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TRATADO DOS TANQUES AFERIDOS

PARA AEROMODELOS V.C.C.

A revelação completa da ciência acerca dos tanques de combustível
para aeromodelos de Vôo Cabo Comandado, desde o fundamento científico até
os desenhos cotados para a construção, onde são apresentados para cada
categoria de tal modalidade até cinco reservatórios específicos para desempe-
nho em diferentes condições de emprego, ficando proporcionadas possibilida-
des técnicas de criar-se tanques “de opinião” para além dos considerados.
Uma visão do aeromodelismo V.C.C. sob o prisma dos seus reservatórios de
combustível, a presente obra compatibiliza tais importantes elementos à avan-
çada técnica modelística dos dias de hoje, oferece as informações essenciais
para os trabalhos de projetistas bem como de meramente praticantes, novatos
e veteranos, e possui inestimável valor simplesmente como mais uma referên-
cia cultural para todos os entusiastas do “esporte ciência”.
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OBSERVAÇÕES

O.1. As referências às partes, adotadas no compêndio para propiciar maior entrosamento

do leitor com a ciência exposta, são apresentadas unicamente em duas formas, sendo a primeira, a da

referência a partes anteriores ao texto que se lê, entre parênteses após o termo ou idéia a referir, composta

pelo grupo numérico inerente à parte referente, sòmente, ou podendo estar seguido de ordinal(is) de

parágrafo(s), e/ou de tabela(s), e a segunda, a da referência a partes posteriores ao texto que se lê,

estruturada de maneira semelhante à explicada para a primeira forma, porém precedida pela palavra “vide”.

O.2. A numeração das fórmulas tem essencialmente a forma (xx(x).x), genericamente

apresentada, onde o número “antes” do ponto, de dois, ou três, algarismos, é o próprio da fórmula com

relação ao capítulo ao qual a mesma pertence, capítulo este que por sua vez é identificado pelo número, ou

letra, “após” o ponto. Assim as fórmulas do capítulo 1 terão numeração da forma (xx.1), as do capítulo 3,

(xxx.3), e (xx.A), as do apêndice. Algumas fórmulas do definido universo, entretanto, no decorrer do

compêndio fazem parte de diversos contextos de raciocínio e possuem em coleção, separados por ponto

e vírgula, os números seqüenciais naturais de cada um de tais contextos onde se repetem, apresentando,

para melhor clareza, grafado em negrito o número que recebem no contexto que se lê.



PREFÁCIO

As aeronaves incapazes de carregar um ser humano, chamadas de AEROMODELOS, da moda-

lidade de “vôo cabo comandado”, V.C.C., foram genialmente inventadas no início da década de 1940 pelo

empresário e esportista Nevilles E. Walker, o “Jim”, nascido em Portland, Oregon, E.U.A.. Sempre muito

admirado por seus contemporâneos pelo excepcional entusiasmo e dinamismo, Jim era detentor ainda de

patentes de inventos de inúmeros dispositivos para aeromodelos, entre os quais o “kit” de aeromodelo para

montar, a ”manete” de controle e o balancim com a haste de comando até a alavanca do profundor como os

conhecemos hoje e que tem sido adotados por aficionados de todo o mundo. Conta-se que, além de tão

grandes qualidades, possuía a singular capacidade de pilotar de uma só vez três “fireball”, aeromodelo

projetado por ele próprio, sendo que um de tais “engenhos” era comandado por movimentos transmitidos

pelo ”marciano”, capacete que usava durante a pilotagem, o qual era munido de suporte onde eram afixa-

dos os cabos, mais uma de suas espetaculares criações. Quando Jim faleceu em 12 de março de 1958,

meados da época do auge do cabo-comando, a comunidade aeromodelística perdeu um grande mentor e

companheiro a quem só  tem agradecimentos por tantas e generosas dádivas.

“A bondade é um edifício eterno”, Sl 89,3, e sobre as firmes bases lançadas pelos arrojados

pioneiros é deixada para os que reconhecem o seu valor a honra da continuidade. Na presente época é

colocado a disposição do público interessado este livro, como modesta contribuição à singela grandeza

esportiva do aeromodelismo V.C.C., de feliz concepção, o qual tem sua constituição definida e vigorada

através dos anos pelo enlevo da dedicação dos seus fiéis praticantes.

As muitas horas de atento labor dos cabo-comandantes de todas as épocas em seus ateliers,

frustradas parcialmente, e até, não raro, totalmente, nas posteriores práticas de campo, pela precariedade

dos tanques de combustível, causa por inspirada intuição cedo identificada, mas que nunca prevaleceu a

esmorecer a chama do entusiasmo dos nobres companheiros, persistência que desperta ainda mais por

estes a admiração de todos, espera o autor tê-las redimido pela consignação em tratado da ciência dos

reservatórios dos aeromodelos V.C.C., germinada na sua juventude, regada por muitos insucessos, por fim

frutificada, e cuja doação através de tal obra ao meio aeromodelístico não pode deixar de ser acompanhada

de entranhada satisfação pessoal e solidariedade esportiva.

Neste trabalho são abordados somente assuntos concernentes a tanques de combustível e

sistemas de abastecimento destes para aeromodelos V.C.C., de uma maneira que se revelou simples,

direta e de nível científico razoável, no máximo esforço de dar ao leitor uma visão global da ciência apurada

sobre os “tanques aferidos às pressões estática e dinâmica”. Admite-se, no entanto, que o desiderato de

exaurir aqui todo o conteúdo científico que por ventura exista acerca de tais reservatórios pode não ter sido

alcançado em toda a sua plenitude. Seriam, portanto, muito apreciadas e com grande satisfação recebi-

das colocações, críticas e mesmo correções lingüísticas que o leitor queira tecer sobre o assunto expos-

to, que tem sido objeto de inúmeras conjeturas por parte de estudiosos de todo o mundo até aos dias

atuais.
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PRÓLOGO

Tanque de combustível é o elemento de um sistema motor com a função de armazenar a quan-
tidade de tal fluido proporcionando o seu fornecimento, ou, o que é igual, disponibilizando-o à solicitação,
e o tratado que aqui tem início é a revelação da ciência concernente ao gênero em suas espécies, varieda-
des e tipos (vide 2.1.) de tais elementos (fig. 01.2.)  para aeromodelos de “vôo cabo-comandado”, V.C.C.
(vide P.2.1.), cujas características principais são as formas geométricas de suas seções transversais (vide
1.3.7.) e secundárias as das configurações laterais (vide 2.3.1.), sendo as referidas seções transversais
dispostas de tal modo que as alturas/profundidades fluidostáticas (vide 1.2.1.4.) nas direções de acelera-
ção (vide P.2.3., §3º) tenham medidas otimizadas à pressão estática (do combustível) (vide 1.2.1., e
1.2.1.4.), e as configurações laterais eventualmente de maneira a oferecer a mínima resistência ao avanço
sob a ação da pressão dinâmica (do vento relativo) (vide 1.2.1.; 1.2.1.3; e 1.2.1.4.1.), daí o nome “TAN-
QUES AFERIDOS ÀS PRESSÕES ESTÁTICA E DINÂMICA”, ou , simplesmente, ”TANQUES AFERI-
DOS”.

Uma cena de vôo de aeromodelo V.C.C. pode ser contemplada na fig. 01.. Observe-se que o
aeromodelo do desenho é um tipo “perfilado” (motor e tanque “expostos”), muito comum para V.C.C., que
o sentido de vôo, adotado universalmente, é anti-horário para quem “olha o vôo de cima” , e que o tanque de
combustível, visível claramente na fig. 01.2., é do tipo usual, encontrável no mercado até agora.

P.1. Generalidades sobre V.C.C.

P.1.1. Definição de aeromodelo
Segundo o “Código Desportivo Internacional de Aeromodelismo” (C.D.I.A.) editado pelo Departa-

mento de Educação Física, Esportes e Recreação (D.E.F.E.R.) do Governo Federal, na “Primeira Parte”,
sob a titulação “1.1. Definição Geral de Aeromodelo”, tem-se que “Aeromodelo é um aparelho mais pesado
que o ar (e que voa), com dimensões limitadas, com ou sem motor, incapaz de carregar um ser humano.”

P.1.2. Definição de vôo cabo comandado, V.C.C.
Segundo o mesmo código, citado na parte P.1.1., sob a titulação “1.3.2. Classe F.2 -Vôo Circular

Controlado (atualmente diz-se “vôo cabo comandado”) (V.C.C.)”, tem-se que “Vôo Circular Controlado
trata-se de vôo no qual o aeromodelo (P.1.1.) é aerodinâmicamente manobrado por superfícies de controle,
em atitude e altitude, por um piloto em terra, (exclusivamente) por meio de um ou mais fios inextensíveis
(cabos de comando, figs. 01.1. e 04.) diretamente ligados ao aeromodelo”.

P.2. Disposições gerais sobre o compêndio

P.2.1. Dimensões físicas e geométricas adotadas para o embasamento dos cálculos
Pode-se considerar que nos aeromodelos (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.) usuais, entre todas as catego-

rias, à exceção de aeromodelos especialíssimos, a menor velocidade tangencial “eficiente” é de 60km/h
(aeromodelos de acrobacia) e a maior alcançável é de 200km/h  (aeromodelos de velocidade). Teóricamente
pode-se usar um comprimento de cabos (figs. 01.1. e 04.) qualquer para realizar o vôo cabo comandado
(P.1.2.), porém nos meios aeromodelísticos usualmente se adotam quatro comprimentos convencionais
que ficam em torno de 12,000m, 15,000m, 18,000m e 21,000m, sendo que os comprimentos de 15,000m
e 18,000m  são largamente mais usados. A cada “comprimento“ de cabos corresponde uma certa faixa de
potência de motor e vice-versa.

As dimensões apenas geométricas adotadas desde já para efeito da explanação teórica de
dimensionamento final dos tanques aferidos (P. §1º) são as seguintes:
a) o comprimento dos cabos, “ l “, como sendo a média aritmética dos citados comprimentos de cabos,

ou seja , 16,500m;
b) a altura, “h”, desde a terra até o ombro do piloto do aeromodelo, 1,500m (fig. 01.1.); e
c) o comprimento ,”l

o
”, do braço do piloto, 0,600m (fig.01.1.).
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P.2.2. Referências geométricas dos tanques apresentados
Os eixos coordenados ortogonais, dos “x ”, dos “y ” e dos “z ” (fig. 02.), a que se referem os

tanques apresentados (P., §1º), para efeito das considerações técnicas-científicas, são paralelos, de mes-
mo sentido e não necessáriamente coincidentes, a, respectivamente, os eixos também ortogonais, “trans-

versal”, “vertical” e “longitudinal”, inerentes à geometria dos aviões em geral (fig.03.).

P.2.3. Configuração físico-matemática considerada
Por senso que se adquire no manuseio da matéria deste assunto de tanques analisa-se os

efeitos do vôo cabo comandado (P.1.2.) apenas do tipo “nivelado” e somente na massa do combustível
(líquido) contida no reservatório (fig. 01.2.) e suas tubulações (vide 1.3.1.).

O aspecto vetorial dos entes matemáticos e físicos não é considerado na presente obra em favor

da simplicidade dos cálculos, sendo convocados para compreensão destes a intuição e o bom senso do

leitor. A notação inerente a tal aspecto todavia é mantida somente para as acelerações, identificadas no

parágrafo seguinte.

A configuração físico-matemática que será considerada para efeito de dimensionamento das
seções transversais dos tanques (vide 1.3.7.) — por conveniência  escolhidas tais seções paralelas ao

plano “xy ”  (P.2.2.) — as quais tem caráter prioritário nas configurações geométricas finais de tais reserva-

tórios, se encontra nas figs. 04., representação genérica de “corte transversal” do vôo de um aeromodelo

(P.1.1.) V.C.C. (que é um vôo circular), e 05., seção transversal de tanques quaisquer considerada separa-

damente no interior de tal aeronave, onde “Pa
c
” é a aceleração centrípeta; “Pg ”, a aceleração da gravidade;

“Pa
r
”, a resultante das duas primeiras; “α ”, o ângulo de declividade de cabos de comando (figs. 01.1. e 04.)

e de inclinação dos eixos vertical (P.2.2.) do aeromodelo e dos “y ”  (P.2.2.) do tanque — normal tal

inclinação em V.C.C. —; “β  ”, chamado “ângulo intermediário”, o ângulo da resultante “Pa
r
” com a direção

horizontal da centrípeta “Pa
c
”; “γ ”, chamado “ângulo de inclinação dos lados da seção”, a soma dos dois

citados ângulos “α ” e “β  ” ; e , por fim, “R ”, o raio do círculo de vôo (o comprimento “l + l
0
” da fig. 04.

multiplicado pelo cosseno do ângulo de declividade de cabos, “α ”).

É importante observar aqui que, sendo o tanque o referencial da configuração físico - matemática
considerada, a direção indicada da aceleração centrípeta, “Pa

c
”, em tal configuração é na realidade a da

inerente à força de reação que o combustível no interior de tal reservatório exerce sobre as paredes deste.

As trajetórias das manobras dos aeromodelos V.C.C. são contidas na superfície de uma semi-

esfera cuja medida de raio é aproximadamente a soma dos comprimentos do cabo de comando e do braço

do piloto, sendo que o vôo nivelado, ou “normal”, ou “de dorso” (vôo de “cabeça para baixo”), nas diversas

altitudes e as conhecidas manobras acrobáticas chamadas “looping” — movimento contínuo de “cabrada”
ou de “picada” (de “subida” ou de “descida”) que produz volta vertical do avião sobre si próprio — e

“wingover”, “passe de asa” — vôo cabo comandado (que é circular) sobre a cabeça do piloto e de trajetória

contida em plano perpendicular à terra —, constituem os três elementos básicos do vôo dos aeromodelos

V.C.C.. Tais elementos compõem as atuações dos referidos aeromodelos desde a sua forma mais simples

na categoria de velocidade até a mais complexa na de acrobacia e possuem entre si, além de alguma

variação na velocidade tangencial, configurações físico-matemáticas (§3º desta parte) distintas entre si,
que parece poderiam ocasionar alguma variação das condições de fornecimento de combustível ao motor.

Porém, como foi aludido no parágrafo primeiro desta parte, as dos vôos nivelados com mesma velocidade

tangencial nas diversas altitudes são as configurações consideradas para os cálculos de dimensionamento

dos tanques em pauta, os aferidos, e alternativas são as duas restantes, sendo que os efeitos práticos

produzidos por estas, pelo menos no que concerne à seção transversal do tanque (vide 1.3.7.), cuja

importância é destacada neste trabalho, são tidos via de regra por “abrangidos” pelos das consideradas,
levando-se em conta que a configuração do “looping” de maneira geral equivale, com pouca diferença, à do

vôo nivelado à altura máxima inerente à categoria em questão, e a do “wingover” , à do vôo na ”altitude do

ombro” do piloto.
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CAPÍTULO 1
O SUBJETO DOS TANQUES AFERIDOS

1.1. Definição do subjeto dos tanques aferidos
Subjeto dos tanques aferidos (P., §1º) é a base científica, teórica e geral que subsidia a

concretização do objeto (vide 2.1.) do gênero tanques aferidos e possibilita o seu projeto (vide 3.1.).

1.2. Considerações gerais sobre o subjeto dos tanques aferidos
O aeromodelismo (P., §2º) V.C.C. (P.1.2.), de interessante simplicidade, incluindo natural evolu-

ção técnica até aos dias atuais, discerniu-se em um grupo de quatro categorias distintas ditas “estruturais”
— sendo elas, acrobacia, combate, corrida e velocidade — e uma “isolada” — escala (réplicas

miniaturizadas) — de modo que as principais características comuns a todas — velocidade tangencial
(P.2.1., §1º) e altura de vôo (fig. 01.) — na isolada são peculiares, e no grupo, na sequência citada, estão
em ordem “escalada”, isto é, de categoria a categoria, a velocidade tangencial característica, “V ” (vide
1.4.1., §1º, tabela 1.), dos aeromodelos específicos é crescente e a altura de vôo, “H ” (vide 1.4.1., §1º,
tabela 2.), decrescente. Tal “estrutura” do aeromodelismo V.C.C. permeia toda a ciência exposta nesta
obra.

