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RESUMO 

 

 

Estuda-se neste trabalho o funcionamento do sistema de escape de um motor de combustão 

interna de quatro tempos para uso em uma equipe de Fórmula SAE, visando aumentar o 

desempenho do motor em um faixa de rotações específica. Através da aplicação de cálculos 

analíticos, obtém-se diferentes valores de comprimento e diâmetro para uso nos dutos do 

sistema de escape. Após o cálculo analítico, os valores encontrados são aplicados em um 

software 1D que simula o comportamento do motor, então, diferentes curvas de torque e 

potência, em diferentes configurações de sistemas, são obtidas e comparadas. Escolhe-se então, 

uma configuração que apresenta os melhores resultados dentro dos objetivos inicialmente 

propostos e verifica-se a viabilidade das dimensões escolhidas, através da comparação com 

dutos de dimensões comerciais. Ao final do trabalho, o objetivo proposto é alcançado, assim 

como a configuração e dimensões mais adequadas são determinadas. O trabalho desenvolvido 

permite a constatação de como as variações das dimensões do sistema de escape influenciam 

no comportamento do motor. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de escape, Fórmula SAE, dimensionamento, WAVE. 

  



ABSTRACT 

 

In this work, the functioning of the exhaust system of a four-stroke internal combustion engine 

for use in a Formula SAE team is studied, aiming at increasing the engine's performance in a 

specific rpm range. Through the application of analytical calculations, different values of length 

and diameter are obtained for use in the exhaust system ducts. After the analytical calculation, 

the found values are applied in a 1D software that simulates the motor behavior, then, different 

torque and power curves, in different system configurations, are obtained and compared. Then, 

a configuration that presents the best results within the initially proposed objectives is chosen 

and the viability of the chosen dimensions is verified, through the comparison with ducts of 

commercial dimensions. At the end of the work, the proposed objective is reached, as well as 

the most adequate configuration and dimensions are determined. The work developed allows 

us to verify how the variations in the dimensions of the exhaust system influence the behavior 

of the engine. 

 

 

Keywords: Exhaust system, Formula SAE, sizing, WAVE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  FÓRMULA SAE 

A primeira edição da competição Fórmula SAE foi disputada nos Estados Unidos, 

em 1981, substituindo uma versão anterior chamada Mini-Indy, com o objetivo de 

diminuir a carência de engenheiros especializados em veículos de alto desempenho. Foi 

impulsionada pelas três grandes montadoras americanas, General Motors, Ford e 

Chrysler, que identificaram nessa competição uma oportunidade para desenvolver 

engenheiros para suas equipes (SAE BRASIL, 2021). 

A primeira competição fora dos Estados Unidos aconteceu na Europa, mais 

precisamente no Reino Unido, em 1998. A partir de então, difundiu-se cada vez mais, 

chegando posteriormente à Ásia, Oceania e América do Sul. (FSAE, 2021). 

O Brasil ingressou no circuito em 2004, com o objetivo de desenvolver uma 

especialização técnica em veículos de alto desempenho nos alunos de graduação e pós-

graduação de engenharia. Em 2018, a competição, que acontece anualmente em 

Piracicaba – SP, chegou a ter 1030 inscritos. As equipes com as duas melhores 

classificações são credenciadas para representar o Brasil em duas competições 

internacionais realizadas nos Estados Unidos (SAE BRASIL, 2021). 

Fundada oficialmente em 2007 por alunos do curso de Engenharia Mecânica, a 

Equipe Buffalo de Fórmula SAE represente a Universidade Federal Fluminense na 

categoria Fórmula SAE combustão, participando desde então de todas as edições da 

competição. A figura 1 mostra o carro da Equipe Buffalo na competição de 2017. 
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  Figura 1 - Carro da Equipe Buffalo de Fórmula SAE na competição de 2017. 

Fonte: acervo da Equipe Buffalo de Fórmula SAE. 

 

 

Durante os dias de competição, os carros passam por provas de segurança, 

estáticas e dinâmicas, avaliando o desempenho de cada projeto na pista, assim como as 

apresentações técnicas das equipes, incluindo projeto, custo e uma apresentação de 

marketing. Meses antes da competição, a equipe encaminha para o comitê organizador 

relatórios sobre custos, estrutura e projeto. Os relatórios são avaliados por engenheiros 

especialistas e já valem como a primeira parte da avaliação dos protótipos. Na 

competição, durante as provas de segurança, é verificado se o carro atende o regulamento 

da competição. Nas provas estáticas, as equipes apresentam o projeto do carro, seus custos 

e sua manufatura. As provas dinâmicas são realizadas nos dois últimos dias e só é 

permitida a participação do carro, caso ele tenha sido aprovado em todas as provas de 

segurança. Todas as provas são pontuadas de maneira diferente, para garantir que o 

melhor conjunto de projeto e carro vença a competição (SAE BRASIL, 2021).  

 

Algumas regras exigidas da competição e pertinentes a esse trabalho são: 

• Uso de um motor de quatro tempos. 

• Uso de um motor com volume total menor ou igual a 710 cm³. 

• Todo fluxo de ar adentrando o motor deve passar por um restritor de no 

máximo 20 mm de diâmetro para motores a gasolina, e de 19 mm de diâmetro para 

motores a etanol. 
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Por conta da limitação de volume total do motor e de espaço na estrutura do carro, 

as equipes direcionam suas atenções ao uso de motores de motocicleta, como é o caso da 

Equipe Buffalo que possui um motor de CB 600F Hornet, de 599 cm³ de volume e 4 

cilindros em linha, como o mostrado na figura 2. 

 

Figura 2 - Motor de CB 600F Hornet. 

Disponível em:<www.mercadolivre.com>. Acesso em: 24/08/21. 

 

 

 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA – MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA 

Ao longo dos anos, o sistema de escape foi considerado pela grande maioria das 

pessoas como apenas um conjunto de tubos. Entretanto, principalmente no ramo 

automobilístico de alto desempenho, em que há uma busca incessante por melhorias, as 

equipes têm buscado cada vez mais um maior entendimento deste sistema.  

