
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

TCE - Escola de Engenharia 

TEM - Departamento de Engenharia Mecânica 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO II 

 

 Título do Projeto: 

ESCOAMENTOS UNIDIMENSIONAIS DE FLUIDO 

COMPRESSÍVEL COM ONDAS DE CHOQUE EM 

BOCAIS CONVERGENTE - DIVERGENTE 

 

 

 Autores:   

 

IGOR FERREIRA DI RENNA SANTOS 

 

JORGE LUIZ MAIA VARELLA JUNIOR 

 
 

  

 

 

 Orientador: 
 

FELIPE BASTOS DE FREITAS RACHID 

 

 

 

 

Data: 17 de março de 2016  



 
IGOR FERREIRA DI RENNA SANTOS 

JORGE LUIZ MAIA VARELLA JUNIOR 

 

 

 

 

 

ESCOAMENTOS UNIDIMENSIONAIS DE FLUIDO 

COMPRESSÍVEL COM ONDAS DE CHOQUE EM 

BOCAIS CONVERGENTE - DIVERGENTE 

 

 

 

 

  Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Engenheiro Mecânico. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. FELIPE BASTOS DE FREITAS RACHID 

 

Niterói 

2016 

 



 

 



 

 



 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

Eu, Igor Ferreira Di Renna Santos, dedico este trabalho aos meus amigos que me 

apoiaram e incentivaram durante todo esse tempo, desde os que conheci ainda criança até aos 

mais recentes da Universidade Federal Fluminense.  

Dedico também à minha tia Lúcia e ao meu tio Sérgio, que sempre estiveram solícitos 

em me apoiar, principalmente nos momentos difíceis.  

Dedico, in memoriam, à minha avó Dalma, que certamente estaria muito feliz neste 

momento. 

Dedico ainda, à minha irmã Maria Vittória, à Gisele, ao Ronaldo, aos meus primos e, 

também, às outras pessoas que fizeram parte desta caminhada. 

Eu, Jorge Luiz Maia Varella Junior, dedico este trabalho primeiramente aos meus pais 

Jorge e Claudia que sempre me apoiaram e me incentivaram a perseguir os meus sonhos e me 

encorajaram a nunca desistir dos mesmos. 

Dedico também a toda a minha família e aos meus amigos, tanto aqueles que já 

conhecia antes da faculdade, quanto aos que fiz na mesma e, também, aos meus finados avós 

que com certeza se sentiriam bastante felizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Eu, Igor Ferreira Di Renna Santos, agradeço primeiramente e, principalmente, a Deus 

por nos conduzir e capacitar para este desafio e, dessa forma, graças a Ele, é que estamos 

concluindo esta etapa da nossa formação acadêmica.  

Agradeço aos meus amados pais, Elisa Ferreira Bastos e Mario Jorge Di Renna 

Santos, por tudo nesta vida, pelo amor e carinho, pelos ensinamentos e conselhos e, também, 

pelo exemplo de pais que ambos são para mim. 

Agradeço à minha namorada Catiúcia pelo amor, companheirismo, por todos os 

incentivos e conselhos que a mim fizeste. 

Eu, Jorge Luiz Maia Varella Junior, agradeço à minha família e amigos pelo apoio que 

sempre recebi e pela paciência que tiveram comigo durante os momentos de dificuldade nesta 

caminhada. 

Agradeço também a Deus, por me permitir desfrutar desse momento, conferindo-me 

saúde e nunca me permitindo desistir de meu sonho. 

Agradecemos ao nosso professor orientador, Felipe Bastos de Freitas Rachid, por seus 

ensinamentos e conselhos, pelas digníssimas instruções e correções e, também, por todo tipo 

de apoio durante este projeto. 

Agradecemos ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

Fluminense pela íntegra formação acadêmica que é proporcionada aos alunos do curso de 

graduação. 

Agradecemos à banca examinadora por aceitar o nosso convite. 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

No presente trabalho, estudou-se o escoamento compressível de um gás perfeito, 

através de um bocal convergente-divergente, sendo o referido estudo delimitado pelas 

seguintes condições de escoamento: em regime permanente, unidimensional e invíscido. As 

principais equações da Mecânica que foram aplicadas são: conservação da massa, 

conservação da quantidade de movimento linear, conservação da energia, equação de estado 

para o gás perfeito e, além destas, foram necessárias as condições de salto de Rankine-

Hugoniot para uma onda de choque estacionária. O software Wolfram Mathematica 9 foi 

utilizado tanto para o cálculo numérico das soluções das referidas equações que foram 

aplicadas neste estudo, como também para a obtenção dos dados visando a construção dos 

gráficos, descrevendo assim, o comportamento das propriedades do gás ao longo do bocal. 

Comprovou – se que existe um limite de razão entre as áreas máxima e mínima do bocal, de 

modo a restringir a razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som, número de 

Mach, na saída do bocal. Foi constatado também que, se a velocidade do fluido for menor do 

que a velocidade do som, na garganta, região de área mínima do bocal, existe somente uma 

única solução para a parte divergente do bocal, e que esta possui o número de Mach 

subsônico, ou seja, a velocidade do fluido é sempre menor do que a do som. Neste caso 

observa-se na saída do bocal, que as propriedades do gás são recuperadas integralmente, em 

comparação com as mesmas na entrada. Além disso, foi percebido que, se o número de Mach 

alcançar valor igual a um na garganta, existe dois campos de soluções possíveis na parte 

divergente do bocal: um subsônico, com número de Mach menor que um, e outro 

supersônico, com o número de Mach maior que um. No ramo subsônico ocorre a recuperação 

integral das propriedades do fluido, assim como no caso anterior onde o escoamento atinge a 

garganta com velocidade menor do que a do som, enquanto que, no ramo supersônico, as 

propriedades variam conforme as soluções numéricas das equações da Mecânica na presença 

deste tipo de escoamento. Este estudo foi separado em dois casos, primeiramente sob a 

condição de escoamento isotérmico e, em seguida, não isotérmico. Para cada um destes dois 

casos, estudou-se o comportamento das propriedades do fluido nas seguintes situações: sem a 

presença de onda de choque estacionária e com a presença de onda de choque estacionária.  

 

Palavras-Chave: Escoamento compressível; bocal convergente-divergente; supersônico; 

subsônico; onda de choque; Rankine-Hugoniot. 

  



 

ABSTRACT 

 

 In the present work it was studied, the compressible flow of a perfect gas, through a 

convergent- divergent nozzle. The flow conditions are: steady state, one-dimensional and 

inviscid. The main equations of mechanic applied were: conservation of mass, conservation of 

momentum, conservation of energy, perfect gas state equation. In order to generate the 

numerical results for a stationary shock wave, it was also applied the Rankine-Hugoniot jump 

conditions. Furthermore, to obtain the numerical solutions of the referred equations, and the 

data to construct the graphs that depicts the behavior of the gas properties along the nozzle, it 

was utilized the software Wolfram Mathematica 9. It was proved that there is a limit ratio, 

between the maximum and minimum nozzle areas, that constricts the ratio between the flow 

and the sound speeds (Mach number), in the nozzle exit. It has been also found that if the flow 

reaches the throat with a lower speed than the sound, there is just one solution in the divergent 

part of the nozzle, and that is a subsonic one which means that the fluid speed is lower than 

the sound velocity. Besides that if the Mach number reaches one at the throat, which means 

that the fluid and the sound speeds are equal, there are two possible solutions branches at the 

divergent part: one subsonic and other supersonic, at the first Mach number is lower than one 

while on the second Mach is greater than one. In the subsonic branch just like the previous 

case, where Mach was lower than one at the throat, the fluid properties are fully recovered, on 

the other hand, on the supersonic part the properties will vary according to the numerical 

solution for this kind of flow. The work was separated in two different cases, at first was 

studied an isothermal flow and after a non-isothermal one. For each one of the situations 

above was observed the fluid properties behavior, with and without a steady shock wave. 

 

Key-Words: Compressible flow; convergent-divergent nozzle; supersonic; subsonic; shock 

wave; Rankine-Hugoniot.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

Em certas circunstâncias, ondas de choque são produzidas naturalmente através de 

erupções vulcânicas e terremotos, mas, sem dúvida, as mais importantes formas naturais de 

ondas de choque são trovões e chuvas de meteoros. 

Discutiu-se pela primeira vez, através da observação de trovões, o conceito de 

velocidade supersônica, isto é, acima da velocidade do som, uma vez que se observou a 

diferença de tempo entre o raio e o trovão, e que esta, era muito menor do que o esperado se o 

mesmo se propagasse com a velocidade do som.  

Desde então, diversos cientistas desenvolveram teorias e experimentos com o intuito 

de se explicar o fenômeno das ondas de choque. Mesmo assim, o tema ainda mostra grande 

complexidade devido às múltiplas geometrias e dimensões que as ondas de choque podem 

assumir, além de as mesmas já terem sido observadas em todos os quatro estados de matéria, 

inclusive em meios formados por mais de uma fase. 