1.2.1. Identificação e explanação dos problemas concernentes a tanques em geral
É consenso entre os praticantes de V.C.C. (P.1.2.) que a maior parte da precariedade no desem-

penho dos motores verificada durante os vôos tem sua origem certamente no funcionamento do reservató-
rio de combustível (fig. 01.2.), e que mais se agrava quanto maior for a velocidade tangencial (P.2.1., §1º) do
aeromodelo (P.1.1.). Com tal sintoma de agravamento com velocidade intui-se que o problema reside em
insuficiente disponibilidade à solicitação (P.) de combustível por parte do tanque, devido às severas (e
determináveis) condições de funcionamento de todo o sistema motor por conta das pressões, estática
(vide 1.2.1.4.), de magnitude bastante aumentada, e dinâmica (vide 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), de magnitude
maior ainda —- ver-se-á mais adiante que esta magnitude é cerca de quatro vezes a da estática e que
quanto maior o tanque menor a diferença —, ambas as pressões diretamente proporcionais ao quadrado
da citada velocidade, que surgem no interior do tanque em virtude, respectivamente, da resultante das
acelerações gravitacional e, pelo fato do vôo cabo-comandado (P.1.2.) em questão ser circular, centrípeta
(P.2.3., §3º), atuantes tais acelerações concomitantemente sobre a massa de combustível (vide 1.2.1.4.),
e da força de impacto das partículas de ar do vento relativo nos bocais (vide 1.3.15.) da tubulação (vide
1.3.1.), produzido tal vento pelo trabalho da(s) hélice(s), ou só pelo movimento da aeronave no seio do ar.

1.2.1.1. Relações fundamentais para o cálculo de seções transversais
Considerando-se separadamente na fig. 04., representação gráfica de “corte transversal” do vôo

de um aeromodelo (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.), o tanque (fig. 01.2.) no interior de tal aeronave, referido aos eixos
dos “x ” e dos “y ”  (P.2.2.) da mesma figura, tem-se a situação da fig. 05., onde “S ” é a seção transversal
(vide 1.3.7.) de um reservatório qualquer, paralela ao plano “xy ” (P.2.2.), e “P ” é um ponto identificado com
a origem, “O ”, do referido sistema de eixos e de posição genérica e contígua ao espaço interior de tal
reservatório (vide 1.3.3.). Pode-se depreender, portanto, das citadas figs. 04. e 05. as relações fundamen-
tais para os cálculos de seções transversais, quais sejam

α = arcsen <Q:$Hl +
-$h
l0

$BKD ,                                                      (01.1; 08.01),

(P.2.1., §2º, itens “a”, “b” e “c”; P.2.3., §3º; 1.2.; e vide 1.4.1., §1º, tabela 2.);

R = <:l+l
0
BD cosα, (02.1),

(P.2.3., §3º);

-6ac - =  _VR
_
2 

, (03.1),

(P.2.3., §3º; 1.2.; e vide 1.4.1., §1º, tabela 1.);
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                                                  β =  arctan<Q:-6g - V&R2
BKD , (04.1),

(P.2.3., §3º);
γ = α + β , (05.1),

(P.2.3., §3º; e vide 1.2.2.1., §3º);

-6ar - = q&-6ac -&2

+&-6g -&2

    , (06.1),

(P.2.3., §3º).

1.2.1.2. Breve aplicação das relações fundamentais
Considerando-se para uma averiguação a priori, para a revelação das magnitudes dos fatos

concernentes ao funcionamento dos tanques (fig. 01.2.), as “dimensões físicas e geométricas adotadas
para o embasamento dos cálculos” (P.2.1., §2º) como sendo: h = 1,500m; l = 16,500; l

0 
= 0,600m (figs. 01.

e 04.); a altura de vôo, “H ”, como de 5,000m (altura muito usada em vôo “nivelado” de V.C.C. — P.1.2.); a
velocidade tangencial, “V ” (P.2.1., §1º), do aeromodelo (P.1.1.) na magnitude de 130km/h = 36,111m/seg
(média das velocidades citadas na parte P.2.1.); e substituindo-se estes valores nas relações (01.1),
(02.1), (03.1), (04.1), (05.1) e (06.1), sendo a aceleração da gravidade -6g - = 9,812m/seg2,  tem-se  α
=11,811º; R=16,738m; -6ac- =77,907m/seg2; β =7,178º; γ =18,989º; e -6ar - =78,522m/seg2. Nestas con-
dições observe-se que a aceleração resultante, “Pa

r
”, que age na massa de combustível, de quando o

aeromodelo em vôo, é de magnitude da ordem de oito vezes a da aceleração da gravidade, “Pg”, (!).

1.2.1.3. Influência da pressão dinâmica
As aeronaves durante o vôo estão submetidas ao intenso efeito do vento relativo (1.2.1.), decor-

rente, ou só do seu movimento no seio do ar, ou com a produção de tal vento pelo trabalho da(s) hélice(s)
que geram um “campo” de pressões dinâmicas (1.2.1.; e vide 1.2.1.4.1.) a que praticamente nenhuma
parte, pelo menos externa, das mesmas pode se furtar. Há na referida superfície externa de tais “objetos
voadores” “pontos de passagem” de pressões de “sucção” para pressões de “compressão” onde há pres-
são atmosférica, porém, pela mobilidade e uso de tais aeronaves e até pela discrepância de forma de
aeronave a aeronave por questões construtivas, existe variação de suas posições exatas. Portanto, mais
racional é, pelo menos no caso de aeromodelo (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.), com a aceleração resultante, “Pa

r
”

(P.2.3., §3º), sempre significativa e causadora de pressão estática (1.2.1.; e vide 1.2.1.4.) no combustível,
pressão esta que exige cuidados, considerar-se de maneira definida a muitíssimo significativa pressão
dinâmica — de ”compressão” tal pressão: mais consensual — que inevitavelmente afetará o fluido, em
conjunto com tais cuidados e dela até tirar-se vantagens em favor da eficiência dos tanques (fig. 01.2.)
estabelecendo-se uma regularização ainda maior do funcionamento do(s) conjugado(s) motor-reservatório
(vide 1.2.1.4.1.) através dos “sistemas de aplicação de pressão dinâmica, S.A.P.D.”, conjugados com
eficientissímo dispositivo chamado de “redutor de pressão dinâmica” (vide 5.2.5.), sistemas de aplicação
estes que se verá em detalhes mais adiante na parte 1.6. e de cujo conhecimento não dependerá a
compreensão das partes seguintes.

1.2.1.4. Princípio de fluidostática fundamental
É um princípio de fluidostática o fato segundo o qual a pressão estática de um líquido em deter-

minado ponto imerso no mesmo é diretamente proporcional às magnitudes da aceleração da sua massa e
da altura, chamada “altura fluidostática”, contada na direção de tal aceleração desde o plano da superfície
livre até o ponto considerado.

1.2.1.4.1. Particularidades para a aplicação de tal princípio ao caso de tanques
É necessário ressaltar aqui que o tanque (fig. 01.2.) considerado para o cálculo de seções (vide

1.3.7.) é o de funcionamento fluidostático “simples” (“duplofluxo diferenciado”, como se verá mais adiante
na parte 1.6.3.), no qual a pressão dinâmica (1.2.1.; e 1.2.1.3.), captada do vento relativo (1.2.1.) pelos
bocais (vide 1.3.15.) da tubulação (vide 1.3.1.) no exterior do aeromodelo (P.1.1.) em movimento mais ou
menos reduzida tal pressão em sua magnitude pela ação do referido “redutor de pressão dinâmica” (vide
5.2.2.5.), age sobre toda a superfície livre do combustível (vide 1.6.2.), de modo que, para o caso do
reservatório considerado (P., §1º) , a pressão estática no “ponto” referido na parte 1.2.1.4. deve ser acrescida
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de tal pressão dinâmica que remanesce no interior do tanque após o esvaziamento total deste, e que os
referidos conjugados motor-reservatório (1.2.1.3.) embora carentes de regulagens são considerados sempre
com o motor para o lado do “nariz” do aeromodelo e o reservatório para o lado da “cauda” do mesmo.

1.2.1.5. Comentário sobre a magnitude do problema
Enunciado o princípio de fluidostática fundamental deste trabalho na parte 1.2.1.4., reportemo-

nos à parte 1.2.1.2., anterior àquela, enfoquemos a comparação estabelecida entre as magnitudes das
acelerações, gravitacional, “Pg ” , e a resultante, “Pa

r
”  (P.2.3., §3º) — diretamente proporcionais às quais são

as pressões estáticas (1.2.1.; e 1.2.1.4.) consideradas, respectivamente, no solo com “Pg ”, e em vôo com
“Pa

r
” — e imaginemos a diferença de pressão que poderá surgir num determinado ponto, que se mantenha

sempre imerso e de posição contígua ao interior do tanque (fig. 01.2.), de quando o aeromodelo (P.1.1.)
parado no solo, somente sob a aceleração gravitacional, “Pg ”, ocasião em que se enseja o arranque e
regulagem do “regime” do motor através da agulha do seu carburador, para quando em vôo, sob a influência
da aceleração resultante, “Pa

r
”, ocasião em que é impossível tornar a regular o motor nos aeromodelos

V.C.C. (P.1.2.) de uso corrente. Se o “ponto determinado” que eventualmente sofre tão grande variação de
pressão estática, embora a relativa constância da significativa pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.),
para os casos comuns de aeromodelos V.C.C., já estabelecida no solo pelo “vento” da(s) hélice(s), for o de
entrada de combustível no motor — o “ponto crítico” (o último a contar do tanque até o motor em que o
combustível ainda é líquido, sendo que depois “nebuliza”) — com imprecisa posição relativa do conjugado
tanque-motor (1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), inadequada forma da seção transversal (vide 1.3.7.) de tal reservatório
— disposições estas que, independentes uma da outra, eventualmente produzem, cada uma a seu modo,
alturas fluidostáticas (1.2.1.4.) exageradas (no decorrer deste capítulo a compreensão destes fatos será
aprofundada) — e ainda a não implementação do citado “redutor de pressão dinâmica” (vide 5.2.5.) eis que
surgirão os polêmicos, intermináveis e quase insolúveis “problemas de carburação” tão comuns na prática
de V.C.C.. É de se acreditar que não haja “regulagem fixa” de um motor a explosão que comporte tão
grande variação de condições de pressão de entrada no carburador.

É bastante “providencial” informar-se já o leitor que a “imprecisa posição relativa do conjugado
tanque-motor” referida no §1º desta parte pode em si ser eliminada por uma operação simples de regulagem
chamada “aferição fina” (vide 1.2.1.7.; e 4.3.2.) que produz seu efeito independentemente da forma do
reservatório, embora parte dos propalados “problemas de carburação” permaneçam em função da “inade-
quada forma da seção transversal do tanque”, e da não implementação do considerado “redutor”, ambos
também referidos no citado parágrafo.

1.2.1.6. As fases da atuação de um aeromodelo V.C.C. no campo
Entenda-se por ”atuação no campo” de um aeromodelo (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.) o conjunto dos

fatos compreendidos entre a “partida” do(s) motor(es) em terra e, com a aeronave em vôo, o término do
funcionamento do(s) mesmo(s). Tal atuação se divide nas fases de “pré-afinação”, ”arrancada”, “adaptação“
e “afinação”, sendo que na primeira de tais fases a transcorrer, a de “pré-afinação”, em terra, se enseja
a partida do motor e sua “afinação” da maneira desejada para o vôo; na segunda fase, a de ”arrancada”,
já de vôo, de duração do tempo de aproximadamente uma volta, tem-se atuantes as acelerações centrípeta,
“Pa

c
” (P.2.3., §3º) , que por ser função direta da velocidade tangencial, “V” (P.2.1., §1º), assume magnitudes

desde zero no início da fase até máxima no fim da mesma, e tangencial, “Pa
t
”, que, ao contrário da centrípeta,

assume magnitudes desde máxima até nula pelo aumento da velocidade e consequente aumento da
resistência ao avanço, e que produz abaixamento de pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) no “ponto crítico”
(1.2.1.5., §1º), em virtude de sua direção paralela ao eixo longitudinal (P.2.2.) do aeromodelo e da posição
do conjugado tanque-motor (1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) considerada nesta obra, causando muitas vezes o
“rateio” do motor por “falta” de combustível; na terceira fase, a de “adaptação“, de duração do tempo de no
máximo três voltas dependendo de condições gerais do aeromodelo, na qual é normal a continuidade ainda
que em menor intensidade do referido “rateio” — conjetura-se também por “falta” de  combustível, provavel-
mente em virtude da “indução de potência” do motor que surge com o movimento da aeronave e que requer
mais pressão no “ponto crítico”, referido na parte 1.2.1.5., §1º — tem-se que o “sistema de aplicação de
pressão dinâmica, S.A.P.D.” (vide parte 1.6.), implementado no tanque em questão, até as definitivas
estabilidade de velocidade, “V”, e, consequentemente, ações da pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e
1.2.1.4.1.) e aceleração resultante, “Pa

r
” (P.2.3.;  §3º), vai estabelecendo gradativamente o seu funciona-

mento; e na quarta e última fase a transcorrer, a de ”afinação”, de duração do tempo restante da
“tanqueada”, realiza-se o vôo dito “útil”.

A aferição fina, aludida na parte 1.2.1.5., §2º e explicada adiante nas partes 1.2.1.7. e 4.3.2., que
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se caracteriza por ser facilmente praticavel no campo, tem a finalidade apenas de, com o máximo de
economia de eficiência, “sintonizar” da maneira desejada pelo usuário a definida primeira fase de atuação
com a última, mal grado os percalços das fases intermediárias, os quais poderão ter que ser minimizados
por outros meios.

Observe-se que a considerada terceira fase, a rigor, tem início num instante após o fim da primei-
ra fase, concomitantemente, portanto, ao começo da segunda fase, pois que a “adaptação”, como explica-
do, além de com o aumento da pressão dinâmica, é levada a cabo também com o aumento da aceleração
resultante, da qual, como se sabe, uma componente é a aceleração centrípeta que em tal momento já
começa a atuar.

1.2.1.7. A aferição fina
Estando o tanque (fig. 01.2.) em questão com aproximadamente a metade de sua “altura” (vide

1.3.8.) “em linha” com o “ponto crítico”, referido na parte 1.2.1.5., §1º, aferição fina (vide 4.3.2.) é a simples
operação que consiste basicamente em deslocamentos sucessivos do reservatório em relação ao motor
paralelamente ao eixo transversal (P.2.2.) do aeromodelo (P.1.1.), na direção dos cabos de comando, figs.
01.1 e 04.. Leva-se a efeito tal operação amiúde em tentativas de vôo no campo, com posicionamento
determinado do conjugado motor-tanque (1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) em cada uma de tais tentativas, até que o
considerado conjugado, com otimizada pressão atuante no citado “ponto crítico”, oriunda tal pressão do
cômputo mecânico das pressões dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), constante, e estática (1.2.1.; e
1.2.1.4.), variante, influentes no “regime” do motor, atinja o rendimento procurado de apropriada “afinação”
de funcionamento e/ou de maior economia de combustível.

1.2.2. Proposta de solução dos problemas identificados
A solução proposta neste trabalho para os distúrbios identificados (1.2.1.; e 1.2.1.5.) se adstringe

às determinações de formas otimizadas das seções transversais dos tanques (vide 1.3.7.) considerando-
se somente a variação de pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) no interior dos mesmos, não se levando em
conta, portanto, para alcançar tal objetivo, a existência da pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.),
pois que esta se simplifica no equacionamento. Tal pressão dinâmica, no entanto, repetindo-se o aludido
no final da parte 1.2.1.3., ver-se-á ao fim deste capítulo na parte 1.6. como é utilizada através de “sistemas
de aplicação“ da mesma, sempre com o “dispositivo de redução” (vide 5.2.5.), para eliminar ou minimizar a
referida variação de pressão estática.

1.2.2.1. Seção teórica fundamental
A forma adequada da seção transversal (vide 1.3.7.) de um tanque (fig. 01.2.), identificada e

reconhecida como de importância capital para a dirimência da disturbente variação de pressão estática
(1.2.1.; e 1.2.1.4.), pois que paralelas ao plano de tal seção são as direções das acelerações resultante,
“Pa

r
” (P.2.3., §3º), e gravitacional, “Pg ” (P.2.3.; §3º) — ambas as acelerações eventualmente alternantes: “Pa

r
”

em vôo e  “Pg ” no ”solo” —, determinantes tais direções das posições geométricas, e consequentemente
das magnitudes, das alturas fluidostáticas (1.2.1.4.), de bem maior grandeza a primeira aceleração citada
em relação à segunda e, portanto, produtora potencial da máxima magnitude da referida pressão estática,
é proposta numa primeira instância na fig. 06. (seção “S”), com dois lados retos e paralelos e dois lados
quaisquer.

Quanto menor for a citada altura fluidostática, no caso da fig. 06., a dimensão “d ”  da seção,
menor será de maneira absoluta a variação de pressão estática que ocorre em o combustível se consumin-
do até a exaustão total do tanque (fig. 01.2.), excluído o volume da tubulação (vide 1.3.1.) até o motor.

Observe-se que o ângulo de inclinação que os lados planos e paralelos da seção genérica na
citada figura fazem com o eixo dos “y ” (P.2.2.) é o já conhecido “γ ” (P.2.3., §3º), o mesmo de declividade
que a aceleração resultante, “Pa

r
”, faz com o eixo dos “x ”, pois que, por construção, os lados paralelos de

tal seção, bem como a superfície livre do combustível (1.2.1.4.; e vide 1.6.2.) são normais à citada acele-
ração.