Um correto estudo permite que os membros compreendam e explorem as 

possibilidades de melhoria proporcionadas pelo sistema de escape. É importante e 

necessário que haja uma documentação sobre o desenvolvimento do projeto, não só para 

servir de base para futuros aprimoramentos, mas também para se ter um registro teórico 

que possa ser utilizado tanto por novos membros, como para apresentação técnica durante 

a competição, detalhando critérios e especificações adotadas durante o desenvolvimento 

do projeto.  No demais, um alto desempenho do motor durante as provas dinâmicas, 

causado por um correto dimensionamento do sistema, é um fator que influencia 

diretamente o rendimento final da equipe na competição. 

Tendo em vista as informações anteriormente citadas, pode-se indagar: 

• Qual a configuração do sistema de escape é a mais apropriada atualmente 

para o uso da equipe? 
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• Qual influência o dimensionamento do escape terá sobre o desempenho do 

motor? 

 

 

 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste projeto é o dimensionamento de um sistema de escape 

de um motor de 599 cm³ e quatro cilindros em linha, e posterior validação através do 

software Ricardo WAVE®, para futura implementação na Equipe Buffalo de Formula 

SAE.  

Os objetivos específicos deste projeto são: 

• Realizar estudo teórico e revisão bibliográfica sobre o tema proposto para 

entender os princípios de funcionamento de sistema de exaustão. 

• Dimensionar analiticamente o sistema de escape. 

• Analisar diferentes configurações e suas influências no motor. 

• Desenvolver planilha no Excel® para automatização dos cálculos.   

• Validar o dimensionamento usando o software Ricardo WAVE®.  

• Definir qual tipo de configuração é a mais adequada à equipe. 

 

 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho se divide em cinco capítulos que estão estruturado da seguinte 

maneira:  

No primeiro capítulo o trabalho é contextualizado, ocorre a formulação do 

problema e os objetivos específicos e principal são apresentados. 

O segundo capítulo traz a fundamentação teórica a respeito dos motores de 

combustão interna e sistema de escape, assim como a função de cada componente do 

sistema.  

No terceiro capítulo são introduzidas e aplicadas as equações propostas no 

trabalho. Os resultados são demonstrados através de gráficos e tabelas. 

O quarto capítulo apresenta e descreve o funcionamento do software usado para 

modelar o motor e sistema de escape do protótipo da Equipe Buffalo. Ainda neste 

capítulo, após o modelamento do motor com os dados obtidos no capítulo anterior, são 

informados e discutidos os resultados alcançados. 
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O quinto capítulo finaliza o trabalho trazendo as conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 SISTEMA DE ESCAPE 

 

 MOTORES DE COMBUSTÃO 

Os motores são máquinas destinadas a converter qualquer forma de energia 

térmica, elétrica, hidráulica, química e outras, em energia mecânica. Os motores a 

combustão utilizam a energia térmica proveniente da queima de combustível para 

produção da energia mecânica e são divididos em dois grupos: 

• Motores de combustão externa: apresentam para o processo de combustão 

o fluido de trabalho completamente separado da mistura ar/combustível. 

A figura 3 mostra um motor a vapor onde calor dos produtos da combustão 

é transferido através da parede de um reservatório. 

• Motores de combustão interna: para o processo de combustão, o fluido de 

trabalho é convertido em energia mecânica. Os produtos resultantes da 

combustão, inseridos na mistura ar/combustível são confinados 

internamente em uma câmara (TILLMANN, 2013). A figura 4 mostra a 

câmara onde ocorre a combustão em um motor de combustão interna. 

 

 

 

Figura 3 - Motor de combustão interna. 

Disponível em:<www.wikipedia.com>. Acesso em: 01/09/21 

 



19 

 

 

Figura 4 - Câmara de um motor de combustão interna. 

Disponível em:<www.wikipedia.com>. Acesso em: 01/09/21 

 

 

 

Dentre os motores de combustão interna, destacam-se os motores de quatro 

tempos ciclos Otto e Diesel, inventados, respectivamente, pelos alemães Nikolaus August 

Otto (1832-1891) e Rudolf Diesel (1858-1913).  Do ponto de vista mecânico são bem 

semelhantes, não existem grandes diferenças entre os dois tipos de motores. As principais 

diferenças acontecem nos seguintes pontos: 

1. Introdução do combustível – nos motores Otto a mistura é introduzida, em 

geral, já homogeneizada e dosada. Nos motores ciclo Diesel, admite-se 

apenas ar, e o combustível é injetado finamente pulverizado ao final do 

tempo de compressão (BRUNETTI, 2012). 

2. Ignição – nos motores ciclo Otto a ignição é provocada por uma faísca, 

necessitando de um sistema elétrico para produzi-la. Nos motores ciclo 

Diesel, a combustão ocorre por autoignição, pelo contato do combustível 

com o ar quente (BRUNETTI, 2012). 

3. Taxa de compressão – nos motores de ciclo Otto, a taxa de compressão 

será relativamente baixa para não provocar autoignição, já que o instante 

apropriado da combustão será comandado pela faísca. Nos motores de 

ciclo Diesel, a taxa de compressão deve ser suficientemente elevada, para 

que a temperatura de autoignição do combustível seja atingida 

(BRUNETTI, 2012). 
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As etapas dos ciclos Otto e Diesel são mostradas nas figuras 5 e 6 e identificadas 

logo em seguida. 

 

    

Figura 5 - Etapas do Ciclo Otto - Pressão x Volume. 

Disponível em:< www.polo.ufsc.br>. Acesso em: 11/09/2021. 

 

 

               

Figura 6 - Etapas do Ciclo Diesel – Pressão x Volume. 

Disponível em:< www.polo.ufsc.br>. Acesso em: 11/09/2021. 

 

 

Etapas: 

1-2: compressão reversível e adiabática. 

2-3: fornecimento de calor a volume constante no ciclo Otto e a pressão constante 

no ciclo Diesel. 