Mesmo com a complexidade do tema, podemos de definir ondas de choque como: 

ondas mecânicas de amplitude e crescimento finito que ocorrem quando a matéria é 

submetida a uma rápida compressão. Ao comparamos a mesma com ondas de som de 

amplitude infinitesimal, percebe-se que as ondas de choque apresentam características 

incomuns, tais como: uma velocidade supersônica de propagação dependente da pressão, 

formação de uma frente de onda íngreme com mudança abrupta das propriedades mecânicas, 

uma grande queda da propagação de velocidade com o crescimento da distância em relação ao 

seu centro de origem, além de apresentar uma superposição linear de suas propriedades. 

É possível de se perceber por essa pequena definição a quantidade de variedades que 

influem no fenômeno e seu grau de complexidade e abrangência. Nesse sentido, torna-se 

natural pensar na influência do fenômeno em diversas áreas da ciência como: escoamentos 

acima da velocidade do som, aerodinâmica, astrofísica, tecnologias militar e nuclear, física, 

química, medicina entre diversas áreas. 
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A seguir, são ilustradas algumas figuras com observações de ondas de choque em 

certas áreas que foram citadas acima: 

 

Figura 1.1 – Onda de choque causada por avião supersônico 

Fonte: < http://blog.hangar33.com.br/voo-supersonico-quebrando-a-barreira-do-som> 

Acessado em 18/02/16 

 

 

Figura 1.2 – Onda de choque após explosão atômica 

Fonte: < http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Tests/Trinity.html> Acessado em 18/02/16 
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Figura 1.3 – Onda de choque de uma supernova 

Fonte: < http://www.ciencia-online.net/2013/11/onda-de-choque-supernova-mach-1000.html> 

Acessado em 10/02/16 

 

  1.1.1 Primeiras observações de ondas de choque em gases 

 Como dito anteriormente, as ondas de choque já foram observadas em todos os tipos 

de matéria, porém, este trabalho está direcionado ao escoamento relacionado à um gás e, por 

isso, será dada uma ênfase maior ao estudo da propagação de ondas de choque em gases. 

 O fato de a velocidade do ar, em comparação com os valores encontrados para sólidos 

e líquidos, ser relativamente baixa e que, desde o século XVII já ocorreram experimentos 

sobre a natureza do ar como a determinação da equação isotérmica de estados dos gases em 

1660 e, além disto, na prática desde aquela época, até hoje, a maioria das aplicações de ondas 

de choque sejam em gases, constituíram-se como fatores preponderantes para que os 

primeiros pesquisadores  deste tipo de fenômeno concentrassem a maioria de seus estudos no 

campo dos gases. 

 Em baixas velocidades o ar se comporta como um fluido incompressível, sendo então 

neste caso válida a teoria clássica da hidrodinâmica que versa sobre fluidos não viscosos e não 

rotacionais além de prever que um corpo com movimento constante não irá apresentar 

nenhuma resistência. Porém em altas velocidades ocorre uma grande dissipação de energia de 

modo que os corpos passam a se mover com velocidade maior do que a do som, apresentando 

uma considerável resistência. Um dos primeiros desenvolvedores de estudos sobre esta 

questão foi Ernst Mach, que auxiliado por uma vasta equipe de colaboradores, iniciou seus 

estudos na área por aquele que até hoje permanece como um dos mais complexos problemas 

do campo, o estudo de ondas de choque de interação oblíqua. 
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 Logo depois, Mach demonstrou experimentalmente, em conjunto com Peter Salcher, 

que uma onda de choque se move a velocidades supersônicas, mas que rapidamente se 

aproxima da velocidade do som à medida que se distancia de sua fonte e estas descobertas, 

juntamente com seus estudos sobres projéteis com movimentos supersônicos e a descoberta 

do número de Mach que pela primeira vez permitiu relacionar a velocidade do som com a do 

escoamento, constituíram a base para os estudos de escoamentos supersônicos no final da 

década de 1880.  A figura a seguir ilustra uma onda de choque obtida no experimento de uma 

bala movimentando-se com velocidade supersônica: 

 

Figura 1.4 – Fotografia do choque gerado por uma bala em velocidade supersônica 

Fonte: < http://www.aerospaceweb.org/question/history/q0149.shtml> Acessado em 13/02/16 

 

 1.1.2 Evolução da aerodinâmica e invenção do bocal de Laval 

Sabe-se hoje que aerodinâmica e escoamentos acima da velocidade do som possuem 

uma forte ligação. Como visto anteriormente, no final do século XIX os estudos de Mach 

impulsionaram o crescimento das pesquisas sobre escoamentos supersônicos, porém, naquela 

época a aerodinâmica ainda engatinhava. 

Por muito tempo, eram utilizadas em máquinas a vapor as chamadas válvulas de 

segurança de Papin, porém, as mesmas tinham de dificuldade em reduzir grandes pressões de 

entrada rapidamente por possuírem um diâmetro de saída muito pequeno, o que por vezes 

causou grandes explosões implicando em danos a outros componentes e, em casos mais 

graves, até em mortes. Com o objetivo de se evitar esses problemas, iniciou-se o estudo sobre 

a exaustão de gases comprimidos. Muitos engenheiros e cientistas estiveram envolvidos neste 

assunto, gerando assim, importantes colaborações e entre os pesquisadores estavam: Napier, 

Reynolds, Strodola, Pradtl e outros. 
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Um grande avanço foi alcançado quando em 1888 um engenheiro e inventor sueco, 

chamado Gustav de Laval, desenvolveu um novo mecanismo de propulsão que, em sua 

homenagem, ficou conhecido como bocal de Laval. Basicamente, este bocal é constituído por 

uma seção convergente na entrada e outra divergente na saída, ligando estas duas encontra-se 

a seção de área mínima do bocal que é denominada “garganta”. Essa configuração tornou 

possível que um fluido em um escoamento fosse acelerado até velocidades supersônicas na 

saída deste bocal, gerando assim uma nova era em termos de sistemas de propulsão. 

O bocal de Laval logo se tornou um dispositivo de grande importância para a 

engenharia permitindo um aumento na eficiência das turbinas a gás, além de exercer enorme 

importância nos estudos envolvendo escoamentos supersônicos e aerodinâmica.  

O avanço da fotografia de alta velocidade foi de grande importância para o estudo 

nesta área, permitindo que, ainda no século XIX, os cientistas conseguissem observar o 

escoamento em frente ao bocal, além de um pouco tempo depois, também tornar possível a 

observação do comportamento do escoamento dentro do bocal. 

Ao longo do tempo e, até os dias atuais, o conceito usado por de Laval serve de 

influência em diversos campos da engenharia, pois, mesmo com o avanço da tecnologia e o 

advento de novas ideias, o modelo convergente-divergente proposto por de Laval ainda é a 

base para diversos dispositivos modernos que são utilizados na aviação, na propulsão de 

foguetes e na configuração de túneis de vento. Alguns desses exemplos são mostrados nas 

figuras abaixo: 

 

Figura 1.5 – Motor foguete em formato de sino 

Fonte: <https://engineering.purdue.edu/~propulsi/propulsion/rockets/liquids/ssme.html> 

Acessado em 01/07/15 
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Figura 1.6 – Túnel de vento supersônico 

Fonte: < http://www.isl.eu/em/Content/aerodynamictesting.Aspx> Acessado em 01/07/15 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Como forma de motivação e de entendimento do trabalho, foi proposto que se 

encontrasse uma equação em que fosse representada a relação entre o empuxo gerado em uma 

turbina e as velocidades do escoamento nas seções de entrada e saída.  

 

Figura 1.7 – Turbina de avião 

Fonte: < http://www.tecmundo.com.br/aviao/33110-como-funciona-um-motor-com-turbina-a-

gas-de-um-aviao-infografico-.htm> Acessado em 10/01/16 

 

Antes de iniciar a análise do problema, deve ser salientado que o foco principal do 

trabalho está no estudo de bocais convergente-divergente, tendo este rápido exercício 

motivacional apenas o intuito de mostrar uma aplicação dos conceitos de mecânica dos 

fluidos que serão utilizados posteriormente. Deve ficar claro que em turbinas de avião não 

ocorrem escoamentos com ondas de choque. A turbina da Fig. (1.7) será aproximada para um 

bocal convergente como forma de simplificação deste estudo. Em seguida, definiram-se as 

seguintes hipóteses como delimitação deste problema: escoamento em regime permanente e 

unidimensional e, também, ausência de forças de corpo. 
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 É necessário que seja definida uma região, que deverá estar localizada dentro do bocal 

convergente, como o volume de controle a ser estudado, e que está delimitado pelas 

superfícies, superior e inferior, e também pelas seções 1 e 2. A seguir, estão representadas, 

pela Fig. (1.8), as referidas delimitações para o volume de controle e, também, as forças 

atuantes que serão descritas adiante.  

 

 

             Figura 1.8 – Bocal convergente 

 

Primeiramente, é necessário enunciar as equações que são referentes à conservação da 

massa e de quantidade de movimento, aplicando-se as hipóteses que foram estabelecidas logo 

acima, que são, respectivamente, representadas por: 

𝑑(𝜌𝑢𝐴)

𝑑𝑥
 = 0                                                                                                                (1.1) 

𝐹𝑠 =
𝜕(𝜌𝑢2𝐴)

𝜕𝑥
                                                                                           (1.2) 

Tal que 𝐹𝑠 representa as forças de superfície, que tem relação com a força de pressão 

distribuída e com o empuxo, que é caracterizado pela força de reação à aceleração do fluido, 

segundo a Terceira Lei de Newton. Pode-se então reescrever Eq. (1.2) como: 

𝐹𝐸 − (𝑝2𝐴2 − 𝑝1𝐴1) =
𝜕(𝜌𝑢2𝐴)

𝜕𝑥
                                                                        (1.3) 

Tal que, os termos do lado esquerdo da Eq. (1.3) representam, respectivamente, o 

empuxo (𝐹𝐸) e as forças de pressão.  