1.2.2.2. Conceito de índice de pressão
Estando o aeromodelo (P.1.1.) V.C.C. ( P.1.2.) em vôo, índice de pressão, “I.P.”, é a diferença de

pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) verificada de quando o tanque (fig. 01.2.) totalmente cheio para quando
totalmente vazio, no ponto de maior altura/profundidade fluidostática (1.2.1.4.) excluída a tubulação (vide
1.3.1.), considerando-se tal altura/profundidade na direção da aceleração resultante, “Pa

r
” (P.2.3., §3º), para
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determinada altitude, velocidade e comprimento de cabos (figs. 01.1. e 04.), pela área da seção transversal
(vide 1.3.7.) do reservatório em questão. Portanto

I.P. =
∆&S&P ,         (07.1.).

1.2.2.3. Conceito de seção transversal aferida
Seção transversal aferida do tanque de combustível de um aeromodelo (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.) é

aquela para a qual o índice de pressão, “I.P.” (1.2.2.2.), com invariável velocidade tangencial (P.2.1., §1º) e
determinado comprimento de cabos (figs. 01.1. e 04.), permanece constante para qualquer altitude de vôo
alcançada por tal aeronave.

1.3. Conceitos complementares concernentes ao subjeto dos tanques aferidos
Para maior clareza na exposição da matéria concernente a tais tanques (P., §1º) nas partes

seguintes, há que se estabelecer os conceitos que seguem.

1.3.1. Estojo, tubulação e dispositivos de fixação dos tanques
Considerando-se cada tanque (fig. 01.2.) como um todo, respectivamente, as partes dos mes-

mos que tem por função conter volume, dirigir fluxo e vinculá-los aos aeromodelos (P.1.1.).

1.3.2. Faces dos estojos dos tanques
As partes das superfícies dos estojos (1.3.1.) dos tanques (fig. 01.2.) que contém um só e

determinado lado das suas seções transversais (vide 1.3.7.).

1.3.3. Espaços interior e exterior dos tanques
Respectivamente, os espaços finito e infinito delimitados pelas paredes dos tanques (fig. 01.2.).

1.3.4. Partes superiores e inferiores dos tanques
As partes que correspondem, respectivamente, às superfícies dorsais e ventrais dos aeromodelos

(P.1.1.) (“partes de cima” e “partes de baixo” dos aviões em geral), fig. 01.2..

1.3.5. Partes laterais internas e externas dos tanques
As partes que ficam, respectivamente, para o interior do círculo de vôo (fig. 01.1.) e para o

exterior do mesmo.

1.3.6. Partes anteriores e posteriores dos tanques
As duas partes que ficam opostas considerando-se a direção do vôo dos aeromodelos (P.1.1.),

respectivamente contadas no sentido contrário ao mesmo, fig. 01.2..

1.3.7. Seções transversais dos tanques
Ou, simplesmente, “seções dos tanques” (fig. 01.2.), são os contornos (envoltórias) formados

pelas projeções segundo a direção do eixo longitudinal ou dos “z” (P.2.2.), portanto normais ao plano “xy ”
(P.2.2.), de todas as seções transversais (retas) eventualmente diferentes que os mesmos possuam.

1.3.8. Alturas e larguras das seções
Respectivamente, as maiores dimensões segundo a direção do eixo vertical ou dos “y ” (P.2.2.) e

as maiores dimensões segundo a direção do eixo transversal ou dos “x ” das mesmas.

1.3.9. Lados internos e externos das seções transversais dos tanques
Excluindo os lados perpendiculares ao eixo dos “y ” (P.2.2.), respectivamente, os lados que ficam

para o interior do círculo de vôo (fig. 01.1.) e para o exterior do mesmo.

1.3.10. Lados superiores e inferiores das seções transversais dos tanques
Os lados das seções transversais (1.3.7.) paralelos ao eixo dos “x ” (P.2.2.) que ficam, respecti-

vamente, para os lados das ordenadas positivas e negativas do eixo dos “y ”.
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1.3.11. Profundidades dos tanques.
As maiores dimensões entre as partes anteriores e posteriores (1.3.6.) segundo as direções dos eixos longitudi-

nais, ou dos “z ” (P.2.2.), dos mesmos.

1.3.12. Cordas longitudinais, verticais e transversais dos tanques.
Os segmentos de retas, existentes na condição de possuírem posições únicas—e então ocupantes destas — para

as dimensões máximas, respectivamente, entre as partes anteriores e posteriores (1.3.6.), superiores e inferiores (1.3.4.) e
externas e internas (1.3.5.) dos mesmos.

1.3.13. Tubos “abastecedor” , “respiro” e “pescador”.
Respectivamente, os tubos (1.3.1.) para abastecer os tanques (fig. 01.2.), para “dar sinal” de que os mesmos estão

cheios pelo esguicho do excesso e para levar o combustível até o motor.

1.3.14. Tubos “ventor”.
Os tubos (1.3.1.) abastecedor e/ou respiro (1.3.13.) quando na função de captação de pressão dinâmica (1.2.1.;

1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) do vento relativo (1.2.1.).

1.3.15. Bocais de tubo.
Os extremos dos tubos (1.3.1.) “abastecedor”, ou “respiro”, ou “pescador” (1.3.13.) que ficam para o espaço

exterior dos tanques (1.3.3.; e fig. 01.2.).

1.3.16. Pés de tubo.
Os extremos dos tubos (1.3.1.) “abastecedor” ou “respiro”, ou ”pescador” (1.3.13.), que ficam para o espaço interior

(1.3.3.) dos tanques (fig. 01.2.).

1.3.17. Corpos de tubo.
As partes dos tubos (1.3.1.) que ficam entre os bocais (1.3.15.) e os pés (1.3.16.) dos mesmos.

1.3.18. Usos externo e interno de tanques.
Respectivamente, uso em aeromodelos (P.1.1.) em que tais reservatórios (fig. 01.2.) ficam expostos ao vento

relativo (normalmente aeromodelos de fuselagens “perfiladas”, com tanques e motores “expostos” — P., § 2º e fig. 01.) e em
aeromodelos nos quais fica ao “abrigo” deste (normalmente aeromodelos de fuselagens “montadas”, ou “fuselados”)

1.4. Dimensionamento das seções aferidas teóricas.
Conforme  parecer do autor  consignado na  parte P.2.3.,  § 5º, a  configuração físico-matemática (P.2.3., § 3º)

considerada para o cálculo de seções (1.3.7.) é a que tem o vôo apenas “nivelado”, “normal” ou “de dorso” (vôo de cabeça para
baixo), sendo que a configuração do “looping”, volta vertical do avião sobre si próprio, é tida por “abrangida” pela do referido vôo
“nivelado” do aeromodelo (P.1.1.) na altura máxima (1.2.; e vide 1.4.1., § 1º, tabela 2.) inerente à sua categoria, e a configuração
do “wingover”, “passe de asa”, pela do vôo na “altura do ombro” do piloto (P.2.1., § 2º, item “b”).

1.4.1 Tabelas continentes da medidas determinantes das seções.
Como foi mencionado na parte 1.2., os earomodelos (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2) existem em quatro categorias básicas

“escaladas” distintas e uma “isolada” (escala), cada uma com velocidade característica e altura de vôo máxima — em

princípio expressa esta em função do ângulo de declividade de cabos, “α”  — o que está estabelecido nas tabelas que

seguem.
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Tabela 2. Ângulo de declividade de cabos e alturas de vôo máximas dos aeromodelos

Tabela 2.1. α =arcsen <Q:&Hl&-+&hl
0

BKD ,                                                         (01.1; 08.1),

Tabela 2.2. H = (l+l
0
)senα + h, (09.1),

Nas relações trigonométricas (08.1) e (09.1) das tabelas acima lembrar que (fig. 01.1.)
“α ” é o ângulo de declividade dos cabos (P.2.3., §3º);
“H ” é a altura de vôo (1.2.);
h=1,500m é a altura do ombro do piloto (P.2.1., §2º, item “b”);
l=16,500m é o comprimento de cabos (P.2.1., §2º, item “a”); e
l
0
=0,600m é o comprimento do braço do piloto (P.2.1., §2º, item “c”).

Na tabela 2. (tabelas 2.1. e 2.2.), para determinada categoria de aeromodelos, estão especifica-
dos somente dois ângulos de declividade de cabos, “α ”, de valores extremos, delimitantes, de magnitudes
zero e máxima inerentes a tal categoria, pois que, pela observação prática do problema em geral, no seu
manuseio, percebe-se que há a concessão simplificante de não se considerar os valores intermediários de
tais ângulos.

As alturas “H” da tabela 2.1. são as máximas definidas pelo regulamento citado na parte P.1.1.,
e as da tabela 2.2. correspondem a ângulos de declividade de cabos, “α ”, que, por indução dos regulamen-
tos, uns, e por experiência do autor, outros, incluídas em tais experiências razões de capacidade de
sustentação aerodinâmica, foram adotados como máximos.

1.4.2. Equacionamento físico-matemático para o cálculo de seções
Convém lembrar aqui a parte P.2.3., §4º, onde se observa que sendo o tanque (fig. 01.2.) o

referencial da configuração físico-matemática considerada (P.2.3., §3º), disposto de maneira orientada, a
direção indicada da aceleração centrípeta, “6a

c
”  (P.2.3., §3º), em tal configuração é na realidade a da

inerente à força de reação que a massa de combustível no interior do tanque exerce sobre as paredes
deste.

1.4.2.1. Considerações teóricas
A seção genérica da fig. 06. está estabelecida para uma velocidade constante (1.2.; e 1.4.1., §1º,

tabela 1.) — que o é sempre durante o vôo de um aeromodelo (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.) usual — para um
certo comprimento de cabos (P.1.2., §2º, item “a”; e figs. 01.1. e 04.) e para uma altura determinada de vôo
(não necessáriamente alguma das da tabela 2). Porém se tal altura variar — o que acontece amiúde
durante um V.C.C. — também o fará em decorrência natural os módulos do ângulo de inclinação de lados
de seção, “γ ” (P.2.3., §3º; e 1.2.2.1., §3º), e da aceleração resultante, “6a

r
” (P.2.3., §3º), esta também em
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direção — observe-se as relações (01.1), (02.1), (03.1), (04.1), (05.1) e (06.1) — , e em se querendo
mesma variação de pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) em ambas as posições — ou índice de pressão,
“ I.P.” (1.2.2.2.), constante — em o combustível se consumindo é necessário adotar-se em tais posições
valores adequados para as alturas fluidostáticas, “d ” (1.2.1.4.).

Com os dois citados ângulos de declividade de cabos (P.2.3., §3º), de valores extremos,
delimitantes, referidos na parte 1.4.1., §1º, tabela 2., e §3º, de magnitudes zero e máxima inerentes a
determinada categoria de aeromodelos V.C.C., que terão por notações daqui em diante, respectivamente,
“αm” e “αn”, tem-se dois ângulos de inclinação de lados de seção correspondentes, de notações então “γm”
e “γn”, como se pode depreender das relações (01.1), (02.1), (04.1) e (05.1), e, observando-se a fig. 06.
considerada, pode-se concluir que pela superposição das duas seções genéricas correspondentes aos
dois deduzidos ângulos de inclinação de lados, “γm” e “γn”, surgirá uma seção paralelogrâmica (vide 1.4.3.,
§2º) “aferida à pressão estática” se, como foi proposto no §1º desta parte, forem adotados valores conve-
nientes da altura fluidostática, “d ”, de maneira que o índice de pressão, “ I.P.”, permaneça constante.

1.4.2.2. Dedução do formulário para o dimensionamento teórico de seções transversais
Fazendo-se substituições convenientes entre as relações (01.1), (02.1), (03.1), (04.1), (05.1) e

(06.1) da parte 1.2.1.1., equacionando-se com o princípio de fluidostática enunciado na parte 1.2.1.4. e
estabelecendo-se relações trigonométricas na fig. 06., chega-se ao formulário de relações, ditas “deduzidas”,
que segue, necessário ao cálculo das seções transversais (1.3.7.) dos tanques:
a) substituindo-se a relação fundamental (02.1) na (04.1) e então na (05.1), tem-se, para ângulos de

declividade de cabos, “α ” (P.2.3., §3º), considerados, a relação deduzida

γ = α + arctan GS&-
6g -&(l+l&V2

0
)c&os&α&MY , (10.1),

(P.2.1., §2º, itens “a” e “c”; P.2.3., §3º; 1.2.; 1.2.2.1., §3º; 1.4.1., §1º, tabela 1.; e fig. 05);
b) substituindo-se a relação fundamental (02.1) na (03.1) e então na (06.1) tem-se, para ângulos de

declividade de cabos, “α ”, considerados, a relação deduzida

-6ar - = r
&&(l&+l
&

0&)2

V&4

&&cos
&&2&&α&&+&-6g -&2  ,                                                      (11.1; 62.1),

(P.2.3., §3º);
c) lembrando o princípio de fluidostática avocado

P
e
= ρ -6ar - d , (12.1),

onde “ρ ” é a massa específica do combustível; “6a
r
”, a aceleração resultante (em questão); “d ” (1.2.1.4.),

a altura fluidostática, isto é, a dimensão de profundidade máxima na seção transversal na direção de “6a
r
”;

e “P
e
”, a pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) no ponto de tal profundidade máxima; que, em conjunto com

a pressão dinâmica, “P
d
” (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), captada do vento relativo (1.2.1.) pela tubulação

(1.3.1.), fica

P
e,d

= ρ -6ar -d+P
d 

, (13.1),

mas a variação de pressão total de quando o tanque cheio para quando vazio é dada pela relação

∆P
e
= ρ -6ar - d ,

(14.1);

d) pretende-se que a seção transversal do tanque seja “aferida” (1.2.2.3.) portanto com “∆P
e
” constante

— ou “I.P.” (1.2.2.2.) constante — para qualquer magnitude do ângulo de declividade de cabos, “α ”,
consequentemente, para as magnitudes extremas de tal ângulo, tem-se a igualdade (entenda-se, na
expressão abaixo, a palavra “área” como “área da seção”)
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&
ρ

&-
6a

rm -
a&rea

d

&m
=&

ρ

&-
6a

r n -
a &rea&

d
n ,

que simplificando fica

-6arm - dm
= -6arn - dn 

 ,
(15.1),

entendendo-se já que “6a
rm

” e “d
m

” o são  para ângulos de declividade de  cabos “α
m
”,  citado na parte

1.4.2.1., §2º, e “6a
rn

” e “d
n
”, para ângulo de declividade de cabos “α

n
”, citado na mesma parte, pois que a

aceleração resultante, “6a
r
”, é função de tais ângulos, como se pode perceber pela relação (11.1) do item “b”

desta parte;
e) substituindo-se a relação deduzida (11.1), subindiciada de “m” e ”n”, na (15.1), tem-se a relação

também deduzida

  r
&&(l&+l
&

0&)2

V&4

&&cos
&&2&&α&

m

&+&-6g -&2

d
n
= &&&&&&&&& H d

m    
, (16.1),

  r
&&(l&+l
&

0&)2

V&4

&&cos
&&2&&α&

m

&+&-6g -&2

sendo que para os cálculos concernentes às determinações gráficas das seções teóricas as magnitudes
das alturas fluidostáticas “dm” , correspondentes aos ângulos de declividade de cabos “αm”, de magnitudes
zero estes, referidos na citada parte 1.4.2.1., §2º, e na presente parte, tais ângulos juntamente com tais
alturas, no item “d ”, são arbitradas sempre adimensionais e unitárias, portanto a relação (16.1) é utilizada
somente para calcular as alturas fluidostáticas “d

n
”, referidas a “d

m
” unitária (chamada, neste caso, “d

0
”),

também adimensionais e funções dos ângulos de declividade de cabos “α
n
”; e

f) por trigonometria na fig. 06., deduz-se a expressão das cotas “A”, alocadas sobre o eixo dos “x ”,
para as alturas fluidostáticas, “d ”, e ângulos de inclinação de lados de seção, “γ ”, considerados, como

A = &cos
d&γ& , (17.1),

sendo as alturas “d” e os ângulos “γ ”, respectivamente, pelas relações (16.1) e (10.1), funções dos ângulos
de declividade de cabos, “α ”.

1.4.3. Seções aferidas teóricas paralelogrâmicas
As seções paralelogrâmicas são as seções aferidas (1.2.2.3.) formadas como está explicado na

parte 1.4.2.1., sem levar-se em conta o ”vôo de dorso” (P.2.3., §5º) que de maneira precípua realizam os
aeromodelos (P.1.1.) de acrobacia, de maneira eventual, os de combate, de maneira indiferente, os de
escala, de maneira acidental, os de corrida, e de maneira trágica, os de velocidade. Estas seções são
empregadas, portanto, exclusivamente em aeromodelos de corrida e velocidade em cujo desempenho não
está incluído o referido tipo de vôo. Tem a vantagem sobre as demais seções aferidas, que adiante serão
definidas, de possuírem maior concentração de área em relação aos retângulos circunscritos em si própri-
as de lados paralelos aos eixos dos “x ” e dos “y ” (P.2.2.).

