 

exterior da velocidade. Essas diferenças podem ser observadas na Figura 28 para a potência 

efetiva, na Figura 29 para o torque efetivo e na Figura 30 para o consumo específico. 

 A potência efetiva determinada pela equação (88) é uma função da pressão média efetiva 

determinada pela equação (84) que por sua vez é dependente da pressão média indicada 

calculada pela equação (81). Assim, como verificado anteriormente, devido a diferença na 

pressão média indicada já são esperadas diferenças na potência efetiva. Na média dos 18 pontos 

de velocidade, o cálculo térmico apresentou um valor de potência 31,17% maior do que o 

ensaiado, e o Siciclo apresentou um valor de potência 8,52% menor do que o valor ensaiado. 

 Altin e Bilgin (2015) validaram seu modelo que apresentou potência efetiva 

subestimada em no máximo de 3,84% e torque efetivo subestimado em no máximo 11,3% em 

relação a valores medidos, justificando a diferença devido ao modelo de predição das perdas 

mecânicas. Dessa forma, o Siciclo pode ser considerado válido para a predição da potência. Já 

o cálculo térmico, não pode ser validado para a predição da potência, uma vez que apresenta 

pressão média indicada muito superior ao real (22,48%) devido a consideração da combustão 

instantânea a volume constante, pressão média efetiva superior em 23,03% e pressão média 

das perdas mecânicas 18,03% maior, todos parâmetros relevantes para a potência efetiva que 

apresentaram diferenças significativas em relação ao real. 

 
Figura 28 – Potência. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 O torque determinado pela equação (90) é dependente da pressão média efetiva, que 

como visto na análise para a potência, é dependente da pressão média indicada e da pressão 
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ensaiados, consequentemente o torque apresentará valores não condizentes com os reais. Na 

média dos 18 pontos de velocidade, o cálculo térmico apresentou um valor do torque 31,18% 

maior do que o ensaiado, e o siciclo apresentou um valor do torque 8,51% menor do que o 

valor ensaiado. Assim, devido aos mesmos argumentos apresentados para a potência, o siciclo 

pode ser validado para a predição do torque e o cálculo térmico não. 

 
Figura 29 – Torque. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 O consumo específico determinado pela equação (86) é dependente do consumo 

específico indicado de combustível e do rendimento mecânico. O consumo específico indicado 

de combustível é dependente do rendimento indicado, que é dependente do rendimento 

volumétrico, que é função do incremento de temperatura do fluido operante, do coeficiente de 

lavagem, do coeficiente de sobrealimentação e da pressão dos gases residuais, todos parâmetros 

definidos empiricamente para o cálculo térmico e para o Siciclo, assim esses valores podem 

justificar uma parcela da diferença encontrada em relação ao valor ensaiado. Além disso, o 

rendimento mecânico que é a razão entre a pressão média efetiva e a indicada, com certeza 

justifica a diferença entre os valores teóricos e reais. Na média dos 18 pontos de velocidade, o 

cálculo térmico apresentou um valor de consumo específico 17,9% menor do que o ensaiado, 

e o siciclo apresentou um valor de consumo específico 25,22% maior do que o valor ensaiado. 

Assim, o cálculo térmico e o Siciclo não são válidos para a predição do consumo específico. 
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Figura 30 – Consumo específico. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 Conclusões 

 A metodologia do cálculo térmico avaliada é boa em termos qualitativos em relação aos 

processos de admissão, compressão, combustão, expansão e exaustão, representados no 

diagrama indicado e em relação a predição da potência, torque e consumo específico, uma vez 

que apresenta a mesma tendência encontrada nos ensaios. Em termos quantitativos, a 

metodologia do cálculo térmico não é boa, uma vez que sobrestima a pressão máxima do ciclo, 

a potência e o torque e subestima o consumo específico. Os valores encontrados para os 

parâmetros de pressão máxima (44% maior), pressão média efetiva (22,48% maior), potência 

(31,17% maior), torque (31,18% maior) e consumo específico (17,9% menor) diferem 

significativamente em relação aos encontrados nos ensaios, invalidando a metodologia do 

cálculo térmico. Porém foi possível concluir que a hipótese de combustão instantânea a volume 

constante é a principal causa dos valores elevados de pressão máxima e pressão média efetiva. 

Como os parâmetros de desempenho são dependentes, diretamente ou indiretamente, da pressão 

média efetiva, seus resultados não foram consistentes com a realidade. Outro fator que pode ser 

relevante para inexatidão do cálculo térmico são os vários parâmetros adotados de forma 

empírica. 

 O programa Siciclo já tem implementado um submodelo que representa o processo de 

combustão, que foi identificado como a principal falha no cálculo térmico. O submodelo em 

questão é a lei de queima de Wiebe. Outro submodelo encontrado no Siciclo é o de transferência 

de calor de Woschni, ambos encontrados na literatura revisada para essa dissertação. Os 

resultados obtidos pelo Siciclo para pressão máxima (2,01% maior), pressão média efetiva 

(14,9% menor), potência (8,52% maior), torque (8,52% maior) e consumo específico (25,22% 

maior) foram mais condizentes com os reais, comprovando a importância dos submodelos nele 

encontrado no processo de modelagem de ciclos termodinâmicos de motores de combustão 

interna. 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 Apesar dos resultados divergentes, o cálculo térmico apresenta potencial de melhoria, 

assim sugere-se: 

 Implementar a lei de queima de Wiebe para melhor representação do processo de 

combustão; 

 Implementar o submodelo de transferência de calor proposto por Woschni; 

 Expandir a metodologia para rotações diferente da rotação de potência nominal; 

 Avaliar o desenvolvimento do cálculo térmico em outras linguagens de programação; 
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 Revalidar a metodologia; 

 Aplicar a metodologia em estudos paramétricos. 
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8 APÊNDICE A – Telas e dados de entrada da metodologia do cálculo térmico desenvolvido 

em planilha eletrônica. 
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Tabela 9 - Características do motor. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Diâmetro do pistão D 67 mm  

Curso da biela S 49 mm  

Relação S/D S/D 0,73134 -  

Raio da manivela R 24,5 mm  

Comprimento da biela L 85 mm  

Número de cilindros i 1 -  

Cilindrada Vn 172,75697 cm³  

Volume da câmara de combustão Vc 23,03426 cm³  

Taxa de compressão ε 8,5 -  

Rotação da potência efetiva n 3134,17647 rpm  

Tempo τ 4 -  

 