Desenvolvendo-se o lado direito da Eq. (1.3) e, arrumando-se os termos, obtém-se: 

𝐹𝐸 = −𝑢1(𝑢1𝜌1𝐴1 ) + 𝑢2(𝑢2𝜌2𝐴2) + (𝑝2𝐴2 − 𝑝1𝐴1)     (1.4) 
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Desenvolvendo-se a Eq. (1.1), obtém-se: 

�̇� = 𝜌𝑢𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                            (1.5) 

Aplicando Eq. (1.5) em Eq. (1.4), tem-se: 

𝐹𝐸 = �̇�(𝑢2 − 𝑢1) + (𝑝2𝐴2 − 𝑝1𝐴1)                                                                        (1.6) 

Em geral, neste tipo de problema, o termo referente às forças de pressão não possui 

influência significativa comparado aos demais termos da Eq. (1.6), podendo ser desprezado. 

Logo, pode ser reescrita como: 

𝐹𝐸 = �̇�(𝑢2 − 𝑢1)                     (1.7) 

Percebe-se, então, ao analisar a Eq. (1.7), que sendo o fluxo de massa constante, o 

empuxo gerado pelo escoamento dentro do bocal é diretamente relacionado com a diferença 

de velocidade no início e no final do mesmo. Portanto, quanto maior a aceleração adquirida 

pelo fluido durante o escoamento, maior será o empuxo gerado.  

 

1.3 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo estudar as equações básicas da mecânica que regem o 

escoamento compressível de um fluido através de um bocal convergente-divergente (De 

Laval), exemplificado posteriormente na Fig. (1.9), visando à construção das soluções 

numéricas das referidas equações e a construção de gráficos que representem o 

comportamento das propriedades do fluido em questão. 

                   

Figura 1.9 – Bocal convergente-divergente genérico 

Fonte: < http://www.jornallivre.com.br/266809/o-que-e-tubeira.html>Acessado em 

02/05/2015 
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 Durante o trabalho foram consideradas algumas delimitações e simplificações. Sendo 

assim, o escoamento foi considerado unidimensional e em regime permanente, o fluido 

escolhido foi um gás perfeito e, além disso, o escoamento é tido como invíscido. 

Devido à complexidade do tema, o estudo foi dividido em duas partes e, na primeira, o 

escoamento é isotérmico, ou seja, não ocorre variação da temperatura, enquanto que na 

segunda parte a temperatura sofre variação. Estudou-se, nestas duas partes, o 

comportamento do escoamento, primeiramente sem a presença de uma onda de choque 

estacionária e, depois, com a presença da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Devido ao objetivo proposto, foi necessário o estudo das equações que regem o 

comportamento das propriedades presentes em um escoamento compressível, considerando as 

seguintes hipóteses que foram admitidas: escoamento permanente e unidimensional, fluido 

invíscido, gás ideal e campos regulares. Para os casos em que esta hipótese de campos 

regulares não for satisfeita, serão utilizadas as equações de Rankine-Hugoniot conforme será 

visto na seção 2.1.7. Para esse fim, foram utilizadas diversas formas de consultas, como 

livros, artigos e diferentes publicações que abordam o tema proposto, sendo tais materiais de 

grande importância para a devida compreensão do estudo apresentado e referenciados 

posteriormente. 

 

2.1. EQUAÇÕES DA MECÂNICA QUE REGEM O ESCOAMENTO 

COMPRESSÍVEL 

Antes de realizar o estudo sobre o escoamento compressível, é necessário estabelecer 

o que se entende por ele. Podemos compreender que este escoamento apresenta significativas 

variações, no que se refere a massa específica do fluido por exemplo. 

É conhecido que, tanto os fluidos inviscidos, ou seja, sem viscosidade, como os 

escoamentos incompressíveis, na realidade não existem. Porém, para questões de 

simplificação de estudo, essas hipóteses são muitas vezes definidas pois existem líquidos e 

gases que irão se comportar de forma semelhante. 

Muitas vezes, os escoamentos relacionados aos líquidos são tratados como 

incompressíveis, enquanto que os relacionados aos gases podem ser tratados das duas formas. 

Considera-se na maioria das aplicações de engenharia que os escoamentos de gases com 

número de Mach menor que 0,3 sejam tratados como incompressíveis. 

Além das citadas variações de massa específica, a compressibilidade do escoamento 

também se relaciona com diversos outros fatores. Segundo (Fox et al. ,2010), tais variações 

indicam a possibilidade de haver trabalho de expansão ou compressão significativo sobre um 
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gás, de modo a mudar o estado termodinâmico do fluido, significando que, de modo 

geral todas as propriedades do mesmo podem variar.  

Devido a isso, é necessário analisar os comportamentos das propriedades do fluido ao 

longo do escoamento, portanto, as equações apresentadas nos tópicos seguintes devem ser 

compreendidas como sendo a base deste estudo. 

 

2.1.1  Equação da conservação da massa 

 Para as hipóteses mencionadas de escoamento em regime permanente e 

unidimensional confinado em um bocal de área variável e, havendo regularidade dos campos, 

a forma local do princípio da conservação da massa, apresentada na motivação pela Eq. (1.1), 

pode ser escrita como mostrado em (Germain & Muller, 1995) por: 

𝑑(𝜌𝑢𝐴)

𝑑𝑥
 = 0                                                                                                                   (1.1) 

Integrando-se a Eq. (1.1), obtém-se: 

𝜌𝑢𝐴 = 𝜌0𝑢0𝐴0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                   (2.1) 

 

2.1.2  Equação da conservação da quantidade de movimento linear 

Da mesma forma, admitindo-se não haver forças de corpo nem atrito, é mostrado em 

(Germain & Muller, 1995) que o princípio da conservação do movimento linear pode ser 

expresso de forma análoga à apresentada na motivação pela Eq. (1.2). 

∑𝐹 =
𝑑(𝜌𝑢2𝐴)

𝑑𝑥
                                                                                                            (1.2) 

Desenvolvendo a Eq. (1.2): 

𝑑(𝜌𝑢2𝐴+𝑃𝐴)

𝑑𝑥
=

𝑑𝐴

𝑑𝑥
𝑃                                                                             (2.2) 

Desenvolvendo-se Eq. (2.2): 

𝑑(𝜌𝑢2𝐴)

𝑑𝑥
+ 𝑃

𝑑𝐴

𝑑𝑥
+ 𝐴

𝑑𝑝

𝑑𝑥
=

𝑑𝐴

𝑑𝑥
𝑃                                                                                    (2.3) 

Simplificando-se a Eq. (2.3): 
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𝑑(𝜌𝑢2𝐴)

𝑑𝑥
= −𝐴

𝑑𝑃

𝑑𝑥
                                                                                                        (2.4) 

 

Desenvolvendo-se a Eq. (2.4): 

𝑢
𝑑(𝜌𝑢𝐴)

𝑑𝑥
+ 𝜌𝑢𝐴

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 = −𝐴

𝑑𝑃

𝑑𝑥
                                                                                      (2.5) 

Aplicando-se a Eq. (2.1) em Eq. (2.5):  

𝜌𝑢𝐴
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 = −𝐴

𝑑𝑃

𝑑𝑥
                                                                                                        (2.6) 

Reescrevendo-se Eq. (2.6): 

𝑢𝑑𝑢 = −
1

𝜌
𝑑𝑃                                                                                                           (2.7)  

Integrando-se a Eq. (2.7): 

𝑢2

2
+ ∫

𝑑𝑃

𝜌
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                             (2.8) 

 

2.1.3 Equação da conservação da energia 

Além das hipóteses que já foram previamente estabelecidas, se o escoamento for 

considerado como adiabático e a energia específica for denotada por 𝑒, então o princípio da 

conservação da energia pode ser escrito, como mostrado em (Germain & Muller, 1995), por:  

𝑑(𝜌𝑢𝐴(𝑒+
𝑢2

2
))

𝑑𝑥
= −

𝑑(𝑃𝑢𝐴)

𝑑𝑥
                    (2.9) 

Aplicando-se em Eq. (2.9) tanto a Eq. (2.1) quanto a Eq. (2.7): 

𝑑(ℎ+
𝑢2

2
)

𝑑𝑥
  = 0                    (2.10) 

Integrando-se Eq. (2.10) obtém-se: 

 ℎ +
𝑢2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                   (2.11) 
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O termo h na Eq. (2.11) representa a entalpia específica, que é expressada por: 

 ℎ = 𝑒 +
𝑝

𝜌
                                                                                                                (2.12) 

2.1.4 Equação de estado para gás perfeito 

Para um gás ideal, a pressão, a massa específica e temperatura podem ser relacionados, 

como visto em Fox et al, (2010), por uma equação de estado:  

𝑃 = 𝜌𝑅𝑇                                                                                                                  (2.13) 

Na qual, R é uma constante diferente para cada gás dada pela divisão entre a constante 

universal dos gases (Ru) e a massa molecular do gás (Mm)  

