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RESUMO  

Durante os ensaios de determinação da influenciada temperatura de entrada do ar no turbo 

alimentador do motor Diesel de uma locomotiva, foi observado que quanto menor a temperatura, 

menor é o consumo de combustível do motor. Por outro lado o ar, ao passar pela caixa de filtros 

localizada entre a atmosfera e a entrada do turbo alimentador, tem sua temperatura aumentada 

devido à transferência de calor proveniente de um tanque de água anexo à caixa de filtros, 

contribuindo para o aumento de consumo de combustível do motor. Logo o trabalho tem por 

objetivo projetar um sistema de isolamento térmico na caixa de filtros de maneira a minimizar a 

transferência de calor entre a caixa de filtros e o tanque de água, de tal modo que o ar se aqueça 

menos ao passar pela caixa de filtros e consequentemente aumente a eficiência energética do motor 

Diesel diminuindo o consumo de combustível. Os ensaios para verificação e modelagem do sistema 

ocorreram em uma locomotiva modelo GEAC44 de motor Diesel 7FDL16 em uma oficina da 

empresa responsável pela mesma. Os instrumentos de medição utilizados foram, em sua maioria, 

sensores já instalados na própria locomotiva. Após os ensaios foi feita uma modelagem matemática 

do problema com base na teoria de transferência de calor de modo a prever um futuro 

comportamento do sistema após a instalação do isolamento térmico. E com essa nova temperatura 

de entrada uma previsão de economia de combustível foi feita com base em normas aplicadas a 

motores e com o uso do software Diesel RK e validados com os dados de operação da empresa. 

Dentre os isolantes térmicos avaliados, a lã de rocha se mostrou mais adequada devido a sua baixa 

condutividade térmica, sendo assim uma maior resistência para o calor, fácil disponibilidade e 

baixo custo. As correções se mostraram válidas quando comparadas com os dados de operação, e 

entre elas a da norma SAE J1349 foi a que mais se aproximou. Também estão dentro da faixa 

encontrada na literatura as economias encontradas para os pontos de aceleração da locomotiva, 

exceto pelos pontos 1 e 2 devido a dificuldade encontrada na análise com a pequena quantidade de 

dados. Em média a empresa economizará cerca de 1,46% de óleo Diesel após a aplicação do 

isolante térmico. 

 

Palavras Chave: Consumo de Combustível. Isolamento Térmico. Locomotiva. Motor Diesel. 

 



 

 

ABSTRACT 

 During the tests to determine the influence of the air inlet temperature on the diesel engine 

turbocharger of a locomotive, it was observed that the lower the temperature, the lower the fuel 

consumption of the engine. On the other hand, the air, when passing through the filter box located 

between the atmosphere and the turbo feeder inlet, has its temperature increased due to the transfer 

of heat from a water tank attached to the filter box, contributing to the increase of consumption of 

the engine. The aim of the work is therefore to design a thermal insulation system in the filter box 

in order to minimize heat transfer between the filter box and the water tank, so that the air is heated 

less when passing through the filter box and consequently increase the energy efficiency of the 

diesel engine by reducing fuel consumption. The tests for verification and modelling of the system 

occurred in a locomotive model GEAC44 of diesel engine 7FDL16 in a workshop of the company 

responsible for it. The measuring instruments used were, for the most part, sensors already installed 

in the locomotive itself. After the tests a mathematical modelling of the problem was made based 

on the theory of heat transfer in order to predict a future behaviour of the system after the 

installation of the thermal insulation. And with this new entry temperature a prediction of fuel 

economy was made based on standards applied to engines and with the use of  the software Diesel 

RK and validated with the company's operating data. Among the thermal insulators evaluated, rock 

wool was more adequate due to its low thermal conductivity, thus being a higher resistance to heat, 

easy availability and low cost. The corrections were valid when compared with the operating data, 

and among them the SAE J1349 standard was the one that came closest. Also within the range 

found in the literature are the economies found for the points of acceleration of the locomotive, 

except for points 1 and 2 due to the difficulty found in the analysis with the small amount of data. 

On average the company will save about 1.46% of diesel oil after the application of the thermal 

insulation. 

 

Keywords: Fuel Comsuption. Thermal Insulation. Locomotive. Diesel Engine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Em experimentos realizados no ano de 2011 em um trabalho conjunto entre uma empresa 

ferroviária do sudeste brasileiro e a Universidade Federal De Juiz De Fora, percebeu-se que a 

temperatura do ar de admissão do motor diesel de uma locomotiva interferia diretamente no 

consumo de combustível da mesma. As locomotivas percorrem trajetórias que as expõe a grandes 

diferenças de temperaturas e esforço causando grandes variações no consumo de combustível, o 

mesmo depende de vários fatores, porém este trabalho teve por objetivo tratar a influência da 

temperatura do ar de admissão no consumo.  

Dessa forma uma melhor investigação deveria ser feita para comprovar o que estava 

acontecendo, e qual a real interferência da temperatura de admissão no consumo. O ar é 

inicialmente admitido por um pré-filtro inercial onde tem as partículas mais grosseiras filtradas, e 

logo em seguida passa pelos filtros sacolas, onde é mais bem filtrado. Após os filtros sacolas o ar 

é admitido pelo turbocompressor do motor em uma temperatura superior à de entrada. 

 Este trabalho tem por objetivo estudar as possíveis causas do aquecimento do ar ao ser 

admitido pelo pré-filtro até chegar ao turbocompressor. Uma das possíveis causas do aquecimento 

do ar é o tanque de expansão da locomotiva, tanque este que recebe a água de arrefecimento oriunda 

do motor, ou seja, está em uma temperatura elevada, por volta de 90 °C, e está geminado à caixa 

de filtros sacola da locomotiva. O gasto com combustível é um dos maiores custos que a empresa 

possui em seu processo, então é de grande interesse que consiga diminuir o consumo de 

combustível e consequentemente o custo do processo.  

O diesel queimado, aproximadamente 22 mil litros por mês no motor da locomotiva, é que gera 

a energia necessária para os motores elétricos que tocam a locomotiva, porém esta queima também 

tem impactos ambientais. Além da diminuição dos custos, este trabalho terá também como 

resultado uma menor emissão de gases poluentes para a atmosfera, já que a queima de combustíveis 

fósseis gera gases como CO (monóxido de carbono), CO2(gás carbônico) e NO (óxido de 

nitrogênio), contribuindo também para o efeito estufa. 

Logo, um menor consumo de combustível pelo motor acarretará não só em grande economia 

para a empresa como também uma menor poluição no meio ambiente. O projeto de um isolamento 
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térmico tem por objetivo evitar que ocorra transferência de calor do tanque de expansão para a 

caixa de filtros de ar fazendo com que o aquecimento do ar seja minimizado. 

Na Figura 1 é possível ter uma melhor visualização de onde ocorre o problema que é tratado 

neste trabalho, onde tem-se uma visão lateral da locomotiva para que se tenha uma noção de onde 

se situa o referido tanque de expansão e a caixa de filtros, elementos esses que estão circulados por 

uma elipse vermelha para que seja mais bem identificados. 

 

Figura 1 - Vista lateral da locomotiva 

 

Fonte: Manual de operação AC44 

 

1.2. MOTIVAÇÕES 

 

 A sociedade atual é grande dependente da energia proveniente de combustíveis fosseis. Eles 

são utilizados nos mais diversos setores da economia mundial. Quando queimados geram uma série 

de impactos sobre a natureza e a saúde humana. Destacando-se entre esses a contaminação do ar 

por gases e material particulado. 

 Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN, 2016) o setor de transporte liderou o 

crescimento da demanda energética no ano de 2014. E no mesmo ano, o total de emissões 

antrópicas associadas à matriz energética brasileira atingiu 485,2 milhões de toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (Mt CO2-eq), sendo a maior parte (221,9 Mt CO2-eq) gerada no setor de 

transportes.  
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Figura 2 - Repartição da oferta interna de energia 

 

Fonte: BEN, 2016 

 

 Percebe-se pela Figura 2 que o uso de energia não renovável é muito grande, e que a maior 

parte da energia não renovável é advinda de petróleo e derivados.  

 Portanto, pretende-se com esse trabalho, a diminuição do consumo de parte dessa energia 

não renovável advinda do petróleo. 

  

1.3. OBJETIVOS 

  

1.3.1. Objetivo geral 

 Reduzir o consumo de combustível via redução da temperatura do ar de admissão. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Explorar diferentes materiais para o isolamento térmico do tanque de expansão;  

 Isolar termicamente a caixa de filtros de uma locomotiva com vistas à redução do consumo de 

combustível; 
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 Prever uma futura temperatura de entrada no turbocompressor após a instalação do isolamento 

térmico;  

 Avaliar a economia de combustível após a instalação do sistema de isolamento utilizando 

normas e o software Diesel RK. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1. HISTÓRIA DA FERROVIA  

 

Este capítulo é dedicado à base teórica necessária para que se tenha uma boa compreensão 

do trabalho e de todos os componentes nele envolvidos. O que é uma locomotiva, base teórica 

sobre motores, em especial sobre o motor diesel, que funciona como gerador de energia elétrica 

para tocar a locomotiva, eficiência energética, será também explicado os tipos de transferência de 

calor e os fatores necessários para que elas ocorram, e por fim trabalhos recentes que tiveram um 

objetivo semelhante ao que esse trabalho se propôs.  

 Com a revolução industrial, processo que ocorreu no século XIX, uma maior produção de 

mercadorias foi alcançada e uma consequência seria como escoar essa grande produção com 

rapidez. Foi aí então que com o apoio dos empresários ingleses, George Stephenson (1781-1848) 

apresentou sua primeira locomotiva em 1814, dando início à era das ferrovias inicialmente com 

locomotivas que circulavam a aproximadamente 20 quilômetros por hora e movidas a vapor. 

Durante a segunda metade do século XIX, a invenção já circulava por aproximadamente 3000 

quilômetros na Europa e por 5000 quilômetros nos Estados Unidos (DNIT, 2016). 

 Não demorou muito para que as estradas de ferro e as locomotivas chegassem ao Brasil. 

Inicialmente, o governo imperial, com o objetivo de interligar diversas regiões do país, 

especificamente em 31 de outubro de 1835, concedeu às empresas que se propusessem a construir 

estradas de ferro interligando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Bahia o privilégio de 40 anos de concessão. Porém o incentivo não despertou o interesse desejado. 

Destaca-se que até então o transporte de mercadorias eram ainda transportadas no lombo dos burros 

(DNIT, 2016). 

 Os primeiros trilhos lançados em terra brasileira e a primeira locomotiva, a “Baronesa”, 

deve-se então ao grande empreendedor brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido 

como Barão de Mauá, patrono do ministério dos transportes e grande entusiasta dos meios de 

transporte, em especial do ferroviário. A primeira seção de 14,5 km e bitola de 1,68 metros, foi 

inaugurada por D. Pedro II no dia 30 de abril de 1854. A estrada de ferro Mauá permitiu então a 

integração das modalidades de transporte aquaviário e ferroviário, introduzindo assim a primeira 

operação intermodal do Brasil (DNIT, 2016). 
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 A locomotiva “Baronesa” prestou seus serviços durante 30 anos, sendo posteriormente 

transformada em monumento cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(DNIT, 2016). 

 Após a inauguração da Estrada de Ferro Mauá, sucederam-se várias ferrovias, todas em 

bitolas de 1,6 metros: Recife ao São Francisco, D. Pedro II, Bahia ao São Francisco, Santos a 

Jundiaí, Companhia Paulista. A ligação Rio-São Paulo foi um dos fatos mais importantes na 

história da ferroviária no Brasil, já que ligou as duas mais importantes cidades do país (DNIT, 

2016). 