Tabela 10 - Propriedades do combustível. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tipo de combustível Gasolina comum brasileira (Gasolina tipo C) 75% (v/v) gasolina pura + 25% (v/v) álcool etílico anidro combustível 

Densidade   0,7482 kg/l   

Composição em massa (%) 
Carbono Hidrogêno Oxigênio Água   

0,733 0,137 0,130 0   

PCI   38,92 MJ/kg   

Massa molecular   100 kg/kmol   
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Tabela 11 - Parâmetros do ciclo de trabalho. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Quantidade teórica de ar necessária para a combustão de 1 kg de 
combustível 

L0 0,43462 kmol ar / kg combustível   

l0 12,6985507 kg ar / kg combustível   

Quantidade real de ar para a combustão de 1 kg de combustível l 13,7985000 kg ar / kg combustível   

Coeficiente de excesso de ar  α 1,086620064 - 
Valores típicos: 0,85 a 0,95 (Para a potência 

nominal) 

Quantidade de mistura ar/combustível M1 0,48227 kmol / kg   

Quantidade individual dos produtos da combustão 

K 0,00 - 
Para α<1: K varia de 0,45 a 0,50 

Para α≥1: K=0 

MCO 0,00000 kmol/kg    

MCO2 0,06108 kmol/kg   

MH2 0,00000 kmol/kg   

MH2O 0,06850 kmol/kg   

MN2 0,37309 kmol/kg   

MO2 0,00791 kmol/kg   

Qunatidade total dos produtos da combustão M2 0,51058 kmol/kg   

Coeficiente teórico de transformação do fluido operante µ0 1,05871 - Valore típicos: 1,01 a 1,06 

Condições ambientais 
P0 0,09146 MPa   

T0 298,23497 K   

Fator multiplicador de P0 - 1,15 - Varia de 1,05 a 1,25 

Parâmetros dos gases residuais 
Pr 0,10518 MPa Varia de 1,05 a 1,25 vezes P0 

Tr 846,64673 K Valores típicos: 900 a 1100 K 
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Tabela 12 - Processo de admissão. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Incremento da temperatura do fluido operante ΔT0 20,0 °C Varia de 0 a 20 °C 

Densidade da mistura ar/combustível que entra nos cilindros ρ0 1,06853 kg/m³   

(β²+ξpr) - 4,00 - Varia de 3,0 a 4,0 

Vpr - 65,0 m/s Varia de 65 a 120 m/s 

Perdas de pressão no processo de admissão ΔPa 0,00903 MPa Valores típicos: 0,06 a 0,20 vezes P0 

Pressão ao final da admissão Pa 0,08243 MPa   

Coeficiente de gases residuais ϒR 
6,63904 % Valores típicos: 5 a 10 % 

0,06639 - Valores típicos: 0,05 a 0,10 

Temperatura no final da admissão Ta 351,13236 K Valores típicos: 320 a 360 K 

Coeficiente de lavagem ϕP 1,0 - Valor típico: 1,0 

Coeficiente de sobrealimentação ϕS 1,02 - Varia de 1,02 a 1,06 

Eficiência volumétrica ηv 0,83270 - Valore típicos: 0,7 a 0,85 

 

Tabela 13 - Processo de compressão. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Valor médio do coeficiente politrópico de compressão n1 1,35 - Varia de 1,30 a 1,37 

Pressão ao final da compressão Pc 1,48183 MPa   

Temperatura ao final da compressão Tc 
742,62144 K   

469,471436 °C   
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Tabela 14 - Processo de combustão. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Coeficiente efetivo de modificação molecular µ 1,05505     

Perdas de calor por combustão incompleta de 1 kg de combustível ΔHu 0,00000 KJ/kmol   

Energia calórica da mistura ar/combustível HPC 75677,41344 KJ/kmol   

Parâmetros ao final da combustão 

Coeficiente de aproveitamento de calor ξZ 0,85 - Varia de 0,85 a 0,95 

Calor específico molar médio da mistura ar/combustível à temperatura Tc (µCv)c 21,68658 KJ/kmol°C 
É considerado que o calor específico molar médio 

da mistura ar/combustível é igual à do ar 

Energia interna de 1 mol da mistura ar/combustível ao final do 
processo de compressão 

UC 10181,23107 KJ/kmol   

Fração volumetrica dos produtos da combustão 

r CO 0,00000 -   

r CO2 0,11963 -   

r H2 0,00000 -   

r H2O 0,13416 -   

r N2 0,73072 -   

r O2 0,01548 -   

Calor específico a volume constante de cada produto da combustão 

(µCv)c"CO 0,00000 KJ/kmol°C   

(µCv)c"CO2 35,85411 KJ/kmol°C   

(µCv)c"H2 0,00000 KJ/kmol°C   

(µCv)c"H2O 27,15015 KJ/kmol°C   

(µCv)c"N2 21,36840 KJ/kmol°C   

(µCv)c"O2 22,87979 KJ/kmol°C   
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Calor específico a volume constante dos produtos da combustão ao 
final do processo de compressão 

(µCv)c" 23,90048 KJ/kmol°C   

Energia interna de 1 mol de produtos da combustão ao final do 
processo de compressão 

UC" 11220,59219 KJ/kmol   

Energia interna dos produtos da combustão UZ" 70,68064 MJ/kmol   

Temperatura ao final da combustão TZ 
2393,77167 °C 

Valores típicos: 2400 a 2800 K 
2666,92167 K 

Pressão máxima da combustão PZ 5,61457 MPa   

Taxa de incremento da pressão λ 3,788929889 - Valores típicos: 3,6 a 4,2 

Coeficiente de expansão prévia ρ 1 -   

Coeficiente de expansão posterior δ 8,5 -   

 

Tabela 15 - Processos de expansão e exaustão. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Valor médio do coeficiente politrópico de expansão n2 1,3 - Varia de 1,23 a 1,30 

Pressão ao final da expansão Pb 0,34759 MPa   

Temperatura ao final da expansão Tb 1403,41005 K   

 

Tabela 16 - Parâmetros indicado do ciclo de trabalho. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pressão média indicada teórica Pi' 0,88464 MPa   