3-4: expansão reversível e adiabática. 

4-1: rejeição de calor a volume constante. 
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Nos motores de ambos os ciclos, pode-se destacar quatro sistemas periféricos de 

maior importância, são eles: 

1. Sistema de admissão de ar – é projetado para suprir o motor com ar limpo 

(oxigênio) em quantidade que garanta o melhor rendimento do 

combustível durante o processo de combustão, e consequentemente, o 

funcionamento do motor (TILLMANN, 2013). 

2. Sistema de alimentação de combustível – é responsável pela garantia de 

abastecimento de combustível nos motores, por meio de bombas 

alimentadoras e tubulações de alta e baixa pressão (TILLMANN, 2013). 

3. Sistema de arrefecimento – tem por objetivo impedir que os elementos 

mecânicos do motor atinjam uma temperatura muito elevada, ou seja, 

controlar a temperatura ideal da faixa de operação do motor (TILLMANN, 

2013). 

4. Sistema de escape – responsável, principalmente, por transportar os gases 

provenientes da combustão para fora dos cilindros e descarrega-los no 

ambiente. Será abordado mais profundamente neste trabalho. 

 

 COMPONENTES DO SISTEMA DE ESCAPE 

Sistemas de escape de motocicletas são, usualmente, compostos de cinco 

componentes: os headers, formados pelos dutos primários e secundários (quando houver), 

as junções, os tubos de escape, os catalisadores e os abafadores. Todas as partes podem 

ser projetadas especificamente para uma aplicação, dependendo de alguns fatores como: 

o desempenho desejado, nível de ruído emitido e peso do sistema. Vale ressaltar que os 

catalisadores são obrigatórios em automóveis de uso urbano, e que eles adicionam 

pressão, interferindo no fluxo dos gases do sistema, o que reduz o desempenho do motor, 

mas que são os principais componentes regulatório de emissão de poluentes 

(MORARJEE, 2013).  

Sistemas de escape padrão são, usualmente, produzidos em massa, com um único 

projeto utilizado em diferentes modelos de automóveis, priorizando a facilidade de 

manufatura, baixas emissões de poluentes e baixos custos de produção. De maneira geral, 

contribuem pouco para o desempenho do motor, e, muitas vezes, limitam seu desempenho 

(PLANCK, 2005). 
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Sistemas de escape usados em competições diferem dos usados urbanamente, pois 

são projetados para se obtenha o maior desempenho possível do motor. Escapamentos de 

alto desempenho, portanto, fazem uso de dutos de fluxo livre, onde os gases escoam com 

mínimo de restrição possível e possuem comprimentos de diâmetros modificados para 

maximizar os efeitos da diferença de pressão (PLANCK, 2005). A figura 7 mostra um 

sistema de escape padrão de motocicleta. 

 

 

Figura 7 - Sistema de escape de motocicleta. 

Disponível em<:www.imgbin.com>. Acesso em: 24/08/21. 

 

 

2.2.1 Header ou coletor de escape 

Embora os coletores e os headers desempenhem a mesma função, os headers são 

peças projetadas para desempenho, levando em consideração as características 

específicas do motor em questão, enquanto os coletores são produzidos em massa e 

prezam pela longevidade e baixos custos. Os headers são constituídos pelos dutos 

primários e secundários (quando houver) e sua função é coletar os gases resultantes da 

queima de combustível nos cilindros e direcioná-los ao restante do sistema. Utilizam 

dutos separados (dutos primários) para cada cilindro, para que os gases de um cilindro 

não pressurizem os outros. A figura 8 mostra um header de motor de 4 cilindros. 
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Figura 8 - Header com quatro dutos primários. 

          Disponível em<:www.bastech.nl>. Acesso em 24/08/21 

 

 

2.2.2  Junções 

As junções tem a função de agrupar os dutos primários em um único duto. Em um 

motor de quatro cilindros, as configurações mais usadas são a 4-1-1 e a 4-2-1, nas quais 

se usam, respectivamente, uma junção e três junções. Nas configurações 4-2-1, os quatro 

dutos primários se dividem em pares e se unem formando dois dutos secundários, que 

então se unem em apenas um duto. 

Junções produzidas com baixa qualidade tendem a gerar perda no fluxo dos gases 

pelos dutos, por isso, por muitos anos, as configurações com apenas uma junção foram as 

preferidas dos fabricantes de sistema de escape. Com a evolução das técnicas de 

fabricação e estudos mais aprofundados, atualmente, as perdas pelo uso de mais junções 

são consideradas insignificantes (PLANCK, 2005). A figura 9 mostra um sistema com 

quatro dutos primários, agrupados em um único duto, por uma única junção. A figura 10 

mostra um sistema com quatro dutos primários, agrupados em dois dutos secundários, e, 

posteriormente, em apenas um duto, totalizando três junções. A figura 11 mostra uma 

junção para configuração 4-1-1, feita de aço. 
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Figura 9 - Configuração com uma junção (4-1-1). 

Fonte: MORARJEE, KEVAL (2013, p. 76.) 

 

 

 

Figura 10 - Configuração com 3 junções (4-2-1). 

          Fonte: GUPTA, VASUDEV (2018, p. 20). 

 

 

 

Figura 11 - Junção de aço para configuração 4-1-1. 

Disponível em<:www.racegearwa.com.au>. Acesso em 24/08/21. 

 

 

https://racegearwa.com.au/
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2.2.3  Tubos de escape 

São os tubos que fazem a ligação entre a última junção do sistema e o componente 

subsequente, são muitas vezes considerados extensões das junções. De acordo com Gupta 

(2018), o correto dimensionamento destes tubos aumenta e suaviza a entrega de torque 

em médias rotações. A figura 12 indica a posição do tubo de escape de um sistema com 

configuração 4-2-1. 

 

 

Figura 12 - Tubo de escape. 

Fonte: GUPTA, VASUDEV (2018, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4  Catalisadores 

É o catalisador que filtra a emissão de gases poluentes resultantes da combustão. 