Já em 1922, existia no país um sistema ferroviário com cerca de 29000 km de extensão e 

aproximadamente 2000 locomotivas a vapor e 30000 vagões em tráfego. Durante o período de 

1922 a 1945, ressalta-se a introdução a tração elétrica em 1930, em 1939 o início da substituição 

da tração a vapor pela diesel-elétrica e em 1942 a criação da companhia Vale do Rio Doce que 

absorveu a estrada de ferro Vitória a Minas. Esta ferrovia foi então modernizada, pois ela sofreria 

grande esforço devido ao transporte de carga pesada, mais especificamente minério de ferro da 

região de Itabira ao Porto de vitória (DNIT, 2016). 

 Em março de 1950 foi criada uma lei onde a União visava unificar a administração de todas 

as 18 estradas de ferro pertencentes ao governo, o que totalizava 37000 km de linha ferroviária. 

Foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) com a finalidade de administrar, explorar, 

conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro da União e a ela 

incorporados. Em 1969 as ferrovias que compunham a RFFSA foram agrupadas em quatro sistemas 

regionais: Nordeste, Centro, Centro-Sul, e Sul (DNIT, 2016). 

 A redução de investimentos e a falta de recursos afetaram drasticamente tanto a RFFSA 

quanto a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA), o que ocasionou expressiva perda para o modal 

rodoviário. Com grande dificuldade de gerar recursos necessários para continuar financiando os 

investimentos o Governo Federal iniciou o processo de concessões à iniciativa privada (DNIT, 

2016). 

 A desestatização da RFFSA deu início as seguintes empresas em 1996: Ferrovia Novoeste 

S.A., Ferrovia Centro-Atlântica S.A., MRS Logística S.A; em 1997: Ferrovia Tereza Cristina S.A., 

Ferrovia Sul-Atlântico S.A – atualmente ALL- América Latina Logística S/A; em 1998: Cia. 

Ferroviária do Nordeste e em 1999 a Ferrovias Bandeirantes S.A (DNIT, 2016). 
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A empresa em questão nesse trabalho foi criada em 1996 quando o governo transferiu à 

iniciativa privada a gestão do sistema ferroviário nacional. A malha ferroviária desta empresa tem 

uma grande importância no cenário nacional já que estabelece conexão entre regiões produtoras de 

commodities minerais e agrícolas, alguns dos principais parques industriais do país, grandes centros 

de consumo e cinco dos maiores portos do país. São 1643 quilômetros de ferrovia, o que equivale 

a 6% da estrutura nacional, porém transporta cerca de 1/3 de toda a produção nacional. 

  

2.2. LOCOMOTIVAS 

  

As locomotivas a vapor utilizavam o vapor sob pressão para que movimento fosse 

transmitido às rodas. A energia para a produção desse vapor e consequente movimentação da 

locomotiva vinha da queima de combustível na fornalha, porém o combustível utilizado poderia 

ser carvão, lenha ou óleo. O vapor era produzido na caldeira, que era basicamente um tanque de 

aço resistente a altas pressões e cheio de água (ANTF, 2016). 

 Em seguida vieram as locomotivas elétricas, apresentadas em 1879 pelo engenheiro Werner 

Von Siemens em Berlim. No Brasil, foi empregado pela primeira vez em 1892. Embora a tração 

elétrica tenha chegado a várias ferrovias brasileiras, ela foi aos poucos sendo desativa devido a 

obsolescência dos equipamentos e ao alto custo de manutenção ficando restrita apenas aos sistemas 

de transporte metropolitano em algumas capitais. A única linha de carga atualmente em operação 

é a cremalheira da MRS na serra do mar em São Paulo (ANTF, 2016). 

 De maneira resumida, a locomotiva elétrica funciona da seguinte maneira: energia elétrica 

é retirada da rede e através de outros equipamentos de controle alimenta os motores de tração 

localizados nos truques. A maioria dos sistemas de eletrificação com rede aérea opera com corrente 

contínua a 3.000 V, e com terceiro trilho com corrente contínua a 750 V(ANTF, 2016). 

 Já as locomotivas diesel-elétricas, que são o objeto de estudo deste trabalho, foram 

apresentadas somente em 1925 pela General Electric® associada a Ingersoll-Rand. Foram um 

grande sucesso, praticamente eliminando as locomotivas a vapor a partir de 1950 (ANTF, 2016). 

 O sistema de funcionamento das locomotivas diesel-elétricas é simples. O motor diesel 

aciona um gerador que produz a energia elétrica, e é essa energia elétrica que irá comandar os 

motores que estão localizados nos truques e acoplados ás rodas motrizes. 

 Durante essa mesma época, foi também desenvolvida na Europa uma locomotiva com 

tração diesel-hidráulica, onde o motor diesel aciona um conversor de torque hidráulico acoplado 
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aos eixos de cada truque. Porém esse tipo de locomotiva está hoje em dia limitado a poucas 

unidades de manobras (ANTF, 2016). 

 Como qualquer equipamento, as locomotivas também são formadas por componentes e 

subsistemas. No caso das locomotivas os subsistemas de maior importância são os subsistemas de 

alimentação de combustível, subsistema de admissão de ar, subsistema de lubrificação, subsistema 

de refrigeração, subsistema de truques, subsistema elétrico e o subsistema pneumático (ROCHA, 

2006). 

 Os subsistemas de maior interesse no presente trabalho são os de admissão do ar, onde se 

encontra os filtros e a caixa de ar, e o subsistema de refrigeração, onde se encontra o tanque de 

expansão e uma das causas de aquecimento do ar de admissão (ROCHA, 2006). 

O subsistema de refrigeração, ou arrefecimento da locomotiva, é responsável pela 

refrigeração de componentes da locomotiva, entre eles o motor diesel que fornece a energia 

necessária à operação. Dentre os componentes do subsistema de refrigeração encontra-se o tanque 

de expansão, que nada mais é do que um reservatório de água da locomotiva. Água essa proveniente 

do arrefecimento do motor, ou seja, está em uma alta temperatura próximo de 90 °C, sendo essa 

temperatura regulada pela válvula termostática e o destino desta água o radiador, que é um trocador 

de calor responsável pelo resfriamento da água (ROCHA, 2006). 

Já no subsistema de admissão de ar,que é responsável pela alimentação de ar ao motor diesel 

da locomotiva, encontra-se dentre outros componentes os filtros por onde passam o ar. Os filtros 

tem a função de retirar as impurezas contidas no ar para que o motor não sofra com nenhuma 

partícula estranha. No caminho até o compressor o ar passa por dois filtros: o inercial e os filtros 

sacolas (ROCHA, 2006). 

Figura 3 - Representação de um filtro 

 

 Fonte: KRIEGER® (2016) 
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2.3. MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

 

 Motores de combustão interna, a pistão ou alternativos, são nomenclaturas que se pode 

utilizar para designar o mesmo tipo de máquina. Os motores de combustão interna podem ser 

classificados de várias formas, dentre elas quanto à ignição, onde os motores são classificados em 

motores de ignição por faísca (MIF) ou Otto, e motores de ignição espontânea (MIE) ou Diesel 

(BRUNETTI, 2014). 

Podem também ser classificados quanto ao número de tempos do ciclo de operação. Ciclo 

de operação, ou simplesmente ciclo, é a sequência de processos sofridos pelo Fluido Ativo (FA), 

processos estes que se repetem periodicamente para a obtenção de trabalho útil (BRUNETTI, 

2014). 

Entende-se por tempo o curso do pistão, e não se deve confundir tempo com processo, pois, 

ao longo de um tempo, poderão acontecer diversos processos. Quanto ao número de tempos, os 

motores alternativos, sejam do tipo MIF ou MIE, são divididos em dois grupos: 4 tempos ou 2 

tempos (BRUNETTI, 2014). 

Os motores menores operam em ciclos de dois cursos. Nos motores de dois tempos as 

operações de admissão, compressão, expansão e escape são obtidos em uma volta do eixo de 

manivelas.  

 Nos motores por ignição por centelha, uma mistura de combustível e ar é inflamada pela 

centelha da vela de ignição. Já nos motores com ignição por compressão, o ar é comprimido até 

uma pressão e temperaturas elevadas, suficientes para que a combustão espontânea ocorra quando 

o combustível for injetado à alta pressão. 

 Os motores com ignição por centelha são vantajosos para aplicações que exijam potência 

de até cerca de 225 kW (300HP) (BRUNETTI, 2014). Como são relativamente leves e de baixo 

custo, os motores com ignição por centelha tornam-se particularmente adequados para uso em 

automóveis. 

 Já os motores com ignição por compressão são normalmente preferidos para aplicações em 

que se necessita de economia de combustível e potência relativamente alta (caminhões pesados e 

ônibus, locomotivas e navios, unidades auxiliares de potência). 

 A Figura 4 mostra um esboço de um motor de combustão interna alternativo que consiste 

em um pistão que se move dentro de um cilindro dotado de duas válvulas. Uma válvula usada para 
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a admissão do ar, e a outra para exaustão, e entre as válvulas encontra-se a vela de ignição ou 

injetor de combustível. 

Figura 4 - Esboço motor alternativo 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 

 

 Diz-se que o pistão está no ponto morto superior (PMS) quando ele se moveu até uma 

posição em que o volume do cilindro é um mínimo. Esse volume é conhecido como volume morto. 

E, quando o pistão se move até o volume máximo diz-se que ele está no ponto morto inferior (PMI). 

O volume percorrido pelo pistão quando se move do PMS ao PMI é o volume de deslocamento, ou 

cilindrada. 

 A taxa de compressão r é definida como o volume no ponto morto inferior dividido pelo 

volume no ponto morto superior. O movimento alternativo do pistão é convertido em movimento 

de rotação por um mecanismo de manivela. 

 Em um motor de combustão interna de quatro tempos, o pistão executa quatro cursos 

distintos dentro do cilindro para cada duas rotações do eixo de manivelas. A Figura 5 fornece um 

diagrama de pressão-deslocamento tal qual se poderia ver em um osciloscópio. 
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Figura 5 - Diagrama Pressão x Volume de um motor de combustão interna 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 

 

 Segundo Brunetti (2014), os quatro tempos são definidos como admissão, compressão, 

combustão e expansão, por último o tempo de exaustão. O que ocorre em cada tempo é: 

 

1) Com a válvula de admissão aberta, o pistão executa um curso de admissão quando aspira 

uma carga fresca para dentro do cilindro. No caso dos motores com ignição por centelha a carga é 

uma mistura de ar e combustível, já nos motores por ignição por compressão a carga admitida é 

somente ar. 

Figura 6 - Primeiro tempo - Admissão 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 
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2) Com ambas as válvulas fechadas o pistão passa por um curso de compressão, elevando a 

temperatura e a pressão da carga. Essa fase exige o fornecimento de trabalho do pistão para o 

conteúdo do cilindro. Inicia-se então um processo de combustão, que resulta em uma mistura 

gasosa de alta pressão e alta temperatura. A combustão é induzida através da vela próxima ao final 

do curso de compressão nos motores com ignição por centelha. Já nos motores com ignição por 

compressão, a combustão é iniciada pela injeção de combustível no ar quente comprimido, 

começando próximo ao final do curso de compressão e continuando através da primeira etapa da 

expansão. 

Figura 7 - Segundo tempo - Compressão 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 

 

3) Um curso de potência vem em seguida ao curso de compressão, durante o qual a mistura 

gasosa se expande e é realizado trabalho sobre o pistão à medida que este retorna ao ponto morto 

inferior. 

Figura 8 - Terceiro Tempo - Expansão 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 
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4) Por último, o pistão então executa o curso de escape, no qual os gases queimados são 

expulsos do cilindro através da abertura da válvula de escape paralelamente à subida do pistão. 

 

Figura 9 - Quarto tempo - Escape 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 

 

O trabalho dos ciclos podem ser calculados pela área entre as linhas dos gráficos Pressão x 

Volume (PxV). Na Equação 1, tem-se o trabalho do ciclo diesel, sendo possível visualizá-lo na 

Figura 10. 

 

        14231423 TTCTTCmUUHHW vpc   

 

Figura 10 - Diagramas P-V e T-S do ciclo Diesel 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 

 

1 
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Embora os motores de combustão interna percorram ciclos mecânicos, o conteúdo do cilindro 

não executa um ciclo termodinâmico, uma vez que é introduzida matéria com uma composição e 

essa matéria é posteriormente descarregada com uma composição diferente. 