𝑅 =
𝑅𝑢

𝑀𝑚
                                                                                                                     (2.14) 

 

2.1.5 Equação da velocidade do som  

Considerando-se um processo isentrópico, é conhecido que a velocidade do som como 

vista em Fox et al, (2010), pode ser representada pela equação abaixo:  

c2 =  
𝜕𝑃

𝜕𝜌
|
𝑠=𝑐𝑡𝑒

                                                                                                          (2.15) 

Para um gás ideal, como o utilizado neste trabalho, a relação entre a pressão e a massa 

específica é definida por: 

P

ρk = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                                       (2.16) 

Tomando-se logaritmos e derivando-se a Eq. (2.16), obtém-se: 

𝑑𝑃

𝑃
− 𝑘

𝑑𝜌

𝜌
= 0                                                                                                           (2.17) 

Logo, 

𝜕𝑃

𝜕𝜌
|
𝑠=𝑐𝑡𝑒

= 𝑘
𝑃

𝜌
                                                                                                          (2.18) 

Mas, podemos manipular a Eq. (2.13), de forma a resultar na equação abaixo: 

𝑃

𝜌
= 𝑅𝑇                                                                                                                     (2.19) 
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Logo, aplicando-se as Eq. (2.18) e (2.19), na Eq. (2.15), obtém-se a seguinte expressão 

para a velocidade do som: 

𝑐 = √𝑘𝑅𝑇                                                                                                                (2.20) 

Conclui-se, a partir da Eq. (2.20) para o caso isotérmico, que a velocidade do som é 

constante, pois a referida equação é função apenas da temperatura, uma vez que os valores 

para k e R são constantes. 

 

2.1.6 Equação para entropia 

Para encontrar uma relação que expresse o comportamento da entropia ao longo do 

bocal, será apresentado o conceito da energia livre específica de Helmholtz para um gás 

perfeito, mostrado em Sonntag et al, (2003) e em Poling et al, (2004):  

𝛹 = −𝑐𝑣𝑇𝑙𝑛𝑇 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝜌                                                                                                       (2.21) 

A entropia pode ser obtida por: 

𝑠 = −
𝜕Ψ

𝜕𝑇
                                                                                                                                  (2.22) 

Aplicando-se Eq. (2.21) na Eq. (2.22), obtém-se: 

𝑠 = −[(−𝑐𝑣𝑙𝑛𝑇) − 𝑐𝑣] − 𝑅𝑙𝑛𝜌                                                                               (2.23) 

Arrumando-se a equação acima: 

𝑠 = (𝑐𝑣𝑙𝑛𝑇) + 𝑐𝑣 − 𝑅𝑙𝑛𝜌                                                                                        (2.24)                

Arrumando-se a Eq. (2.13), obtém-se: 

𝜌 =
𝑃

𝑅𝑇
                                                                                                                      (2.25) 

Além disso, tem-se que: 

𝑅 = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣                                                                                                             (2.26) 

Arrumando-se a Eq. (2.26), obtém-se: 
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𝑐𝑣 = 𝑐𝑝 − 𝑅                                                                                                             (2.27) 

 

Aplicando-se as Eq. (2.27) e (2.25) na Eq. (2.24), obtém-se: 

𝑠 = (𝑐𝑝 − 𝑅)𝑙𝑛𝑇 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛 (
𝑃

𝑅𝑇
)                                                               (2.28) 

Desenvolvendo-se a Eq. (2.28), obtém-se: 

𝑠 = 𝑐𝑝𝑙𝑛𝑇 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛𝑃                                                                               (2.29) 

A variação de entropia é mostrada na equação abaixo: 

∆𝑠 = 𝑐𝑝𝑙𝑛∆𝑇 − 𝑅𝑙𝑛∆𝑃                                                                                            (2.30) 

 

2.1.7 Equações de Rankine-Hugoniot 

 Quando os campos não são regulares, os princípios anteriormente referidos podem ser 

expressos pelas condições de salto de Rankine-Hugoniot mostradas partindo de sua 

formulação integral em Ben- Dor et al., (2001), que estão descritas ao final deste tópico 

conforme as equações unidimensionais de Euler, nas quais os subscritos 1 e 2 são, 

respectivamente, relativos às propriedades do fluido à esquerda e à direita do choque.  

Neste momento, será apresentado anteriormente às equações que denotam as 

condições de salto, a diretriz para a obtenção da localização da onda de choque no bocal. 

 

                         Figura 2.1 – Localização da onda de choque 
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 As propriedades do fluido à esquerda da onda de choque são obtidas através do 

percurso do ramo supersônico que é uma solução para o escoamento na seção divergente do 

bocal, uma vez que o mesmo seja igual a 1 na região da garganta.  

Em relação as propriedades do fluido à direita da onda de choque, estas são providas 

quando há imposição de restrições na saída do bocal, situando para o caso isotérmico um 

valor para a pressão ou velocidade e, para o caso não isotérmico, quando for definida as duas 

propriedades pressão e temperatura. Tal imposição de valores deve estar contida entre os dois 

ramos de possíveis soluções quando o escoamento atinge a garganta com o número de Mach 

igual a 1, os ramos subsônico e supersônico.  

Após estas definições e, conhecendo-se as demais propriedades na saída do bocal, 

percorre-se o ramo de soluções das equações que serão desenvolvidas na Seção 3.3 para esta 

situação, da saída do bocal em direção à garganta, tal que, simultaneamente, percorre-se o 

ramo supersônico a partir da garganta em direção à saída do bocal. A localização da posição 

da onda de choque é definida quando forem satisfeitas as condições de Rankine-Hugoniot, 

representada pelas equações a seguir:  

 𝑢𝑐(𝜌2 − 𝜌1) = 𝜌2𝑢2 − 𝜌1𝑢1                                                                                   (2.31) 

 𝑢𝑐(𝜌2𝑢2 − 𝜌1𝑢1) = (𝜌2𝑢2
2 + 𝑃2) − (𝜌1𝑢1

2 + 𝑃1)                                     (2.32) 

 𝑢𝑐(𝜌2𝐸2 − 𝜌1𝐸1) = [𝜌2𝑢2 (𝑒2 +
1

2
𝑢2

2 +
𝑃2

𝜌2
)] − [𝜌1𝑢1 (𝑒1 +

1

2
𝑢1

2 +
𝑃1

𝜌1
)]               (2.33) 

𝑠2 > 𝑠1                    (2.34) 

 As Eq. (2.31), (2.32) e (2.33) são, respectivamente, referentes às equações de 

conservação da massa, do momento linear e da energia, onde 𝑢𝑐 representa a velocidade da 

onda de choque. Porém, considerando-se a onda de choque estacionária (𝑢𝑐 = 0), obtém-se: 

 𝜌2𝑢2 = 𝜌1𝑢1                      (2.35) 

 𝜌2𝑢2
2 + 𝑃2 = 𝜌1𝑢1

2 + 𝑃1                    (2.36) 

 𝜌2𝑢2 (𝑒2 +
1

2
𝑢2

2 +
𝑃2

𝜌2
) = 𝜌1𝑢1 (𝑒1 +

1

2
𝑢1

2 +
𝑃1

𝜌1
)                 (2.37) 

𝑠2 > 𝑠1                    (2.38) 

 A Eq. (2.37) pode ser simplificada em decorrência da Eq. (2.35): 

𝑒2 +
1

2
𝑢2

2 +
𝑃2

𝜌2
= 𝑒1 +

1

2
𝑢1

2 +
𝑃1

𝜌1
                                   (2.39) 

Substituindo-se 𝑢1 e 𝑢2, das Eq. (2.35) e (2.36), na Eq. (2.39), resulta-se na Eq. (2.40) 

a seguir: 

2(ℎ2 − ℎ1) = (𝑃2 − 𝑃1) (
1

𝜌1
+

1

𝜌2
)                  (2.40) 



 

3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

3.1 DIMENSIONAMENTOS DO BOCAL CONVERGENTE-DIVERGENTE  

O perfil do bocal convergente-divergente é definido a partir das seguintes equações, 

que estão descritas, originalmente, nas informações que estão presentes em Dunn et al. 

(2010): 

Seção convergente (0 mm ≤ x ≤ 25,4mm):  

𝑌(𝑥) = −(6,4367804058 ∗ 10−6 ∗ 𝑥5) + (4,1349816165 ∗ 10−4 ∗ 𝑥4)– 

(6,4900889548 ∗ 10−3 ∗ 𝑥3)– (2,2789376195 ∗ 10−2 ∗ 𝑥2)– (1,6195205997 ∗ 10−2 ∗ 𝑥)– 

(1,8999921337 ∗ 10)                                                                                                          (3.1) 

Seção de área mínima constante (25,4mm < x < 31,8mm): 

𝑌(𝑥) = 1,59                                                                                                               (3.2) 

Seção divergente (31,8mm < x ≤ 127mm): 

𝑌(𝑥) = +(1,0820115151 ∗ 10−8 ∗ 𝑥5) − (4,3056382936 ∗ 10−6 ∗ 𝑥4) +  

(5,9625754986 ∗ 10−4 ∗ 𝑥3)– (3,3277792900 ∗ 10−2 ∗ 𝑥2) + (8,0739920528 ∗ 10−1 ∗ 𝑥) 

−(5,5563366521 ∗ 10)                                                                                                                    (3.3) 

Área da seção transversal do bocal: 

𝐴(𝑥) = 𝑌(𝑥) ∗ 1,6                                                                                                     (3.4) 
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Representa-se o perfil do bocal, considerando-se a área da seção transversal definida 

de acordo com a Eq. (3.4).                         