O desenho de uma seção aferida paralelogrâmica teórica é mostrado na fig. 07. a título de
exemplo, e é aquele da seção para aeromodelos de corrida, com V=160km/h (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela
1.).

Por conveniência, o eixo dos “x ” (P.2.2.) do sistema “0xy ”, orientador das seções, é posicionado
de maneira a conter o centro geométrico da seção estudada, ficando o eixo dos “y” em posição qualquer.

O cálculo das magnitudes dos parâmetros e formulário complementar são expostos a seguir.
Com os dados considerados para todos e os somente para cada um dos casos, quais sejam

-6g - = 9,812m/seg2 (P.2.3., §3º);
l = l

0
= 16,500m + 0,600m = 17,100m (P.2.1., §2º, itens “a” e “c”);

V = 160km/h = 44,444m/seg (1.2. e 1.4.1., §1º, tabela 1.);
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α
m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.); e

α
n
/ α

15
= 15,258º (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.);

e aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para o ângulo de declividade
de cabos
α

m
/ α0 = 0,000º ,

tem-se, respectivamente,
γ

m
/ γ

0
= 4,855º (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e ”e”) e

A
m
/ A

0
= 1,004 (1.4.2.2., item “f”),

e para ângulo de declividade de cabos
α

n
/ α15= 15,258º ,

γ
n
/ γ15= 19,943º ,

d
n
/ d

15
= 0,965 , e

A
n
/ A

15
= 1,027.

Locando-se nas condições estabelecidas as magnitudes calculadas no sistema de eixos “0xy”,
orientador das seções, obtém-se o desenho da fig. 07..

Observando-se tal desenho, referido no parágrafo anterior, no que tange à sua geometria e tor-
nando-se os subíndices

m / 0  e  n / 15 ,
o que serve para generalizar, pode-se depreender e estabelecer as relações, ditas “complementares”, que
seguem:
a) faz-se a cota

A
m/n

=&
A

m&
+

2&
A

n& 
,                                                              (18.1; 34.1),

por razões de praticabilidade (1.4.1., §3º) na posterior fabricação pois que a cota “A
m
” tem magnitude

próxima à da “A
n
”, mais se acentuando a semelhança quanto maior for a velocidade do aeromodelo, que,

com novamente os subíndices
m / 0  e  n / 15 ,

fica tal cota, no caso,
A

0/15
= 1,016 , (19.1),

a qual é mostrada alocada sobre o eixo dos “x” do desenho da fig. 08.;
b) por trigonometria, no desenho da fig. 08., considerado com a cota “A

m/n
” pela (18.1), pode-se deduzir

as relações complementares (A.1.) para as cotas,

B
m/n

=&tan&γ
n

2

&
A

!&m/n

tan&&γ
m
& ,                                                (20.1; 03.A), e

f =&
B

&m/

2

n
tanγ

m
 ,                                                                (21.1; 02.A),

medida auxiliar esta para a execução do desenho, que, com novamente os subíndices

m / 0  e  n / 15 ,

ficam tais cotas, respectivamente, no caso,

B
0/15

= 7,312 ,                                                                         (22.1), e

f = 0,311 ,                                                                             (23.1); e

c) os ângulos internos que os lados da seção transversal (1.2.2.3. e 1.3.7.), o interno e o externo (1.3.9.)
da parte superior (1.3.4.) desta e o externo e o interno da parte inferior, fazem com o eixo dos “x ”
(P.2.2.), respectivamente, “δ

1
”, “δ

2
”, “δ

3
” e “δ

4
” (definição de ângulos internos) , fig. 08., tem entre si a

relação dita “comparativa”
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δ
1
= δ

3
&= δ

2
= δ

4
 , (24.1),

e são dados pelas relações complementares

δ
1
= δ

3
= 90º ! γ

n
 ,                                                                   (25.1), e

δ
2
= δ

4
= 90º + γ

m
 , (26.1),

que, com novamente os subíndices

m / 0  e  n / 15 ,

ficam, no caso,

δ
1
= δ

3
= 70,057º  ,                                                                  (27.1), e

δ
2
= δ

4
= 94,855º  , (28.1).

1.4.4. Seções aferidas teóricas losânguicas
O procedimento para determinação da seção aferida (1.2.2.3.) losânguica teórica é a mesma

empregada no delineamento da seção paralelogrâmica (1.4.2.1., §2º; e 1.4.3., §2º) com no final a conside-
ração do “vôo de dorso” (1.4.; e 1.4.3., §1º). Portanto, para a definição da seção em questão, faz-se a
segunda superposição que é a da seção paralelogrâmica, formada com a primeira superposição, isto é,
pela consideração dos dois ângulos de declividade, “α

m
” e “α

n
” (1.4.2.1., §2º; 1.4.1., §1º, tabela 2.), rotada

de 180° em torno do eixo dos “x ” (P.2.2.), mantido o centro “0 ”, consigo própria.
À perfeita analogia ao que foi feito na parte 1.4.3. é mostrado na fig. 09. o desenho de uma seção

aferida teórica paralelogrâmica a título de exemplo e é aquele da seção para aeromodelos (P.1.1.) de
combate lento, com V = 110km/h (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela 1.). O cálculo das magnitudes dos parâmetros
é exposta a seguir.

Com os dados considerados para todos e os somente para cada um dos casos, quais sejam

-6g - = 9,812m/seg2 (P.2.3., §3º);

l+l
0
= 16,500m+0,600m=17,100m (P.2.1., §2º, itens “a” e “c”);

V = 110km/h = 30,556km/seg (1.2. e 1.4.1., §1º, tabela 1.);
α

m
/ α

0
= 0,000º  (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.); e

α
n
/ α

56
= 56,250º  (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2);

e aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para o ângulo de declividade
de cabos,
α

m
/ α

0
= 0,000º ,

tem-se, respectivamente,
γ

m
/ γ

0
= 10,188º  (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e ”e”) e

A
m
/ A

0
= 1,016 (1.4.2.2., item “f”),

e para o ângulo de declividade de cabos,
α

n
/ α

56
= 56,250º ,

γ
n
/ γ

56
= 61,951º ,

d
n
/ d

56
= 0,563 e

A
n
/ A

56
= 1,196.

Locando-se nas condições estabelecidas as magnitudes calculadas no sistema de eixos “0xy”,
orientador das seções, obtém-se o desenho da fig. 09..

As relações complementares (18.1), (20.1), (21.1), (25.1) e (26.1), das dimensões das seções
paralelogrâmicas, com os subíndices

m / 0  e  n / 56 ,

ficam, respectivamente, no caso,
A

0/56
= 1,106 ,                                                                   (29.1; 35.1),

B
0/56

= 1,303 , (30.1),

f = 0,117 , (31.1),
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δ
1
= δ

3
= 28,049º ,                                                                       (32.1),e

δ
2
= δ

4
= 100,188º , (33.1),

com os quais pode-se delinear um desenho análogo ao da fig. 08..
Até aqui, à analogia da parte 1.4.3., fez-se a primeira superposição.
O desenho demonstrativo da segunda superposição explicada no início desta parte é mostrado

na fig. 10.. O sistema “0xy” corresponde ao vôo “normal” e o sistema “0x(y’ )”, ao vôo “de dorso”.
O desenho simplificado da seção aferida teórica losânguica para combate lento, o caso desta

parte, assim feito com a razão apresentada na parte 1.4.3., §7º, item “a”, é mostrado na fig. 11..
Pela observação do desenho da fig.10., no que tange à sua geometria, pode-se depreender as

relações complementares que seguem:
a) por concessão (1.4.3., §7º, item “a”)

A
m/n

=&
A

m&
+

2&
A

n& 
,                                                              (18.1; 34.1),

que, com os subíndices

m / 0  e  n / 56 ,

fica, no caso,
A

0/56
= 1,106 ,                                                                    (29.1; 35.1),

como na seção paralelogrâmica, base para a losânguica;
b) pela  observação  do desenho da fig. 11.,  com a segunda superposição, considerado com a cota

“A
m/n

” pela (34.1) e sendo que o ângulo de inclinação de lados de seção “γ
n
”  (/ γ

56
, no caso), por

definição, permanece invariável na seção, pode-se deduzir a relação complementar

B
m/n

=&tan&
A

&m/n

γ
n
& 

, (36.1),

que, com os subíndices

m / 0  e  n / 56 ,

fica, no caso
B

0/56
= 0,589 ,                                                                         (37.1); e

c) os ângulos internos (1.4.3., §7º, item “c”), “δ
1
”, “δ

2
”, “δ

3
” e “δ

4
” , que todos os lados da seção trans-

versal fazem com o eixo dos “x”, tem entre si a relação comparativa

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= δ

n 
, (38.1),

e são dados pela relação complementar

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 90º ! γ

n 
, (39.1),

que, com os subíndices

m / 0  e  n / 56 ,

fica, no caso,

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 28,049º , (40.1).

1.4.5. Seções aferidas teóricas paralelogrâmicas e losânguicas para emprego nas di-
versas categorias.

À perfeita analogia do que foi feito nas partes 1.4.3. e 1.4.4., apresentando-se em substituição
apenas os dados iniciais específicos para cada caso, são expostas a seguir tais seções.

1.4.5.1. A seção aferida teórica para emprego em acrobacia.
Os aeromodelos (P.1.1.) de acrobacia realizam o vôo de dorso (1.4.; e 1.4.3., §1º) portanto a

seção para seus tanques é a losânguica (1.4.4.). O desenho da seção em questão se encontra na fig. 12..
Dados iniciais, conforme parte 1.4.5.:
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V = 80km/h = 22,222m/seg (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela 1.);
α

m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.); e

α
n
/ α

67
= 67,500º (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; 1.4.1.,§1º, tabela 2.).

Aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para o ângulo de
declividade de cabos
α

m
/ α

0
= 0,000º

tem-se, respectivamente,
γ

m
/ γ

0
= 18,766º (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e “e”) e

A
m
/ A

0
= 1,056 (1.4.2.2., item “f”),

e para o ângulo de declividade de cabos
α

n
/ α

67
= 67,500º ,

γ
n
/ γ

67
= 74,908º ,

d
n
/ d

67
= 0,403 , e

A
n
/ A

67
= 1,549.

As relações complementares (34.1), (36.1) e (39.1), das dimensões das seções, com os subíndices

m / 0  e  n / 67 ,

ficam, respectivamente,

A
0/67

= 1,303 , (41.1),

B
0/67

= 0,351 ,                                                                         (42.1), e

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 15,092º  , (43.1).

1.4.5.2. A seção aferida teórica para emprego em combate lento
Os aeromodelos (P.1.1.) de combate lento realizam o vôo de dorso (1.4.; e 1.4.3., §1º) portanto

a seção para seus tanques é a losânguica (1.4.4.). Esta seção está apresentada a título de exemplo na
parte 1.4.4. e fig. 11..

1.4.5.3. A seção aferida teórica para emprego em combate rápido
Os aeromodelos (P.1.1.) de combate rápido realizam o vôo de dorso (1.4.; e 1.4.3., §1º) portanto

a seção para seus tanques é a losânguica (1.4.4.). O desenho da seção em questão se encontra na fig.
13..

Dados iniciais conforme parte 1.4.5.:

V = 140km/h = 38,889m/seg (1.2; e 1.4.1., §1º, tabela 1.);

α
m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.); e

α
n
/ α

45
= 45,000º (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.).

Aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para o ângulo de
declividade de cabos

α
m
/ α

0
= 0,000º

tem-se, respectivamente,

γ
m
/ γ

0
= 6,331º (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e ”e”) e

A
m
/ A

0
= 1,006 (1.4.2.2., item “f”),

e para o ângulo de declividade de cabos

α
n
/ α

45
= 45,000º ,

γ
n
/ γ

45
= 49,486º ,
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d
n
/ d

45
= 0,710 , e

A
n
/ A

45
= 1,092.

As relações complementares (34.1), (36.1) e (39.1) das dimensões das seções, com os subíndices

m / 0  e  n / 45 ,

ficam, respectivamente,

A
0/45

= 1,049 , (44.1),

B
0/45

= 0,896 ,                                                                         (45.1), e

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 40,514º  , (46.1).

1.4.5.4. A seção aferida teórica para emprego em escala

Os aeromodelos (P.1.1.) de escala podem realizar o vôo de dorso (1.4.; e 1.4.3., §1º), portanto a

seção para seus tanques deve ser a losânguica (1.4.4.). O desenho da seção em questão se encontra na

fig. 14..

Dados iniciais, conforme parte 1.4.5.:

V = 95km/h = 26,389m/seg (1.2. e 1.4.1., §1º, tabela 1.);

α
m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.), e

α
n
/ α

30
= 30,000º (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.).

Aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para o ângulo de

declividade de cabos

α
m
/ α

0
= 0,000º ,

tem-se, respectivamente

γ
m
/ γ

0
= 13,547º (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e “e”) e

A
m
/ A

0
= 1,029 (1.4.2.2., item “f”),

e para o ângulo de declividade de cabos

α
n
/ α

30
= 30,000º ,

γ
n
/ γ

30
= 41,786º, d

n
/ d

30
= 0,873 e

A
n
/ A

30
= 1,171.

As relações complementares (18.1), (36.1) e (39.1) das dimensões das seções, com os subíndices

m / 0  e  n / 30 ,

ficam, respectivamente,

A
0/30

= 1,100 , (47.1),

B
0/30

= 1,231 ,                                                                          (48.1), e

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 48,214º  , (49.1).

1.4.5.5. Seções aferidas teóricas para emprego em corrida
Como foi afirmando na parte 1.4.3., emprega-se precípuamente tanques de seção paralelogrâmica

(1.4.2.1., §2º; 1.4.3., §2º) nos aeromodelos (P.1.1.) de corrida, pois que estes, bem como os de velocida-
de, não são feitos para voar de dorso (1.4.; e 1.4.3., §1º). Entretanto, muitos “engenhos” das citadas
categorias são equipados com tanques com uso externo (1.3.18.), portanto, expostos ao intenso vento
relativo (1.2.1.), em virtude do qual surge a necessidade da forma aerodinâmica em tais reservatórios,
sendo que, na prática, a seção adequada para tal uso é a losânguica (1.4.4.), como se verá mais adiante
na parte 1.5.. São apresentados, então, estes dois tipos de seção para emprego em corrida face às duas
maneiras de utilização dos tanques: interna e externa.
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1.4.5.5.1. A seção aferida teórica paralelogrâmica para emprego em corrida
Esta seção está apresentada a título de exemplo na parte 1.4.3. e fig. 08..

1.4.5.5.2. A seção aferida teórica losânguica para emprego em corrida
O desenho da seção em questão se encontra na fig. 15..
Dados iniciais, conforme parte 1.4.5.:

V = 160km/h = 44,444m/seg (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela1.);

α
m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.); e

α
n
/ α

15
= 15,258º (P.2.3., §3º, 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.).

Aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para ângulo de
declividade de cabos

α
m
/ α

0
= 0,000º ,

tem-se, respectivamente,

γ
m
/ γ

0
= 4,855º  (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e “e”) e

A
m
/ A

0
= 1,004 (1.4.2.2., item “f”),

e para o ângulo de declividade de cabos,

α
n
/ α

15
= 15,258º ,

γ
n
/ γ

15
= 19,943º ,

d
n
/ d

15
= 0,965 e

A
n
/ A

15
= 1,027.

As relações complementares (18.1), (36.1) e (39.1), das dimensões das seções, com os subíndices

m / 0  e  n / 15 ,

ficam, respectivamente,

A
0/15

= 1,016 , (50.1),

B
0/15

= 2,800 ,                                                                         (51.1), e

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 70,057º  , (52.1).

1.4.5.6. Seções aferidas teóricas para emprego em velocidade
Pelas mesmas razões apresentadas na parte 1.4.5.5., os aeromodelos (P.1.1.) de velocidade

são equipados eventualmente com tanques de seções paralelogrâmicas (1.4.2.1., §2º; 1.4.3., §2º) e
losânguicas (1.4.4.).

1.4.5.6.1. A seção aferida teórica paralelogrâmica para emprego em velocidade
O desenho da seção em questão se encontra na fig. 16..
Dados iniciais conforme parte 1.4.5.:

V = 180km/h = 50,000m/seg (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela1.);

α
m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.); e

α
n
/ α

5
= 5,032º (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2.).

Aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1) para o ângulo de
declividade de cabos

α
m
/ α

0
= 0,000º ,

tem-se, respectivamente,

γ
m
/ γ

0
= 3,840º (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.2.1., §2º),
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d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e “e”) e

A
m
/ A

0
= 1,002 (1.4.2.2., item “f”),

e para o ângulo de declividade de cabos

α
n
/ α

5
= 5,032º ,

γ
n
/ γ

5
= 8,857º ,

d
n
/ d

5
= 0,996 e

A
n
/ A

5
= 1,008.