O catalisador proporciona, por meio de seus elementos internos, a oxidação do monóxido 

de carbono e dos hidrocarbonetos, assim como a redução do óxido de nitrogênio, 

reduzindo a nocividade dessas substâncias ao meio ambiente. A figura 13 ilustra um 

catalisador e seus componentes internos, responsáveis por filtrar os gases. 
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Figura 13 - Vista interior de um catalisador. 

Disponível em<:www. recyclingtoday.com>. Acesso em 24/08/21. 

 

 

2.2.5  Silenciadores 

Silenciadores são dispositivos projetados para suprimir o ruído até um nível 

aceitável. De acordo com Rocha (2011), se houver um silenciador no sistema de escape, 

a intensidade do som emitido pelo motor pode ser reduzida em aproximadamente 50 dB. 

Também podem ter influência direta no desempenho do motor, de acordo com o quanto 

restringem o fluxo dos gases. Quanto maior a restrição, maior a redução do desempenho 

(PLANCK, 2005). A figura 14 mostra um silenciador padrão usado em motocicletas. 

 

Figura 14 - Silenciador de motocicleta. 

Disponível em<:www.horasiox.com>. Acesso em 24/08/21. 
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  FUNCIONAMENTO 

Em um motor de combustão interna, os gases residuais resultantes da combustão 

são transportados para fora dos cilindros e descarregados no ambiente através do sistema 

de escape. 

Em um típico sistema de escape, os gases começam a fluir dos cilindros quando 

as válvulas de exaustão se abrem, e, após isso, passam pelos headers que estão conectados 

ao motor, que então canalizam os gases para um único duto de saída.  

Em adição à simples função de transportar os gases, podem-se acrescentar ainda 

mais três funções importantes ao sistema de escape: 

1. Atenuar o ruído provocado pelo motor: os veículos motorizados são um 

dos principais causadores de poluição sonora.  

2. Reduzir a emissão de poluentes: o componente do sistema de escape que 

reduz a toxicidade das substâncias emitidas após a combustão é o catalisador.  

3. Aumentar a massa de ar: a movimentação dos gases de combustão através 

do sistema de escape provoca um efeito de sucção na admissão do ar. Os gases resultantes 

da combustão estão contidos dentro dos cilindros em alta temperatura e pressão. Quando 

a válvula se abre, um pulso supersônico, devido à grande diferença de pressão, percorre 

todo o sistema. Um correto ajuste do dimensionamento dos dutos pode, então, gerar 

significativos ganhos de eficiência volumétrica (ROCHA, 2011). 

 

2.3.1  Scavenging 

O método pelo qual o sistema de escape promove a movimentação dos gases e a 

baixa pressão resultante é chamado de scavenging. Esse fenômeno de baixa pressão usado 

para deslocar os gases para fora dos cilindros em direção aos dutos, pode ser obtido 

através do correto projeto do sistema. (MORARJEE, 2013). 

O pulso de alta velocidade emitido ao se abrir a válvula de exaustão cria uma área 

de alta pressão à sua frente e uma área de baixa pressão atrás, que gera um efeito de 

sucção. À medida que o processo continua e a velocidade do motor aumenta, o pulso 

adquire maior velocidade e os efeitos do scavenging se tornam maiores. (MORARJEE, 

2013). 

Idealmente um sistema de escape deve ser projetado para que haja baixa pressão 

no momento de abertura e alta pressão no momento de fechamento das válvulas, para que 

elas se fechem rapidamente, garantindo que não haja baixa pressão para deslocar os gases 
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e combustível que estiverem entrando no cilindro pela válvula de admissão. 

(MORARJEE, 2013). 

 

2.3.2  Velocidade de fluxo, pressão e pulso 

Três aspectos muito importantes devem ser levados em consideração ao se buscar 

extrair mais desempenho do motor, são eles: velocidade de fluxo, pressão e pulso. 

(MORARJEE, 2013). 

Em um motor de quatro tempos, a válvula de exaustão se abre uma vez a cada 

duas revoluções, isso significa que após uma válvula de exaustão ser fechada e os gases 

provenientes do cilindro serem transportados pelo sistema, há um período de tempo até 

que essa válvula se abra novamente. Isso cria um pulso de gases de exaustão pelo sistema, 

pulsos estes que podem ser manipulados para melhorar o desempenho do motor. Como 

resultado desses pulsos, ondas de pressão são criadas quando os gases fluem para fora 

dos cilindros. Primeiramente, uma onda de alta pressão é criada quando os gases 

começam a viajar pelo sistema, e em seu rastro, uma onda de baixa pressão é criada. Em 

conjunto com os pulsos, ondas alternantes de alta e baixa pressão são criadas, e o 

diferencial de pressão ajuda a promover a movimentação dos gases através dos sistemas. 

(MORARJEE, 2013). 

A velocidade de fluxo dos gases é diretamente proporcional ao diferencial de 

pressão. Devido à combustão, a pressão dos gases no interior dos cilindros se eleva e 

quando ocorre a abertura das válvulas de exaustão, os gases são arrastados para fora, pois, 

a pressão no coletor de escape é baixa. (MORARJEE, 2013). 

A grandeza da diferença de pressão afeta diretamente a velocidade de fluxo, por 

isso, é importante projetar um sistema de escape que minimize os efeitos de 

contrapressão, para que os gases escoem com a maior fluidez possível e se mantenha uma 

área de baixa pressão ao redor das válvulas de exaustão quando elas se abrirem. Segundo 

Morarjee (2013), baixa pressão produz alta velocidade de fluxo enquanto alta pressão 

produz baixa velocidade de fluxo. 
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2.3.3  Ruído 

Em um sistema de exaustão, o ruído resulta da velocidade de fluxo e das ondas de 

pressão que ressonam dentro do sistema e entram em contato com meio exterior à medida 

que o deixam. 

Um dos fatores que influenciam o nível de ruído é a temperatura. Como os gases 

provenientes da exaustão possuem uma temperatura muito maior do que a ambiente, sua 

velocidade é alta e, consequentemente, possuem mais energia, portanto, se movimentam 

mais e produzem mais ondas sonoras (MORARJEE, 2013). 