Coeficiente de arredondamento do diagrama indicado ϕ 0,94 - Varia de 0,94 a 0,97 

Pressão média indicada real Pi 0,83156 MPa   

Rendimento indicado ηi 0,33134 - Valores típicos: 0,26 a 0,35 

Consumo específico indicado de combustível gi 279,15866 g/kW.h   
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Tabela 17 - Índices efetivos do motor. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Velocidade média do pistão do motor protótipo V*mp 5,1192 m/s   

Pressão média das perdas mecânicas Pm 0,09185 MPa   

Pressão média efetiva Pe 0,73971 MPa   

Rendimento mecânico ηm 0,88955 -   

Consumo específico efetivo de combustível ge 313,82033 g/kW.h Valores típicos: 280 a 350 g/kW.h 

Potência efetiva Ne 3,33766 kW   

Consumo horário de combustível GT 1,04742 kg/h   

 

Tabela 18 - Calor específico molar médio dos gases a volume constante [KJ/(kmol*°C)]. 

Fonte: Adaptado de Kolchin e Demidov, 1984, p. 22. 

Temperatura (°C) Ar O2 N2 (Atmosférico) CO2 H2O CO H2 

0 20,758 20,959 20,704 27,545 25,184 20,808 20,302 

100 20,838 21,223 20,733 29,797 25,426 20,863 20,62 

200 20,984 21,616 20,8 31,744 25,803 20,988 20,758 

300 21,206 22,085 20,972 33,44 26,26 21,202 20,808 

394,112218 21,45822074 22,5348564 21,17245902 34,84697766 26,74467792 21,45798523 20,8672907 

400 21,474 22,563 21,185 34,935 26,775 21,474 20,871 

500 21,78 23,019 21,449 36,258 27,315 21,784 20,934 

600 22,09 23,446 21,729 37,438 27,88 22,11 21,001 

700 22,408 23,834 22,027 38,498 28,474 22,437 21,093 

800 22,713 24,187 22,32 39,448 29,077 22,755 21,202 

900 23,006 24,51 22,609 40,302 29,693 23,061 21,332 

1000 23,283 24,803 22,881 41,077 30,304 23,35 21,474 

1100 23,547 25,071 23,14 41,784 30,901 23,622 21,629 

1200 23,794 25,318 23,392 42,425 31,51 23,877 21,792 
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1300 24,018 25,548 23,626 43,007 32,092 24,112 21,972 

1400 24,25 25,761 23,848 43,543 32,661 24,338 22,152 

1500 24,459 25,967 24,057 44,033 33,21 24,543 22,332 

1600 24,652 26,159 24,25 44,485 33,741 24,736 22,517 

1700 24,863 26,343 24,434 44,903 34,261 24,916 22,697 

1800 25,003 26,519 24,602 45,299 34,755 25,087 22,877 

1900 25,167 26,691 24,765 45,644 35,224 25,246 23,057 

2000 25,326 26,854 24,916 45,975 35,68 25,393 23,233 

2100 25,474 27,013 25,062 46,281 36,12 25,535 23,408 

2200 25,611 27,168 25,2 46,566 36,538 25,665 23,576 

2300 25,745 27,319 25,326 46,829 36,94 25,791 23,743 

2400 25,87 27,47 25,447 47,076 37,33 25,908 23,907 

2500 25,992 27,612 25,56 47,302 37,702 26,021 24,07 

 

Tabela 19 - Energia interna dos produtos da combustão U (MJ/kmol). 

Fonte: Adaptado de Kolchin e Demidov, 1984, p. 25. 

Ciclo Otto para diferentes valores de α 
Temperatura (°C) 

1,25 1,2 1,15 1,101486206 1,1 1,05 1 0,9 0,8 0,7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,2216 2,2266 2,2325 2,238612738 2,2388 2,2457 2,253 2,2045 2,1881 2,1685 100 

4,5046 4,5168 4,53 4,543971973 4,5444 4,5592 4,5766 4,5352 4,4867 4,4285 200 

6,8694 6,8892 6,9108 6,933795538 6,9345 6,96 6,3969 6,9165 6,8337 6,7344 300 

9,3156 9,344 9,3748 9,40740127 9,4084 9,4452 9,4881 9,3842 9,2584 9,1123 400 

11,851 11,8885 11,9295 11,97267728 11,974 12,0225 12,074 11,9386 11,7688 11,5713 500 

14,4684 14,5158 14,568 14,62214139 14,6238 14,685 14,75 14,5759 14,359 14,1057 600 

17,1689 17,227 17,29 17,35656093 17,3586 17,4335 17,513 17,2989 17,0422 16,7202 700 

19,94 20,0096 20,0848 20,16397451 20,1664 20,2552 20,309 20,0938 18,7753 19,4024 800 
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22,7781 22,86 22,9482 23,04076432 23,0436 23,148 23,26 22,9688 22,587 22,151 900 

25,672 25,766 25,867 25,97373035 25,977 26,098 26,2262 25,8806 25,4548 24,9534 1000 

28,6176 28,7254 28,8409 28,9625726 28,9663 29,1027 29,249 28,8569 28,3743 27,7968 1100 

31,614 31,7352 31,8648 32,00219106 32,0064 32,16 32,325 31,8871 31,3476 30,714 1200 

34,6489 34,7841 34,9284 35,0810244 35,0857 35,2573 35,443 34,9565 34,3598 33,6586 1300 

37,723 37,8714 38,0324 38,20219828 38,2074 38,3964 38,601 38,0531 37,4129 36,6433 1400 

40,8315 40,995 41,1705 41,35679297 41,3625 41,571 41,676 41,1669 40,499 39,6603 1500 

43,9632 44,1408 44,3328 44,5315125 44,5376 44,7696 45,014 44,368 43,6125 42,7048 1600 

47,1274 47,3195 47,5286 47,74797938 47,7547 48,0012 48,268 47,5716 46,758 45,7802 1700 

50,3064 50,5134 50,7384 50,97592354 50,9832 51,2514 51,537 50,7924 49,9207 48,8732 1800 

53,5116 53,7358 53,9771 54,23334986 54,2412 54,5262 54,835 55,0398 53,1101 51,9929 1900 

