
          

 

PLANO DE ENSINO PARA O 2º PERÍODO ESPECIAL 2020 

Conforme as Resoluções CEPE 30/90 e 65/20  

 

Identificação 

Disciplina: MÁQUINAS TÉRMICAS II (TMEC042) – DIURNO/NOTURNO 

Prof.(a) JOSÉ CARLOS LAURINDO 

Pré-requisitos: MECÂNICA DOS FLUIDOS 

Créditos: 4 

Carga horária semanal: 5h (média), 12  

Carga horária total: 60h 

 

Ementa (Unidade Didática) 

Motores de Combustão Interna de Embolos - MCIE Princípios e parâmetros de funcionamento; Ciclos 

térmicos teóricos de referência; Combustíveis e Combustão; Sobre alimentação. 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o aluno a compreender a finalidade, o funcionamento e interpretar os principais parâmetros 

que norteiam a escolha destas máquinas, nos diversos campos de aplicação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender o funcionamento dos MCIE considerando-o como uma máquina térmica operando 

segundo um ciclo térmico real comparável aos ciclos termodinâmicos ideais, recebendo energia térmica 

do combustível e transformando-a em potência mecânica no eixo, considerando os diversos rendimentos 

envolvidos no sistema. 

Conhecer os combustíveis utilizados nos MCIE, suas características físicas e químicas, 

especialmente a composição e o poder calorífico. Efetuar cálculos sobre a combustão, relação 

ar/combustível, composição e características dos gases da combustão. 

Conhecer e interpretar os principais parâmetros relacionados com a transformação da energia térmica 

disponível na câmara de combustão e a transformação em energia mecânica no eixo da máquina, 

envolvendo o conceito da pressão média, perdas e rendimentos, bem como os consumos de combustível 

e de comburente (Ar atmosférico) e lubrificante. 

Conhecer e interpretar através dos parâmetros, as variações de potência nos motores de aspiração 

natural quando operam em ambientes distintos. Correção de potências, segundo as normas técnicas 

brasileiras ABNT. 
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Conhecer as características dos motores sobre alimentados, no que se refere à manutenção da 

potência para o caso dos turbos superalimentados envolvendo os conceitos do turbo compressor e os 

rendimentos envolvidos. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1 - Compreender a relação dos ciclos reais e ideais (termodinâmicos) de potência dos MCIE e calcular 
seus parâmetros e rendimentos. 

2 - Conhecer os combustíveis utilizados nos MCIE, suas características físicas e químicas, 
especialmente a composição e o poder calorífico. Efetuar cálculos sobre a combustão, relação 
ar/combustível, composição e características dos gases da combustão. 

3 - Conhecer e interpretar através dos parâmetros, as variações de potência nos motores de 
aspiração natural quando operam em ambientes distintos. Correção de potências segundo as normas 
técnicas brasileiras ABNT. 

4 - Conhecer as características dos motores sobre alimentados, no que se refere à manutenção da 
potência para o caso dos turbos superalimentados envolvendo os conceitos do turbo compressor e os 
rendimentos envolvidos. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  

A disciplina será desenvolvida de forma remota, apenas, contando com atividades 
assíncronas, que constituirão a maior parte da carga horária, e momentos síncronos, destinados a 
atividades com caráter menos expositivo, como resolução de exercícios, discussões e 
esclarecimento de dúvidas. 

Sistema de comunicação: O canal utilizado para distribuição de materiais e instruções 
relacionadas a avaliações será o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFPR. Esse ambiente será 
também utilizado para comunicação entre aluno e professor, através do sistema de mensagens da 
plataforma e dos fóruns. As atividades síncronas ocorrerão através da plataforma UFPR Virtual ou 
similar. A comunicação entre alunos e professor também poderá ser feita via email. 

Atividades assíncronas: A forma principal de entrega de conteúdo aos alunos será através de 
atividades assíncronas, que consistirão de videoaulas gravadas pelo professor e disponibilizados 
através da plataforma UFPR Virtual ou, na impossibilidade desta, algum outro meio digital de 
acesso livre. O Plano de Ensino da disciplina apresenta a sequência de aulas e respectivo 
desenvolvimento de conteúdos, bem como os períodos (datas) em que ocorrerão. 

Atividades síncronas: Levando em conta a diversidade do corpo discente e a diversidade de 
situações em que os alunos se encontram neste momento de distanciamento social, as atividades 
síncronas serão empregadas para resolução de exercícios e o esclarecimento de dúvidas. As 
atividades síncronas ocorrerão de acordo com o cronograma apresentado no Plano de Ensino da 
disciplina, nos mesmos dias e horários fixados pela coordenação do curso para o semestre 2020-2, 
ou seja, segundas e terças-feiras das 15:30 as 17:30, para o período diurno e das 18:30 as 20:30, 
para o período noturno. Em caso de dificuldade de acesso do estudante aos momentos síncronos 
da disciplina, o conteúdo relativo a essa carga horária será disponibilizado por meio da gravação 
da a aula no Microsoft Teams. 

Tutoria: exclusivamente pelo professor, através da plataforma UFPR Virtual ou email. 
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Período de ambientação: No início do curso haverá um período para que os alunos se familiarizem 
com o ambiente virtual, entendendo sua organização e a utilização das ferramentas de comunicação 
disponíveis. 