 

Figura 3.1 – Área da seção transversal do bocal 

O bocal em questão está destinado a um estudo experimental sobre cavitação. 

Portanto, a área de seção transversal mínima, que é reta e constante, entre as partes 

convergente e divergente do bocal mostrado na Fig. (3.1), é relativamente maior para que se 

observe os efeitos da cavitação nesses estudos, mas, para este trabalho, não há influência 

significativa sobre os resultados, apenas funcionado como evidenciação desta importante 

região em que o escoamento deverá ocorrer com o número de Mach igual a 1.  

 

3.2 RELAÇÕES DO NÚMERO DE MACH COM A VARIAÇÃO DA ÁREA DA 

SEÇÃO TRANSVERSAL DO BOCAL  

Existem dois principais parâmetros que restringem a aplicabilidade do bocal. O 

primeiro parâmetro, é relacionado ao espaço físico para uma dada razão entre as áreas 

máxima e mínima, enquanto que o segundo é relacionado ao limitado número de Mach. 

Este estudo comprovou que, sendo o número de Mach igual a um na garganta, 

ocorrerá, na seção divergente do bocal, uma das duas soluções possíveis: percorrendo-se um 

ramo supersônico ou, a outra solução, percorrendo-se um ramo subsônico, com valores de 

Mach, respectivamente, maiores e menores do que um.  

Mostrou-se também que o número de Mach depende exclusivamente da variação da 

área da seção transversal do bocal e que, para a solução supersônica existe um número 

máximo de Mach atingível, obtido entre os valores 3,5 e 4.  
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Este resultado máximo obtido para o valor de Mach não poderá ser maior, ainda que se 

aumentasse a razão entre as áreas mínimas e máximas do bocal. O desenvolvimento descrito 

abaixo, tomando como ponto de partida a Eq. (2.7), expressa o que se foi apresentado neste 

tópico. 

𝑢𝑑𝑢 = −
1

𝜌
𝑑𝑃                                                                                                            (2.7) 

Substituindo-se, na Eq. (2.7), o termo 𝑑𝑃 por  
𝑃0

𝜌0
𝑑𝜌: 

𝑢𝑑𝑢 = −
1

𝜌

𝑃0

𝜌0
𝑑𝜌                                                                                                        (3.5) 

Substituindo-se na Eq. (3.5), após realizar a integração, o termo 
𝑃0

𝜌0
 por c²: 

𝑢2
2−𝑢1

2

2
= −𝑐2(𝑙𝑛𝜌2 − 𝑙𝑛𝜌1)                                                                                       (3.6) 

Dividindo-se a Eq. (3.6) por  c²: 

𝑀2
2−𝑀1

2

2
= −𝑙𝑛𝜌2 + 𝑙𝑛𝜌1                                                                                             (3.7) 

Substituindo-se, na Eq. (3.7), o termo 𝜌2 por 
𝜌1𝑢1𝐴1

𝑢2𝐴2
:                                                                                     

𝑀2
2−𝑀1

2

2
+ ln (

𝜌1𝑢1𝐴1

𝑢2𝐴2
) + 𝑙𝑛𝜌1 = 0                                                                               (3.8) 

Cancelando-se, na Eq. (3.8), os termos −𝑙𝑛𝜌1 com +𝑙𝑛𝜌1: 

𝑀2
2−𝑀1

2

2
+ ln (

𝑢1𝐴1

𝑢2𝐴2
) = 0                                                                                              (3.9) 

Separando-se, na Eq. (3.9), os termos dentro do logaritmo e, invertendo-se as posições 

na divisão, com as respectivas alterações de sinais: 

𝑀2
2−𝑀1

2

2
− ln (

𝐴2

𝐴1
) − ln (

𝑢1

𝑢2
) = 0                                                                                (3.10) 

Substituindo-se, na Eq. (3.10), o termo (
𝑢1

𝑢2
) por (

𝑀1

𝑀2
): 

𝑀2
2−𝑀1

2

2
− ln (

𝐴2

𝐴1
) − ln (

𝑀1

𝑀2
) = 0                                                                               (3.11) 
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Tomando-se, na Eq. (3.11), o ponto 1 como sendo o local de área mínima do bocal, e 

considerando-se que na referida área o número de Mach é igual a 1: 

𝑀2
2−1

2
− ln (

𝐴2

𝐴1
) − ln(𝑀2) = 0                                                                                  (3.12) 

Arrumando-se os termos da Eq. (3.12): 

𝑀2

2
− 𝑙𝑛𝑀 = ln (

𝐴

𝐴𝑡ℎ
) + 0,5                                                                                      (3.13) 

Obtém-se o gráfico abaixo a partir da Eq. (3.13): 

 

Figura 3.2 – Relação do número de Mach com a variação da área da seção 

transversal do bocal 

3.3. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO FLUIDO DENTRO 

DO BOCAL 

3.3.1 Equacionamento 

 

3.3.1.1. Caso isotérmico sem a presença de onda de choque 

Primeiramente, ao ser definido que a temperatura será constante ao longo do bocal, 

presumir-se-á que o escoamento não é adiabático. Assim, deve-se ocorrer uma troca de calor, 

que não será de mesma intensidade ao longo do bocal, de tal forma que a temperatura 

permaneça constante durante todo este caso.  
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Portanto, deve-se considerar que este caso não é isentrópico, sendo a variação da 

entropia diretamente relacionada com a referida troca de calor existente em cada posição do 

bocal, tal que, espera-se o aumento da entropia quando houver aporte de calor e a diminuição 

quando houver retirada. 

Partindo-se da Eq. (2.7), obtém-se o desenvolvimento a seguir: 

𝑢𝑑𝑢 = −
1

𝜌
𝑑𝑃                                                                                                            (2.7) 

Substituindo-se, na Eq. (2.7), o termo 𝑑𝑃 por  
𝑃0

𝜌0
𝑑𝜌: 

𝑢𝑑𝑢 = −
1

𝜌

𝑃0

𝜌0
𝑑𝜌                                                                                                      (3.14) 

Integrando-se a Eq. (3.14): 

𝑢 
2−𝑢0

2

2
= −

𝑃0

𝜌0
ln (

𝜌 

𝜌0
)                                                                                                (3.15) 

Arrumando-se os termos da Eq. (3.15): 

𝑢² = 𝑢0
2 − 2

𝑃0

𝜌0
ln (

𝜌 

𝜌0
)                                                                                             (3.16) 

Substituindo-se, na Eq. (3.16), o termo 𝜌 por 
𝜌0𝑢0𝐴0

𝑢 𝐴 
: 

𝑢² = 𝑢0
2 − 2

𝑃0

𝜌0
ln (

𝑢0𝐴0

𝑢 𝐴 
)                                                                                          (3.17) 

A Eq. (3.17) expressa a velocidade pela variação da área da seção transversal do bocal. 

Agora, substituindo-se, na Eq. (3.17), o termo u por  
𝜌0𝑢0𝐴0

𝜌  𝐴 
: 

(
𝜌0𝑢0𝐴0

𝜌  𝐴 
)² = 𝑢0

2 − 2
𝑃0

𝜌0
ln (

𝜌 

𝜌0
)                                                                                  (3.18) 

A Eq. (3.18) expressa a massa específica pela variação da área da seção transversal do 

bocal. 

Para que seja possível expressar a pressão pela variação da área da seção transversal 

do bocal, conhecendo-se os valores para a massa específica, toma-se a Eq. (3.19) abaixo: 

𝑃

𝑃0
=

𝜌

𝜌0
                                                                                                                      (3.19) 
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Conhecendo-se os valores para pressão e massa específica ao longo do bocal, 

determina-se a temperatura a partir da Eq. (2.13). 

𝑃 = 𝜌𝑅𝑇                                                                                                                  (2.13) 

Para que seja possível expressar a entropia, de acordo com a variação da área da seção 

transversal do bocal e, conhecendo-se os valores para a temperatura, que é constante, e massa 

específica, toma-se a Eq. (2.29) abaixo: 

𝑠 = 𝑐𝑝𝑙𝑛𝑇 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛𝑃                                                                               (2.29) 

 

3.3.1.2. Caso não isotérmico sem a presença de onda de choque 

Primeiramente, admitir-se-á que o escoamento será adiabático e isentrópico para este 

caso não isotérmico e, partindo-se da Eq. (2.7), obtém-se: 

𝑢𝑑𝑢 = −
1

𝜌
𝑑𝑃                                                                                                            (2.7) 

Substituindo-se, na Eq. (2.7), o termo ρ por 
𝑃

𝑅𝑇
 : 

𝑢𝑑𝑢 = −
𝑅𝑇

𝑃
𝑑𝑃                                                                                                        (3.20) 

Em decorrência da temperatura, depender diretamente da pressão, não é possível que 

se realize a integração neste momento, portanto, deve-se analisar a partir da Eq. (2.30), 

representando-se neste momento o caso isentrópico, de modo a se estabelecer a seguinte 

relação entre a pressão e a temperatura.  