56,734 56,974 57,232 57,5056178 57,514 57,82 58,15 57,3052 56,3174 55,1298 2000 

59,9802 60,2364 60,5115 60,80287385 60,8118 61,1373 61,491 60,5947 59,5484 58,2851 2100 

63,2434 63,514 63,8088 64,1161834 64,1256 64,4732 64,846 63,9001 62,7955 61,4671 2200 

66,5091 66,7966 67,1071 67,43515027 67,4452 67,8132 68,208 67,2127 66,0498 64,6528 2300 

   68,27472467       2325,13831 

69,7968 70,1016 70,428 70,77497065 70,7856 71,172 71,588 70,5432 69,3238 67,8557 2400 

73,09 73,41 73,755 74,11885345 74,13 74,5375 74,976 73,882 72,6038 71,9678 2500 

76,3984 76,7338 77,0978 77,47873031 77,4904 77,9194 78,3874 77,2356 75,8862 74,282 2600 

79,7229 80,0739 80,4519 80,85272097 80,865 81,3132 81,8046 80,6058 79,1964 77,5197 2700 

83,0564 83,4232 83,8208 84,23918296 84,252 84,7196 85,232 83,9832 82,516 80,7716 2800 
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Tabela 20 - Construção da característica exterior de velocidade. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 nx (rpm) Ne (kW) Ne (W) Pe (MPa) Me (Nm) ge (g/kW.h) ge (kg/kW.h) 

1 1089,149 1,422854 1422,854 0,907442 12,47511 297,8474 0,297847 

2 1371,069 1,819393 1819,393 0,921749 12,67181 287,3457 0,287346 

3 1467,217 1,951506 1951,506 0,923892 12,70126 284,6932 0,284693 

4 1673,156 2,225188 2225,188 0,923796 12,69994 280,6017 0,280602 

5 1729,311 2,297046 2297,046 0,922661 12,68434 279,8623 0,279862 

6 1816,621 2,405939 2405,939 0,919954 12,64713 279,0326 0,279033 

7 2135,765 2,768154 2768,154 0,90029 12,37679 279,3154 0,279315 

8 2279,189 2,908657 2908,657 0,886457 12,18663 281,138 0,281138 

9 2342,183 2,965261 2965,261 0,879402 12,08964 282,2709 0,282271 

10 2467,323 3,067613 3067,613 0,863615 11,8726 285,1231 0,285123 

11 2514,179 3,102276 3102,276 0,857097 11,78299 286,397 0,286397 

12 2830,413 3,277992 3277,992 0,804459 11,05935 297,9294 0,297929 

13 2931,575 3,310665 3310,665 0,78444 10,78414 302,6977 0,302698 

14 3016,819 3,328474 3328,474 0,766375 10,53579 307,1218 0,307122 

15 3134,176 3,337658 3337,658 0,739714 10,16927 313,8203 0,31382 

16 3233,26 3,330881 3330,881 0,71559 9,837617 320,0239 0,320024 

17 3322,22 3,312908 3312,908 0,69267 9,52253 326,0211 0,326021 

18 3455,489 3,263903 3263,903 0,656105 9,019846 335,7625 0,335762 

 

Tabela 21 - Diagrama indicado teórico (P x V). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Admissão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão 

° mm cm³  Mpa Bar 

0 0 23,03426  0,08243 0,82430 

20 1,890565564 29,69974  0,08243 0,82430 
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40 7,190786677 48,38648  0,08243 0,82430 

60 14,89816176 75,56000  0,08243 0,82430 

80 23,67003287 106,48657  0,08243 0,82430 

100 32,17879358 136,48550  0,08243 0,82430 

120 39,39816176 161,93848  0,08243 0,82430 

140 44,72696439 180,72599  0,08243 0,82430 

160 47,93550398 192,03818  0,08243 0,82430 

180 49 195,79123  0,08243 0,82430 

Compressão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume 
ε 

Pressão Pressão 

° mm cm³ Mpa Bar 

-180 49,00000000 195,79123 1,00000 0,08243 0,82430 

-160 47,93550398 192,03818 1,01954 0,08461 0,84612 

-140 44,72696439 180,72599 1,08336 0,09184 0,91839 

-120 39,39816176 161,93848 1,20905 0,10651 1,06508 

-100 32,17879358 136,48550 1,43452 0,13416 1,34165 

-80 23,67003287 106,48657 1,83865 0,18757 1,87567 

-60 14,89816176 75,56000 2,59120 0,29806 2,98065 

-40 7,19078668 48,38648 4,04640 0,54404 5,44036 

-20 1,89056556 29,69974 6,59236 1,05145 10,51451 

0 0,00000000 23,03426 8,50000 1,48183 14,81834 

Combustão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão 

° mm cm³  Mpa Bar 

0 0 23,03426  5,61457 56,14567 

Expansão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume 
ε 

Pressão Pressão 

° mm cm³ Mpa Bar 
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0 0 23,03426 1 5,61456672 56,14567 

20 1,890565564 29,69974 1,289372 4,034822361 40,34822 

40 7,190786677 48,38648 2,100631 2,139250536 21,39251 

60 14,89816176 75,56000 3,280331 1,198459324 11,98459 

80 23,67003287 106,48657 4,622964 0,767219364 7,67219 

100 32,17879358 136,48550 5,925326 0,555635987 5,55636 

120 39,39816176 161,93848 7,030331 0,444884988 4,44885 

140 44,72696439 180,72599 7,845964 0,385723454 3,85723 

160 47,93550398 192,03818 8,337067 0,35645029 3,56450 

180 49 195,79123 8,5 0,347593498 3,47593 

Exaustão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão 

° mm cm³  Mpa Bar 

-180 49 195,79123  0,10518 1,05178 

-160 47,93550398 192,03818  0,10518 1,05178 

-140 44,72696439 180,72599  0,10518 1,05178 

-120 39,39816176 161,93848  0,10518 1,05178 

-100 32,17879358 136,48550  0,10518 1,05178 

-80 23,67003287 106,48657  0,10518 1,05178 

-60 14,89816176 75,56000  0,10518 1,05178 

-40 7,190786677 48,38648  0,10518 1,05178 

-20 1,890565564 29,69974  0,10518 1,05178 

0 0 23,03426  0,10518 1,05178 

 

Tabela 22 – Parâmetros para ajuste do diagrama indicado teórico (P x V). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fator multiplicador de PC - 1,20 - Varia de 1,15 a 1,25 vezes Pc 