Com uma temperatura ambiente mais alta, há menos perda de energia quando os 

gases se resfriam ao sair do sistema, então, as ondas sonoras retém mais energia e, 

portanto, o nível de ruído emitido é mais alto. Quando a temperatura ambiente é mais 

baixa, a diferença de temperatura é maior, o que acarreta uma maior perda de energia, 

que significa um nível de ruído mais baixo (MORARJEE, 2013). 

Outro fator que influencia o nível de ruído é a direção do vento. Em longas 

distâncias, quando o vento e as ondas sonoras possuem o mesmo sentido, elas são 

refratadas em direção ao solo, aumentando assim o nível de ruído. Quando o vento e as 

ondas sonoras possuem sentidos opostos, as mesmas são refratadas para cima, podendo 

causar uma redução sonora de até 20 dB (HANNAH, 2006). 
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3 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Como destacado anteriormente, o sistema de escape tem o objetivo de maximar 

os efeitos de scavenging ao mesmo tempo em que colabora com os efeitos de sucção do 

ar pelo sistema de admissão. Isso significa que devem ser escolhidos dutos de escape com 

comprimento e diâmetros adequados. Segundo Bell (1980), é possível atingir resultados 

satisfatórios de dimensionamento ao se entender os princípios de aprimoramento do 

sistema de escape e fazer escolhas seguindo suas regras. 

O diâmetro e comprimento de cada duto influenciam diretamente na curva de 

torque e potência do motor. De acordo com Bell (1980), o diâmetro dos dutos primários 

influencia em qual rotação o motor atingirá seu pico de torque, um aumento no diâmetro 

dos dutos faz com que o pico de torque se “desloque” para rotações mais altas. Por outro 

lado, um aumento no comprimento dos dutos faz com que a potência aumente em baixas 

e médias rotações e diminua em rotações elevadas. Dutos mais curtos, pelo contrário, 

aumentam a potência em altas rotações e diminuem as em baixas e médias. Entretanto, 

haverá pouca mudança no valor máximo de torque e em qual rotação do motor ele ocorre. 

Encontram-se abaixo as equações indicadas por Bell (1980) para o cálculo das 

dimensões dos dutos do sistema de escape. 

Para um sistema 4-1-1 da figura 15, Bell (1980) apresenta as seguintes equações: 

 

 

 

Para cálculo do comprimento dos dutos primários é sugerida uma relação entre a 

rotação do motor e o grau em que as válvulas de exaustão se abrem antes do ponto morto 

Figura 15 - Configuração 4-1-1. 

Fonte: BELL (1980, p. 478). 
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inferior. Bell (1980) sugere usar nos cálculos a rotação média do motor ou aquela que 

fornece o pico de torque.  

     

 (1) 

            

onde: 

P: comprimento do duto primário em polegadas. 

rpm: rotações por minuto do motor. 

ED: abertura da válvula de exaustão antes do PMI (ponto morto inferior) em graus. 

 

 

Para cálculo do diâmetro interno de cada duto primário usa-se uma relação entre 

o volume do cilindro (cilindradas) e o comprimento do duto primário. 

 

 

(2) 

 

onde: 

ID: diâmetro interno do duto primário em polegadas. 

cc: volume de cada cilindro motor (cilindrada). 

P: comprimento do duto primário em polegadas. 

 

Para cálculo do comprimento da junção e do tubo de escape, Bell (1980) sugere 

uma aproximação adicionando 3 polegadas ao comprimento do duto primário. 

 

 

(3) 

    

onde: 

CL: comprimento da junção em polegadas. 

TL: comprimento do tubo de escape em polegadas. 

P: comprimento do duto primário em polegadas. 

 

Encontra-se, então, diâmetro do tubo de escape através da equação 4. 

 

 (4) 

      

onde: 

𝐼𝐷3: diâmetro interno do tubo de escape em polegadas. 

cc: volume de cada cilindro do motor (cilindrada). 

P: comprimento do duto primário em polegadas; 
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Para um sistema com configuração 4-2-1 da figura 16 são apresentadas as 

seguintes equações: 

 

 
Figura 16 - Configuração 4-2-1. 

Fonte: BELL (1980, p. 478). 

 

 

 

No caso de um sistema 4-2-1, Bell (1980) estabelece que o comprimento do duto 

primário seja de, no mínimo, 15 polegadas e que o comprimento do duto secundário é 

encontrado por uma simples subtração, como mostrado na equação 5 a seguir. O valor de 

P’ é o mesmo de P, encontrado através da Equação 1. 

 
 (5) 

          

onde: 

𝑃1: comprimento do duto primário na configuração 4-2-1. 

𝑃2: comprimento do duto secundário na configuração 4-2-1. 

P’: comprimento total dos dutos na configuração 4-2-1. 

 

O diâmetro interno dos dutos primários na configuração 4-2-1, é encontrado da 

mesma forma que na configuração 4-1-1, através da Equação 2. Assim como o diâmetro 

interno do tubo de escape é encontrado da mesma forma que na configuração 4-1-1, 

através da Equação 4. Apenas o diâmetro interno dos dutos secundários é encontrado 

através de uma nova equação, apresentada a seguir. 

 

 
(6) 

       

onde: 

𝐼𝐷2: diâmetro interno do duto secundário em polegadas. 

𝐼𝐷: diâmetro interno do duto primário em polegadas. 
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 APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES 

Segundo OptmumG (2012), empresa de consultoria de dinâmica veicular, um 

carro de Fórmula SAE, durante uma das provas dinâmicas, trabalha na maior parte do 

tempo em médias rotações, como pode ser visto na figura 17. Os pontos são coloridos de 

acordo com a posição do acelerador e o eixo das abscissas mostra a rotação do motor.  

 

 
Figura 17 - Posição do acelerador durante a prova do Autocross. 

Disponível em<www.optimumg.com>. Acesso em 26/11/21. 