Uma diferença fundamental entre os motores ciclos Otto e Diesel a 4 tempos é quanto ao 

sistema de alimentação de combustível, onde nos motores ciclo Otto são alimentados por meio de 

um carburador ou de um sistema de injeção de combustível utilizado em aplicações de baixa 

potência nas quais as limitações de emissão de poluentes são menos restritivas do que em 

aplicações automotivas (BRUNETTI, 2014). 

As injeções de combustível além de mais precisa permite melhores resultados no controle de 

emissões podendo ocorrer no coletor de admissão ou diretamente na câmara de combustão. 

Os sistemas de injeção de combustível aplicado aos MIEs, onde o combustível é injetado 

durante a compressão no interior da câmara de combustão, possuem atualmente pressões no 

entorno de 2.000 bar (BRUNETTI, 2014).  

Outra grande diferença entre os ciclos Otto e Diesel é devido a taxa de compressão, onde nos 

MIF a taxa de compressão é relativamente baixa para evitar a detonação, já que a combustão é 

comandada pela faísca liberada pela vela (BRUNETTI, 2014). 

Nos motores MIE, ou diesel, a taxa de compressão é suficientemente elevada de forma que a 

temperatura de autoignição (TAI) do combustível seja ultrapassada e possa assim ocorrer a 

combustão espontânea. 

O desempenho de um motor de combustão interna está fortemente associado à quantidade de 

ar admitido, pois, quanto mais ar é admitido, maior também será a quantidade de combustível a ser 

adicionado e posteriormente oxidado. O fluxo de ar para o interior dos cilindros no tempo de 

admissão se dá em função da geração de um gradiente de pressão entre o coletor de admissão e o 

cilindro (BRUNETTI, 2014).  

No caso em que esse gradiente é ocasionado unicamente pelo deslocamento do pistão do PMS 

para o PMI, o que gera uma depressão no interior do cilindro, e não havendo nenhum dispositivo 

que eleve a pressão no coletor de admissão acima da pressão atmosférica, tem-se o motor 

denominado naturalmente aspirado.  

Nesses motores, o gradiente de pressão no processo de admissão é limitado pela pressão de 

admissão, que será no máximo a pressão atmosférica.  
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Com a finalidade de aumentar esse gradiente e, consequentemente, as massas de ar admitidas 

pelo motor surgiram os motores sobrealimentados.  

Nesses motores, existem dispositivos que elevam a pressão no coletor de admissão acima da 

pressão atmosférica. Um desses dispositivos é o turbocompressor, que utiliza os gases de 

escapamento para gerar trabalho numa turbina e transferi-lo para o compressor, que por sua vez se 

encarrega de aumentar a pressão no coletor de admissão. Outra forma de sobrealimentação é a 

mecânica, na qual o compressor é acionado mecanicamente pelo motor e comprime o ar no coletor 

de admissão e no interior da câmara de combustão durante a admissão (BRUNETTI, 2014).  

Figura 11 - Turbocompressor 

 

Fonte: BRUNETTI (2014)  

O processo de compressão do ar acarreta o aumento da temperatura deste. Esse aumento 

ocasiona a redução da massa específica do ar em comparação a uma condição de mais baixa 

temperatura.  

A fim de se minimizar esse efeito de redução da massa específica (densidade) do ar gerado 

pelo aumento de temperatura na compressão, foram concebidos resfriadores que reduzem a 

temperatura após a saída do compressor, chamados de Intercooler, que pode ser visualizado na 

Figura 12. 
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Figura 12 - Intercooler 

 

Fonte: BRUNETTI (2014) 

 

2.4. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

De acordo com a Associação brasileira das empresas de serviços de conservação de energia 

(ABESCO, 2016), é fazer mais com menos energia. É uma atividade que busca melhorar o uso das 

fontes de energia. Utilizar a energia de maneira inteligente para se alcançar determinado resultado. 

A eficiência energética é uma relação entre a quantidade de energia empregada na atividade e a 

energia disponibilizada para tal. 

 Em motores, utiliza-se também o termo rendimento, que mostra o sucesso de um processo 

de transferência ou conversão de energia. De maneira geral, a relação é entre a energia empregada 

no processo, e a energia disponibilizada para tal processo (ÇENGEL E BOLES, 2006). 

izadadisponibilEnergia

empregadaEnergia
  

onde: 

  𝜂 representa a eficiência ou rendimento; 

2 
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 Energia empregada é a potência de saída do motor; 

 Energia disponibilizada é a energia oriunda da combustão do combustível. 

 

A eficiência energética não é aplicada apenas em motores, podendo ser aplicada em qualquer 

processo de transformação de energia. Porém, em motores, onde ocorre a queima de combustível, 

a eficiência é caracterizada pela seguinte equação (ÇENGEL E BOLES, 2006): 

PC

Q
c   

onde: 

 𝜂𝑐 representa a eficiência da combustão; 

 Q é a quantidade de calor liberada durante a combustão; 

 PC é o poder calorífico do combustível. 

 

Heywood (1998) também apresenta uma definição para a eficiência dos motores de combustão 

interna, onde é levado em conta a potência de saída do motor e a entrada de combustível. 

PCm

W
t





  

onde: 

 𝜂𝑡representa a eficiência térmica;  

 �̇�a vazão mássica de combustível;  

 PCo poder calorífico do combustível;  

 Wa potência de saída do motor obtida em dinamômetro. 

 

Çengel e Boles (2006) mostra que as eficiências dos motores de combustão interna (MCI) estão 

aproximadamente em torno dos valores de 26% a 30% para motores automotivos a gasolina, de 

34% a 40% para motores a Diesel, e de 40% a 60% para motores de grandes usinas geradoras de 

energia elétrica. 

 Sabe-se também que um fator importante é o tipo de combustível utilizado, pois cada 

combustível possui suas propriedades químicas diferentes, o que irá influenciar diretamente em sua 

queima, emissões e eficiência. 

3 

4 
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 Hoje em dia a busca por motores mais eficientes não é devida apenas ao ponto de vista 

econômico, mas também devido ao ponto de vista da sustentabilidade do meio ambiente. Essa 

preocupação com o meio ambiente não visa apenas diminuir o consumo de combustível, mas 

também a redução das emissões. 

 Um ponto que deve ser levado em conta para a melhoria da eficiência em motores de 

combustão interna é a diminuição dos atritos do sistema. Segundo Heywood (1998), as perdas 

devidas aos atritos afetam diretamente a máxima potência do motor e o consumo de combustível. 

Trabalho de atrito é toda diferença entre o trabalho do fluido motor e o trabalho entregue no 

virabrequim. 

A eficiência de um MCI é um resultado de várias outras eficiências, tais como eficiência 

térmica, eficiência mecânica e eficiência volumétrica. Onde a eficiência mecânica é a relação entre 

a potência medida no dinamômetro e a potência indicada, e a eficiência volumétrica é a relação 

entre a quantidade de ar admitida no motor e a quantidade que deveria ser admitida. 

Em motores modernos são encontrados valores na faixa de 90% de eficiência mecânica para 

baixas rotações, e quando o número de rotações aumenta esse valor cai para próximo de 75% 

(HEYWOOD, 1998). 

O consumo específico de combustível é representado pelo consumo mássico de combustível 

por unidade de trabalho de saída. É um importante indicador na observação do comportamento de 

motores em diferentes regimes de funcionamento (rotação e carga), na comparação de diferentes 

combustíveis, e em diferentes condições ambientais. 

Heywood (1998) mostra que essa medida representa a eficiência de um motor levando-se em 

consideração o combustível utilizado. 

W

m
CE


  

onde,  

 CE representa o consumo específico de combustível; 

 �̇�a vazão mássica de combustível; 

 W representa a potência em unidade de energia; 
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Segundo a ABESCO (2016), em média, motores de alto rendimento economizam de 20 a 30% 

de energia em relação a motores tradicionais. Outro ponto, é que muitos motores estão sobre 

dimensionados, o que acarreta um maior dispêndio de energia de forma desnecessária. 

A relação entre o consumo específico de combustível e a eficiência da conversão de 

combustível, ou eficiência térmica, é dada pela Equação 6. 

PCCE
t




1
  

 

2.5. PRIMEIRA E SEGUNDA LEIS TERMODINÂMICAS E O CICLO DE CARNOT 

 

 Uma breve explicação sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica será dada aqui 

para que se possa ter um melhor entendimento do ciclo de Carnot e da eficiência máxima que pode 

ser alcançada por uma máquina térmica, como é o caso de um motor de combustão interna. 

Segundo Sonntag (2003), a primeira lei da termodinâmica frequentemente chamada de lei 

da conservação da energia, estabelece que, durante qualquer ciclo percorrido por um sistema, a 

integral cíclica do calor é proporcional a integral cíclica do trabalho, e pode ser representado por: 

  WQ   

 

 Muitas vezes não se está interessado em um ciclo, mas sim em um processo, e o que ocorre 

é que as propriedades do sistema não é dependente do caminho pelo qual percorreu até chegar em 

determinado ponto, mas sim do ponto em que está. Logo, quando a equação é integrada de um 

ponto 1 (inicial) a um ponto 2(final), tem-se: 

211221   WEEQ  

onde, 

 1Q2é o calor transferido para o sistema durante o processo do estado 1 ao estado 2; 

 E1 e E2 são os valores inicial e final da energia E do sistema; e 

 1W2é o trabalho realizado pelo sistema durante o processo. 

 

O significado da propriedade E é o de representar toda a Energia do sistema em um dado estado 

(ponto). E essa energia pode estar presente em variadas formas, sejam elas energia cinética ou a 

energia potencial, energia associada com o movimento e posição das moléculas, energia associada 

6 
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com a estrutura do átomo, energia química, ou sob várias outras formas. É então utilizado um termo 

que represente todas essas formas de energias, exceto a potencial e a cinética, pois podem ser 

facilmente determinadas pelos parâmetros macroscópicos, é utilizado o termo energia interna, e 

representado pela letra U.  

Para uma mudança de estado em um sistema escreve-se então: 

WEPdECddUQ   )()(  

 

A primeira lei, no entanto, não impõe restrição quanto à direção em que o processo deve ocorrer. 

Em um ciclo onde uma certa quantia de calor é cedida pelo sistema e uma quantia equivalente de 

trabalho é recebida pelo sistema, satisfaz a primeira lei não importando em qual direção ocorreu. 

Um determinado ciclo não está assegurado pela segunda lei da termodinâmica simplesmente 

porque ele não viola a primeira lei. De modo geral, a segunda lei expressa o sentido em que 

determinado ciclo deve ocorrer. 

Existem dois enunciados clássicos para a segunda lei, são eles: enunciado de Kelvin - Planck e 

enunciado de Clausius. O primeiro referente a motores térmicos e o segundo à refrigeradores e 

bombas de calor. Aqui irá se ater ao de Kelvin - Planck. 

Enunciado de Kelvin – Planck: é impossível construir um dispositivo que opere num ciclo 

termodinâmico e que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso e troca de calor 

com um único reservatório (SONNTAG et al., 2003). 

 

Figura 13 - Dispositivo impossível de Kelvin-Planck 

 

Fonte: SONNTAG (2003) 

 

Ou seja, este enunciado está diretamente ligado ao fato de que é impossível que certo motor 

térmico produza 100% daquilo que recebeu de energia do reservatório quente em trabalho. Certa 
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quantia desse calor deve ser rejeitada para o reservatório frio. Logo é impossível construir um 

motor com eficiência térmica de 100%. 

No caso dos motores, a energia térmica é proveniente do combustível e grande parte dessa 

energia é rejeitada como calor para o fluido de arrefecimento. 

Antes de introduzir o ciclo de Carnot, é importante que saiba o que são processos reversíveis 

e irreversíveis. E o que torna os processos reversíveis em irreversíveis, ou seja, as 

irreversibilidades. 