As relações complementares (18.1), (20.1), (21.1), (25.1) e (26.1) das dimensões das seções,

com os subíndices

m / 0  e  n / 5 ,

ficam, respectivamente,

A
0/5

= 1,005 , (53.1),

B
0/5

= 22,659 , (54.1),

f = 0,760 , (55.1),

δ
1
= δ

3
= 81,143º ,                                                                     (56.1), e

δ
2
= δ

4
= 93,840º , (57.1).

1.4.5.6.2. A seção aferida teórica losânguica para emprego em velocidade
O desenho da seção em questão se encontra na fig. 17..
Dados iniciais conforme parte 1.4.5.:

V = 180km/h = 50,000m/seg (1.2. e 1.4.1., §1º, tabela 1);

α
m
/ α

0
= 0,000º (1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2); e

α
n
/ α

5
= 5,032º (P.2.3., §3º; 1.4.2.1., §2º; e 1.4.1., §1º, tabela2).

Aplicando-se sequencialmente as relações deduzidas (10.1), (16.1) e (17.1), para ângulos de
declividade de cabos

α
m
/ α

0
= 0,000º ,

tem-se, respectivamente,

γ
m
/ γ

0
= 3,840º (P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º e 1.4.2.1., §2º),

d
m
/ d

0
= 1,000 (1.2.1.4.; 1.4.2.1.; 1.4.2.2., itens “d” e “e”) e

A
m
/ A

0
= 1,002 (1.4.2.2., item “f”),

e para ângulo de declividade de cabos

α
n
/ α

5
= 5,032º ,

γ
n
/ γ

5
= 8,857º ,

d
n
/ d

5
= 0,996 e

A
n
/ A

5
= 1,008.

As relações complementares (18.1), (36.1) e (39.1) das dimensões das seções, com os subíndices

m / 0  e  n / 5 ,

ficam, respectivamente,

A
0/5

= 1,005 , (58.1),

B
0/5

= 6,449 ,                                                                          (59.1), e

δ
1
= δ

2
= δ

3
= δ

4
= 81,143º ,                                                                     (60.1).
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1.5. Seções aferidas derivadas para uso prático
No aspecto geral, quanto ao uso, os tanques de combustível para aeromodelos (P.1.1.) V.C.C.

(P.1.2.) se subdividem em “de uso externo” (1.3.18.) e “de uso interno”, respectivamente, para aeromodelos
de fuselagem “perfilada”, com reservatório e motor ”expostos”, como no aeromodelo da fig. 01., e aeromodelos
de fuselagem “montada” (”oca”), ou “fuselados”. Os tanques de uso externo, para fuselagens com dimen-
sões bastante “fartas” para suas instalações, ficam expostos ao intenso vento relativo (1.2.1.) e lhe são
conferidas, portanto, para melhor desempenho, as formas aerodinâmicas, sendo, em si próprias, as mais
adequadas para tais formatos de tanques, como se verá nas partes seguintes, as seções losânguicas
(1.4.4.), figs 18. e 19., a da primeira figura citada dita “primitiva”, e da segunda, “derivada”. Os tanques de
uso interno, por ficarem “encerrados” no interior das fuselagens, com as exíguas medidas que nestas se
dispõem para suas instalações, podem e devem ser o mais “cúbicos” possível, isto é, o mais curtos,
estreitos e baixos, sendo próprias para tais formatos de reservatórios, como se verá nas partes seguintes,
as seções “derivadas” hexagônicas e paralelogrâmicas (vide 1.5.2.), figs. 21. e 22., respectivamente. O
termo “paralelogrâmica” para designar certas seções de tanques para uso prático é conferido de maneira
bastante imprópria.

1.5.1. Definição das seções derivadas losânguicas para uso prático
São as seções aferidas losânguicas (1.4.4.) somente das variedades de corrida (1.4.5.5.) e

velocidade (1.4.5.6. ) em princípio tomadas apenas com ângulos formados pelos lados externos (1.3.9.)
das suas seções transversais (1.3.7.) e o eixo dos “x ” (P.2.2.), os ângulos internos “δ

2
” e “δ

3
” (1.4.3., §7º,

item “c”), iguais aos correspondentes das seções paralelogrâmicas teóricas respectivas — das variedades

de corrida e velocidade — não possuindo assim a simetria das seções losânguicas primitivas e sendo
chamadas, portanto, de “seções derivadas losânguicas assimétricas”. O termo “losânguica”, neste caso,
significa “assemelhada” a losango. Tais seções são da forma geral representada pelo desenho da fig. 19..

1.5.2. Definição das seções derivadas hexagônicas e paralelogrâmicas para uso prático
São as seções remanescentes em princípio obtidas (derivadas) das seções aferidas losânguicas

(1.4.4.), respectivamente, do conjunto total das mesmas, exceto as das variedades de corrida (1.4.5.5.) e
velocidade (1.4.5.6.), e das próprias de corrida e velocidade, através de dois cortes secantes efetivados
nas suas áreas, paralelos e eqüidistantes aos seus eixos transversais, dos “x” (P.2.2.), um para o lado das
ordenadas positivas do eixo dos “y ” e o outro para o lado das negativas, assumindo tais seções remanes-
centes as formas mostradas, respectivamente, nas figs. 20. e 21., a menos de ângulos internos, “δ ”
(1.4.3., §7º, item “c”), dispostos convenientemente como se verá no capítulo 3..

É intuitiva a percepção que os referidos “paralelismo e eqüidistância dos cortes” são imprescin-
díveis para produzir tanto a simetria em relação ao eixo dos “x ” para as seções remanescentes “hexagônicas”,
que servem, à maneira das seções losânguicas, ao vôo de dorso (1.4.; e 1.4.3., §1º), quanto o importante
efeito de área seccional máxima para mesma ”largura”  envoltória e altura final para as seções remanes-
centes “paralelogrâmicas”.

Os termos “hexagônica” e “paralelogrâmica” neste caso significam, respectivamente, “asseme-
lhada” a hexágono e a paralelogramo.

1.6. Sistemas de aplicação de pressão dinâmica
Mais ou menos reduzida em sua magnitude pela ação do “redutor de pressão dinâmica” (vide

5.2.5.) já citado em partes anteriores, a pressão dinâmica, referida nas partes 1.2.1., 1.2.1.3., e 1.2.1.4.1.,
oriunda dos choques nos bocais (1.3.15.) da tubulação do tanque por parte das partículas de ar do vento
relativo (1.2.1.) durante o vôo, no caso, de um aeromodelo V.C.C., se transforma no todo ou em parte em
estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) de ar no interior de tal reservatório computando-se com a estática de combustível
em tal recinto já existente através da implementação de “sistemas de aplicação de pressão dinâmica ,
S.A.P.D.”, constituídos principalmente por alocações peculiares dos pés (1.3.16.) dos tubos abastecedor
e respiro (1.3.13.) em conjunto com a forma específica do estojo (1.3.1.) do reservatório, sendo que quando
algum de tais tubos , ou os dois, está(ão) em função de captação de pressão dinâmica passa(m) a
chamar-se tubo(s) “ventor(es)” (1.3.14.).

Com quatro disposições (alocações) distintas e adequadas dos pés dos tubos abastecedor e
respiro, sendo que num caso de tais disposições, ou com a obstrução do bocal do tubo respiro, ou com a
supressão de um dos dois citados tubos (tubulação alternativa), são definidos quatro sistemas de aplica-
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ção de pressão dinâmica suficientes à eficiência barológica — barologia: ciência que trata dos fenômenos

de pressão nos fluidos — dos tanques aferidos, quais sejam: sistema duplofluxo diferenciado, fig.26.;
sistema unifluxo (ou com a aludida obstrução do bocal do tubo respiro, ou com a supressão de um tubo),
figs. 27. e 27.1.; sistema duplofluxo eqüivalente, fig. 28.; e sistema duplofluxo semi-eqüivalente, fig.29..

1.6.1. Conceitos elucidativos auxiliares
Vide figs. 26., 27., 27.1., 28. e 29., representações esquemáticas dos sistemas de aplicação de

pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.). Em tais figuras considere-se que

a) “P
e
” e “P

d
” são as notações gráficas das pressões, respectivamente, estática (1.2.1. e 1.2.1.4.) e

dinâmica;
b) a representação gráfica dos estojos (1.3.1.) é evidente nos desenhos das mesmas;
c) os tubos representados acima do estojo do tanque são o abastecedor e o respiro (1.3.13.) e o repre-

sentado abaixo é o pescador;
d) o tubo pescador é apresentado obstruído no intuito de representar a resistência ao escoamento

oferecida pelo motor; e

e) supõe-se que P
d
> P

e
.

f)     o “redutor de pressão dinâmica” (vide 5.2.5.) não está representado nos desenhos.

1.6.2. Conceito de plano de pressões
A superfície livre do combustível (1.2.1.4.), ou o plano no interior da massa do mesmo, perpendi-

cular à aceleração resultante, “6a
r
” (P.2.3., §3º), que tem a mesma pressão em todos os seus pontos

(princípio de fluidostática). Nas figs. 26., 27., 27.1., 28. e 29. as pressões indicadas junto aos traços dos
planos de pressões — com as notações “ P

d
”, “ P

e
”, “ P

d
+ P

e
”, e “ P

d
! P

e
” — são as dos mesmos, para o

caso.

1.6.3. O sistema duplofluxo diferenciado
O sistema de aplicação de pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) mais facilmente

inteligível em que tal pressão age diretamente sobre a superfície livre do combustível, e os dois tubos,
abastecedor (1.3.13.) e respiro, passam a ser ventores (1.3.14.) como se pode depreender do esquema da
fig. 26.. Este sistema corresponde ao tradicional tanque “simples”.

1.6.4. O sistema unifluxo
Este sistema (unifluxo, em inglês: “uniflow”) de uso corrente pelos aeromodelistas de todo o

mundo é considerado como o único que, entre tentativas das mais variadas, alguma vez deu resultado
satisfatório. Tal sistema está implementado em um tanque de combustível (fig. 01.2.) quando a pressão
dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) age em apenas uma parte da superfície livre do fluido, estando a
restante confinada entre as paredes de tal reservatório, fazendo com que, após a fase de adaptação,
referida na parte 1.2.1.6., a pressão em determinado plano no espaço interior do tanque (1.3.3.), que
contém o pé (1.3.16.) do tubo “ventor” (1.3.14.), se mantenha constante e na magnitude da considerada
pressão dinâmica em praticamente todo o tempo correspondente ao consumo total do combustível, até
que a referida superfície livre (1.2.1.4.; e 1.6.2.) encontre tal plano. É necessário, entretanto, para que se
estabeleça o funcionamento do sistema unifluxo nos tanques aferidos (P., §1º), de tubulação convencional,
não alternativa, como mencionado na parte 1.6., §2º, a obstrução do tubo respiro (1.3.13.), para todo o
período de vôo, após o abastecimento, e o tubo abastecedor passa a ser o “ventor”, como se pode depreender
do esquema das figs. 27. e 27.1..

1.6.5. O sistema duplofluxo equivalente
Este sistema tem funcionamento barológico (1.6., §2º) idêntico ao do unifluxo (1.6.4.), com a

diferença mecânica dos dois tubos, abastecedor e respiro (1.3.13.), passarem a ser “ventores” (1.3.14.) e
nisso se “eqüivalerem”, daí o nome. O tanque com tal sistema implementado “eqüivale”, portanto, a outro
com sistema unifluxo — outro aspecto que motivou o nome — porém com a vantagem de não ter a
necessidade da morosa obstrução de um dos tubos para estabelecer-se o seu funcionamento, como se
pode depreender do esquema da fig.28..

1.6.6. O sistema duplofluxo semi-equivalente
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Este sistema funciona como duplofluxo equivalente (1.6.5.) até o consumo de parte do volume do
tanque e depois como duplofluxo diferenciado (1.6.3.) até o final, como se pode depreender do esquema da
fig. 29..

1.6.7. Observações referentes aos sistemas de aplicação de pressão dinâmica
Observar que, nos casos das partes 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. e , respectivamente, figs. 27., 27.1.,

28. e 29., levando-se em conta que, em cada de tais casos, a pressão estática, “ P
e
”  (1.2.1.; e 1.2.1.4.),

no plano de pressões (1.6.2.) ao(s) pé(s) (1.3.16.) do(s) tubo(s) ventor(es) (1.3.14.), é função direta da
altura fluidostática, “d ” (1.2.1.4.), “ ”, para uma aceleração resultante, “6a

r
” (P.2.3., §3º), consi-

derada, à medida que o combustível escoa pelo tubo pescador (1.3.13.) a citada altura fluidostática, “d ”,
diminui, consequentemente “ P

e
”  também diminui, e há pelo(s) pé(s) do(s) tubo(s) ventor(es) a(s) “borbulha(s)”

constante(s) de ar atmosférico à pressão dinâmica, “ P
d
”  (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), até a superfície

livre (1.2.1.4.; e 1.6.2.) do combustível, de modo que a pressão de ar no interior do tanque aumenta (pois
“ P

e
”  diminui), sendo que a soma de tal pressão de ar assim aumentada com “ P

e
”   diminuída fica sempre

constante e igual a “ P
d
” , “ FR:< P

d
! P

e DB + P
e
= P

d LX ”.

1.7. Seções isobáricas
              É importante observar-se aqui que não se considera os efeitos do “redutor de pressão dinâmica”
(vide 5.2.5.) para os calculos apresentados nas  seções 1.7.n..

1.7.1 . Conceito de seção isobárica
A seção teórica (1.2.2.3.) de determinada variedade (categoria) (vide 2.1.) de tanques aferidos

(P., §1º) para V.C.C. (P.1.2.) na qual as alturas/profundidades fluidostáticas, “d ” (1.2.1.4.), consideradas,
“d

m
” e “d

n
”  (1.4.2.2., item “d”), produzem pressão estática, “P

e
” (1.2.1.; e 1.2.1.4.), igual à pressão dinâmi-

ca, “P
d
” (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), para a velocidade tangencial característica, “V ” (1.2.; e 1.4.1., §1º,

tabela 1.), de tal variedade.

1.7.2. As dimensões das seções isobáricas das diversas categorias

1.7.2.1. Considerações gerais sobre seções isobáricas
Considera-se

a) a densidade do ar como
      λ = 1,225kg/m

3
 (massa/volume);

b) a massa específica do álcool metílico como
      µ

a
= 80,000kg/m

3
;

c) a massa específica do óleo de rícino como
      µ

o
= 98,000kg/m

3
;

d) consequentemente dos itens “b” e “c”, a massa específica do combustível “4X1” como
      µ

c
= 0,800 H 80,000 + 0,200 H 98,000 ~= 84,000kg/m3; e

e) a equação da pressão dinâmica, “P
d
” (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), para até aproximadamente

300,000m acima do nível do mar, como

P
d
=&1,6

V&7

2

0& ,                                                                   (61.1; 65.1),

onde as unidades das velocidade característica, “V ” (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela1.), são “m/seg ” e a pressão
dinâmica , “P

d
”, é dada em “N/m2 ” (Newtons por metro quadrado).

1.7.2.2. Magnitudes das alturas fluidostáticas, “d
i 0
”, nas seções isobáricas para as di-

versas categorias
Lembrando que , na determinação das seções aferidas teóricas (1.2.2.3.), o valor da altura

fluidostática “d
m
/ d

0
” (1.4.2.2., item “e”) — do ângulo de declividade de cabos “α

m
/ α

0
= 0,000º ” (1.4.2.1.,

§2º; e 1.4.1., §1º, tabela 2) — é adotada adimensional e unitária, que as demais medidas de tais seções
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ficam referidas (proporcionais) a tal magnitude de “d
0
”, recebendo o acréscimo percentual que este receba,

e que as seções isobáricas (1.7.1.) são seções aferidas, calcula-se, pela referida proporcionalidade, todas
as dimensões de tais seções isobáricas para as diversas categorias através da determinação da altura

fluidostática “d
i0
/ d

m
” (1.4.2.2., item “d”), diferente da unidade, dimensionada em centímetros e sempre

para o referido ângulo “α
m
/ α

0
=0,000º ”.