∆𝑠 = 0 = [𝑐𝑝𝐿𝑛 (
𝑇 

𝑇0
)] − [𝑅𝐿𝑛 (

𝑃 

𝑃0
)]                                                                       (3.21) 

Desenvolvendo-se a Eq. (3.21): 

𝐿𝑛 [(
𝑇

𝑇0
)
𝑐𝑝

] = 𝐿𝑛 [(
𝑃

𝑃0
)
𝑅

]                                                                                         (3.22) 

Simplificando-se a Eq. (3.22): 

(
𝑇

𝑇0
)
𝑐𝑝

= (
𝑃

𝑃0
)
𝑅

                                                                                                         (3.23) 
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Arrumando-se a Eq. (3.23), de modo a obter-se uma equação explícita para a 

Temperatura: 

𝑇 = 𝑇0 (
𝑃

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝                                                                                                           (3.24) 

Aplicando-se, na Eq. (2.7), a Eq. (3.24):  

𝑢𝑑𝑢 = −
𝑅𝑇0(

𝑃

𝑃0
)

𝑅
𝑐𝑝

𝑃
𝑑𝑃                                                                                              (3.25) 

 Integrando-se a Eq. (3.25): 

 
𝑢2

2
+ 𝑐𝑝𝑇0 (

𝑃

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝 = 0                                                                                               (3.26) 

 Logo, aplicando-se a Eq. (3.26) para um ponto inicial, registrado pelo subíndice zero, 

e um ponto qualquer:  

 
𝑢0

2

2
+ 𝑐𝑝𝑇0 (

𝑃0

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝 =
𝑢2

2
+ 𝑐𝑝𝑇0 (

𝑃

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝                                                                       (3.27) 

 Arrumando-se a Eq. (3.27), obtém-se: 

𝑢2−𝑢0
2

2
= 𝑐𝑝𝑇0 [1 − (

𝑃

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝]                                                                                       (3.28)       

Para o desenvolvimento dos cálculos a seguir, parte-se da Eq. (2.11) para a 

conservação da energia: 

 
𝑢2

2
+ 𝑐𝑝𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                            (3.29) 

 Logo, aplicando-se a Eq. (3.29) para um ponto inicial, registrado pelo subíndice zero, 

e um ponto qualquer: 

 
𝑢2−𝑢0

2

2
= 𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇)                                                                                                 (3.30) 

Substituindo-se, a parte à esquerda da Eq. (3.28) pela Eq. (3.30):  

𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇) = 𝑐𝑝𝑇0 [1 − (
𝑃

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝
]                                                                              (3.31)       



39 
 

 Aplicando-se, na Eq. (3.31), a Eq. (2.13): 

 𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇) = 𝑐𝑝𝑇0 [1 − (
𝜌𝑅𝑇

𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝]                                                          (3.32) 

Substituindo-se, na Eq. (3.32), o termo 𝜌 por 
𝜌0𝑈0𝐴0

𝑈𝐴 
: 

𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇) = 𝑐𝑝𝑇0 [1 − (
𝜌0𝑢0𝐴0𝑅𝑇

𝑢𝐴𝑃0
)

𝑅

𝑐𝑝]                                              (3.33) 

Aplicando-se, na Eq. (3.33),  𝑢 = √2𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇) + 𝑢0
2 

𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇) − 𝑐𝑝𝑇0

[
 
 
 

1 − (
𝜌0𝑢0𝐴0𝑅𝑇

(√2𝑐𝑝(𝑇0−𝑇)+𝑢0
2)𝐴𝑃0

)

𝑅

𝑐𝑝

]
 
 
 

= 0                                           (3.34) 

A Eq. (3.34) expressa a variação da Temperatura ao longo do bocal. 

Para que seja estabelecida a velocidade de acordo com a variação da área da seção 

transversal do bocal e, conhecendo-se os valores para a temperatura de cada instante da seção 

transversal, toma-se a Eq. (3.35) abaixo: 

𝑢2 = 2𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇) + 𝑢0
2                                                                                           (3.35) 

A Eq. (3.35) estabelece a variação da velocidade ao longo do bocal. 

Para que seja estabelecida a pressão de acordo com a variação da área da seção 

transversal do bocal e, conhecendo-se os valores para a temperatura de cada instante da seção 

transversal, toma-se a Eq. (3.36) abaixo: 

𝑃 = 𝑃0 (
𝑇

𝑇0
)

𝑐𝑝

𝑅
                                                                                                           (3.36) 

A Eq. (3.36) expressa a variação da Pressão ao longo do bocal. 

A partir da Eq. (2.25), conhecendo-se os valores para a temperatura e pressão, obtém-

se os valores para a massa específica para cada instante da seção transversal do bocal. 

𝜌 =
𝑃

𝑅𝑇
                                                                                                                      (2.25) 
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O Comportamento da entropia é descrito através da Eq. (2.29), de acordo com a 

variação da área da seção transversal do bocal e, conhecendo-se os valores para a temperatura 

e massa específica. 

𝑠 = 𝑐𝑝𝑙𝑛𝑇 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛𝑃                                                                               (2.29) 

 

3.3.1.3. Caso isotérmico com a presença de onda de choque 

Assim como no caso isotérmico sem a presença da onda de choque, ao ser definido 

que a temperatura será constante ao longo do bocal, presumir-se-á que o escoamento não é 

adiabático. Portanto, deve-se ocorrer uma troca de calor, que não será de mesma intensidade 

ao longo do bocal, de tal forma que a temperatura permaneça constante durante todo este 

caso. Agora, será adicionado ao caso isotérmico, uma onda de choque estacionária dentro da 

seção divergente do bocal. Para este fim, os seguintes passos foram desenvolvidos: 

Primeiramente, definiu-se um valor para a pressão na saída do bocal, de modo que este 

valor estivesse compreendido dentro de uma faixa delimitada pelos valores de saída nos 

ramos subsônico e supersônico, conforme a Eq. (3.37), sendo estes valores, respectivamente, 

101325 Pa e 1815,38 Pa.  

𝑃𝑠  𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑆𝑢𝑏𝑠ô𝑛𝑖𝑐𝑜 ≤ 𝑃𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 ≤ 𝑃𝑠 𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑠ô𝑛𝑖𝑐𝑜                           (3.37) 

Para este caso, a velocidade poderia ser definida ao invés da pressão e, da mesma 

forma, deveria estar compreendida dentro de uma faixa delimitada pelos valores de saída nos 

ramos supersônico e subsônico. 

Conforme a Eq. (3.19), o valor para massa específica na saída do bocal será obtido 

pela equação abaixo: 

𝑃𝑠

𝑃0
=

𝜌𝑠

𝜌0
                                                                                                                      (3.38) 

Conhecendo-se o valor para a pressão e massa específica, na entrada e na saída do 

bocal e, combinando-se as Eq. (3.38) e (2.13), obtém-se: 

𝑃0

𝜌0
=

𝑃𝑠

𝜌𝑠
= 𝑅𝑇                                                                                                            (3.39) 

Portanto, a temperatura na saída do bocal será igual ao da entrada. 



41 
 

Aplicando-se a equação da conservação de massa e, sabendo-se que as áreas das 

seções transversais de entrada e de saída do bocal são iguais e o valor da massa específica na 

saída do bocal, o valor para a velocidade na saída do bocal será definido pela Eq. (3.40): 

𝜌0𝑢0 = 𝜌𝑠𝑢𝑠                                                                                                            (3.40) 

Neste momento, pretende-se obter os valores das propriedades dentro da seção 

divergente do bocal, representados pelo subíndice 2, partindo-se da saída do bocal em direção 

à área de seção transversal mínima e, utilizando-se das equações de Rankine-Hugoniot, 

determinar a localização da onda de choque.  

Utilizando-se a Eq. (3.17), porém, modificando-se os subíndices dos pontos de entrada 

para os de saída na seguinte forma: 

𝑢2
2 = 𝑢𝑠

2 − 2
𝑃𝑠

𝜌𝑠
ln (

𝑢𝑠𝐴𝑠

𝑢2 𝐴 
)                                                                                          (3.41) 

A Eq. (3.41) expressa a variação da velocidade na parte divergente do bocal, partindo-

se da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Analogamente, para a Eq. (3.18): 

(
𝜌𝑠𝑢𝑠𝐴𝑠

𝜌2  
𝐴 

) ² = 𝑢𝑠
2 − 2

𝑃𝑠

𝜌𝑠
ln (

𝜌 2

𝜌𝑠
)                                                                                 (3.42) 

A Eq. (3.42) expressa a variação da massa específica na parte divergente do bocal, 

partindo-se da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Analogamente, para a Eq. (3.19): 

𝑃2

𝑃𝑠
=

𝜌2

𝜌𝑠
                                                                                                                      (3.43) 

A Eq. (3.43) expressa a variação da pressão na parte divergente do bocal, partindo-se 

da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Conhecendo-se o valor para a pressão e massa específica, na entrada e na saída do 

bocal e, analogamente à Eq. (3.39), obtém-se: 

𝑃0

𝜌0
=

𝑃𝑠

𝜌𝑠
=

𝑃2

𝜌2
= 𝑅𝑇                                                                                                   (3.44) 

Portanto, a temperatura será constante ao longo do bocal, mesmo na ocorrência de 

ondas de choque. 
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Neste momento, pretendendo-se expressar o comportamento da entropia na parte 

divergente do bocal, partindo-se da saída do bocal em direção à seção de área transversal 

mínima, aplicou-se a Eq. (3.45) a seguir 

𝑠2 = 𝑐𝑝𝑙𝑛𝑇 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛𝑃2                                                                            (3.45) 

 Obtém-se as soluções das Eq. (3.41) e (3.42), partindo-se da saída do bocal em direção 

à área de seção transversal mínima e, no momento em que as equações de Rankine-Hugoniot 

(2.35) e (2.36) forem satisfeitas, será a localização da onda de choque estacionária. Até este 

momento, a solução será via ramo supersônico e, após o choque, será conforme as soluções 

das Eq. (3.41), (3.42), (3.43), (3.44) e (3.45). 