Pressão ao final da compressão PC' 1,77820 MPa  
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Fator multiplicador de PZ - 0,85 -  

Pressão máxima da combustão PZ' 4,77238 MPa  

Ângulo onde ocorre a máxima pressão Pz' (DPMS) αZ 16 ° Geralmente ocorre entre 12 e 15° - Ponto z' ângulo da máxima pressão 

Pressão ao final da expansão Pb' 0,219526161 MPa  

Ângulo da faísca antes do ponto morto superior (APMS) θ 23 ° Varia de 20 a 40° 

Duração do período de atraso da ignição (APMS) Δϕ1 5 ° Varia de 5 a 8° 

Ponto do atraso da ignição (APMS) θ - Δϕ1 18 °  

 

Tabela 23 - Diagrama indicado teórico ajustado (P x V). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Admissão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão 

° mm cm³  Mpa Bar 

0 0 23,03426  0,08243 0,82430 

20 1,890565564 29,69974  0,08243 0,82430 

40 7,190786677 48,38648  0,08243 0,82430 

60 14,89816176 75,56000  0,08243 0,82430 

80 23,67003287 106,48657  0,08243 0,82430 

100 32,17879358 136,48550  0,08243 0,82430 

120 39,39816176 161,93848  0,08243 0,82430 

140 44,72696439 180,72599  0,08243 0,82430 

160 47,93550398 192,03818  0,08243 0,82430 

180 49 195,79123  0,08243 0,82430 

Compressão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume 
ε 

Pressão Pressão 

° mm cm³ Mpa Bar 

-180 49,00000000 195,79123 1,00000 0,08243 0,82430 
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-160 47,93550398 192,03818 1,01954 0,08461 0,84612 

-140 44,72696439 180,72599 1,08336 0,09184 0,91839 

-120 39,39816176 161,93848 1,20905 0,10651 1,06508 

-100 32,17879358 136,48550 1,43452 0,13416 1,34165 

-80 23,67003287 106,48657 1,83865 0,18757 1,87567 

-60 14,89816176 75,56000 2,59120 0,29806 2,98065 

-40 7,19078668 48,38648 4,04640 0,54404 5,44036 

-20 1,89056556 29,69974 6,59236 1,05145 10,51451 

0 0,00000000 23,03426 8,50000 1,77820 17,78201 

Combustão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão 

° mm cm³  Mpa Bar 

16 1,217350597 27,32622  4,77238 47,72382 

Expansão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume 
ε 

Pressão Pressão 

° mm cm³ Mpa Bar 

0 0 23,03426 1 #N/D #N/D 

20 1,890565564 29,69974 1,289372 4,034822361 40,34822 

40 7,190786677 48,38648 2,100631 2,139250536 21,39251 

60 14,89816176 75,56000 3,280331 1,198459324 11,98459 

80 23,67003287 106,48657 4,622964 0,767219364 7,67219 

100 32,17879358 136,48550 5,925326 0,555635987 5,55636 

120 39,39816176 161,93848 7,030331 0,444884988 4,44885 

140 44,72696439 180,72599 7,845964 0,385723454 3,85723 

160 47,93550398 192,03818 8,337067 0,35645029 3,56450 

180 49 195,79123 8,5 0,219526161 2,19526 

Exaustão 

Ângulo Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão 
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° mm cm³  Mpa Bar 

-180 49 195,79123  0,10518 1,05178 

-160 47,93550398 192,03818  0,10518 1,05178 

-140 44,72696439 180,72599  0,10518 1,05178 

-120 39,39816176 161,93848  0,10518 1,05178 

-100 32,17879358 136,48550  0,10518 1,05178 

-80 23,67003287 106,48657  0,10518 1,05178 

-60 14,89816176 75,56000  0,10518 1,05178 

-40 7,190786677 48,38648  0,10518 1,05178 

-20 1,890565564 29,69974  0,10518 1,05178 

0 0 23,03426  0,10518 1,05178 

 

Tabela 24 – Diagrama indicado teórico ajustado (P x θ). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Admissão 

Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão Ângulo 

mm cm³  MPa Bar ° 

0 23,03426205  0,08243 0,824298 0 

1,918550456 29,79840399  0,08243 0,824298 20 

7,271490503 48,67100967  0,08243 0,824298 40 

14,99394796 75,89771001  0,08243 0,824298 60 

23,71310014 106,6384094  0,08243 0,824298 80 

32,13572631 136,3336612  0,08243 0,824298 100 

39,30237556 161,600775  0,08243 0,824298 120 

44,64626056 180,4414558  0,08243 0,824298 140 

47,90751909 191,9395196  0,08243 0,824298 160 

49 195,7912275  0,08243 0,824298 180 

Compressão 
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Deslocamento do pistão Volume 
ε 

Pressão Pressão Ângulo 

mm cm³ MPa Bar ° 

49 195,7912275 1 0,082429778 0,824298 180 

47,90751909 191,9395196 1,020067 0,084670679 0,846707 200 

44,64626056 180,4414558 1,085068 0,092034563 0,920346 220 

39,30237556 161,600775 1,211574 0,10680863 1,068086 240 

32,13572631 136,3336612 1,436118 0,134366438 1,343664 260 

23,71310014 106,6384094 1,836029 0,187206769 1,872068 280 

14,99394796 75,89771001 2,579672 0,296275868 2,962759 300 

7,271490503 48,67100967 4,022748 0,539746714 5,397467 320 

1,918550456 29,79840399 6,570527 1,046753526 10,46754 340 

0 23,03426205 8,5 1,778201303 17,78201 360 

Combustão 

Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão Ângulo 

mm cm³  MPa Bar ° 

1,235939752 27,39175595  4,77238 47,72382 376 

Expansão 

Deslocamento do pistão Volume 
ε 

Pressão Pressão Ângulo 

mm cm³ MPa Bar ° 

0 23,03426205 1 #N/D #N/D 360 

1,918550456 29,79840399 1,293656 3,41484395 34,14844 380 

7,271490503 48,67100967 2,112983 1,804555754 18,04556 400 

14,99394796 75,89771001 3,294992 1,012801866 10,12802 420 

23,71310014 106,6384094 4,629556 0,650929585 6,509296 440 

32,13572631 136,3336612 5,918734 0,472974515 4,729745 460 

39,30237556 161,600775 7,01567 0,37917989 3,791799 480 

44,64626056 180,4414558 7,833611 0,328537198 3,285372 500 

47,90751909 191,9395196 8,332784 0,303185232 3,031852 520 
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49 195,7912275 8,5 0,219526161 2,195262 540 