Sendo “∆P
i
” a diferença de pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) na profundidade fluidostática

considerada, “d
i0
”, de quando o tanque de seção isobárica totalmente cheio para quando totalmente vazio,

de acordo com o conceito de tal seção, tem-se que

∆P
i
= P

d  
, (62.1),

onde ∆P
i
= µ

c  
H -6ar 0- H d

i0
 , (63.1),

-6ar 0- = r
&&(l&+l
&

0&)2

V&4

&&cos
&&2&&α&0

&+&-6g -&2  ,                                          (11.1; 64.1), e

P
d
=&1,6

V&7

2

0& ,                                                                   (61.1; 65.1),

sendo que em tais relações “µ
c
= 84,000kg/m

3
” é a massa específica do combustível “4X1” (1.7.2.1., item

“d”); “6a
r 0

” (P.2.3., §3º) é a aceleração resultante para a velocidade característica , “V” (1.2.; e 1.4.1., §1º,
tabela 1.), da categoria em questão e para ângulo de declividade de cabos, “α

m
/ α

0
= 0,000º ” (da altura

fluidostática “d
m
/ d

0
= 1,000” -- 1.4.2.2., item ”d”); “P

d
” é a pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.)

na citada velocidade característica , “V ”; ”l ” é o comprimento dos cabos de comando (P.2.1., §2º, item “a”);
“l

0
” é o comprimento do braço do piloto (P.2.1., §2º, item “c”); e “6g ” é a aceleração da  gravidade (P.2.3.,

§3º).
Fazendo-se as substituições entre as relações (62.1), (63.1), (15.1) e (61.1) obtém-se a expressão de “d

i0
”,

em unidades do sistema M.K.S., como sendo

d
i0

=&
140
&

,28
&

0
&&
r
&&
&
292

&&&
V 2

&V 4&
,4&10&&
&

+
&&

96
&&

,
&
2
&

36
&& , (66.1),

onde ( l + l
0
) = 17,100 m (fig. 01.1.); α

0
= 0,000 º ; e -6g - = 9,812 m/seg

2
.

Pela relação (61.1), a magnitude de “d
i0

” para a categoria
a) de acrobacia (1.4.5.1.), com velocidade característica
     V = 80 km/h = 22,222 m/seg, é

d
i0

=&
140
&

,28
&

0
&&
r
&&
&( 2

( 2
2

2

9

&
2

&,
&2,2

22

&&2
,4&
&2

2

10&
)&

2

)4&
+
&&

96
&&

,
&
2
&

36
&& = 0,115 m ,

          ∴ d
i0

=11,500 cm ;

b) de escala (1.4.5.4.), com velocidade característica

     V = 95 km/h = 26,389 m/seg ,
     d

i0
=11,900 cm ;

c) de combate lento (1.4.5.2.), com velocidade característica

      V = 110 km/h = 30,556 m/seg ,
     d

i0
=12,000 cm ;
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d) de combate rápido (1.4.5.3.), com velocidade característica

      V = 140 km/h = 38,889 m/seg ,
     d

i0
=12,100 cm ;

e) de corrida (1.4.5.5.), com velocidade característica
      V = 160 km/h = 44,444 m/seg ,

     d
i0

=12,100 cm ; e

f) de velocidade (1.4.5.6.), com velocidade característica

     V = 180 km/h = 50,000 m/seg ,
     d

i0
=12,200 cm .

1.7.3. Conclusões a respeito de seções isobáricas
Pode-se observar que, para aeromodelos (P.1.1.) V.C.C. (P.1.2.) usuais, os valores de “d

i0
”, pelos

cálculos da parte 1.7.2.2., §1º, podem ser considerados constantes e iguais ao valor arredondado de
12,000 cm. Se os sistemas de aplicação de pressão dinâmica implementados nos tanques aferidos (P.§1º)
forem os unifluxo (1.6.4.), ou os duplofluxo equivalente (1.6.5.), só estes, e as seções forem isobáricas
(1.7.1.), ter-se-á tanques de  seções aferidas teóricas, definidas na parte 1.2.2.3., com, todas as suas
dimensões que são referidas a “d

0
”, adimensional e unitário (1.4.2.2., item ”e”), multiplicadas por 12,000cm,

o que produziria dimensões incompatíveis com o tamanho dos citados aeromodelos usuais. O “redutor de
pressão de dinâmica” (vide 5.2.5.), lembrado na parte (1.7.), tem por função dinimuir estas dimensões
proporcionando-as à pratica por fazer com que a pressão “Pd” (1.7.2.1.e 1.7.2.2.) atuante no interior do
reservatório passe à magnitude “Pdm” (vide 5.2.5.) menor, que influi, observe-se, no equacionamento da
parte 1.7.2.2.. Note-se que é favor da eficiência que se empregue somente uma parte de uma sessão
isobaríca mais ou menos reduzida pelo efeito do “redutor” em vez do todo.  Resta identificar-se, portanto,
que medidas da seção projetada para emprego em certa categoria (variedade) (2.1.) de V.C.C., parte de
área tal seção projetada da seção aferida isobárica de tal categoria, devem remanescer de tal seção
isobárica consignados ou abrangidos em favor da citada eficiência. E são os lados da referida seção
(1.3.9.; e 1.3.10.) projetada para emprego que deverão estar inscritos na seção teórica isobárica da variedade
em questão, e os ângulos internos, “δ

1
”, “δ

2
”, “δ

3
” e “δ

4
” (1.4.3., §7º, item “c”), que poderão ter magnitudes

iguais ou menores que as definidas para as seções teóricas de tal variedade. Observe-se que, de quando
o vôo à máxima altura (1.4.1., §1º, tabela 2.) da categoria em questão, se as magnitudes dos referidos
ângulos internos, “δ

n
”, da parte externa do tanque (1.3.5.) empregado forem maiores que os da seção

teórica de tal categoria, haverá “empoçamentos” de combustível nas partes superior e inferior (1.3.4.) de tal
reservatório, respectivamente, se o vôo for de “dorso” (1.4.; e 1.4.3., §1º) ou “normal”, e se  as magnitudes
maiores forem na parte interna do referido tanque, haverá mudanças de posição da superfície livre (1.2.1.4.;
e 1.6.2.) do combustível, com o consequente aumento da altura fluidostática (1.2.1.4.), da metade da
altura de tal tanque (1.3.8.) para a sua parte superior ou inferior, respectivamente, se o vôo for “normal” ou
“de dorso”. O referido “empoçamento” produz o engodo do combustível “terminando” no vôo alto quando na
realidade isto não está ocorrendo, e a variação da altura fluidostática causa incontrolada  variação de
pressão de entrada no “ponto crítico” (1.2.1.5., §1º) do carburador do motor.
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CAPÍTULO 2
O OBJETO DOS TANQUES AFERIDOS

2.1. Definição do objeto dos tanques aferidos
É a concretização do gênero criado oferecido à vista, apresentado de maneira qualitativa em

suas espécies (vide 2.2.) e, subdivisões destas, variedades (categorias) ( vide 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.), não,
porém, tipos (o tipo é dado pelo volume do tanque).

2.2. As espécies de tanques aferidos
O gênero “tanques aferidos“ (P., §1º) se subdivide em três espécies, ditas uma “primitiva” e duas

desta “derivadas”, a saber:
a) a espécie primitiva dos tanques aferidos “elípticos-prismáticos-parabólicos-losânguicos”, denomi-

nados tanques ”CARAMBOLA” (figs. 45., 46., 47., 48., 49. (estojo aferido), 50., 51., 52., 53., 54., 55.
e 56.);

b) a espécie derivada dos tanques aferidos “prismáticos-hexagônicos”, denominados tanques “FAVO”
(figs. 59., 60., 61. e 62.); e

c) a espécie derivada dos tanques aferidos “prismáticos-paralelogrâmicos”, denominados tanques
“ESCONSO” (figs. 65., 66., 67., 68. e 69.).

Os primeiros termos dos nomes citados nos itens “a”, “b” e ”c” designam as formas em que se
apresentam os volumes, somente ou com configurações laterais (vide 2.3.1. e 2.3.2.) dos tanques, e os
últimos, as formas das seções transversais (1.3.7.) utilizadas, que por serem basicamente “primitivas“, as
losânguicas, e ”derivadas” (1.5.; e 1.5.2.) as demais, assim caracterizam as espécies dos tanques porta-
dores, a menos, como exceção, dos tanques carambola das categorias de corrida (1.4.5.5.) e de velocida-
de (1.4.5.6.) de seções losânguicas assimétricas (1.5.1.) que são derivadas.

2.2.1. A espécie primitiva dos tanques aferidos elípticos-prismáticos-parabólicos-
losânguicos, denominados tanques “CARAMBOLA”

Esta espécie de tanques aferidos (P. §1º), de estojos (1.3.1.) aerodinâmicos e de seções trans-
versais (1.3.7.) losânguicas (1.4.4.), existe nas variedades de acrobacia (1.4.5.1.) (figs. 45, e 46.), comba-
te lento (1.4.5.2.) (fig.47.), combate rápido (1.4.5.3.) (figs. 48. e 49., estojo aferido) e escala (1.4.5.4.) (fig.
50.), sendo as seções transversais para estas somente nas formas simétricas, corrida (1.4.5.5.) e veloci-
dade (1.4.5.6.) (não programados tanques para a categoria de velocidade, sendo empregados para esta os
tanques de corrida), sendo as seções para estas nas formas “simétricas” (figs. 51., 52. e 53.) e, como
exceção da condição de espécie primitiva, também “assimétricas” (1.5.1.) (figs. 54., 55. e 56.), subdividida
cada citada variedade somente “simétrica” em vários tipos de reservatórios, e cada da restante, a
“assimétrica”, em alguns tipos, sendo os referidos tipos de tais reservatórios, cada um em sua individuali-
dade, definidos por um dos volumes de tanque utilizados (vide quadro de classificação dos tanques aferi-
dos).

2.2.2. A espécie derivada dos tanques aferidos prismáticos-hexagônicos, denominados
tanques “FAVO”

Esta espécie de tanques aferidos (P., §1º), de estojos (1.3.1.) prismáticos e de seções transver-
sais (1.3.7.) hexagônicas (1.5.2.), existe nas variedades de acrobacia (1.4.5.1.) (não programados tanques
para tal categoria), combate lento (1.4.5.2.) (fig. 59.), combate rápido (1.4.5.3.) (figs. 60. e 61., esta de
tanque com domo de pressão estática — vide 5.2.4. — que, por conveniência, é empregado precípuamente
em acrobacia) e escala (1.4.5.4.) (fig. 62.), sendo as seções transversais para todos na forma “simétrica”
com vários tipos definidos pelos volumes de tanque à semelhança dos tanques carambola (2.2.1.) (vide
quadro de classificação dos tanques aferidos).

2.2.3. A espécie derivada dos tanques aferidos prismáticos-paralelogrâmicos, denomi-
nados tanques “ESCONSO”

Esta espécie de tanques aferidos (P., §1º), de estojos (1.3.1.) prismáticos e de seções transver-
sais (1.3.7.) paralelogrâmicas (1.5.2.), existe nas variedades de corrida (1.4.5.5.) e velocidade (1.4.5.6.)
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(não programados tanques para a categoria de velocidade, sendo empregados para esta os tanques de
corrida) (figs. 65., 66., 67., 68. e 69.), sendo as seções transversais para ambas nas forma ”assimétrica”
com alguns tipos definidos pelos volumes de tanque à semelhança dos tanques carambola (2.2.1.) (vide
quadro de classificação dos tanques aferidos).

2.3. Configurações laterais dos estojos dos tanques aferidos

2.3.1. Definição de configurações laterais de estojos de tanques
As configurações laterais dos estojos dos tanques se definem pelos contornos e, dentro destes,

linhas, constituídos, respectivamente, pelas superfícies e arestas geradas pelas translações de polígonos
planos, identificados nesta obra com seções aferidas (1.2.2.3.), cujas dimensões (e até formas em casos
extras) poderão alterar-se no decurso de tais translações, ao longo de retas paralelas às suas normais,
convencionalmente tais retas os eixos dos “z” (P.2.2.), vistos tais contornos e linhas segundo as direções
dos eixos, ou dos “x”, ou dos “y”, ambos os eixos, juntamente com os citados eixos dos “z”, constituintes
do já definido sistema de eixos ortogonais, “0xyz”, orientador geométrico dos tanques em questão.

2.3.2. Configurações laterais primárias de estojos de tanques
Configurações que podem constituir ou integrar conjuntamente configurações laterais de tan-

ques (2.3.1.), e se resumem, nesta obra, de maneira qualitativa, nas configurações da fig. 31., em curvas
convexas, e da fig. 32., em retângulos.

2.4. Descrição qualitativa dos estojos dos tanques aferidos

2.4.1. Os estojos dos tanques aferidos elípticos-prismáticos-parabólicos-losânguicos,
os tanques CARAMBOLA

O termo “elíptico” do nome desta espécie (2.2.) de tanques é conferido pelo fato segundo o
qual as partes anteriores (1.3.6.) dos estojos (1.3.1.) dos mesmos (figs. 45., 46., 47., 48., 49. (estojo
aferido), 50., 51., 52., 53., 54., 55. e 56.) correspondentes a trinta por cento dos comprimentos, “C

c
”

(subíndice “c” de “carambola”), das cordas longitudinais (1.3.12.) a menos de 0,400 unidades métricas —
0,300 ( C

c 
! 0,400 ) unidades métricas —, os segmentos “C

c3
” de tais cordas, tem configurações laterais

(2.3.1.) compostas por “quartos” de elipse — partes de elipses compreendidas entre dois semi-eixos
consecutivos —, o termo “prismático”, porque as partes dos estojos correspondentes aos segmentos
“C

c2
”, adjacentes aos referidos “C

c3
”, ambos das cordas longitudinais, de magnitudes das 0,400 unidades

métricas citadas, tem configurações laterais retangulares, o termo “parabólico”, porque as partes de “C
c1

”
(vide 2.4.1., §2º ,1ª observação), restantes, dos estojos, tem configurações laterais compostas por ramos
finitos de parábolas — segmentos de parábolas em que um dos pontos extremos são os vértices das
mesmas — e o termo “losânguico” refere-se às seções transversais (1.3.7.) utilizadas que são as losânguicas
(assemelhadas a losango) (1.4.4.; 1.5.1. e figs. 18. e 19.). Os “quartos” de elipse configurantes de tais
estojos tem centros identificados em posição com as projeções ortogonais segundo os eixos coordena-
dos, do sistema “0xyz” (P.2.2.) orientador dos tanques, ou dos “y”, ou dos “x”, respectivamente, sobre os
planos, ou “xz”, ou “yz”, dos pontos extremos dos segmentos “C

c3
” das cordas longitudinais, adjacentes

aos segmentos “C
c2

”, tem uns dos semi-eixos, os semi-eixos “a”, identificados em posição e grandeza
com as projeções ortogonais, segundo os citados eixos e sobre os citados planos, dos referidos segmen-
tos “C

c3
” das cordas longitudinais, e os outros semi-eixos, os semi-eixos “b”, identificados, igualmente em

posição e grandeza, com as projeções ortogonais, segundo e sobre tais eixos e planos, dos segmentos
compreendidos entre os pontos de abcissas de magnitudes “C

c3
” das citadas cordas longitudinais, a

contar estas abcissas dos extremos anteriores (1.3.6.) dos tanques, e um dos quatro vértices das seções
transversais (figs. 18. e 19.) em tais abcissas — vértices, ou superiores, ou inferiores, ou internos, ou
externos, correspondentemente às partes de mesmo nome dos tanques (1.3.4. e 1.3.5.) — com as mag-
nitudes “A

c
” (fig. 18.), se as referidas projeções forem segundo os eixos dos “y” e as partes dos tanques

consideradas forem as internas (1.3.5.), sendo internos os citados vértices, com as magnitudes igualmen-
te “A

c
”, e, eventualmente sobrepostas, “A

c
+ A

c0
”, para os casos de seções assimétricas (1.5.1. e fig. 19.),

se as projeções forem segundo os mesmos eixos (dos “y”) e as partes forem as externas (1.3.5.), sendo,
respectivamente, externos e superiores os citados vértices, e com as magnitudes “B

c
”, se as projeções

forem segundo os eixos dos “x” e as partes, ou superiores (1.3.4.), ou inferiores, sendo, respectivamente,
os vértices, ou superiores, ou inferiores (quartos de elipse simétricos ou “meias elipses”). Analogamente
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e respectivamente, segundo os citados eixos projetantes, sobre os citados planos de projeção e quanto às
partes de tanques e de vértices de seções transversais, como nos casos de quartos de elipse, os retângu-
los configurantes tem uns dos lados menores identificados em posição e grandeza, sendo esta 0,400
unidades métricas, com as projeções dos referidos segmentos “Cc2”, e os lados maiores, sendo “Cc3”, para
uns dos lados, e “Cc2 + Cc3” para os outros, as magnitudes das referidas abcissas sobre as cordas longitu-
dinais, em posição e grandeza com as projeções de magnitudes “Ac”, ”Ac”, e, eventualmente sobrepostas,
“Ac + Ac0”, e “Bc”. As parábolas dos ramos finitos configurantes são do 2º grau e, mantendo-se a analogia
e a respectividade quanto aos eixos projetantes, planos de projeção, partes consideradas de tanques e de
vértices de seções transversais, tem seus eixos (não confundir com eixos coordenados) identificados em
posição às perpendiculares às projeções das cordas longitudinais nos pontos com as referidas abcissas
de magnitudes “Cc2 + Cc3“ em tais projeções, sendo que a tais pontos são identificadas as origens, “0 ”, dos
sistemas  de eixos orientadores das parábolas em questão (se identifica tal sistema com o sistema de
eixos orientadores dos tanques obrigatoriamente só em direção), tem seus vértices identificados às proje-
ções dos citados vértices das seções transversais em tais abcissas “Cc2 + Cc3”, e, consolidadas todas as
identificações, tem as pertinências dos pontos extremos posteriores (1.3.6.) das projeções de tais cordas
longitudinais, sendo que terão sempre estes pontos e os referidos vértices, nos então identificados siste-
mas de eixos coordenados de tais parábolas dos ramos finitos configurantes, respectivamente, por abcissas
as magnitudes “Cc1” e zero e por ordenadas zero e as magnitudes “Ac”, ”Ac”, e, eventualmente sobrepos-
tas, “Ac + Ac0”, e “Bc”.