 

3.3.1.4. Caso não isotérmico com a presença de onda de choque 

Assim como no caso não isotérmico sem a presença da onda de choque, admitir-se-á 

que o escoamento será adiabático e isentrópico para este caso não isotérmico, sendo agora 

adicionada uma onda de choque estacionária dentro da seção divergente do bocal.  

Neste caso, é esperado que a entropia seja constante, porém com um valor maior após 

a onda de choque em decorrência de que este fenômeno é responsável por gerar 

irreversibilidade ao escoamento fazendo com que ocorra um salto da propriedade no choque. 

Portanto, os seguintes passos foram desenvolvidos: 

Igualmente à situação anterior, definiu-se um valor para a pressão na saída do bocal, 

de modo que este valor estivesse compreendido dentro de uma faixa delimitada pelos valores 

de saída nos ramos subsônico e supersônico, que já foi representado na Eq. (3.37), sendo estes 

valores, respectivamente, 101325 Pa e 568,384 Pa.  

 𝑃𝑠  𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑆𝑢𝑏𝑠ô𝑛𝑖𝑐𝑜 ≤ 𝑃𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 ≤ 𝑃𝑠 𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑠ô𝑛𝑖𝑐𝑜                          (3.37) 

Além do valor definido para a pressão, deve-se definir o valor de saída para a 

temperatura de modo análogo, tal que este valor esteja compreendido dentro de uma faixa 

delimitada pelos valores de saída nos ramos subsônico e supersônico, conforme a Eq. (3.46), 

sendo estes valores, respectivamente, 273,165 K e 62,12 K. 

𝑇𝑠 𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑆𝑢𝑏𝑠ô𝑛𝑖𝑐𝑜 ≤ 𝑇𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 ≤ 𝑇𝑠 𝑅𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑠ô𝑛𝑖𝑐𝑜                           (3.46) 
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Conforme a Eq. (2.25), o valor para a massa específica na saída do bocal será obtido 

pela equação abaixo: 

𝜌𝑠 =
𝑃𝑠

𝑅𝑇𝑠
                                                                                                                    (3.47) 

Sabendo-se que as áreas de seção transversal são iguais na entrada e na saída do bocal, 

o valor para a velocidade na saída do bocal será obtido pela Eq. (3.40): 

𝜌0𝑢0 = 𝜌𝑠𝑢𝑠                                                                                                            (3.40) 

A entropia na saída do bocal será calculada pela Eq. (3.48):  

𝑠𝑠 = 𝑐𝑝𝑙𝑛𝑇𝑠 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛𝑃𝑠                                                                            (3.48) 

Neste momento, pretende-se obter os valores das propriedades dentro da seção 

divergente do bocal, representados pelo subíndice 2, partindo-se da saída do bocal em direção 

à área de seção transversal mínima e, utilizando-se das equações de Rankine-Hugoniot, 

determinar a localização da onda de choque. 

Utiliza-se a Eq. (3.34), porém, modificam-se os subíndices dos pontos de entrada para 

os de saída na seguinte forma: 

𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇2) − 𝑐𝑝𝑇𝑠

[
 
 
 

1 − (
𝜌𝑠𝑢𝑠𝐴𝑠𝑅𝑇2

(√2𝑐𝑝(𝑇𝑠−𝑇2)+𝑢𝑠
2)𝐴𝑃𝑠

)

𝑅

𝑐𝑝

]
 
 
 

= 0                                          (3.49) 

A Eq. (3.49) expressa a variação da temperatura na parte divergente do bocal, 

partindo-se da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Analogamente, para a Eq. (3.35): 

𝑢2
2 = 2𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇2) + 𝑢𝑠

2                                                                                          (3.50) 

A Eq. (3.50) expressa a variação da velocidade na parte divergente do bocal, partindo-

se da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 
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Analogamente, para a Eq. (3.36): 

𝑃2 = 𝑃𝑠 (
𝑇2

𝑇𝑠
)

𝑐𝑝

𝑅
                                                                                                          (3.51) 

A Eq. (3.51) expressa a variação da pressão na parte divergente do bocal, partindo-se 

da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Analogamente, para a Eq. (2.25): 

𝜌2 =
𝑃2

𝑅𝑇2
                                                                                                                   (3.52) 

A Eq. (3.52) expressa a variação da massa específica na parte divergente do bocal, 

partindo-se da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Analogamente, para a Eq. (2.29): 

𝑠2 = 𝑐𝑝𝑙𝑛𝑇2 + (𝑐𝑝 − 𝑅) − 𝑅𝑙𝑛𝑃2                                                                           (3.53) 

A Eq. (3.53) expressa o comportamento da entropia na parte divergente do bocal, 

partindo-se da saída do bocal em direção à seção de área transversal mínima. 

Obtêm-se as soluções das Eq. (3.49), (3.50), (3.51) e (3.52), partindo-se da saída do 

bocal em direção à área de seção transversal mínima e, no momento em que as Eq. (2.35), 

(2.36) e (2.37), que são as condições de Rankine-Hugoniot, forem satisfeitas, será a 

localização da onda de choque estacionária. Até este momento, a solução será via ramo 

supersônico e, após o choque, será conforme as soluções das Eq. (3.49), (3.50), (3.51), (3.52) 

e (3.53). 
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3.3.2 Resultados: caso isotérmico sem a presença de onda de choque 

3.3.2.1. Velocidade 

Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.17), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a razão entre a velocidade instantânea pela 

velocidade na área de seção transversal mínima e, sendo esta velocidade a do som, tal razão 

refere-se ao número de Mach. A curva em verde claro representa a solução em que a partir da 

garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto a curva em verde escuro representa a 

solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se subsônico e recupera-se 

integralmente, de acordo com a condição inicial. Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da 

seção transversal instantânea pela área da seção transversal inicial para que, assim, seja 

melhor observada a variação desta propriedade durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.3 – Caso isotérmico sem onda de choque: Variação da velocidade dentro 

do bocal convergente-divergente 
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3.3.2.2. Massa específica 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.18), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a massa específica. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Plotou-se, em 

cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da seção transversal 

inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade durante todo o 

escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.4 – Caso isotérmico sem onda de choque: Variação da massa específica 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.2.3. Pressão 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.19), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a pressão. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial.  Plotou-se, em 

cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da seção transversal 

inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade durante todo o 

escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.5 – Caso isotérmico sem onda de choque: Variação da pressão dentro do 

bocal convergente-divergente 
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3.3.2.4. Temperatura 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (2.13), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a temperatura. A curva em verde representa 

a única solução, que é constante para este caso.  

 

Figura 3.6 – Caso isotérmico sem onda de choque: Variação da temperatura 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.2.5. Entropia 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (2.29), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a entropia. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial.  Plotou-se, em 

cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da seção transversal 

inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade durante todo o 

escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.7 – Caso isotérmico sem onda de choque: Variação da entropia dentro 

do bocal convergente-divergente 
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3.3.3 Resultados: caso não isotérmico sem a presença da onda de choque 

3.3.3.1. Velocidade 

Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.35), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a razão entre a velocidade instantânea pela 

velocidade na área de seção transversal mínima e, sendo esta velocidade a do som, tal razão 

refere-se ao número de Mach. A curva em verde claro representa a solução em que a partir da 

garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto a curva em verde escuro representa a 

solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se subsônico e recupera-se 

integralmente, de acordo com a condição inicial.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da 

seção transversal instantânea pela área da seção transversal inicial para que, assim, seja 

melhor observada a variação desta propriedade durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.8 – Caso não isotérmico sem onda de choque: Variação da velocidade 

dentro do bocal convergente-divergente 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

M
ac

h
 

Comprimento do bocal (mm) 

A/A0 Ramo supersônico na parte divergente Ramo subsônico na parte divergente



51 
 

3.3.3.2. Massa específica 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (2.25), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a massa específica. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Plotou-se, em 

cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da seção transversal 

inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade durante todo o 

escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.9 – Caso não isotérmico sem onda de choque: Variação da massa 

específica dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.3.3. Pressão 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.36), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a pressão. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Plotou-se, em 

cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da seção transversal 

inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade durante todo o 

escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.10 – Caso não isotérmico sem onda de choque: Variação da pressão 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.3.4. Temperatura 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.34), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a temperatura. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Plotou-se, em 

cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da seção transversal 

inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade durante todo o 

escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.11 – Caso não isotérmico sem onda de choque: Variação da temperatura 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.3.5. Entropia 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (2.29), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a entropia, representada pela cor verde, e 

constatou-se que a mesma não varia. Portanto, mostra-se que o escoamento é isentrópico. 