O processo ideal ou reversível é aquele que, após ter ocorrido, pode ser invertido, e após a 

inversão nenhuma diferença é notada no meio ou no sistema. Já o processo irreversível é aquele no 

qual o processo não pode ser revertido, ou que após a inversão haveria alguma diferença no sistema 

ou no meio em relação ao estado inicial. 

São muitos os fatores que tornam os processos irreversíveis, como por exemplo, efeitos de 

histerese, perda RI² encontrados em circuitos elétricos, atrito, expansão não resistida, transferência 

de calor com diferença finita de temperatura e mistura de duas substancias diferentes.  

Já sabendo o que é são processos reversíveis e irreversíveis e sabendo que o rendimento de 

todo motor térmico é inferior a 100%, pode-se procurar então pelo ciclo de maior eficiência 

possível. 

Imaginando-se um motor térmico que opera entre dois reservatórios, recebendo calor do 

reservatório quente e rejeitando no reservatório frio, e onde todos os processos são reversíveis logo 

o ciclo também é reversível, e caso fosse feita uma inversão onde se retiraria calor do reservatório 

frio e rejeitaria na fonte quente, este é o ciclo de Carnot. 

 Na Figura 14, tem-se uma instalação motora semelhante a uma instalação simples a vapor 

d’água. Admitindo-se que a mesma opera segundo um ciclo de Carnot e que o fluido de trabalho é 

uma substancia pura, como exemplo a água. Inicialmente calor é transferido do reservatório a alta 

temperatura para a água (no gerador de vapor), para que este processo seja reversível, a temperatura 

da água (vapor) deve ser apenas infinitesimalmente menor do que a temperatura do reservatório, 

isso também faz com que a temperatura da água deva se manter constante, já que a do reservatório 

irá se manter constante. Logo, o processo inicial é um isotérmico reversível. 

 O próximo processo ocorrerá na turbina, será um processo adiabático, ou seja, sem 

transferência de calor. Já que todos os processos do ciclo de Carnot são reversíveis, esse também 
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o será. Nesta etapa é onde a temperatura do fluido de trabalho irá diminuir até a temperatura do 

reservatório frio. 

Figura 14 - Instalação de um motor térmico 

 

Fonte: SONNTAG (2003) 

 

O terceiro processo será o calor sendo rejeitado para o reservatório a baixa temperatura, 

também um processo reversível onde o fluido de trabalho terá uma temperatura infinitesimalmente 

maior do que a do reservatório. 

Na última etapa do ciclo de Carnot ocorrerá um processo adiabático reversível, onde a 

temperatura do fluido de trabalho aumentará para a temperatura do reservatório a alta temperatura. 

Com isso conclui-se que o ciclo de Carnot apresentará sempre quatro processos reversíveis e 

que também pode funcionar de maneira inversa, porém ao invés de ser chamado motor térmico, 

será chamado refrigerado. 

Os quatro processos são: um processo isotérmico reversível onde calor advindo do reservatório 

a alta temperatura será transferido para o fluido de trabalho ou o contrário no caso do refrigerador, 

um processo adiabático reversível onde a temperatura diminuirá da temperatura do reservatório de 

alta temperatura até a temperatura do reservatório de baixa temperatura, outro processo isotérmico 

onde calor será transferido para ou do reservatório de baixa temperatura e por fim outro processo 
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adiabático reversível onde a temperatura desde a do reservatório de baixa temperatura até a do 

outro reservatório. 

Existem dois teoremas que versam sobre o rendimento do ciclo de Carnot o primeiro diz que 

é impossível construir um motor que opere entre dois reservatórios dados e que seja mais eficiente 

que um motor reversível operando entre os mesmos dois reservatórios. 

O segundo teorema já diz que todos os motores que operam entre dois reservatórios térmicos 

e também segundo o ciclo de Carnot terão o mesmo rendimento térmico. 

O rendimento do ciclo de Carnot é dado pela seguinte expressão: 

H

L

H

L
t

T

T

Q

Q
 11  

  

2.6. TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

Uma definição satisfatória para a palavra calor, ou mesmo transferência de calor, é energia 

térmica em transito. Sempre que existir um gradiente de temperatura entre meios ou mesmo dentro 

do mesmo meio haverá transferência de calor. Existem três modos de transferência de calor, são 

eles condução, convecção e radiação. De forma resumida condução é o modo em que a 

transferência de calor ocorre em um meio estacionário, convecção é a transferência de calor que 

ocorre entre uma superfície e um fluido quando houver movimento e diferença de temperatura 

entre eles, e por último radiação é a energia térmica que um corpo de temperatura não nula emite 

(INCROPERA, 2008). 

Figura 15 - Modos de transferência de calor 

 

Fonte: INCROPERA (2008) 

10 
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2.6.1. Condução 

São processos nos níveis moleculares e atômicos que mantém esse método de transferência 

de calor. Uma maneira de entender a condução é que ocorre a transferência de energia das partículas 

mais energéticas para as que possuem menos energia. Logo, quando há diferença de temperatura a 

transferência de energia por condução ocorre sempre no sentido de da diminuição da temperatura, 

ou seja, o calor será sempre transferido da região de maior temperatura para a de menor 

(INCROPERA, 2008). 

Para quantificar os processos de transferência de calor são utilizadas equações de taxa 

apropriadas. Com o uso destas equações pode-se quantificar a quantidade e energia transferida por 

tempo. No caso da condução, essa equação da taxa é conhecida como lei de Fourier.  

Figura 16 - Direção do fluxo térmico 

 

Fonte: INCROPERA (2008) 

 

Para o caso da Figura 16, a equação é apresentada da seguinte forma: 

dx

dT
kqx   

onde: 

 𝑞𝑥
" é o fluxo térmico na direção x; 

 k a condutividade térmica do material; 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
o gradiente de temperatura da região. 

 

Esta equação é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de observações de 

fenômenos, e não derivada a partir de conceitos fundamentais. O sinal de menos na equação, apenas 

quer dizer que o calor é transferido no sentido de diminuição de temperatura. 

11 
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O 𝑘 da Equação 11, ou a condutividade térmica do material, deve ser conhecido para que se 

possa utilizar a lei de Fourier. Essa propriedade do material que é classificada como propriedade 

de transporte mostra uma indicação da taxa na qual a energia é transferida pelo processo. Essa 

propriedade depende da estrutura física da matéria, atômica e molecular, que estão também 

relacionados ao estado física da matéria. 

 Percebe-se analisando a equação da taxa de calor que para uma mesma diferença de 

temperatura, obtêm-se maiores fluxos térmicos com maiores condutividades térmicas. Regra geral 

que as condutividades térmicas são maiores para sólidos do que para líquido ou gases, isso devido 

ao menor espaçamento intermolecular encontrado nos sólidos. 

 

Figura 17 - Faixas de condutividades térmicas de materiais em diferentes estados 

 

Fonte: INCROPERA (2008) 

 

 A Figura 17 mostra uma faixa da condutividade térmica de vários estados da matéria a 

temperaturas e pressões normais. Já na Figura 18 pode-se ver a dependência com a temperatura da 

condutividade térmica de alguns sólidos. 
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Figura 18 - Condutividade térmica variando com a temperatura 

 

Fonte: INCROPERA (2008) 

 

2.6.2. Convecção 

Por sua vez, a transferência de calor por convecção diferentemente da condução, abrange dois 

mecanismos. Além da transferência devido ao movimento molecular, também há transferência 

devido ao movimento global do fluido. 

 A transferência de calor por convecção pode ser classificada de várias formas: forçada, que 

é quando há meios externos causando o escoamento, por exemplo, o escoamento causado por um 

ventilador. Livre ou natural, que é o que acontece quando o escoamento é induzido devido as forças 

de empuxo devido a diferentes densidades oriundas de diferenças de temperaturas no meio. 

 A equação que governa a convecção tem a seguinte forma: 

 

  TThQ s  

 

onde: 
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 Q” é o fluxo de calor por convecção; 

 h,coeficiente de transferência de calor por convecção; 

 𝑇𝑠 − 𝑇∞a diferença de temperatura entre o fluido e a superfície sobre a qual acontece o 

escoamento. 

    Sabe-se que tanto o fluxo térmico, quanto o coeficiente de transferência de calor 

convectivo variam ao longo de uma superfície. Com isso, para encontrar a taxa total de 

transferência de calor, deve-se integrar o fluxo local ao longo de toda a placa. 

     sss dAhTTqdAqq  

Define-se então um coeficiente convectivo médio ℎ̅ onde a equação toma a forma: 

  TThq s
 

 O fluxo local é de capital importância nos problemas de convecção. Apesar de poder ser 

definido pela equação anterior, as equações anteriores dependem do conhecimento do coeficiente 

convectivo, e é a determinação do coeficiente convectivo o grande problema da convecção. A 

determinação dos coeficientes depende de numerosas propriedades dos fluidos como densidade, 

viscosidade, condutividade térmica, calor específico, geometria da superfície e das condições de 

escoamento. 

 Os escoamentos podem ser de dois tipos: laminares ou turbulentos, e um terceiro tipo seria 

a zona de transição. No escoamento laminar é quando o movimento do fluido é altamente ordenado, 

sendo possível identificar linhas de corrente. Já o escoamento turbulento é quando há movimento 

tridimensional aleatório de grande parte do fluido. A zona de transição é o local onde o escoamento 

deixa de ser laminar e passar a turbulento. 

O número de Reynolds é um número adimensional que representa a razão entre as forças de 

inércia e forças viscosas. Se o número de Reynolds for pequeno, as forças de inércia serão 

insignificantes em relação às forças viscosas e os distúrbios então dissipados, já se o número de 

Reynolds é grande os distúrbios não são dissipados e a turbulência aparece. O Número utilizado 
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como parâmetro para saber se o escoamento é laminar ou turbulento é o de 5x105. Abaixo é laminar 

e acima é turbulento (INCROPERA, 2008). 



 Xu 
 Re  

O número de Nusselt é outro adimensional de grande importância na convecção, já que é 

função de X, Reynolds e Prandtl. E, é a partir do conhecimento do número de Nusselt que se 

determina o h (coeficiente convectivo) e então o fluxo térmico. O número de Nusselt tem por 

significado físico a razão entre o fluxo por convecção e o fluxo por condução pura (OLIVEIRA, 

2014). 

 rlrlu PfPN ,ReRe664,0 3/12/1   

 Na prática as propriedades físicas mudam com a temperatura, porém para análises práticas, 

as propriedades são consideradas constantes e são calculadas em uma temperatura média, chamada 

temperatura de filme, que é a média entre a temperatura da superfície e do fluido (BOHN, 2003). 

 

2.7. MÉTODO DAS RESISTENCIAS TÉRMICAS 

 

De acordo com Incropera & Dewitt (2008) há uma analogia entre as conduções de calor e de 

carga elétrica. Da mesma maneira que uma resistência elétrica se opõe a passagem da corrente, 

existe também uma resistência térmica que se opõe a condução do calor. A resistência é definida 

então como a razão entre um potencial motriz e a correspondente taxa de transferência. 

Definiu-se então as resistências a condução e a convecção como: 

Ak

L
Rcondução


  

 

Ak
Rconvecção




1
 

 

Onde o k é a condutividade térmica do material, h é o coeficiente de convecção, A é a área 

exposta a troca de calor e L é o comprimento da placa que está sofrendo a condução. 
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Os problemas passam então a serem representados na forma de circuitos. As resistências 

quando em série devem ser somadas para que se encontre a resistência equivalente do circuito. A 

taxa de transferência então pode ser encontrada utilizando-se da diferença de potencial entre as 

resistências, representada pela diferença de temperatura, sobre a resistência. 

21
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R

TT
qx  

Onde 𝑞𝑥 é a quantidade de calor transmitida na direção x, 𝑇1 é a temperatura no ponto 1, 𝑇2 a 

temperatura no ponto 2 e R a resistência equivalente entre os pontos 1 e 2 da rede nodal. 