Observações importantes que aqui devem ser feitas se referem, a primeira ao fato que os estojos
dos tanques aferidos (P., §1º) carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) em todos os seus elementos são
considerados divididos em “partes de C

c1
”, “partes de C

c2
” e “partes de C

c3
” por dois planos perpendiculares

às citadas cordas longitudinais, nas abcissas “C
c1

”, referidas aos extremos posteriores de tais cordas, um
de tais planos, e nas abcissas “C

c1
+ C

c2
”, outro, e a segunda de tais observações, que as configurações

laterais das partes de “C
c1

” e de “C
c3

” dos estojos de tais tanques aferidos foram concebidas nas citadas
formas, parabólicas e elípticas, no intuito de conferir funcionamento aerodinâmico nos mesmos, e as
partes de “C

c2
”, de configurações laterais retangulares portanto já planificadas, de possibilitar a continuida-

de das superfícies das faces (1.3.2.) dos estojos de tais reservatórios, tanto nas formas planificadas,
“desenvolvidas”, quanto nas formas pró-volume, “montadas”.

2.4.2. Os estojos dos tanques aferidos prismáticos-hexagônicos e prismáticos-
paralelogrâmicos, respectivamente, os tanques FAVO e ESCONSO

O termo “prismático” do nome  destas espécies (2.2.) de tanques, figs. 59., 60., 61., 62.,
tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), 65., 66., 67., 68. e 69., tanques esconso (2.2., §1º, item “c”; e
2.2.3.), é conferido pelo fato segundo o qual as mesmas tem configurações laterais (2.3.1.) retangulares e
os termos “hexagônico” e “paralelogrâmico”, porque suas seções transversais (1.3.7.) são assemelhadas,
respectivamente, a hexágono e a paralelogramo. Os retângulos configurantes de tais estojos tem dois
lados paralelos, comumente os lados maiores, identificados em posição e grandeza, sendo tal grandeza a
profundidade, “C ” (1.3.11.), com as projeções segundo os eixos coordenados (P.2.2.), ou dos “y ”, ou dos
“x ”, respectivamente, sobre os planos, ou “xz ”, ou “yz ”, das arestas dos referidos estojos, e os outros dois
lados paralelos, por exclusão os lados menores, identificados com segmentos correspondentes a lados
das seções transversais nas projeções destas, sendo tais seções das partes anteriores (1.3.6.) e posteri-
ores dos tanques, segundo os citados eixos e sobre os citados planos, com as magnitudes, designativas
de retângulos configurantes distintos, para tanques prismáticos-hexagônicos, os tanques favo, “A

f
“ e “A

f1
”

(fig.20.), em projeções segundo os eixos dos “y ”, e “B
f
” em projeções segundo os eixos dos “x ” e para

tanques prismáticos-paralelogrâmicos, os tanques esconso, “A
c0

”, “A
c1

” e “A
c2

” (fig. 21.), e sobrepostos
“A

c3
” e ”A

c4
”, em projeções segundo os eixos dos “y ”, e “B

c
“, em projeções segundo os eixos dos “x ”.

2.5. As tubulações convencionais e alternativas
As tubulações (1.3.1.) definidas como convencionais são as dos tanques apresentados nas figs.

45., 47., 48., 50., 51., tanques carambola (2.2., §1º, item ”a”; e 2.2.1.), 59., 60., 61. e 62., tanques favo
(2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), precípuamente estas descritas nesta obra nas partes seguintes, e como
alternativas as dos demais tanques ,ou seja, o tanque carambola da fig. 46., com “tubulação alternativa
(T.A.) de nº 00”, cuja sigla fica “T.A. 00” (vide parte 2.8.) o da fig. 49. (estojo aferido), e os das figs. 52. (T.A.
40), 53. (T.A. 41), 54. (T.A. 42), 55. (T.A. 43) e 56. (T.A.  44), e os tanques esconso das figs. 65. (T.A. 42),
66. (T.A. 43),  67. (T.A. 45), 68. (T.A. 46) e 69. (T.A. 44), que são considerados assim por não se ajustarem
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totalmente às referidas descrições de tubulações apresentadas e, com exceção do “estojo aferido” (vide
5.1.2. e fig. 49.), são idealizadas no intuito de gerar condições favoráveis de posicionamentos de tubula-
ções tanto para implementação dos dispositivos funcionais alternativos (vide 5.1.), as válvulas de abasteci-
mento, fig. 72., válvula simples, para os tanques apresentados nas figs. 55., 66. e 68., e fig. 73., válvula
com via de pressurização — pressurização: aplicação no tanque de pressão dinâmica (1.2.1., 1.2.1.3. e
1.2.1.4.1.) produzida no cárter do motor — para os tanques apresentados nas figs. 56. e 69., quanto em
forma simplificada e adequada para, sem qualquer emprego de válvulas, porém com obstrutor, captação de
pressão dinâmica do escape do motor em um só tubo, como no tanque carambola apresentado na fig. 46.,
e sem qualquer emprego também de obstrutores, captação de tal pressão em um ou dois tubos (abastecedor
e/ou respiro), tanto do vento relativo (1.2.1.), como nos tanques carambola apresentados nas figs. 52. (um
tubo) e 54. (dois tubos) e esconso nas figs. 65 e 67. (dois tubos), quanto do cárter do motor, como no
tanque carambola apresentado na fig. 53. (um tubo).

Nota: Os cárteres dos motores especificamente de dois tempos e os dispositivos de escape, os
modernos “abafadores” (em inglês, “mufflers”) e pipas de ressonância de todo o tipo que implementam os
motores em geral para aeromodelos (P.1.1.), tem indicados, e muitas vezes até insertados, pelos fabrican-
tes pontos em seus corpos de posições adequadas para tomadas de pressão, respectivamente tal pres-
são, da “fase de compressão do cárter” dos citados motores dois tempos e do fluxo de escape dos
motores em geral para aeromodelos. É opinião de muitos aeromodelistas que as pressões obtidas de tais
fontes oferecem maior “regularidade” e “sintonia” de magnitude, e para aplicá-las no tanque alternativamen-
te à pressão oriunda do vento relativo basta estender-se uma mangueira de uso comum em aeromodelismo
com suas extremidades acopladas, uma num dos referidos insertos, e outra no bocal (1.3.15.) do tubo
ventor (1.3.14.) do reservatório. Convém lembrar que se determinado dispositivo de escape possui mais de
um inserto, deve-se captar pressão do que se julga mais conveniente e obstruir-se os outros.

2.6. Descrição qualitativa dos posicionamentos relativos dos bocais, dos pés e das con-
formações das tubulações convencionais dos tanques aferidos

Para os casos de tubos pescador (1.3.13.), o único critério de posição que existe é em relação
aos seus pés (1.3.16.) e trata de evitar, de quando os aeromodelos (P.1.1.) parados no solo ou em vôo,
eventuais falhas nos abastecimentos dos motores.

Para os casos de tubos abastecedor e respiro, as posições relativas de seus bocais (1.3.15.) e
pés são definidas segundo três critérios distintos de posicionamento cujos resultados se sobrepõem. O
primeiro critério trata da garantia dos abastecimentos plenos dos reservatórios, o segundo, de evitar os
“derramamentos fora” do combustível de quando os aeromodelos parados no solo ou em vôo, e o terceiro,
de implementar os sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.), específicos para os tanques em
questão. Para garantir esta tríplice função de tais tubulações é preciso que se verifiquem concomitantemente
nas mesmas aos quesitos relatados a seguir.

2.6.1. A direção e sentido dos bocais dos tubos abastecedor e respiro
Como foi aludido na parte 1.2.1.3., existe a escolha, considerada consensual, da captação de

pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) definitivamente positiva do vento relativo (1.2.1.) e adotou-
se, como medida adequada para a obtenção do pretendido efeito, a conformação dos tubos abastecedor e
respiro (1.3.13.) com os bocais (1.3.15.) voltados para as partes anteriores dos tanques (1.3.6.) de modo
que seus planos fiquem perpendiculares à direção de tal vento.

2.6.2. O posicionamento relativo dos bocais e pés dos tubos abastecedor e respiro em
função dos “derramamentos fora”

2.6.2.1. O posicionamento relativo dos bocais dos tubos abastecedor e respiro em fun-
ção dos “derramamentos fora”

Considera-se nesta parte, a favor da segurança, o coeficiente de viscosidade do combustível,
“ν ”, como sendo zero, “ν = 0 ”, e que não há nenhum atrito, portanto o bocal (1.3.15.) e o pé (1.3.16.) de um
mesmo tubo em questão não poderão estar simultaneamente abaixo do plano de pressões de combustível
(1.6.2.) em nenhuma situação, tanto com os aeromodelos (P.1.1.) parados no solo quanto em vôo. Em
caso contrário haverão derramamentos, até porque, em tal condição de “ν = 0 ” e atrito nulo, o combustível
não “se segura” no interior dos corpos dos tubos (1.3.17.).

Observe-se a vista frontal da fig. 30., representativa de todos os casos de seções aferidas
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(1.2.2.3.) e de sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.). A seção “IBGL ” é a seção aferida
paralelogrâmica teórica primitiva (1.4.2.1., §2º; e 1.4.3., §2º) de uma certa variedade (2.1.) de tanques,
com seus lados (1.3.9.) e ângulos internos “δ ” (1.4.3., §7º, item “c”), considerada como “isobárica” (1.7.1.)
para fins didáticos pois que para além das dimensões de tal seção de improvável emprego os sistemas de
aplicação de pressão dinâmica com exceção do duplofluxo diferenciado (1.6.3.) e duplofluxo semi-equiva-
lente (1.6.6.) tem funcionamento apenas parcial, e a seção “JBHL ”, sobreposta, é a “IBGL ” na situação de
“vôo de dorso” (1.4.; e 1.4.3., §1º). A seção “ABCD ” é uma seção simétrica em relação ao eixo dos “x ”
(P.2.2.), da variedade da “IBGL ”, abrangida em seu contorno e ângulos internos, “δ ”, pelo contorno e
ângulos internos, “δ ”, da seção aferida teórica (1.4.4.) isobárica “MBKL ”, formada esta pela superposição
das duas citadas seções teóricas paralelogrâmicas isobáricas. A seção “FBED” é uma seção assimétrica
em relação ao eixo dos “x ” da variedade da “IBGL ” abrangida por esta em seu contorno e ângulos internos,
“δ ”. O ponto “B ” é comum a todas as seções consideradas. O tubo abastecedor (1.3.13.) hipoteticamen-
te tem quatro pés (1.3.16.) e o tubo respiro, dois, que com o “abrir” e “fechar” conveniente das “válvulas
borboleta”, imaginárias, indicadas no desenho, produzem todos os sistemas de aplicação de pressão
dinâmica (1.6.) possíveis. A título de ilustração as citadas “válvulas borboleta” estão posicionadas no
desenho de tal modo que produzem o sistema unifluxo (1.6.4.) na seção “ABCD ”. Os planos “(a )” e “(a1 )”,
como todos os demais, representados per seus traços, são, respectivamente, os planos limites superio-
res, perpendiculares ao eixo vertical (P.2.2.), ou dos ”y ”, das seções “ABCD ” e “FBED ”. O plano “(c )” é o
plano limite da parte interna (1.3.9.) da seção “JBHL ” que contém o lado “&JB ” da mesma. O plano “(c1)” é
o plano limite da parte interna da seção “IBGL ” que contém o lado “&B&G ” da mesma.

Observe-se a vista lateral da fig. 30.. O plano “( b )” é o plano limite anterior (1.3.5.) do tanque
perpendicular ao seu eixo longitudinal (P.2.2.), ou dos “ z ”, e é destacada a importância do posicionamento
relativo dos bocais e pés da tubulação em detrimento da conformação em si dos corpos das mesmas, que
são representados propositadamente de maneira um tanto “estranha”.

Nota 1: O sistema duplofluxo diferenciado se obtém na fig. 30., vista frontal, quando os lados
“&A&B ” e “&B&C ” da seção losânguica “ABCD ”, abrangida em seus lados e ângulos internos, “δ ”, coincidem,
respectivamente, com os lados “&M&B ” e “&B&K ” da seção losânguica teórica (1.4.4.) “MBKL ”, e o sistema
duplofluxo semi-equivalente, quando não coincidem.

Nota 2: Na prática pode-se adotar posicionamentos outros de bocais que não os convencionados
pois, sempre tendo-se como limite o bom senso para manter-se nível razoável de segurança, pode-se
considerar que
a) o referido coeficiente, “ν ”, na realidade é bem diferente de zero;
b) há atrito e o fluido ”se segura” no interior dos tubos (justifica o caso do tanque apresentado na fig. 53.)
c) sabe-se que a pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) tem magnitudes de três a cinco vezes

(1.7.2.2.) a da estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) portanto, em vôo, o bocal que capta tal pressão tanto do
vento relativo quanto do motor e seus acessórios pode estar situado abaixo do plano de pressões
(1.6.2.) (justifica o caso dos tanques apresentados nas figs. 52., 53., 56. e 69.); e

d) é pouco prejudicial para o desempenho dos aeromodelos (P.1.1.) das categorias (2.1.) V.C.C. (P.1.2.),
com exceção da de corrida (1.4.5.5.), algum pequeno “derramamento fora” de combustível apenas no
momento da decolagem (justifica os casos dos tanques apresentados nas figs. 46. e 52.).

Para suprimir, nas condições estabelecidas nesta parte, os “derramamentos fora” basta que
estejam satisfeitos concomitantemente no tanque as exigências das partes seguintes.

2.6.2.1.1. De quando os aeromodelos parados no solo
Para evitar os derramamentos (2.6.2.1.) de quando os aeromodelos (P.1.1.) parados no solo e

em virtude dos eventuais manuseios feitos pelos usuários, os bocais (1.3.15.) dos tubos abastecedor
(1.3.13.), exceto no caso da seção “FBED ” com o pé de tal tubo no vértice “F ” (considerar 2.6.2.1., §1º),
devem ficar acima das partes superiores (1.3.4.) mais altas dos tanques, como mostra o esquema da fig.
30., vista frontal, plano “(a )”, se as seções (1.3.7.) forem simétricas em relação ao eixo dos “x ” (P.2.2.)
(seção genérica “ABCD ” ), e plano “(a

1
)”, se as seções forem assimétricas em relação ao mesmo eixo

(seção genérica “FBED ”).

2.6.2.1.2. Pelo efeito da aceleração tangencial.
Para evitar os derramamentos que surgem pelo efeito da aceleração tangencial (1.2.1.6., §1º),

paralela aos eixos longitudinais (P.2.2.) dos aeromodelos (P.1.1), máxima no momento da “arrancada” para
a decolagem e que depois, com o aumento da velocidade e consequente aumento de resistência ao
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avanço, desaparece, conforme aludido na parte 1.2.1.6., os planos dos bocais (1.3.15.) dos tubos abastecedor
e respiro (1.3.13.) devem estar em posições que ultrapassem os planos limites das partes anteriores
(1.3.6.) dos tanques, perpendiculares aos eixos dos “z ”, como mostra o esquema da fig. 30., vista lateral,
plano “(b ) ”.

2.6.2.1.3. De quando os aeromodelos em vôo
Para evitar eventuais derramamentos (2.6.2.1.) de quando os aeromodelos (P.1.1.) em vôo, os

bocais (1.3.15.) dos tubos abastecedor e respiro (1.3.13.) tem posições específicas de acordo com os
sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.).

2.6.2.1.3.1. Para o sistema duplofluxo diferenciado
Os bocais (1.3.15.) dos tubos abastecedor e respiro (1.3.13.) devem ambos se situarem para os

lados internos (1.3.9.) (para o interior do círculo de vôo) dos planos “(c )” e “(c1)”, da fig. 30., vista frontal.

2.6.2.1.3.2. Para o sistema unifluxo
Os bocais (1.3.15.) dos tubos abastecedor (1.3.13.) devem se situar para o lado interno (1.3.9.)

do plano “(c )” da fig. 30., vista frontal, e os bocais dos tubos respiro, que ficam obstruídos (observar parte
1.6.4.), em posição qualquer.

2.6.2.1.3.3. Para o sistema duplofluxo equivalente
Os bocais (1.3.15.) dos tubos abastecedor e respiro (1.3.13.) devem se situar para o lado interno

(1.3.9.) do plano “(c1)” da fig. 30., vista frontal.