Exaustão 

Deslocamento do pistão Volume  Pressão Pressão Ângulo 

mm cm³  MPa Bar ° 

49 195,7912275  0,10518 1,051776 540 

47,90751909 191,9395196  0,10518 1,051776 560 

44,64626056 180,4414558  0,10518 1,051776 580 

39,30237556 161,600775  0,10518 1,051776 600 

32,13572631 136,3336612  0,10518 1,051776 620 

23,71310014 106,6384094  0,10518 1,051776 640 

14,99394796 75,89771001  0,10518 1,051776 660 

7,271490503 48,67100967  0,10518 1,051776 680 

1,918550456 29,79840399  0,10518 1,051776 700 

0 23,03426205  0,10518 1,051776 720 
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9 APÊNDICE B – Dados registrados nos ensaios 
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Tempo (𝑠) Consumo de combustível (𝐾𝑔 𝑠⁄ ) 

E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média 

60,3 60,6 60,1 60,3 0,0000992636815920398 0,00009877227722772280 0,00009959400998336110 0,00009920998960104120 

52,4 52,3 52,5 52,4 0,0001142290076335880 0,00011444741873805000 0,00011401142857142900 0,00011422928498102200 

46,2 46,3 46 46,2 0,0001295584415584420 0,00012927861771058300 0,00013012173913043500 0,00012965293279982000 

42,2 42,7 42,7 42,5 0,0001418388625592420 0,00014017798594847800 0,00014017798594847800 0,00014073161148539900 

41,4 41,3 41,8 41,5 0,0001445797101449280 0,00014492978208232400 0,00014319617224880400 0,00014423522149201900 

39,5 39,4 39,6 39,5 0,0001515341772151900 0,00015191878172588800 0,00015115151515151500 0,00015153482469753100 

35,7 35,5 35,1 35,4 0,0001676638655462180 0,00016860845070422500 0,00017052991452991500 0,00016893407692678600 

33,3 33,7 33,3 33,4 0,0001797477477477480 0,00017761424332344200 0,00017974774774774800 0,00017903657960631300 

31,7 31,3 31,4 31,5 0,0001888201892744480 0,00019123322683706100 0,00019062420382165600 0,00019022587331105500 

30,2 30,3 30 30,2 0,0001981986754966890 0,00019754455445544600 0,00019952000000000000 0,00019842107665071100 

29,3 29,1 29,4 29,3 0,0002042866894197950 0,00020569072164948500 0,00020359183673469400 0,00020452308260132500 

27,6 27,6 27,5 27,6 0,0002168695652173910 0,00021686956521739100 0,00021765818181818200 0,00021713243741765500 

26,5 26,5 26,2 26,4 0,0002258716981132080 0,00022587169811320800 0,00022845801526717600 0,00022673380383119700 

25,5 25,7 25,6 25,6 0,0002347294117647060 0,00023290272373540900 0,00023381250000000000 0,00023381487850003800 

25,4 25,3 25,3 25,3 0,0002356535433070870 0,00023658498023715400 0,00023658498023715400 0,00023627450126046500 

25 25,3 25,7 25,3 0,0002394240000000000 0,00023658498023715400 0,00023290272373540900 0,00023630390132418800 

26,5 26,5 26 26,3 0,0002258716981132080 0,00022587169811320800 0,00023021538461538500 0,00022731959361393300 

26,3 26,4 26,2 26,3 0,0002275893536121670 0,00022672727272727300 0,00022845801526717600 0,00022759154720220500 
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Energia da combustão (𝑊) Entalpia do ar de admissão (𝑊) Temperatura do ar ambiente (℃) 

E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média 

3863,3425 3844,2170 3876,1989 3861,2528 415,5043 411,1770 394,5833 407,0882 22,7368 22,4628 22,8917 22,6971 

4445,7930 4454,2935 4437,3248 4445,8038 467,3261 466,9011 447,9565 460,7279 24,1761 24,0176 22,6348 23,6095 

5042,4145 5031,5238 5064,3381 5046,0921 468,5905 455,0000 426,5676 450,0527 22,9314 24,2771 22,8622 23,3569 

5520,3685 5455,7272 5455,7272 5477,2743 520,0886 518,0633 521,4557 519,8692 22,3241 22,3759 22,5013 22,4004 

5627,0423 5640,6671 5573,1950 5613,6348 505,2414 520,4416 496,4070 507,3633 24,0609 22,1234 22,4802 22,8882 

5897,7102 5912,6790 5882,8170 5897,7354 516,2048 514,4512 520,1190 516,9250 22,7964 22,7744 22,8250 22,7986 

6525,4776 6562,2409 6637,0243 6574,9143 642,3333 642,1690 651,9286 645,4770 24,1069 24,1507 24,1514 24,1364 

6995,7823 6912,7464 6995,7823 6968,1037 699,6866 689,9552 727,1077 705,5832 24,2910 24,2358 22,3708 23,6325 

7348,8818 7442,7972 7419,0940 7403,5910 755,5167 689,5672 741,3500 728,8113 22,3483 23,8612 22,6333 22,9476 

7713,8925 7688,4341 7765,3184 7722,5483 734,2787 768,6833 756,2000 753,0540 23,7951 22,5017 23,8933 23,3967 

7950,8380 8005,4829 7923,7943 7960,0384 779,5333 777,4333 773,8475 776,9380 23,8650 23,3233 23,2492 23,4792 

8440,5635 8440,5635 8471,2564 8450,7945 907,5091 900,7679 906,7736 905,0168 24,2545 24,1804 23,2453 23,8934 

8790,9265 8790,9265 8891,5860 8824,4796 912,6981 908,9811 915,2364 912,3052 23,0906 23,3755 22,7145 23,0602 

9135,6687 9064,5740 9099,9825 9100,0751 921,0545 953,9020 980,8235 951,9267 22,7164 23,4804 21,0902 22,4290 