Figura 19 - Resistência térmicas de parede composta 

 

Fonte: INCROPERA (2008) 

2.7.1 Isolamento Térmico 

O papel do isolamento térmico é reduzir o fluxo de calor através de alguma superfície. Alguns 

exemplos cotidianos são a garrafa térmica de café, para evitar que o mesmo esfrie, ou perca calor 
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para o meio externo, ou quando se usa blusas para evitar a perda de calor para o ambiente (BOHN, 

2003). 

Para o material ser um bom isolante térmico, ele deve apresentar baixa condutividade térmica. 

Na maioria das vezes não é o próprio material em si que possui baixa condutividade térmica. O que 

acontece é que ar é aprisionado dentro de sólidos, e como os gases tem uma baixa condutividade 

térmica, o material passa a ter uma nova condutividade térmica K-eff, uma condutividade térmica 

efetiva devido aos diferentes mecanismos que ocorre dentro do material (BOHN, 2003). 

É importante reconhecer que a transferência de calor através de qualquer um desses sistemas 

de isolamento pode incluir vários modos: condução através dos materiais sólidos; condução ou 

convecção através do ar nos espaços vazios e troca radiante entre superfícies da matriz sólida. A 

condutividade térmica efetiva leva em consideração todos esses processos. 

Basicamente existem três tipos de materiais para isolamento térmico, são eles: os fibrosos, os 

quais são formados por filamentos de baixa densidade e são colocados como “enchimento solto” 

ou moldadas em painéis. Exemplos de materiais fibrosos são a fibra de vidro, a lã mineral e fibras 

refratárias como a alumina. 

Os outros dois tipos são os celulares, que são identificados por se apresentarem como painéis 

estendidos flexíveis ou rígidos, podem também ser pulverizados no local no caso de que haja uma 

geometria complexa. Por último o isolamento granular, que consiste de pequenos ou mesmo pó e 

são unidos em formatos previamente estabelecidos.  

O principal ponto a se considerar na escolha de um material isolante é a condutividade térmica 

efetiva, pois é ela quem vai determinar a resistência ao fluxo de calor. Existem outras propriedades 

a se considerar, porém menos importantes. 
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Figura 20 - Condutividade térmica efetiva com temperaturas máximas de uso aproximadas 

 

Fonte: BOHN (2003) 

 

2.8. TRABALHOS RECENTES EM MOTOR DIESEL 

 

Segundo CIMAC (2009) condições ambientes como umidade do ar, temperatura do ar e 

altitude são as mais importantes condições ambientes que afetam o desempenho de motores. As 

condições ambientes são grande dependente da localização geográfica e também com a época do 

ano, apesar dos modernos motores terem sistemas de controle eletrônico, algumas variações no 

desempenho dos mesmos podem ser esperados. 

 Mesmo que diferentes tipos e tamanho de motores possam apresentar diferenças quanto à 

sensibilidade à umidade do ar, a tendência é a mesma para todos. Com o aumento da umidade, a 

combustão fica mais lenta, reduzindo a temperatura máxima de combustão. Enquanto que 

diminuindo emissão de NOx, por outro lado diminui a eficiência do motor(CIMAC, 2009). 
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 A altitude afeta principalmente o turbocompressor, já que maiores altitudes requerem 

maiores taxas de compressão. Deve-se ter também uma boa manutenção com os filtros do ar, já 

que o entupimento do mesmo causa perda de pressão e consequentemente afeta o desempenho do 

motor (CIMAC, 2009). 

O efeito da temperatura ambiente afeta principalmente a temperatura do ar de entrada no 

turbocompressor, e esse ar de entrada quando em maiores temperaturas afeta negativamente o 

desempenho do motor resultando em menores eficiências (CIMAC, 2009). 

Segundo Xiaoping (1996), o desempenho e a potência de um motor diesel pode ser afetada 

quando varia-se a densidade, logo a vazão mássica, do ar, e que essa variação é causada pelas 

condições ambientes no qual o motor está exposto. Motores turbo-alimentados conseguem 

compensar a redução da densidade do ar, de forma que a potência de saída não caia na mesma taxa. 

Em 1996 realizou um experimento com dois veículos turbo-alimentados, porém sem intercooler 

em uma faixa de temperaturas de 258-318 K, ou -15°C e 45°C e a economia encontrada foi de 

14,1% de diferença dentre a faixa de temperatura analisada. 

Em experimentos que visavam a comparação de fatores de correção para o desempenho de 

motores diesel das normas SAE J 1349, JIS D 1001, DIN 70020 E ISO 1585, a norma SAE J1349 

apresentou os melhores resultados, e ficou mostrado que, apesar da maior influência da pressão 

ambiente, a temperatura também influenciava o consumo de combustível. Vale observar que o 

experimento foi em motor Otto, porém estas mesmas normas também valem para os motores Diesel 

(SODRÉ & SOARES,2003). 

A norma SAE J 1349 tem como referência as seguintes condições atmosféricas: Temperatura 

T = 302,4 K; pressão atmosférica p = 0,990bar e pressão de vapor parcial pv = 0,013 bar. E pode 

ser aplicada em uma faixa de temperaturas de 288,5 K a 316,3 K. Utilizando-se a norma para uma 

diferença de 10 graus entre 298K e 288K a economia seria da faixa de 1,72% 

Outro fator de correção para a potência é apresentado por T. Wu e K. J. Mcaulay (1973) onde 

em uma mesma diferença de temperatura apresentada pela Norma SAE J1349 entre 298K e 288K 

a economia daria próximo a 1,79%. 

Dimitrios et al (2012) conduziu uma investigação acerca da influencia das condições 

ambientes no desempenho de motores Diesel. Variando se a temperatura na faixa de 0°C até 40°C 

, e variando a pressão de 700 mmHG até 820 mmHG de forma que a faixa coberta pela pesquisa 

fosse capaz de prever uma grande quantidade de diferentes condições ambientes. O método 
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computacional foi validado com dados experimentais e só após a validação foram feitas as 

previsões em diferentes condições ambientes. O motor analisado é um diesel dois tempos debaixa 

velocidade, e de acordo a análise a temperatura tem um efeito maior do que a pressão na eficiência 

e consumo de combustível do motor.   

Após análise da Figura 21 fica claro que variando a temperatura de entrada do ar de 

admissão o efeito é muito maior do que quando se varia a pressão. O consumo diminui com a 

diminuição da temperatura e também com o aumenta da rotação, até que chega em um ponto onde 

o consumo passa a aumentar com a rotação devido aos atritos e a menor eficiência mecânica. A 

variação de temperatura de 0 a 40 corresponde a uma variação no consumo de aproximadamente 

2%. 

Figura 21- Consumo especifico X Temperatura de entrada segundo Dimitrios et al (2012) 

 

Fonte: Adaptado de Dimitrios et al (2012) 

 

Hindren et al (2013) objetivando investigar a influencia do aumento da temperatura ambiente 

no consumo de motores Diesel naturalmente aspirados a partir de uma bancada de testes onde o eixo é 

conectado a um dinamômetro para medir a potência de saída.  Em todos os seus experimentos, com o 

aumento da temperatura houve também aumento do consumo específico e diminui com o aumento da 

rotação e torque.  

O consumo específico diminui com a rotação até que chega em 2500 RPM, onde começa a 

aumentar, mas devido à menor eficiência mecânica, maior atrito entre componentes. Percebe-se 

pela Figura 22 que mantido um mesmo torque, para maiores temperaturas de entrada do ar, maior 

é o consumo especifico. Analisando a Figura 22, vê-se que tomando como exemplo a rotação de 

1300 RPM, já que é próxima a rotação que o motor da locomotiva alcança que é 1050 RPM, a 
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melhoria no consumo específico foi de 359 para 349 com uma diferença de temperatura de 

aproximadamente de 55 °C, o que é uma melhora percentual de 2,8% aproximadamente. 

Figura 22 - Consumo especifico x Temperatura de entrada segundo Hindren et al (2013) 

 

Fonte: Adaptado de Hindren et al (2013) 

 

Segundo Saber et al (2013) o ar aquecido afeta a combustão porque com o aumento da 

temperatura e mantido o mesmo volume da câmara de combustão, menor a massa de ar ocupando 

o volume o que leva a menos ar para ser queimado. 

Hsu (2002) e Rakopolous (1991) citados por Kahandagamage (2015) apresentaram que tanto a 

temperatura quanto a umidade influenciavam na eficiência da combustão devido à maior pressão 

média efetiva. Kahandagamage(2015) em uma usina termoelétrica, equipada com 6 motores 

Wartsila 18V46 turbo-alimentados e com intercooler com capacidade de 17MW cada, percebeu 

que o consumo específico de combustível era menor em dias mais frios. 

Foi mostrado que de acordo que a temperatura aumenta, o consumo de combustível também e 

que a eficiência da combustão diminui. Logo, para uma combustão mais eficiente e um menor 

consumo de combustível deve-se manter a temperatura e a umidade o menor possível. Em dois 

experimentos diferentes a eficiência da combustão melhorou em 1% para uma redução de 5°C e 

em 0,8% para uma redução de 6°C. 

O estudo realizado por M.K. Akasyahet et al (2015) teve por objetivo avaliar o desempenho de 

motores Diesel sob diferentes temperaturas ambientes 30,40 e 50C e usando diferentes tipos de 

combustível. Fica evidenciado em seu trabalho que a temperatura ambiente influencia diretamente 
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na pressão que acontece internamente ao cilindro, conclusão parecida com a de Rakapoulous 

(1991). Utilizando diesel como combustível, a pressão interna prevista pelo uso do software GT-

Power, e simulando um motor Diesel do laboratório da universidade Malaysia Pahang, foi de 103,9 

bar a 30 C, 103,1 bar a 40 C, e 102.5 bar a 50 C. Logo, o motor terá um desempenho pior em 50C do 

que com a temperatura ambiente a 30C, devido a essa queda na pressão. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Um teste de carga foi feito em uma locomotiva GE7DFLW, que possui um motor diesel de 16 

cilindros, taxa de compressão de 12.7:1 o que resulta em 4500 HP (conforme o Manual de Operação 

da AC44), na cidade de Santos Dumont no dia 22 de agosto de 2016 durante o período da manhã 

para que fosse entendido o funcionamento da máquina e a dinâmica do problema. 

O teste foi acompanhado pelo autor e pelo engenheiro responsável da empresa proprietária da 

locomotiva. Para que se efetuassem boas medições das temperaturas das paredes, a locomotiva foi 

posta em funcionamento em todos os seus pontos de aceleração. 

Após a partida da locomotiva, esperou-se cerca de 5 minutos para que ela entrasse em regime 

permanente. Após a partida a locomotiva foi posta em seus diferentes pontos de aceleração, e em 

cada um deles era esperado cerca de dois minutos para que o regime permanente fosse alcançado, 

até que chegou no ponto 8 onde foram feitas as fotografias térmicas. 

 Devido à grande dificuldade de medição da vazão de ar, a mesma foi estimada utilizando-

se da teoria apresentada por Brunetti (2014) para o consumo de ar em motores de combustão. Onde 

a vazão mássica obedece a seguinte relação: proporcional a densidade, volume das câmaras de 

combustão, velocidade de rotação e eficiência volumétrica: 

va
x

nV
m 

 
  

Para que de posse da geometria da caixa fosse assim então estimada a vazão mássica e tão logo 

a velocidade com que o ar passa pela caixa de filtros. 

A locomotiva, como a maioria dos motores hoje em dia, possui um sistema de controle 

eletrônico, e para que esse controle eletrônico funcione é necessáriaa instalação de vários sensores. 

A temperatura externa, ou ambiente do dia em questão foi medida pelo sensor da locomotiva e 

apresentava o valor de 21 °C.  

A temperatura das paredes da caixa de filtros de ar, geminada ao tanque de expansão foi 

medida utilizando-se uma câmera termográfica da marca FLIR Exx series a qual possui um alcance 

de medição de -20°C até 120°C com uma acurácia de +-2°C. 