Controle de frequência: O controle de frequência se dará pela entrega, dentro do prazo estipulado, 
das atividades propostas, da seguinte forma: 

1) Uma atividade individual sobre o item 1 do programa: equivale a 14 horas/aula 

2) Uma atividade individual sobre o item 2 do programa: equivale a 16 horas/aula 

3) Uma atividade individual sobre o item 3 do programa: equivale a 20 horas/aula 

4) Uma atividade individual sobre o item 4 do programa: equivale a 10 horas/aula 

Total: 60 h 

Número de vagas: o mesmo normalmente ofertado na modalidade presencial. 

Carga Horária semanal para atividades assíncronas: 5h em média, durante 9 semanas, 
conforme cronograma no Plano de Ensino. 

Carga Horária semanal para atividades síncronas: 4h, em dois dias distintos, em 3 semanas, 
conforme cronograma no Plano de Ensino. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO (incluindo critérios de avaliação e frequência) 

Serão realizadas duas avaliações, na forma de provas escritas individuais. A nota final é a média 
aritmética das notas das duas provas. 

As provas serão realizadas durante as aulas síncronas, nas datas previstas no Plano de 
Ensino. 

O horário de realização das provas será das 15:30 às 17:30 para o período diurno e das 18:30 às 
20:30 para o período noturno (meia hora antes para permitir maior tempo para a resolução). 

Os alunos deverão resolver as questões de forma manuscrita e enviar cópia das folhas de solução ao 
email do professor, como arquivo anexo, dentro do horário de realização das provas. Não serão 
consideradas as soluções de provas enviadas fora dos dias e horários de realização das mesmas. 

É de inteira responsabilidade dos alunos assegurar condições de comprovarem o envio das provas 
(manter registro do email enviado ao professor). O professor não se responsabiliza pela não consideração 
de soluções, ou parte delas, que não estejam legíveis na cópia digitalizada entregue pelo aluno; ou pela 
eventual falta (omissão) no envio de alguma página da solução. 

Os alunos que apresentarem soluções ou respostas de questões que caracterizem fraude (“cola”) 
terão a respectiva questão invalidada (“zerada”). 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Datas importantes: Datas de entrega das atividades 

Início das aulas: 09/11 (para controle de frequência) 

Prova 1: 15/12 (15:00-17:30) Atividade 1: 08/12 

Recesso e intervalo: 21/12 a 22/01 Atividade 2: 22/12 
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Reinício das aulas: 25/01 Atividade 3: 23/02 

Prova 2: 15/03 (13:00-15:30) Atividade 4: 09/03 

Término das aulas: 12/03 

Segunda chamada das provas * : 15/03 

Exame Final: 22/03 

* deve ser formalmente solicitada, com as devidas justificativas, de acordo com o §6° do Art. 12 da 
resolução 65/2020-CEPE 

QUADRO DE AULAS 

AULA(S) ASSUNTO FORMA DATA ou PERÍODO 
1, 2, 3 Uso, classif, testes Assíncrona, gravada 09 a 16/11 

4 a 8 Testes e ensaios Assíncrona, gravada 17/11 a 01/12 

9 Exercícios parte 1 e 2 Síncrona, UFPR Virtual 15/12 

8 a 12 Combustão, 
combustiveis  

Assíncrona, gravada 07/12 a 15/12 

13 Primeira prova Síncrona, UFPR Virtual 15/12 15:00-17:30 D e 18:30-21:00 N 

14 a 22 Carburação e injeção Assíncrona, gravada 25/01 a 16/02 

23 a 28 Sobrealimentação Assíncrona, gravada 22/02 a 9/03 

29 Exercícios parte 3 e 4 Síncrona, UFPR Virtual 15/03 

30 Segunda prova Síncrona, UFPR Virtual 15/03 15:00-17:30 D e 18:30-21:00 N 

 Seg. Cham. das provas Síncrona, UFPR Virtual 22/03 15:00-17:30 D e 18:30-21:00 N 

 Exame final Síncrona, UFPR Virtual 29/03 15:00-17:30 D e 18:30-21:00 N 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Material didático fornecido pelo professor (slides e resumos) 

Motores de Combustão Interna de Êmbolos – DOMSCHKE, A. G. e LANDI, F. R. ed. E.P.U.S.P. 

Motores de Combustão Interna – Franco Brunetti, volumes 1 e 2, Editora Blücher 2.013 3a edição. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Curso de Termodinâmica – Lorenzo A. F. Ruiz, Ediciones Melior, Buenos Aires. 

Princípios de Termodinâmica para Engenharia – Michael J. Moran; Howard N. Shapiro, editora LTC, 4ª 
edição 2002. 

THERMODYNAMICS - Foundations and Applications – Elias P. Gyftopoulos, Editora Dover Books, 1a 

edição 2.005. 

Motores de Combustão Interna – OBERT, E. F., Ed. Globo Porto Alegre 1971, 618 páginas; 

Análise dos Motores de Combustão Interna – TAYLOR, C. F. ed. Blücher São Paulo 1971. 