9171,6359 9207,8874 9207,8874 9195,8036 973,4706 962,3725 969,6471 968,4967 24,0314 24,4137 23,8098 24,0850 

9318,3821 9207,8874 9064,5740 9196,9478 1023,4615 1023,8431 1024,5000 1023,9349 22,6115 22,6333 22,6019 22,6156 

8790,9265 8790,9265 8959,9828 8847,2786 1027,8113 1022,0755 1060,1731 1036,6866 24,5358 24,6604 23,9788 24,3917 

8857,7776 8824,2255 8891,5860 8857,8630 1060,1154 1052,8491 1071,8302 1061,5982 24,3385 24,5170 24,4774 24,4443 
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Temperatura dos gases de exaustão (℃) Diferencial de pressão da caixa de ar (𝑃𝑎) Pressão do ar ambiente (𝑚𝑏𝑎𝑟) 

E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média 

320,0000 308,9027 316,4773 315,1266 -35,3675 -34,6903 -31,8333 -33,9637 912,1282 912,8142 913,9773 912,9732 

374,0000 367,3846 316,4022 352,5956 -44,4891 -44,5165 -41,1848 -43,3968 912,8587 912,0000 912,0000 912,2862 

355,8000 391,7619 338,9910 362,1843 -44,8667 -42,1714 -37,1982 -41,4121 914,0000 913,0000 913,0000 913,3333 

395,8481 392,7595 418,6203 402,4093 -55,3671 -54,9873 -55,6203 -55,3249 914,0000 912,6076 913,0000 913,2025 

413,4598 399,2078 414,4767 409,0481 -51,9080 -55,5065 -50,2442 -52,5529 914,0000 913,3117 916,0000 914,4372 

415,6145 408,5732 434,1905 419,4594 -54,3253 -53,9512 -55,1548 -54,4771 916,0000 915,6707 916,0000 915,8902 

464,9722 473,9296 462,6714 467,1911 -83,8056 -83,8310 -86,3429 -84,6598 913,9444 913,9577 913,9857 913,9626 

515,0597 507,8507 446,0615 489,6573 -99,4478 -96,7612 -107,7538 -101,3209 914,0000 913,9851 917,0000 914,9950 

517,1500 516,2090 519,9167 517,7585 -116,5667 -96,5821 -112,2833 -108,4774 914,3500 915,0000 914,0000 914,4500 

514,8525 537,0833 525,1333 525,6897 -109,6066 -120,4333 -116,2000 -115,4133 915,0000 917,0000 915,0000 915,6667 

539,2833 536,6833 537,1186 537,6951 -123,5833 -123,5667 -122,4237 -123,1912 914,0000 911,0000 912,0000 912,3333 

514,4727 532,7679 566,2830 537,8412 -167,4545 -165,0179 -168,0377 -166,8367 913,0000 913,0000 912,0000 912,6667 

557,2642 562,1321 565,1091 561,5018 -170,2264 -168,4906 -170,5091 -169,7420 912,0000 913,0000 916,5091 913,8364 

568,6182 576,6863 575,5294 573,6113 -172,6000 -185,7843 -197,3725 -185,2523 917,0000 912,0000 915,0000 914,6667 

571,6863 573,8039 575,0000 573,4967 -192,3725 -187,8824 -191,0392 -190,4314 915,0000 914,0000 914,7647 914,5882 

584,4615 567,2353 583,2500 578,3156 -213,0769 -213,2157 -213,4808 -213,2578 917,0000 917,7647 917,3462 917,3703 

571,7358 570,0189 588,5192 576,7580 -214,4151 -212,0943 -229,2115 -218,5737 913,4340 913,0189 910,9423 912,4650 

583,3654 579,4151 585,4906 582,7570 -228,2885 -225,4528 -233,1132 -228,9515 913,6731 912,0000 913,9245 913,1992 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

Taxa de fluxo de massa de ar (𝐾𝑔 𝑠⁄ ) Razão ar/combustível Consumo específico (𝐾𝑔 𝐾𝑊ℎ⁄ ) 

E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média 

0,0014 0,0014 0,0013 0,0014 14,1547 14,0889 13,3884 13,8773 0,4623 0,4459 0,4502 0,4528 

0,0016 0,0016 0,0015 0,0016 13,7643 13,7392 13,2900 13,5979 0,3810 0,3737 0,3681 0,3742 

0,0016 0,0015 0,0014 0,0015 12,2210 11,8364 11,0811 11,7128 0,3908 0,4094 0,4135 0,4046 

0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 12,4165 12,5112 12,5907 12,5061 0,3450 0,3396 0,3407 0,3417 

0,0017 0,0018 0,0017 0,0017 11,7646 12,1662 11,7313 11,8874 0,3524 0,3432 0,3322 0,3426 

0,0017 0,0017 0,0018 0,0017 11,5160 11,4487 11,6306 11,5317 0,3316 0,3317 0,3303 0,3312 

0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 12,8912 12,8149 12,8624 12,8562 0,3051 0,3021 0,3067 0,3046 

0,0024 0,0023 0,0025 0,0024 13,0921 13,0671 13,6961 13,2851 0,3063 0,3023 0,3036 0,3041 

0,0026 0,0023 0,0025 0,0025 13,5482 12,1451 13,1542 12,9491 0,3189 0,3218 0,3191 0,3199 

0,0025 0,0026 0,0025 0,0025 12,4837 13,1683 12,7673 12,8065 0,3135 0,3109 0,3191 0,3145 

0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 12,8520 12,7562 12,8314 12,8132 0,3200 0,3236 0,3201 0,3213 

0,0031 0,0030 0,0031 0,0030 14,0772 13,9765 14,0631 14,0389 0,3330 0,3365 0,3287 0,3328 

0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 13,6478 13,5776 13,5462 13,5905 0,3353 0,3326 0,3383 0,3354 

0,0031 0,0032 0,0033 0,0032 13,2694 13,8129 14,2648 13,7824 0,3442 0,3359 0,3653 0,3484 

0,0033 0,0032 0,0033 0,0033 13,9096 13,6775 13,8084 13,7985 0,3334 0,3335 0,3309 0,3326 

0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 14,4586 14,6372 14,8783 14,6580 0,3724 0,3603 0,3576 0,3634 

0,0035 0,0034 0,0036 0,0035 15,2942 15,2015 15,5072 15,3343 0,3637 0,3622 0,3682 0,3647 