As fotos tiradas podem ser vistas nas Figuras 23, 24 e 25. Sendo que a Figura 23 representa a 

parede direita da caixa de filtros, onde faz divisa com o tanque de expansão. Já na Figura 23 pode-

se ver o turbo, que fica localizado a menos de 30 cm da caixa de filtros, sendo responsável também 

por uma grande quantidade de calor que é transferido para o ar de admissão.  
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Na Figura 25 é possível visualizar a parede externa da caixa de filtros de ar, esta é a parede 

próxima ao turbo. Percebe-se que a parede tem sua temperatura elevada devido a essa proximidade. 

 

Figura 23 - Temperatura parede 1 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Figura 24 - Temperatura do turbo 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Figura 25 - Temperatura parede 2 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

3.1 UTILIZAÇÃO DE CFD  

A realidade atual da engenharia é que cada dia mais os projetos, sejam eles térmicos, 

estruturais, estáticos ou dinâmicos, são, inicialmente exaustivamente simulados 

computacionalmente para, após essa primeira fase, ir para os testes de campo. O que não foi 

diferente neste trabalho. Uma maneira mais assertiva de abordar um problema deste tipo é com o 

uso de dinâmica dos fluidos computacional (CFD), já que o escoamento que acontece dentro da 

caixa de filtros de ar é um tanto complicado.  

O CFD é utilizado para prever as características de escoamentos como, transferência de 

calor e massa, mudança de fase, reações químicas, aspectos mecânicos e tensões em sólidos 

imersos ou circundados por fluidos. 

O CFD é feito por etapas, e essas etapas são compostas de inicialmente definir a geometria 

do problema, por exemplo, forma e tamanho, em seguida as propriedades do fluido como 

viscosidade, densidade, condutividade térmica. O terceiro passo é determinar as condições iniciais, 

caso o escoamento seja dependente do tempo, e por fim as condições de contorno que envolvem o 

problema, por exemplo onde encontra-se a entrada, saída, condições de parede, etc. 
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O uso destas ferramentas computacionais traz as vantagens de serem mais rápidas e baratas 

do que, por exemplo, testes práticos, onde o custo é muito elevado e o gasto com tempo também. 

Permitem variar os parâmetros para encontrar as influências de cada parâmetro, simplificando 

assim a otimização do projeto fornecendo informações detalhadas de cada investigação feita. 

Apesar de todas as vantagens apresentadas, existem também desvantagens. As simulações 

são apenas simulações e não entregam um resultado 100% realista, já que na maioria das vezes 

apenas parte do problema é simulado. Outro ponto que pode ocasionar em erros são os dados de 

entrada que muitas das vezes são aproximados e não reais. Os escoamentos também podem conter 

fenômenos não conhecidos pelo operador, e por fim limitações dos próprios softwares. 

Os softwares de simulação não devem ser vistos como “caixas pretas” onde o output é 

sempre a verdade. O usuário deve ter sempre o espírito crítico para analisar as respostas dadas 

pelos softwares. E, mesmo softwares já estabelecidos no mercado devem ter seus modelos de 

alguma forma validados. 

Devido a maior familiaridade com o pacote do Solidworks, iniciou-se a abordagem do 

problema com o pacote Flowsimulation, porém sem grandes avanços. Em seguida foram utilizados 

os softwares Abaqus e Ansys fluent. 

Como o Solidworks é o software mais voltado para a modelagem, ele foi utilizado para 

modelar a caixa de filtros de ar. E, a partir do Solidworks a geometria foi exportada para os 

diferentes formatos exigidos pelo Abaqus e pelo Ansys. 

O primeiro passo na modelagem de um problema no Abaqus é a geometria, que foi 

importada na extensão. STEP do Solidworks. Após importar a geometria, deve-se então criar o 

material e setar suas propriedades físicas. 

O terceiro passo é criar “section” que na verdade é associar o material criado no passo 2 à 

geometria importada no passo 1. O Quarto passo é criar o STEP do modelo, ou seja, o tempo de 

simulação do mesmo. 

O quinto passo é um grande problema em simulações que é criar a malha, a malha é um 

fator muito importante nos resultados, diferentes malhas, podem gerar diferentes resultados. 

Após ter criado a malha, inicia-se o processo de imputar os dados iniciais, e/ou condições 

de fronteiras como, por exemplo, onde é a entrada, com qual velocidade o ar entra, qual a 

temperatura de entrada, local de saída do escoamento, condições de parede, como temperatura 



53 

 

 

constante, fluxo térmico constante, parede adiabática. E, por fim rodar a simulação e encontrar os 

resultados. 

A simulação teve como o material criado, o ar, local de entrada do escoamento os pré-filtros 

da lateral, e saída na região circular da mesma figura.  A Parede 1 possuía inicialmente a 

temperatura de 71,9°C e todas as outras em condição de parede adiabática. 

A simulação gerou como resultado a Figura 26 e inicialmente fez sentido, porém quando 

mudou-se a velocidade de entrada do escoamento, nada mudou nos resultados. A velocidade foi 

então alterada de um valor extremamente baixo, por exemplo, 0,1 m/s, a um extremamente alto, 

como 1000 m/s, e nada mudou nos resultados. Foi mudada também a condutividade térmica do 

material, e novamente sem diferenças no resultado. Mantendo sempre uma imagem como a da 

Figura 26. 

 

Figura 26 - Resultados Abaqus 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Procurou-se então utilizar outro software para abordar o problema. O ANSYS FLUENT é 

um programa de computação fluido dinâmica aplicado a pesquisa e comercialmente usado para a 
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resolução de problemas envolvendo o método dos volumes finitos para diversos tipos de 

aplicações. 

Para o modelo proposto neste trabalho, o software ANSYS FLUENT foi utilizado com a 

finalidade de obter a resolução das equações de conservação de massa e movimento. Como também 

há transferência de calor entre o fluido e a parede, a equação de energia foi introduzida. 

Divide-se o procedimento em diversas etapas, porém basicamente o procedimento consiste 

na divisão em pré-processamento, o solver e o pós-processamento. O programa ANSYS 

WORKBENCH possui uma interface que acopla os procedimentos citados em uma interface 

apenas. Os esquemas resumidos das etapas são descritos a seguir: 

Pré-processamento 

 Desenho da geometria em Solidworks 

 Simplificação da geometria 

 Geração de malha  

Solver 

 Definição das condições de contorno 

 Resolução das equações governantes e obtenção da solução aproximada numericamente 

Pós- Processamento 

 Análise dos Resultados 

A primeira etapa para resolução de qualquer método numérico envolvendo as equações 

diferenciais parciais é discretizar a região onde se procura a solução. Para a discretização define-

se uma malha, que é um conjunto finito de pontos pertencentes ao domínio, chamados nós da 

malha. 

Neste sentido objetiva-se que a discretização da malha seja maior nas superfícies de 

controle de interesse investigativo do experimento. Portanto, nas paredes onde interesse a troca 

de calor é feita uma maior discretização. A seguir são listados os três tipos de malhas para análise 

de convergência dos valores. 
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Figura 27 - Malhas Ansys 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Onde a primeira imagem da Figura 27 possui uma malha mais grosseira, com 323608 

elementos, e a última malha da Figura 27 é mais refinada possuindo 1932772 elementos. As 

condições de contorno expostas neste item foram utilizadas em todas as simulações realizadas, 

segue abaixo as condições de contorno adotadas em questão:  

 

Figura 28 - Condições de contorno Ansys 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

(a) INLET, estabelecida uma velocidade de acordo com o eixo cartesiano da Figura 28, Vx=0; 

Vy=0; Vz=-4,5 m/s e T=294 K para o fluido 

(b) WALL, sem deslizamento com T= 308 K 

(c) WALL, sem deslizamento com T= 344,4 K 

(d) WALL, sem deslizamento com T= 326 K 
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(e) WALL, sem deslizamento e paredes adiabáticas. 

(f) OUTLET, saída do fluido. 

A modelagem consistiu no escoamento do ar em regime transiente, compressível e objetivando 

um modelo de turbulência adequado para a análise dos resultados.  

Como mostra a Figura 29, o modelo se mostrou incompatível com os resultados reais.  

 

Figura 29 - Resultados Ansys 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Devido à grande dificuldade e erros obtidos pelos programas em CFD procurou-se então 

uma abordagem alternativa ao problema para que fosse dada continuidade ao trabalho. Logo, de 

posse das condições de contorno, fez-se então um modelamento matemático com respeito a teoria 

de transferência de calor com resistências térmicas para o cálculo do fluxo de calor que é transferido 

para o ar pelas paredes. As equações foram implementadas em uma planilha do Excel. 

 Os dados obtidos para os cálculos foram dados de operação da locomotiva, e devido ao fato 

de os sensores do ar de admissão não estarem funcionando corretamente no dia em que foi feito o 

teste de carga, utilizou-se dados de outras medições efetuadas pelo professor Marco Alves para o 

modelo matemático desenvolvido. 

 Na disposição inicial do problema tem-se a temperatura da parede, geminada ao tanque, 

medida com uma câmera termográfica, onde a temperatura é de 71,4°C e a temperatura da parede, 

frontal ao turbo, medida com a mesma câmera com uma temperatura de 53,9°C, onde é possível 

visualizar na Figura 30 a distribuição das temperaturas. 
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Figura 30 - Temperatura das paredes 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒1 (parede geminada ao tanque de expansão) = 71,4°C 

 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒2(frontal ao turbo) = 53,9°C 

 

Dados do problema: 

Ar entra a 17°C e passa pela caixa com uma velocidade que varia de acordo com o ponto de 

aceleração da locomotiva, passando mais rápido para pontos superiores. 

 

Figura 31 - Caixa de filtro de ar sem isolante 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Já na segunda disposição tem-se o isolante e uma nova taxa de transferência de calor é 

calculada através da parede. 

 

Figura 32 - Caixa de filtro de ar com isolante 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Segundo Incropera (2008), para o cálculo do coeficiente de convecção tem-se que: 
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Onde 𝑋𝑐 seria o ponto onde o escoamento deixa de ser laminar e passa a ser turbulento. 

 

As propriedades foram avaliadas a 44,2°C para a parede 1e 35°C para a parede 2devido a ser 

a temperatura de filme. 
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Inicialmente calcula-se o número de Reynolds conforme a Equação 15, o que resultou em 

𝑅𝑒𝑦 < 5 ∗ 105, tratando-se então de um escoamento laminar. Sendo𝑃𝑟 = 0,73, foi utilizada a 

Equação 16 para o cálculo do número de Nusselt, resultando em 97,317uN . 

Para calcular o coeficiente de convecção da caixa de arℎ𝑎𝑟
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Após o cálculo do coeficiente de convecção, foi utilizada a teoria das resistências térmicas 

descrita no Capítulo 2.7. 

Sendo assim, sem isolante, haveria apenas a resistência térmica da convecção, logo: 

areequivalent RR   

Após a aplicação do isolante, teria uma nova resistência térmica, logo: 

arisolanteeequivalent RRR   

 

Cálculo das transferências de calor 𝑄1𝑇 (sem isolante) e 𝑄2𝑇 (com isolante), onde tanto o 𝑄1𝑇 

quanto 𝑄2𝑇 é a soma das parcelas de calor de da parede próxima ao tanque (parede 1) e da parede 

frontal ao turbo (parede 2).  

isolantesemeq

arparede

T
R

TT
Q

__

1


  

 

Nesta etapa, todos os dados já são conhecidos, falta apenas encontrar a vazão mássica afetada 

pela transferência de calor da parede, e para o cálculo desta vazão utiliza-se: 

 entradasaídap TTC

Q
m


  

Para o cálculo da temperatura de saída é utilizado a seguinte fórmula: 

 entradasaídap TTCmQ    

p

entradasaída
Cm

Q
TT





1  

Após a adição do isolamento térmico, teríamos: 

isolantecomeq

arparede

T
R

TT
Q

__

2


  

Para o cálculo da nova temperatura de saída é utilizada as fórmulas 28 e 29, substituindo-se 

𝑄1𝑇 por 𝑄2𝑇. 