 

  

Pode-se ver pela figura 17, que a maior concentração dos pontos se encontra na 

faixa entre 4000 rpm e 8000 rpm, alcançando poucas vezes as rotações mais elevadas. 

Por esse motivo, 8000 rpm será a rotação limite para o cálculo das dimensões. Ricardo 

(2019) indica que o ED do motor usado pela Equipe Buffalo é de 40º, portanto, esse foi 

o valor escolhido para os cálculos. 

Em posse destas informações, apresentadas por Bell (1980) foram utilizadas para 

obtenção dos valores de comprimento e diâmetro dos dutos do sistema. A tabela 1 mostra 

os valores dimensionais obtidos para a configuração 4-1-1. 
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   Tabela 1- Dimensões dos dutos da configuração 4-1-1. 

 

Fonte: do autor. 

Os resultados da Tabela 1 são apresentados na forma de gráficos nas figuras 18 e 

19. Na figura 18, tem-se a variação em milímetros do comprimento dos dutos primários 

e da junção e tubo de escape. 

 

 

 

Figura 18 - Variação do comprimento dos dutos primários e junção e tubo de escape. 

Fonte: do autor. 
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É possível perceber que à medida que a rotação escolhida para cálculo aumenta, 

os valores do comprimento dos dutos primários e da junção e tubo de escape diminuem. 

Na faixa de rotação entre 4000 rpm e 8000 rpm, o comprimento dos dutos primários 

variou de 1111,3 mm até 517,5 mm, enquanto o comprimento da junção e tubo de escape 

variou de 1187,5 mm até 593,7 mm. 

Na figura 19 é possível a visualização de como varia o diâmetro interno dos dutos 

primários e o diâmetro interno do tubo de escape. 

 

 

Figura 19 - Variação do diâmetro interno dos dutos primários e tubo de escape. 

Fonte: do autor. 

 

A figura 19 mostra que à medida que a rotação escolhida para cálculo aumenta, 

os diâmetros dos dutos primários e do tubo de escape também aumentam. Na faixa de 

torração entre 4000 rpm e 8000 rpm, o diâmetro dos dutos primários varia de 

aproximadamente 19,1 mm até aproximadamente 27,0 mm, e o diâmetro do tubo de 

escape varia de aproximadamente 25,7 mm até 36,8 mm. 

Acerca da configuração 4-2-1, Bell (1980) afirma que a variação do comprimento 

dos dutos primários influencia na potência em altas rotações e a variação do comprimento 

dos dutos secundários influencia na potência em médias rotações. Como dito 

anteriormente, há um maior interesse neste trabalho na faixa das médias rotações, 

portanto, somente o valor dos dutos secundários será alterado. O comprimento dos dutos 

primários será mantido em 15 polegadas (381 mm), o mínimo sugerido pelo autor. A 

tabela 2 a seguir mostra os valores dimensionais obtidos para a configuração 4-2-1. 
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  Tabela 2 - Dimensões dos dutos da configuração 4-2-1. 

 
          Fonte: do autor. 

 

Os resultados da Tabela 2 são apresentados na forma de gráficos nas figuras 20 e 

21. A figura 20 ilustra a variação do comprimento dos dutos primários e secundários e da 

junção e tubo de escape para a configuração 4-2-1. 

 

 
Figura 20 - Variação do comprimento dos dutos primários e secundários e junção e tubo de escape. 

Fonte: do autor. 
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É possível perceber pela figura 20, que assim como na configuração 4-1-1, à 

medida que a rotação aumenta, os comprimentos diminuem na configuração 4-2-1. O 

comprimento dos dutos primários se manteve em 381 mm, o comprimento dos dutos 

secundários variou de aproximadamente 730,6 mm até 136,5 mm e o comprimento da 

junção e tubo de escape variou de aproximadamente 1187,5 mm até 593,7 mm na faixa 

de rotações entre 4000 rpm e 8000 rpm. 

Em seguida, a variação do diâmetro interno dos dutos primários e secundários e 

tubo de escape pode ser observada através da figura 21. 

 

 

 
Figura 21 - Variação do diâmetro interno dos dutos primários e secundários e tubo de escape. 

Fonte: do autor. 

 

Pela figura 21, percebe-se, que assim como na configuração 4-1-1, à medida que 

as rotações aumentam, o diâmetro dos dutos na configuração 4-2-1 também aumentam. 

Na faixa de rotações de interesse do trabalho, o diâmetro dos dutos primários variou de 

19,1 mm até 27,0 mm, o diâmetro dos dutos secundários variou de 25,1 mm até 35,5 mm 

e o diâmetro do tubo de escape variou de 25,7 mm até 36,4 mm. 

Os valores de comprimento e diâmetro obtidos para a faixa de rotações entre 4000 

rpm e 8000 rpm, através do equacionamento proposto por Bell (1980) para as duas 

configurações, serão então utilizados para aplicação na modelagem do motor da Equipe 

Buffalo a se desenrolar nos próximos capítulos. 
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4 MODELAGEM 

 SOFTWARE RICARDO WAVE 

O software WAVE é uma ferramenta de simulação de dinâmica de gás 1D de 

última geração desenvolvida pela empresa Ricardo. É usado em todo o mundo nos setores 

da indústria, incluindo transporte terrestre, ferroviário, esportes motorizados, marítimo e 

geração de energia. O WAVE permite que análises de desempenho sejam realizadas para 

virtualmente qualquer configuração de sistema de admissão, combustão e exaustão. O 

software de simulação WAVE resolve a forma 1D das equações de Navier-Stokes que 

regem a transferência de massa, momento e energia para fluxos de gás compressível e 

inclui submodelos para combustão e emissões (WAVE, 2021). 

Inserindo no software informações relativas ao motor e seus componentes, como: 

condições iniciais de temperatura e pressão, geometria dos dutos de admissão e exaustão 

e parâmetros de abertura de válvula, torna-se possível a obtenção das curvas de torque e 

potência, assim como dados do fluxo interno de gases presentes na combustão. A figura 

22 mostra um modelo de um motor de 4 cilindros no Ricardo Wave. 