0,0036 0,0035 0,0036 0,0036 15,6684 15,6101 15,7702 15,6829 0,3852 0,3824 0,3867 0,3848 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

Torque (𝑁𝑚) Velocidade (𝑟𝑝𝑚) Potência (𝑊) 

E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média 

7,0462 6,9699 6,7485 6,9215 1047,8718 1092,0531 1127,5227 1089,1492 773,0598 797,3894 796,3258 788,9250 

7,5793 7,6516 7,7109 7,6473 1360,0000 1373,9670 1379,2391 1371,0687 1079,4348 1102,6593 1115,1304 1099,0749 

7,8286 7,4219 7,2928 7,5144 1456,8476 1462,3810 1482,4234 1467,2173 1193,5048 1136,7905 1132,7477 1154,3477 

8,4924 8,4949 8,4165 8,4679 1666,8861 1674,3544 1678,2278 1673,1561 1480,0633 1486,0886 1481,4051 1482,5190 

8,2724 8,4753 8,3733 8,3737 1703,5632 1715,6364 1768,7326 1729,3107 1476,7701 1520,1688 1551,6744 1516,2045 

8,6337 8,6634 8,6464 8,6479 1816,2048 1816,6098 1817,0476 1816,6207 1644,9277 1648,7073 1647,5595 1647,0649 

8,8694 8,9915 8,9143 8,9251 2130,7917 2133,7183 2142,7857 2135,7652 1978,5000 2009,4225 2001,4571 1996,4599 

8,8970 8,8731 8,8708 8,8803 2267,5672 2274,9701 2295,0308 2279,1894 2112,4776 2115,3134 2131,5692 2119,7868 

8,7067 8,7284 8,7583 8,7311 2337,6167 2340,5672 2348,3667 2342,1835 2131,7500 2139,2090 2150,8500 2140,6030 

8,8131 8,8533 8,7000 8,7888 2465,7705 2466,1667 2470,0333 2467,3235 2276,0328 2287,3500 2251,2833 2271,5554 

8,7417 8,7033 8,6627 8,7026 2509,5500 2509,7833 2523,2034 2514,1789 2297,9167 2287,9500 2289,9322 2291,9330 

7,9491 7,8661 7,9604 7,9252 2813,0909 2817,3929 2860,7547 2830,4128 2344,2545 2319,8929 2384,0377 2349,3950 

7,9660 8,0038 7,8145 7,9281 2906,8302 2912,5849 2975,3091 2931,5747 2424,9057 2444,7925 2431,1091 2433,6024 

7,7945 7,9098 7,2667 7,6570 3009,4182 3012,7451 3028,2941 3016,8191 2455,2727 2496,0392 2304,4118 2418,5746 

7,7608 7,7765 7,8392 7,7922 3131,4902 3134,1373 3136,9020 3134,1765 2544,2157 2553,6667 2574,0980 2557,3268 

6,8558 6,9647 6,9000 6,9068 3220,5192 3237,4902 3241,7692 3233,2596 2314,5577 2363,7059 2344,8846 2341,0494 

6,4377 6,4547 6,4596 6,4507 3318,1132 3323,6226 3324,9231 3322,2196 2235,4340 2245,3019 2250,6731 2243,8030 

5,8865 5,8962 5,8679 5,8836 3451,7308 3455,5094 3459,2264 3455,4889 2126,9615 2134,3962 2126,6792 2129,3457 
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Eficiência térmica (%) Eficiência volumétrica (%) BMEP (𝑏𝑎𝑟) 

E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média E1 E2 E3 Média 

20,0101 20,7426 20,5440 20,4322 88,0599 82,8794 76,8511 82,5968 5,1462 5,0954 4,9305 5,0573 

24,2799 24,7550 25,1307 24,7219 75,3668 74,6295 71,3676 73,7880 5,5372 5,5993 5,6352 5,5906 

23,6693 22,5934 22,3671 22,8766 70,4804 68,2431 63,2313 67,3183 5,7157 5,4234 5,3316 5,4903 

26,8110 27,2391 27,1532 27,0677 68,4332 67,9204 68,2075 68,1870 6,1953 6,1928 6,1587 6,1823 

26,2442 26,9502 27,8417 27,0120 65,0910 66,5486 61,5574 64,3990 6,0462 6,1813 6,1205 6,1160 

27,8910 27,8843 28,0063 27,9272 62,1261 61,9268 62,6101 62,2210 6,3187 6,3327 6,3256 6,3257 

30,3196 30,6210 30,1559 30,3655 66,0581 65,9731 66,6446 66,2252 6,4785 6,5699 6,5166 6,5216 

30,1964 30,6002 30,4693 30,4220 67,6731 66,4643 69,1917 67,7764 6,4987 6,4867 6,4802 6,4885 

29,0078 28,7420 28,9907 28,9135 70,7945 64,5090 69,1883 68,1639 6,3623 6,3776 6,3903 6,3768 

29,5056 29,7505 28,9915 29,4159 65,1851 68,0677 67,0035 66,7521 6,4405 6,4712 6,3598 6,4238 

28,9016 28,5798 28,8994 28,7936 68,0697 68,1032 67,3849 67,8526 6,3883 6,3607 6,3322 6,3604 

27,7737 27,4850 28,1427 27,8005 70,8547 70,1945 69,6128 70,2207 5,8133 5,7457 5,8134 5,7908 

27,5842 27,8104 27,3417 27,5788 69,0125 68,5279 67,2325 68,2576 5,8204 5,8553 5,7029 5,7929 

26,8757 27,5362 25,3233 26,5784 66,8556 69,5280 70,9255 69,1031 5,6915 5,7806 5,3073 5,5931 

27,7400 27,7335 27,9554 27,8096 68,0420 67,2708 67,6616 67,6581 5,6692 5,6857 5,7251 5,6933 

24,8386 25,6704 25,8687 25,4592 69,4113 69,0182 69,0115 69,1470 5,0137 5,0949 5,0465 5,0517 

25,4289 25,5411 25,1192 25,3631 67,9223 67,4460 70,1017 68,4900 4,7011 4,7143 4,7237 4,7130 

24,0124 24,1879 23,9179 24,0394 67,3206 66,9055 67,8828 67,3696 4,2990 4,3091 4,2891 4,2991 
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