 Todos estes cálculos foram feitos para os oito diferentes pontos de aceleração da 

locomotiva, e para dois valores de espessura de isolantes térmicos oferecidos no mercado, 

resultando nos respectivos valores de número de Reynolds, Velocidade (V), Viscosidade 

Cinemática (v), Nusselt médio (𝑁𝑢̅̅ ̅̅ ) e Coeficiente médio de convecção (ℎ̅), descritos na Tabela 1. 

24 
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 Tabela 1 - Parâmetros para os oito diferentes pontos de aceleração da locomotiva 

Parede 1 (próxima ao tanque de água) 

Ponto de aceleração Reynolds L  [m] V [m/s] v [ m2/s] 

1 1.05E+05 2 1.03 1.96E-05 

2 1.38E+05 2 1.35 1.96E-05 

3 2.10E+05 2 2.06 1.96E-05 

4 2.10E+05 2 2.06 1.96E-05 

5 2.36E+05 2 2.31 1.96E-05 

6 2.36E+05 2 2.31 1.96E-05 

7 2.36E+05 2 2.31 1.96E-05 

8 2.45E+05 2 2.4 1.96E-05 

Ponto de aceleração Prandt k [W/(m K)] Nusselt h 

1 0.7013 0.029015 191.27 2.77 

2 0.7013 0.029015 218.97 3.18 

3 0.7013 0.029015 270.49 3.92 

4 0.7013 0.029015 270.49 3.92 

5 0.7013 0.029015 286.44 4.16 

6 0.7013 0.029015 286.44 4.16 

7 0.7013 0.029015 286.44 4.16 

8 0.7013 0.029015 291.96 4.24 

Parede 2 (frontal ao turbo) 

Ponto de aceleração Reynolds L2 [m] V  [m/s] v [m²/s] 

1 6.41E+04 1.16 1.03 1.87E-05 

2 8.40E+04 1.16 1.35 1.87E-05 

3 1.28E+05 1.16 2.06 1.87E-05 

4 1.28E+05 1.16 2.06 1.87E-05 

5 1.44E+05 1.16 2.31 1.87E-05 

6 1.44E+05 1.16 2.31 1.87E-05 

7 1.44E+05 1.16 2.31 1.87E-05 

8 1.49E+05 1.16 2.4 1.87E-05 

Ponto de aceleração Pr k [W/(m.K)] Nusselt h  

1 0.702 0.0283 149.37 3.64 

2 0.702 0.0283 171.00 4.17 

3 0.702 0.0283 211.24 5.15 

4 0.702 0.0283 211.24 5.15 

5 0.702 0.0283 223.69 5.46 

6 0.702 0.0283 223.69 5.46 

7 0.702 0.0283 223.69 5.46 

8 0.702 0.0283 228.00 5.56 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os sistemas isolantes a serem submetidos à análise devem ser logisticamente viáveis, ou seja, 

devem ser encontrados em uma empresa próxima a região para que sua instalação possa ser feita 

em futuro próximo sem maiores dificuldades e também possuir temperatura máxima de trabalho 

compatível com o problema em estudo. 

O critério para a escolha do material a ser considerado como melhor isolante para a aplicação 

apresentada neste trabalho será o calor trocado, ou seja, quanto menor o fluxo de calor pelo 

material, melhor será considerado o desempenho. O preço também será levado em conta caso a 

diferença seja muito grande entre os sistemas de isolamento. 

Os isolantes encontrados no mercado são: 

 Produzido por REFRATIL refratários Co., com placas das mais variadas espessuras, as placas 

de lã de vidro, possuem uma condutividade térmica de 0,047 
𝑊

𝑚𝐾
. 

 Produzido por REFRATIL refratários Co., com placas das mais variadas espessuras, as placas 

de lã de rocha, possuem uma condutividade térmica de 0,037 
𝑊

𝑚𝐾
. 

 Produzido por RISOTHERM refratários e isolantes térmicos LTDA, com placas das mais 

variadas espessuras. As placas de fibra bio-solúvel, possuem uma condutividade térmica de 

0,055 
𝑊

𝑚𝐾
. 

 Produzida por RISOTHERM refratários e isolantes térmicos LTDA., com placas das mais 

variadas espessuras, as placas de fibra cerâmicas, possuem uma condutividade térmica de 

0,041 
𝑊

𝑚𝐾
. 

A Figura 33 é um gráfico gerado a partir da fórmula 17 da resistência térmica da condução 

em função da espessura de isolamento. Os isolantes analisados no gráfico são os mesmos 

oferecidos pelas empresas contatadas, e a escolha da faixa de espessuras analisadas também se 

deve ao fato de serem espessuras oferecidas pelas empresas.  

Não é o material em si que possui uma baixa condutividade térmica, porém a maneira como 

ele é construído é que faz com que ele possua uma nova condutividade térmica, chamada de 

condutividade térmica efetiva. Os isolantes são construídos aprisionando-se ar dentro deles, para 

que assim haja uma grande resistência ao calor. 
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De acordo com a fórmula 17 a resistência térmica da condução é proporcional a espessura 

do isolante, e inversamente proporcional a condutividade térmica do material e da área. Ou seja, 

quanto maior a área transversal ao sentido de escoamento do calor, menor a resistência. 

Em tubos e esferas, ao mesmo passo em que se aumenta a espessura do isolante, aumenta 

também a área transversal ao escoamento, causando assim uma diminuição da condução devido a 

uma maior espessura de isolante, porém uma maior área acaba por acarretar maior convecção. 

Diferente do que acontece com isolantes térmicos em esferas e tubulações, não existe espessura 

crítica para o isolante em parede plana, que quanto maior a espessura, maior a resistência 

(INCROPERA, 2008). 

Figura 33 - Resistências Térmicas x Espessura 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

De acordo com a Figura 33 percebeu-se que quanto maior a espessura do isolante, maior a 

resistência que o material oferecia para o calor. Verificou-se também que quanto menor a 

condutividade, maior a resistência térmica.  

As temperaturas de entrada e saída do ar podem ser vistas na Tabela 2: 
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Tabela 2- Temperatura de Entrada e Saída do Ar 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Uma análise com cada um dos isolantes térmicos oferecidos pelos fabricantes foi feita para 

encontrar a nova diferença de temperatura entre o ar de entrada e o ar após a caixa de filtros. 

Os resultados podem ser vistos no Apêndice A – Diferença De Temperatura Após O Isolamento 

Térmico 

Após a análise das tabelas apresentadas, percebe-se que mesmo no ponto 1, onde acontece a 

maior diferença de temperatura, a diferença de temperatura entre a espessura de 25mm e 50mm é 

pequena. E, de acordo com o gráfico apresentado sobre as resistências térmicas, no qual a lã de 

rocha se sobressaiu, mostra ter uma maior resistência térmica devido a sua menor condutividade 

térmica, evidenciando que é ela quem faz o melhor isolamento. Logo a lã de rocha de espessura de 

25mm será a escolhida para o caso. 

 

4.1. REDUÇÃO DO CONSUMO VIA REDUÇÃO DA TEMPERATURA 

 

Foi feito um estudo visando prever a economia no motor da locomotiva com base na 

correção de potência apresentada por Brunetti (2014) que tem por base a norma ABNT ISO 1585, 

utilizando a norma SAE 1349 e por último o software Diesel RK. 

A norma SAE 1349 tem condições atmosféricas de referência de 99KPa de pressão 

atmosférica e 25°C de temperatura ambiente, e uma faixa limite de aplicação para a correção de 

15°C a 35°C e 90KPa a 105 KPa, cobrindo assim uma extensa faixa de condições atmosféricas. 

Para a correção utilizada neste trabalho variou-se apenas a temperatura, mantendo a pressão 

constante, logo o fator de correção da pressão não foi responsável por nenhuma alteração, ficando 

apenas em função da temperatura. 

Pontos de aceleração T entrada [°C] T saida [°C] ΔT [°C]

1 17 31.3 14.3

2 17 31.3 14.3

3 17 28.9 11.9

4 17 27.9 10.9

5 17 26.4 9.4

6 17 25.2 8.2

7 17 24.5 7.5

8 17 24.1 7.1
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A tabela 3 apresenta o resultado da correção utilizando-se norma SAE J1349: 

 

Tabela 3 - Potência e consumo corrigidos segundo SAE J 1349 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A norma ABNT ISO 1585 na qual é baseada as correções efetuada por Brunetti (2014) 

também possui por condições atmosféricas de referência 25 °C e 99 KPa, porém a correção é válida 

em uma faixa maior que varia de 15°C até 40°C e 80KPa a 110 KPa. 

Do mesmo modo feito para a norma SAE, foi feito para a correção proposta por Brunetti 

(2014), de modo que teve o ponto de 40°C a mais. O resultado pode ser visto na tabela 4: 

 

Tabela 4 - Potência e consumo corrigidos segundo Brunetti baseado na NBR ISO 1585 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Adotando como referência 25 °C percebe-se que a variação devido a diferença de 

temperatura é de -1,52% a 2,23% para a correção ISO e de -0,7% a 1,43% para a correção SAE.   

Na utilização do software Diesel RK, um software de origem Russa que visa a simulação 

do desempenho de motores de combustão interna e é apresentado em duas versões, uma gratuita 

onde se necessita de uma conexão com a internet, já que a simulação é feita remotamente nos 

servidores russos, e uma versão paga, onde a simulação é feita localmente. A versão utilizada para 

este trabalho foia versão grátis 

O programa inicialmente disponibiliza um “wizard” onde se coloca os dados iniciais do 

motor, como diâmetro da camisa do pistão, curso, número de cilindros, disposição dos cilindros, 

Temperatura [°C ] Potencia corrigida [HP] Consumo corrigido [g/HP*h] Varição [%]

15 4559.39 150.84 -0.70

20 4529.46 151.37 -0.35

25 4500.00 151.90 0.00

30 4448.74 153.53 1.07

35 4420.19 154.08 1.43

Temperatura [°C ] Potencia corrigida [HP] Consumo corrigido [g/HP*h] Varição [%]

15 4569.65 149.58 -1.52

20 4534.40 150.75 -0.76

25 4500.00 151.90 0.00

30 4466.43 153.04 0.75

35 4433.66 154.17 1.50

40 4401.64 155.29 2.23
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taxa de compressão, tipo de motor, rotação, etc. Todos esses dados foram retirados do manual de 

operação da locomotiva, e assim utilizados para modelagem. 

Foi simulado o motor em plena carga, a diferentes temperaturas de operação, procurando 

sempre manter a potência constante, de modo que poderia ser observado o que acontece com o 

consumo a diferentes temperaturas. 

De acordo com as normas ISO 1585 e SAE 1349 os testes em motores de combustão 

interna devem ser feitos a 25°C, logo, tomou-se por padrão o desempenho do motor a 25°C e a 

partir daí a temperatura foi diminuída até 15°C e aumentada até 40°C. Os resultados podem ser 

vistos na tabela 5, onde A/F significa a relação ar/combustível equivalente. 

 

Tabela 5 - Potência e consumo corrigidos segundo o software Diesel RK 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Os dados resultantes da simulação do diesel RK, não estão em perfeita concordância com 

os dados obtidos do motor da locomotiva em análise. Porém apresentam uma relação muito 

próxima.  

O consumo obtido dos dados de operação é de aproximadamente 204 g/KW.h, e o consumo 

obtido da simulação é de aproximadamente 234 g/KW.h. Essa variação pode ser explicada devido 

ao motor real ser mais eficiente que o motor virtual simulado. 

A partir da análise dos resultados das simulações, pode-se ver o que acontece para que o 

consumo se eleve. Devido a diferença na densidade do ar, a razão ar/combustível é alterada, 

alterando assim o consumo. Com o aumento da temperatura a mistura fica menos rica em ar, e com 

a diminuição da temperatura a mistura fica mais rica em ar. 