 

 

 
Figura 22 - Motor modelado no Ricardo Wave. 

Fonte: pesquisa direta. 
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 RESULTADOS  

Após o cálculo das dimensões, o motor da equipe foi modelado no WAVE 

utilizando os dados fornecidos pelo fabricante. A tabela 3 mostra as especificações 

técnicas fornecidas em seu manual do proprietário. A figura 23 mostra a modelagem do 

sistema de escape atual da Equipe Buffalo no WAVE, com configuração 4-1-1. Para o 

sistema de admissão, foi escolhido o modelo fornecido pelo software que mais se 

assemelhasse ao da equipe, sendo acrescentado apenas o restritor de 20 mm de diâmetro 

exigido pela SAE. 

 

 

      Tabela 3- Especificações técnicas do motor CB600F. 

 

            Disponível em<:www.honda.com.br>. Acesso em 23/11/21. 
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Figura 23 - Modelagem do motor da Equipe Buffalo. 

Fonte: do autor. 

 

 

 

Uma vez modelado o motor da equipe, as curvas de torque e potência foram então 

obtidas. As figuras 24 e 25 mostram, respectivamente, as curvas de potência e torque por 

rotação do motor do protótipo da Equipe Buffalo geradas pelo WAVE. A faixa de 

rotações de interesse e o valor máximo de potência (62,3 hp à 12000 rpm) e torque (50,5 

N.m à 5000 rpm) atingidos pelo motor foram destacados nas figuras, pois tanto o 

comportamento do motor na faixa de rotações em questão, quanto o valor máximo de 

potência e torque atingidos por ele, deverão se alterar conforme o desenvolvimento do 

trabalho. 
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Figura 24 - Potência x rpm do protótipo da Equipe Buffalo.Fonte: do autor. 

 

 

Figura 25 - Torque x rpm do protótipo da Equipe Buffalo. 

Fonte: do autor. 
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Os dados referentes à tabela 1 foram aplicados no WAVE para obtenção das 

curvas de torque e potência, assim como seus valores máximos e rotações onde são 

atingidos. A tabela 4 mostra os valores máximos de torque e potência parra a configuração 

4-1-1, obtidos através da modelagem no WAVE. Vale lembrar que só foram usadas como 

base para modelagem os dados das rotações entre 4000 rpm e 8000 rpm da tabela 1, pois 

é a faixa de rotações de maior interesse, como já indicado anteriormente. 

 
 Tabela 4 - Valores máximos de potência e torque para configuração 4-1-1. 

 
                                Fonte: do autor. 

 

Para a obtenção da tabela 5, o mesmo princípio usado na tabela 4 foi aplicado, 

porém foram inseridos os dados da tabela 2, da configuração 4-2-1. A faixa de rotação 

média de 5500 rpm foi destacada por apresentar os valores mais satisfatórios de potência 

e torque máximos dentro da faixa de trabalho desejada, já citada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotação 

média 

(rpm)

hp rpm N.m rpm

4000 41 7000 50,5 5000

4500 47,3 7000 50,3 6000

5000 52 8000 50 3100

5500 56 9000 49,5 7000

6000 58,4 9000 49 4000

6500 60,5 10000 49.6 4000

7000 61,6 11000 48,5 4000

7500 62,3 11000 50,1 5000

8000 62,3 11000 50,2 5000

Potência máxima Torque máximo 



43 

 

Tabela 5 - Valores máximos de potência e torque para configuração 4-2-1. 

 
                      Fonte: do autor. 

 

As figuras 26 e 27 mostram, respectivamente, as curvas de potência e torque do 

protótipo da Equipe Buffalo e da configuração 4-2-1 na faixa de cálculo de 5500 rpm 

plotadas no mesmo gráfico. 

 

 
Figura 26 - Curvas de potência x rpm do protótipo da Equipe Buffalo e do novo dimensionamento. 

Fonte: do autor. 

 

Rotação 

média 

(rpm)

hp rpm N.m rpm

4000 44 12000 50,2 5000

4500 47,2 7000 50,3 6000

5000 50 8000 50 6000

5500 54 8000 50,5 6000

6000 56,5 9000 50,1 6100

6500 58 9000 49,6 6000

7000 59,5 10000 49,5 6000

7500 62,3 11000 49.5 7000

8000 61,1 11000 49,7 7000

Potência máxima Torque máximo 
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Figura 27 - Curvas de torque x rpm do protótipo da Equipe Buffalo e do novo dimensionamento. 

Fonte: do autor. 

 

Analisando a figura 26 é possível perceber que na faixa de rotação entre 4000 rpm 

e 8000 rpm, o novo dimensionamento (curva vermelha) proporcionou valores maiores de 

potência, principalmente entre 6000 rpm e 8000 rpm. É possível perceber também que o 

valor máximo de potência foi deslocado de 12000 rpm para 8000 rpm.  

Na figura 27 percebe-se que não houve alteração no valor máximo de torque e que 

no novo dimensionamento, o motor apresentou maiores valores do mesmo dentro da faixa 

desejada.  

Levando-se em consideração os dados anteriormente apresentados, as dimensões 

calculadas para faixa de rotação de 5500 rpm da configuração 4-2-1 serão escolhidas para 

a continuação dos estudos deste trabalho. A figura 28 mostra a configuração escolhida e 

a tabela 6 destaca os valores dimensionais da faixa de rotação de 5500 rpm. 
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Figura 28 - Configuração 4-2-1. 

Fonte: BELL (1980, p. 478). 

 

 

        Tabela 6 - Dimensões dos dutos da configuração 4-2-1 com os valores da faixa de 5500 rpm destacados. 

 
     Fonte: do autor 

 

Onde: 

P’: comprimento total dos dutos.  
𝑃1: comprimento do duto primário na configuração 4-2-1. 

𝑃2: comprimento do duto secundário na configuração 4-2-1. 

CL: comprimento da junção. 

TL: comprimento do tubo de escape. 

𝐼𝐷: diâmetro interno do duto primário. 