 

Figura 3.12 – Caso não isotérmico sem onda de choque: Variação da entropia 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.4 Resultados: caso isotérmico com a presença de onda de choque 

3.3.4.1. Velocidade 

Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.17), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.41) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a razão entre a velocidade instantânea pela 

velocidade na garganta e, sendo esta velocidade a do som, tal razão refere-se ao número de 

Mach. A curva em verde claro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento 

torna-se supersônico, enquanto a curva em verde escuro representa a solução em que a partir 

da garganta o escoamento torna-se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a 

condição inicial. Foram representadas três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, 

vermelho e azul, onde a localização de cada uma depende diretamente dos valores das 

propriedades que foram definidos na saída do bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área 

da seção transversal instantânea pela área da seção transversal inicial para que, assim, seja 

melhor observada a variação desta propriedade durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.13 – Caso isotérmico com onda de choque: Variação da velocidade 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.4.2. Massa específica 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.18), até o momento 

onde as equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se 

das soluções numéricas da Eq. (3.42) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a massa específica. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Foram 

representadas três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, vermelho e azul, onde a 

localização de cada uma depende diretamente dos valores das propriedades que foram 

definidos na saída do bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da seção transversal 

instantânea pela área da seção transversal inicial para que, assim, seja melhor observada a 

variação desta propriedade durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.14 – Caso isotérmico com onda de choque: Variação da massa específica 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.4.3. Pressão 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.19), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.43) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a pressão. A curva em verde claro representa a 

solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto a curva em 

verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se 

subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Foram representadas 

três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, vermelho e azul, onde a localização de 

cada uma depende diretamente dos valores das propriedades que foram definidos na saída do 

bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da 

seção transversal inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade 

durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.15 – Caso isotérmico com onda de choque: Variação da pressão dentro 

do bocal convergente-divergente 
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3.3.4.4. Temperatura 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.44), obteve-se o gráfico a 

seguir. Determinou-se o eixo vertical como sendo a temperatura. A curva em verde representa 

a única solução, que é constante para este caso e não depende da ocorrência de ondas de 

choque. 

 

Figura 3.16 – Caso isotérmico sem onda de choque: Variação da temperatura 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.4.5. Entropia 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (2.29), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.45) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a entropia. A curva em verde claro representa a 

solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto a curva em 

verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se 

subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Foram representadas 

três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, vermelho e azul, onde a localização de 

cada uma depende diretamente dos valores das propriedades que foram definidos na saída do 

bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da 

seção transversal inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade 

durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.17 – Caso isotérmico com onda de choque: Variação da entropia dentro 

do bocal convergente-divergente 
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3.3.5 Resultados: caso não isotérmico com a presença de onda de choque 

3.3.5.1. Velocidade 

Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.35), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.50) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a razão entre a velocidade instantânea pela 

velocidade na garganta e, sendo esta velocidade a do som, tal razão refere-se ao número de 

Mach. A curva em verde claro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento 

torna-se supersônico, enquanto a curva em verde escuro representa a solução em que a partir 

da garganta o escoamento torna-se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a 

condição inicial. Foram representadas três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, 

vermelho e azul, onde a localização de cada uma depende diretamente dos valores das 

propriedades que foram definidos na saída do bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área 

da seção transversal instantânea pela área da seção transversal inicial para que, assim, seja 

melhor observada a variação desta propriedade durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.18 – Caso não isotérmico com onda de choque: Variação da velocidade 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.5.2. Massa específica 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (2.25), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.52) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a massa específica. A curva em verde claro 

representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto 

a curva em verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-

se subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Foram 

representadas três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, vermelho e azul, onde a 

localização de cada uma depende diretamente dos valores das propriedades que foram 

definidos na saída do bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da seção transversal 

instantânea pela área da seção transversal inicial para que, assim, seja melhor observada a 

variação desta propriedade durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.19 – Caso não isotérmico com onda de choque: Variação da massa 

específica dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.5.3. Pressão 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.36), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.51) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a pressão. A curva em verde claro representa a 

solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto a curva em 

verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se 

subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Foram representadas 

três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, vermelho e azul, onde a localização de 

cada uma depende diretamente dos valores das propriedades que foram definidos na saída do 

bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da 

seção transversal inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade 

durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.20 – Caso não isotérmico com onda de choque: Variação da pressão 

dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.5.4. Temperatura 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.34), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.49) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a temperatura. A curva em verde claro representa a 

solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se supersônico, enquanto a curva em 

verde escuro representa a solução em que a partir da garganta o escoamento torna-se 

subsônico e recupera-se integralmente, de acordo com a condição inicial. Foram representadas 

três ondas de choque estacionárias, nas cores amarelo, vermelho e azul, onde a localização de 

cada uma depende diretamente dos valores das propriedades que foram definidos na saída do 

bocal.  Plotou-se, em cinza, a razão entre a área da seção transversal instantânea pela área da 

seção transversal inicial para que, assim, seja melhor observada a variação desta propriedade 

durante todo o escoamento dentro do bocal. 

 

Figura 3.21 – Caso não isotérmico com onda de choque: Variação da 

temperatura dentro do bocal convergente-divergente 
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3.3.5.5. Entropia 

 Conforme os resultados das soluções numéricas da Eq. (3.37), até o momento onde as 

equações de Rankine-Hugoniot são satisfeitas, e, após este momento, utilizando-se das 

soluções numéricas da Eq. (3.53) até a saída do bocal, obteve-se o gráfico abaixo. 

Determinou-se o eixo vertical como sendo a entropia e, representada pela cor verde, constata-

se que não há variação. Foram representadas três ondas de choque estacionárias, nas cores 

amarelo, vermelho e azul, onde a localização de cada uma depende diretamente dos valores 

das propriedades que foram definidos na saída do bocal.   

 

Figura 3.22 – Caso não isotérmico com onda de choque: Variação da entropia 

dentro do bocal convergente-divergente 
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 A proposta do presente trabalho consistiu-se em representar o comportamento das 

propriedades de um fluido, neste caso um gás perfeito, na situação de escoamento 

compressível dentro de um bocal convergente-divergente em duas situações, com e sem a 

presença de uma onda de choque estacionária, levando em conta ainda a variação ou não de 

temperatura. 

 Pode-se dizer que o objetivo foi alcançado pois, através da análise numérica 

computacional das equações apresentadas neste trabalho, conseguiu-se mostrar o 

comportamento das propriedades ao longo do bocal quando a velocidade do escoamento 

alcança Mach igual a um na garganta, produzindo como demonstrado anteriormente, na parte 

divergente do bocal dois ramos de soluções possíveis: um subsônico e outro supersônico. 

 No caso isotérmico, foi mostrado que as propriedades velocidade, pressão, massa 

específica e entropia apresentam recuperação de seu valor inicial no campo subsônico, 

enquanto que, no ramo supersônico, a velocidade irá aumentar e as outras duas propriedades 

irão diminuir na ausência do choque. Mostrou-se também que, de fato, o escoamento é 

isotérmico.  

 No caso não isotérmico, também na ausência da onda de choque, as propriedades 

velocidade, pressão e massa específica possuem comportamento análogo ao caso anterior e, 

para a nova variável introduzida que é a temperatura, também se apresentou um 

comportamento semelhante às demais propriedades, retornado ao seu valor original no ramo 

subsônico e, para o ramo supersônico, obteve-se uma diminuição em relação ao seu valor na 

entrada do bocal. Para a entropia, como o esperado para um caso isentrópico, permaneceu 

constante ao longo do bocal. 

 Para os casos com onda de choque, percebeu-se que as propriedades apresentam 

comportamento semelhante até a ocorrência do choque, onde prevalecem os valores obtidos 

para o campo supersônico e, após a onda de choque, tais propriedades apresentam um salto 

instantâneo de seus respectivos valores, aproximando-se do campo subsônico. 

Resumidamente, as propriedades temperatura, somente para o caso não isotérmico, massa 

específica e pressão aumentam de valor com o salto, enquanto que a velocidade diminui. 
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 O valor para a entropia no caso isotérmico comporta-se semelhantemente as demais 

propriedades termodinâmicas, em decorrência da troca de calor, enquanto que, no caso não 

isotérmico, que é adiabático e isentrópico, ocorre um salto quando na presença da onda de 

choque, tal que o valor é aumentado em relação ao que havia sido obtido até imediatamente 

antes da posição da onda de choque, devido à onda de choque ser um fator que gera 

irreversibilidade ao escoamento.  

 Pode-se dizer, no que tange ao caso com choque, que o objetivo do trabalho também 

foi alcançado, pois foi demonstrado o salto das propriedades conforme as condições de 

Rankine-Hugoniot e, além disto, possibilitou um melhor entendimento das ondas de choque, 

que oferece uma diversa gama de situações e, também, de complexidade.  

Neste momento, indicam-se algumas sugestões de perspectiva futura que este trabalho 

poderá assumir ou motivar uma nova discussão, tais indicações são: 

 Escoamento com a presença de atrito 

 Escoamento não mais unidimensional 

 Onda de choque não estacionária 

 Onda de choque oblíqua 

 Considerar, para o escoamento, outro fluido que não seja um gás ideal. 
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