Foi fornecida pela empresa uma planilha com mais de cem mil linhas, com dados de 

operação, de uma locomotiva AC44, referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016. Nesta planilha 

continha os dados de todos os sensores da locomotiva. Carga e amperagem de bateria, temperatura 

Temperatura [°C ] Potencia [KW] A/F Consumo corrigido [g/KW.h] Variação [%]

15 3355.1 2.613 233.74 -0.25

20 3355.7 2.60407 233.73 -0.26

25 3355 2.5899 234.33 0.00

30 3355.5 2.58 234.63 0.13

35 3355.6 2.566 235.01 0.29

40 3355.1 2.5495 235.65 0.56



66 

 

 

ambiente, temperatura do ar de admissão, temperatura do combustível, temperatura do óleo 

lubrificante, posição GPS, entre outros dados. 

A locomotiva opera em toda a região coberta pela malha ferroviária da empresa, logo, a 

locomotiva passa por diferentes estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 

percorrendo regiões com diferentes altitudes, temperaturas e umidade. O que dificulta a correta 

correlação entre a temperatura ambiente e o consumo de combustível.  

Outro ponto interessante a se observar, é que a manutenção dos filtros de ar, prevista para 

ser feita a cada três meses, deve estar em dia, já que os filtros sujos podem causar perda de pressão 

e consequentemente um maior consumo de combustível. 

Diferente do que acontece em um banco de ensaios em um laboratório, onde se pode variar 

apenas o parâmetro desejado pela pesquisa e avaliar sua influência, os dados obtidos não permitem 

isso. 

A planilha continha uma faixa de temperatura ambiente iniciando-se em 13°C até 80°C, 

onde a temperatura de 80°C é referente a um local específico onde a temperatura do local é afetada 

pelos gases de saída da locomotiva. Contudo, a faixa onde se apresenta a maioria dos dados é de 

13°C a 36°C, e é nessa faixa que se encontra a correlação encontrada neste trabalho. 

A temperatura ambiente é medida por um sensor PT-100, que é um termopar de platina 

com faixa de trabalho entre -20°C-200°C, e a temperatura do ar de admissão é medida com um 

sensor MAT (manifold air temperature), com uma faixa de trabalho de -20°C-600°C. A demanda 

do combustível é medida com um sensor desenvolvido pela própria empresa, onde é medida a 

massa do combustível ao invés de volume, já que se medindo o volume poderia ocorrer erro devido 

a diferentes densidades causadas por diferentes temperaturas. 

Percebe-se que, mesmo que haja pontos com uma maior temperatura e menor consumo, 

existe uma linha de tendência criada pelo próprio Excel que mostra claramente a tendência do 

consumo aumentar com o aumento da temperatura, a flutuação pode ser explicada pelos diversos 

motivos como diferentes pressões ambientes, manutenção adequada ou inadequada, e umidade do 

ar no local. Com isso, construiu-se o gráfico referente ao ponto 8 da locomotiva. 

Outra planilha também disponibilizada pela empresa, com dados de operação referentes aos 

meses de junho e abril de 2016, foi utilizada para a análise dos pontos de aceleração do 1 ao 7. 

Porém, como essa segunda planilha possuía muito menos dados, aproximadamente 150 pontos por 
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ponto de aceleração, para a análise de outros sete pontos de aceleração, prejudicando a análise. 

Entretanto fica clara a tendência de o consumo se elevar com o aumento da temperatura. 

  

Figura 34 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 1 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Figura 35 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 2 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Figura 36 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 3 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Figura 37 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 4 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Figura 38 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 5 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Figura 39 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 6 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Figura 40 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 7 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Figura 41 - Demanda de Combustível x Temperatura do ar de admissão Ponto 8 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Após isolado, o tanque de expansão irá mais aquecer menos o ar de admissão, e o consumo 

não irá sofrer aumento devido ao aquecimento. A Tabela 6 apresenta o consumo de combustível 

para as temperaturas do ar de admissão antes e após o isolamento. A estimativa foi feita com base 

nas fórmulas das linhas de tendência apresentadas nas Figuras 34 a 41. Com a temperatura pré-

isolamento obtia-se então o consumo relativo na figura correspondente ao ponto. E o consumo pós 

isolamento foi obtido a partir da temperatura pós isolamento. E na última coluna da Tabela 6, a 

melhoria percentual da economia.  

  

Tabela 6 - Economia de combustível prevista com a diminuição da Temperatura de admissão 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Após a análise da Tabela 6, percebe-se que apenas os pontos 1 e 2 estão fora da faixa de 

economia encontrada na literatura pesquisada. E, isto se deve aos poucos dados disponíveis para a 

análise dos pontos 1 a 7 e a grande variação que os dados tiveram. 

Como estas normas visam à correção do desempenho a plena carga, comparando-se as 

variações encontradas com as normas, com as variações encontradas na base de dados do motor a 

plena carga, Tabela 7, e com o uso do software, desenvolveu-se a Tabela 7 para efeito de 

comparação do consumo. 

 

Tabela 7 - Comparação das correções e os dados reais do motor 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Ponto Temperatura pré isolamento [°C] Consumo [g/Hp.h] Temperatura pós isolamento [°C] consumo [g/Hp.h] economia [%]

1 31.3 20.9268 21.92 17.11852 22.25

2 31.3 30.8471 21.5 27.2505 13.20

3 28.9 49.83509 20.22 49.1590916 1.38

4 27.9 70.44824 19.95 68.33831 3.09

5 26.4 84.26624 19.44 84.2052704 0.07

6 25.2 110.1616 19.13 107.632231 2.35

7 24.5 133.9586325 18.94 132.3198793 1.24

8 24.1 151.8751 18.81 150.9 0.65

Temperatura [°C ] Variação dados de operação [%] Variação Brunetti [%] Variação SAE J1349 [%] Variação Diesel RK [%]

15 -1.1 -1.52 -0.7 -0.25

20 -0.3 -0.76 -0.35 -0.26

25 0 0 0 0

30 0.8 0.75 1.07 0.13

35 1.1 1.5 1.43 0.29

40 2.23 0.56
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Apesar de todas estarem muito próximas da realidade, mostrando-se assim formas efetivas de 

previsão de desempenho, a norma SAE 1349 foi a que mais se aproximou dos valores encontrados 

em campo. 

De acordo com os dados fornecidos pela empresa, o consumo médio de uma locomotiva do 

modelo analisado pelo presente trabalho é de 22 mil litros de combustível por mês, o que significa 

um consumo de aproximadamente 264 mil litros de combustível por ano.  

O preço do combustível tem uma variação  no preço devido a localização e sazonalidades. 

Durante o ano de 2016 o preço variou deR$ 2,43543 em São José dos Campos (SP) até R$ 2,63245 

em São Brás do Suaçuí (MG). 

Excluindo-se os pontos 1 e 2, devido a grande dissiparidade com a literatura e calculando uma 

média das economias encontradas nos pontos 3 a 8, encontra-se o valor médio de 1.46% para a 

economia de combustível.Utilizando-se também um valor médio do preço do óleo Diesel no ano 

de 2016, chega-se em um valor de R$ 2,533. O custo aproximado para o material e para a mão de 

obra na instalação do isolante é de R$ 500,00 por locomotiva 

Logo, 1,46% de 22 mil litros de óleo Diesel é equivalente a 321.2 litros de óleo diesel queimado 

a menos por mês. O que trará beneficios tanto para o meio ambiente devido a menor poluição 

causada e também financeiramente à empresa. 

O custo dos 321.2 litros de Diesel é de aproximadamente R$ 813,6, que será a economia gerada 

após a instalação do isolante. No ano, essa economia será de R$ 9763.2. Subtraindo-se então o 

custo da instalação, a empresará economizará aproximadamente R$ 9200,00 por ano por 

locomotiva. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O sistema de admissão da locomotiva da forma como ele foi projetado acarreta um aquecimento 

do ar de admissão o que gera um maior consumo de combustível. 

O isolamento térmico projetado irá diminuir a transferência de calor que ocorre para o ar de 

admissão e consequentemente gerar uma economia de combustível diminuindo o custo de operação 

da empresa. 

Dentre os isolantes térmicos avaliados, a lã de rocha se mostrou mais adequada devido a sua 

baixa condutividade térmica, sendo assim uma maior resistência para o calor, fácil disponibilidade 

e baixo custo. 

Os resultados obtidos com as diversas maneiras estão em plena concordância com a literatura 

consultada. Na faixa de 1 a 3% para as diferenças de temperaturas ambientes nas quais a locomotiva 

opera. 

Das correções utilizadas para o consumo do motor da locomotiva, a norma SAE J1349 foi a 

que se mostrou mais coerente, confirmando assim os resultados obtidos por SODRÉ & SOARES 

(2003). 

A economia esperada para a empresa será de aproximadamente 1,46% em média nos pontos de 

aceleração. O que representa um menor gasto financeiro da empresa com combustível. Essa 

economia em termos financeiros representa aproximadamente R$ 9200,00 por ano por locomotiva. 

Uma empresa do porte da analisada no presente trabalho, que possui aproximadamente 800 

locomotivas, pode se beneficiar muito com a economia, ou mesmo reinvestindo em novas 

pesquisas. 

Uma proposta futura de trabalho seria a da viabilidade de implementar um resfriador de ar para 

o ar de admissão, analisando o gasto do novo equipamento versus a economia gerada pelo mesmo. 
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APÊNDICE A – Diferença de temperatura após o isolamento térmico 

 

Tabela A.1. - Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 1 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.2.-  Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 2 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.3.- Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 3 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.4.- Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 4 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.5.- Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 5 [°C] 

 

fornecedor Materiais Condutividades térmicas [W/m K] ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 5,26 3,22

refratil lã de vidro 0,047 5,72 3,58

refratil lã de rocha 0,037 4,92 2,97

risotherm fibra solúvel 0,055 6,27 4,01

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 1 [°C]

fornecedor Materiais Condutividades térmicas 0,025 ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 4,82 2,9

refratil lã de vidro 0,047 5,27 3,23

refratil lã de rocha 0,037 4,5 2,67

risotherm fibra solúvel 0,055 5,8 3,64

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 2 [°C]

fornecedor Materiais Condutividades térmicas ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 3,47 2,03

refratil lã de vidro 0,047 3,81 2,27

refratil lã de rocha 0,037 3,22 1,86

risotherm fibra solúvel 0,055 4,23 2,57

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 3 [°C]

fornecedor Materiais Condutividades térmicas ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 3,18 1,86

refratil lã de vidro 0,047 3,49 2,08

refratil lã de rocha 0,037 2,95 1,7

risotherm fibra solúvel 0,055 3,87 2,36

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 4 [°C]

fornecedor Materiais Condutividades térmicas [W/m K] ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 2,63 1,53

refratil lã de vidro 0,047 2,89 1,71

refratil lã de rocha 0,037 2,44 1,4

risotherm fibra solúvel 0,055 3,22 1,94

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 5 [°C]
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.6.- Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 6 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.7.- Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 7 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Tabela A.8.-  Diferença de temperatura após o isolamento térmico no ponto 8 [°C] 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

fornecedor Materiais Condutividades térmicas ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 2,29 1,33

refratil lã de vidro 0,047 2,52 1,49

refratil lã de rocha 0,037 2,13 1,22

risotherm fibra solúvel 0,055 2,81 1,69

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 6 [°C]

fornecedor Materiais Condutividades térmicas ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

risotherm fibra cerâmica 0,041 2,1 1,22

refratil lã de vidro 0,047 2,31 1,36

refratil lã de rocha 0,037 1,94 1,12

risotherm fibra solúvel 0,055 2,57 1,55

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 7 [°C]

fornecedor Materiais Condutividades térmicas[W/m K] ΔT [°C] para 0.025  [m] ΔT [°C] para 0.05 [m]

refratil fibra cerâmica 0,041 1,9 1,13

refratil lã de vidro 0,047 2,16 1,27

refratil lã de rocha 0,037 1,81 1,04

risotherm fibra solúvel 0,055 2,4 1,44

Diferença de temperatura após isolamento térmico do ponto 8 [°C]