𝐼𝐷2: diâmetro interno do duto secundário. 

𝐼𝐷3: diâmetro interno do tubo de escape. 

ED: abertura da válvula de exaustão antes do PMI (ponto morto inferior) em graus. 
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Para uma abordagem mais realística, diâmetros de tubos comerciais foram 

pesquisados. A tabela 7 mostra opções de tubos de aço inoxidável, com seus diâmetros 

externos e espessuras. 

 
Tabela 7- Opções de tubos de aço inoxidável no mercado. 

 
Disponível em<minasinox.com.br>. Acesso em 15/12/21. 

 

Após análise das opções de diâmetro externo e espessura, foram escolhidos os 

tubos que apresentaram diâmetros internos mais próximos aos encontrados após o cálculo 

para dimensionamento na faixa de 5500 rpm (tabela 6). A tabela 8 mostra o cálculo dos 

valores de diâmetro interno comercial mais próximos dos encontrados analiticamente, 

sendo destacados os escolhidos para uso. 
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   Tabela 8- Valores de diâmetro interno por diâmetro externo e espessura. 

 
                            Fonte: do autor. 

 

  

     

O valor de 𝐼𝐷 se manteve o mesmo já que uma opção de 22,40 mm foi encontrada. 

Para  𝐼𝐷2 o valor escolhido foi o de 29,35 mm e para 𝐼𝐷3 foi escolhido o valor de 29,75 

mm. A tabela 9 mostra os valores de comprimento e diâmetros comerciais escolhidos, e 

a figura 29 mostra onde são aplicados os valores dos diâmetros internos escolhidos. 

 
   Tabela 9 - Dimensões para configuração 4-2-1 com diâmetros comerciais. 

 
          Fonte: do autor 

 

 
Figura 29 - Configuração 4-2-1 com diâmetros internos indicados. 

Fonte: BELL (1980, p. 478). 

 

 

Diâmetro externo (mm) 1,00 1,20 1,50

25,40 23,40 23,00 22,40

31,75 29,75 29,35 28,75

38,10 36,10 35,70 35,10

Espessura da parede (mm)/Diâmetro interno 

(mm)

P' 

(mm)
 

CL+TL 

(mm)

ID 

(mm)
rpm ED (º)

787,40 381,00 406,40 863,60 22,40 29,35 29,75 5500 40

𝐼𝐷3 

af f f f f fff ff f    

   𝑃1
a

(mm)

   𝑃2
s

(mm)

   𝐼𝐷2
s

(mm)
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Os diâmetros comerciais foram então inseridos no WAVE para obtenção das 

novas curvas. As figuras 30 e 31 mostram as curvas de potência e torque do protótipo da 

Equipe Buffalo (em azul), da configuração 4-2-1 com dimensões teóricas (em vermelho) 

e da configuração 4-2-1 usando-se diâmetros comerciais (em verde).  

 
Figura 30 - Curvas de potência x rpm do protótipo da Equipe Buffalo e das dimensões teóricas e comerciais. 

Fonte: pesquisa direta. 
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Figura 31 - Curvas de torque x rpm do protótipo da Equipe Buffalo e das dimensões teóricas e comerciais. 

Fonte: pesquisa direta. 

 

Percebe-se que as curvas vermelhas e verdes se confundem nas figuras 30 e 31, 

pois a diferença entre os valores dos diâmetros teóricos e comerciais é muito pequena, 

fazendo com que não haja diferença no comportamento do motor após a inserção dos 

valores comerciais no WAVE. Entende-se, então, que o uso de diâmetros comerciais 

traria um desempenho muito similar ao do uso de diâmetros teóricos e que as variações 

no comportamento do motor na faixa de 4000 rpm à 8000 rpm se manteriam as mesmas 

das já citadas anteriormente na análise das figuras 26 e 27.  
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

 CONCLUSÕES 

Este trabalho abordou o dimensionamento e validação 1D de um sistema de escape 

para futura implementação na Equipe Buffalo de Fórmula SAE. Com os resultados 

alcançados, conclui-se que: 

Os objetivos propostos no trabalho foram alcançados, visto que foi possível 

dimensionar um sistema de escape que atendesse às especificações de projeto 

inicialmente citadas. Através dos cálculos analíticos e validação 1D, foi possível 

visualizar como as mudanças nas dimensões do sistema de escape influenciam no 

desempenho do motor e que a configuração 4-2-1, dentro do objetivo proposto, é a mais 

adequada ao protótipo da Equipe Buffalo. Também, um desenvolvimento detalhado foi 

feito, que servirá de base teórica para consultas e aprimoramentos futuros na equipe.  Dito 

isso, pode-se concluir que tanto o objetivo principal, quanto os objetivos específicos 

foram alcançados.  

A metodologia adotada mostrou-se trabalhosa, pois foram necessários vários 

cálculos, para configurações e rotações médias diferentes, e aplicação dos mesmos no 

WAVE, para que então as curvas fossem comparadas e a melhor configuração fosse 

escolhida. 

A literatura proposta por Bell (1980) mostrou-se coerente com os resultados 

obtidos no WAVE, uma vez que as mudanças ocorridas nas curvas de torque e potência, 

após a validação com as simulações unidimensionais, estão de acordo com o que foi 

previamente indicado pelo autor.  

 

 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se a modelagem 3D do sistema de escape, para uma melhor 

visualização e aplicação no protótipo da equipe, assim como o uso de softwares que 

permitam simular o comportamento das ondas sonoras no interior do sistema.  

Um estudo no sistema de admissão, semelhante ao feito neste trabalho também 

seria proveitoso, já que o WAVE permite a modelagem deste sistema. Isso permitiria um 

maior entendimento da ligação entre os dois sistemas e como podem, em conjunto, 

melhorar o desempenho de um motor. 

Por final, a experimentação, tanto em um dinamômetro de bancada, quanto em um 

dinamômetro de rolo, é altamente recomendada, pois proporcionaria dados reais e 

permitiria uma comparação com os dados teóricos obtidos neste trabalho. 
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