2.6.2.1.3.4. Para o sistema duplofluxo semi-equivalente
Idem que para o sistema duplofluxo diferenciado (2.6.2.1.3.1.).

2.6.2.2. O posicionamento relativo dos pés dos tubos abastecedor e respiro em função
dos “derramamentos fora”

Tendo-se como exceção os casos práticos dos tanques das figs. 52. e 53., no que tange a pés
de tubos (1.3.16.), para complementar o que foi disposto na parte 2.6.2.1., é preciso principalmente que se
lembre a afirmativa da citada parte, §1º, “...o bocal (1.3.15.) e o pé de um mesmo tubo, abastecedor ou
respiro, não poderão estar simultaneamente abaixo do plano de pressões de combustível (1.6.2.)...”, e se
tenha como regra geral que para evitar os derramamentos de quando os aeromodelos (P.1.1.) parados no
solo, os pés apenas dos tubos respiro (1.3.13.) devem se situar, nos espaços internos dos tanques (1.3.3.)
nas partes superiores mais altas, junto ao plano “(a )”, para tanques simétricos em relação ao eixo dos “x ”
(P.2.2.), e junto ao plano “(a

1
)”, para tanques assimétricos em relação ao mesmo eixo, como mostra o

esquema da fig. 30., vista frontal.

2.6.3. Os posicionamentos relativos dos bocais dos tubos abastecedor e respiro em
função de variações de pressão dinâmica em virtude de adjacentes perturbações
aerodinâmicas

Para que a incidência do vento relativo (1.2.1.), produtora da pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.;
e 1.2.1.4.1.), no(s) bocal(is) (1.3.15.) do(s) tubo(s) que se transforma(m) em ventor(es) (1.3.14.),  o(s)
tubo(s) abastecedor e/ou respiro, fique isenta de eventuais perturbações geradas pela(s) parte(s) do(s)
corpo(s) (1.3.17.) de tal(is) tubos perpendicular(es) a tal vento é aconselhável prover-se a(s) parte(s) do(s)
corpo(s) do(s) citado(s) tubo(s) contígua(s) ao(s) bocal(is) e paralela(s) ao referido vento de  comprimento(s)
de no mínimo 2,000 cm.

2.6.4. Os posicionamentos relativos dos bocais dos tubos abastecedor e/ou respiro/
ventor(es) em função de eventuais gradientes de pressão dinâmica

Para a minimização de gradientes de pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.) (diferenças
de pressão), tanto entre dois pontos no espaço quanto entre dois instantes num mesmo ponto, que podem
ocorrer no seio do vento relativo (1.2.1.) em torno do aeromodelo à causa de perturbações localizadas do
fluxo de tal vento por motivos vários, e que podem se estabelecer entre os/nos bocais dos tubos (1.3.15.)
abastecedores (1.3.13.) e/ou respiros/ventores dos tanques aferidos (P., §1º) promovendo nos espaços
interiores (1.3.3.) destes circulações de ar ocasionando evasões de combustível, ou tais evasões pela
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pressão acumulada em tais espaços em instante anterior, a medida adotada de direcionamento de bocal(is),
explicada na parte 2.6.1., há que ser acrescida das recomendações de, no caso de tubos abastecedor e
respiro/ventores, mesmo posicionamento relativo e coplanaridade dos bocais, guardando-se, na prática,
entre seus centros uma distância adotada de no máximo 0,800 cm, e em todos os casos distancia-lo(s) da
fuselagem do aeromodelo, no mínimo, em 1,000 cm, como se pode ver, por exemplo, nas figs. 54., tanque
carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) assimétrico, 65. e 67., tanques esconso (2.2., §1º, item “c”; e
2.2.3.), todos os três com sistema de aplicação de pressão dinâmica duplofluxo equivalente (1.6.5.).

Assim, as inconvenientes e prejudiciais perdas de combustível em vôo, muito comuns nas práti-
cas aeromodelísticas de campo, causadas pelo chamado efeito de “sifonamento”, máxime quando das
posições distanciadas e quase aleatórias em relação à direção do vento relativo dos planos dos referidos
bocais, ficam consequentemente também minimizadas.

2.6.5. O posicionamento relativo dos pés dos tubos pescador
Para evitar eventuais falhas nos abastecimentos dos motores durante os vôos pelos

posicionamentos outros das superfícies livres de combustível (1.2.1.4.; e 1.6.2.), não levados em conta
neste trabalho para dimensionamento geral das seções (P.2.3., §3º; e 1.4.), por causa das direções rela-
tivamente diversas da considerada para a aceleração da gravidade, “6g ” (P.2.3., §3º), sempre vertical, de
quando os aeromodelos (P.1.1.) estão em acentuado vôo ascensional ou descencional, os pés (1.3.16.)
dos tubos pescador (1.3.13.) devem se situar nas partes internas (1.3.5.) dos tanques, em posições
eqüidistantes das partes anteriores e posteriores (1.3.6.), na metade das alturas (1.3.8.) e/ou em pontos
pertinentes aos planos limites externos aos estojos (1.3.1.), paralelos tais planos aos eixos dos “z ” (P.2.2.)
dos sistemas “0xyz ”, orientadores de tais reservatórios.

2.6.6. O posicionamento relativo dos pés dos tubos abastecedor e respiro em função
dos efeitos da pressão dinâmica

Nesta parte só é descrito o posicionamento apenas dos pés (1.3.16.) dos tubos abastecedor e
respiro (1.3.13.) nos espaços interiores dos tanques (1.3.3.). Os direcionamentos dos bocais (1.3.15.)
descritos na parte 2.6.1., os seus posicionamentos, na parte 2.6.2.1., e as posições dos pés dos tubos
pescador (1.3.13.), na parte 2.6.5., são aceitáveis para este caso. O sistema duplofluxo diferenciado
(1.6.3.) é implementável com sentido lógico somente em tanques de seções (1.3.7.) simétricas, os favo
(2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e a maioria dos carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.); o sistema unifluxo
(1.6.4.) é implementado em quase todos os tanques carambola, alguns simétricos, outros não, nos favo, e
na maioria dos esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), estes sempre assimétricos; o sistema duplofluxo
equivalente (1.6.5.) é implementado em um tanque carambola assimétrico e em dois esconso; e o sistema
duplofluxo semi-equivalente (1.6.6.) é implementável com sentido lógico somente em tanques favo, simé-
tricos. Com o “abrir” e “fechar” conveniente das válvulas “borboleta” indicadas no desenho da fig. 30. pode-
se produzir o posicionamento relativo dos pés das tubulações (1.3.1.) de cada sistema de aplicação de
pressão dinâmica (1.6.).

2.6.6.1. Para o caso da aceleração tangencial
Para proporcionar no momento da “arrancada” para a decolagem — momento em que a aeronave

(P.1.1.) sai do repouso para o movimento de vôo em que a aceleração tangencial (1.2.1.6., §1º) é máxima,
sendo que logo diminui até desaparecer em virtude do aumento da velocidade e consequente aumento da
resistência ao avanço, conforme aludido nas partes 1.2.1.6. e 2.6.2.1.2. — o máximo gradiente de pressão
estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) entre o pé (1.3.16.) do tubo pescador (1.3.13.), posicionado conforme descrito
na parte 2.6.5., e o ponto crítico (1.2.1.5., §1º), os pés dos tubos abastecedor e respiro devem se situar
junto à parte anterior (1.3.6.) do estojo (1.3.1.) para o caso de tanques prismáticos, os favo (2.2., §1º, item
“b”; e 2.2.2.) e os esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.) e no mínimo possível de afastamento de tal parte
anterior do estojo, ou seja, no máximo na parte de “C

2
” (2.4.1., §2º, 1ª observação) para os tanques

aerodinâmicos, os carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.). O descrito posicionamento de pés, de maneira
análoga ao caso de bocais (1.3.15.)(2.6.2.1.), é adotado concomitantemente aos posicionamentos ineren-
tes aos sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.) apresentados nas partes seguintes.

Observe-se que, no referido momento de “arrancada”, considerando-se a direção da resultante da
soma das acelerações, centrípeta (P.2.3., §3º), praticamente nula, gravitacional (P.2.3., §3º), sempre ver-
tical e constante, e tangencial, máxima, horizontal e em geral de maior módulo que a gravitacional, tal
posicionamento de pés faz com que o tanque considerado funcione barológicamente (1.6., §2º) como se

46O OBJETO DOS TANQUES AFERIDOS



implementado com os sistemas de aplicação de pressão dinâmica ,duplofluxo diferenciado (1.6.3.), para o
caso de tal reservatório ser das espécies, ou favo, ou esconso, e duplofluxo semi-equivalente (1.6.6.), para
o caso de ser da espécie carambola, nos quais tanques com tais sistemas as superfícies livres de com-
bustível (1.2.1.4.; e 1.6.2.), que são, dos quatro sistemas existentes, as que possuem as maiores pres-
sões, respectivamente, figs. 26. e 29., se posicionam “abaixo” do citado ponto crítico.

2.6.6.2. Para o sistema de aplicação de pressão dinâmica duplofluxo diferenciado
Neste sistema (1.6.3.), os pés (1.3.16.) dos tubos abastecedor (1.3.13.) e respiro se situam, nos

espaços interiores dos tanques (1.3.3.), respectivamente, nos pontos mais baixos das partes inferiores
(1.3.4.) e nos pontos mais altos das partes superiores, ambos os considerados pés junto às faces (1.3.2.)
das partes internas (1.3.5.) dos reservatórios. Este sistema, pouco eficiente, não é recomendado para
nenhum tanque, sebem que quando estes implementados com “balões de armazenamento” (vide 5.1.2. e
fig. 49.) tem inevitavelmente funcionamento barológico (1.6., §2º) assemelhado ao do sistema em descri-
ção.

2.6.6.3. Para o sistema de aplicação de pressão dinâmica unifluxo

2.6.6.3.1. Para o caso de tubulações convencionais em tanques simétricos, CARAMBOLA
e FAVO

Para este caso (2.5.) e sistema (1.6.4.), figs. 27., 27.1. e figs. 45., 46. (tanque considerado de
tubulação convencional para este caso), 47., 48., 50., 51., tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.),
59., 60., 61. e 62., tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), os pés (1.3.16.) dos tubos respiro (1.3.13.) se
posicionam, nos espaços interiores dos tanques (1.3.3.), nos pontos mais altos das partes superiores
(1.3.4.) junto às faces (1.3.2.) das partes externas (1.3.5.), e os pés dos tubos abastecedor, tubos estes
que se transformam em ventores (1.3.14.), se posicionam aproximadamente “em linha”, referida ao eixo
dos “z ” (P.2.2.) (em paralelismo a este) dos reservatórios, com os pés dos tubos pescador e guardando
destes distâncias de, no mínimo, 1,500 cm. Para que neste caso de tubulações o sistema unifluxo (1.6.4.)
funcione como tal é preciso que se obstruam após os abastecimentos e para todo o período de vôo os
tubos respiro por meio de dispositivos adequados, chamados, no singular, “obstrutor”, figs. 45.1., 45.3.,
46.1., 46.3., 47.1., 48.1., 50.1 e 51.1., tanques carambola, 59.1., 60.1., 61.1. e 62.1., tanques favo.

2.6.6.3.2. Para o caso de tubulações alternativas em tanques simétricos, CARAMBOLA
Para este caso (2.5.) e sistema (1.6.4.), fig. 27. e figs. 52. e 53., tanques carambola (2.2., §1º,

item “a”, e 2.2.1.), os pés (1.3.16.) dos tubos “abastecedor (1.3.13.) /respiro/ventor(1.3.14.)”, figs. 52.1. e
53.1., se posicionam, nos espaços interiores dos tanques (1.3.3.), aproximadamente “em linha”, referida
ao eixo dos “z ” (P.2.2.) (em paralelismo a este) dos reservatórios, com os pés dos tubos “respiro/abastecedor/
pescador” e guardando destes distâncias de, no mínimo, 1,500 cm.

2.6.6.3.3. Para o caso de tubulações alternativas em tanques assimétricos, CARAMBOLA
e ESCONSO

Para este caso (2.5.) e sistema (1.6.4.), fig. 27. e figs. 55. e 56., tanques carambola (2.2., §1º,
item “a”; e 2.2.1.), 66., 68. e 69., tanques esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), os pés (1.3.16.) dos tubos
“respiro(1.3.13.)/ventor(1.3.14.)” se posicionam, nos espaços interiores dos reservatórios (1.3.3.), nos pon-
tos mais altos das partes superiores (1..3.4.) dos estojos (1.3.1.) e tangentes aos planos paralelos ao eixo
dos “z ” (P.2.2.) que contém pelo menos uma reta geratriz (vide 3.2.3.) das faces (1.3.2.) das partes
superiores externas (1.3.5.) e guardando dos pés dos tubos “abastecedor/pescador” distâncias de , no
mínimo, 1,500 cm.

2.6.6.4. Para o sistema de aplicação de pressão dinâmica duplofluxo equivalente
Neste sistema (1.6.5.), fig. 28. e figs. 54., tanque carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), 65. e

67., tanque esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), ambos de corrida (1.4.5.5.) e velocidade (1.4.5.6.),
apenas em quais categorias (2.1.) tal sistema encontra seu sentido técnico, os pés (1.3.16.) dos tubos
“respiro (1.3.13.)/ventor(1.3.14.)” e dos tubos “abastecedor/ventor”, no espaço interior dos tanques (1.3.3.),
são tangentes aos planos paralelos ao eixo dos “z ” (P.2.2.) que contém pelo menos uma reta geratriz (vide
3.2.3.)das faces (1.3.2.) das partes superiores (1.3.4.) externas (1.3.5.) dos estojos (1.3.1.) dos reservató-
rios, e se posicionam nos pontos mais altos das partes superiores dos referidos estojos, guardando dos
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pés dos tubos “abastecedor/pescador” distância de, no mínimo, 1,500 cm, com os bocais de um e de outro
produzindo divergência de direção de jato de combustível de maneira a evitar durante a operação de abas-
tecimento eventual participação de tal fluido no fluxo do respiro.

2.6.6.5. Para o sistema de aplicação de pressão dinâmica duplofluxo semi-equivalente
Neste sistema (1.6.6.), fig. 29., que é recomendado como opção de praticabilidade mais simples

ao sistema unifluxo (1.6.4.; e figs. 27. e 27.1.) (não se obstrui o tubo respiro — 1.3.13.) somente para
tanques da espécie favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), figs. 59., 60., 61. e 62., apenas nos quais encontra
seu sentido técnico, os pés (1.2.16.) dos tubos “abastecedor” e ”respiro” se posicionam, no espaço interior
dos reservatórios (1.3.3.) junto às faces (1.3.2.) das partes externas (1.3.5.) dos estojos, respectivamente,
nos pontos mais baixos das partes inferiores (1.3.4.) e nos pontos mais altos das partes superiores,
guardando entre si e dos pés dos tubos “pescador” a distância de, no mínimo, 1,500 cm.

2.7. As configurações gerais adotadas para os corpos das tubulações

2.7.1. A configuração geral adotada para os corpos dos tubos abastecedor e respiro
Constitui a configuração geral adotada como convencional para os corpos (1.3.17.) dos tubos

abastecedor (1.3.13.) e respiro os mesmos se estenderem, aproximadamente na parte média de seus
comprimentos, paralelamente unidos, com suas linhas centrais retas e contidas nos panos “xz ” (P.2.2.),
nos tanques das figs. 45., 47., 48., 50., 51., 59., 60., 61. e 62., todos com sistema de aplicação de
pressão dinâmica unifluxo (1.6.4.) — os demais tanques são de tubulações alternativas (2.5.) — ,desde os
pontos de passagem nas paredes dos mesmos nos extremos de suas partes anteriores (1.3.6.), perpen-
dicularmente aos planos “yz ”, com os tubos respiro para as partes anteriores, tangentes aos planos
limites anteriores, portanto sem ultrapassá-los, perpendiculares às cordas longitudinais (1.3.12.), até os
espaços, definidos na parte 2.6.2.1., recomendados para bocais (1.3.15.),onde, os tubos respiro, que são
obstruídos para o vôo, encontram as posições definitivas dos seus bocais, destes pontos, nas partes
exteriores às referidas “partes médias dos comprimentos”, os tubos abastecedor em linha reta, até as
posições de seus bocais, definidas na referida parte 2.6.2.1. e nas partes 2.6.3. e 2.6.4., e, nos espaços
interiores dos tanques (1.3.3.), nas partes internas às mesmas “partes médias”, cada tubo em linha reta ou
em “curva de mínimo comprimento”, até as respectivas posições dos pés (1.3.16.), definidas nas partes
2.6.2.2. e 2.6.6..

2.7.2. A configuração geral adotada para os corpos dos tubos pescador
Constitui a configuração geral adotada como mais prática para os corpos (1.3.17.) dos tubos

pescador (1.3.13.) os mesmas terem pontos de passagem nas paredes dos tanques nas partes anteriores
(1.3.6.) e inferiores (1.3.4.) destes, aproximadamente “em linha”, referente aos eixos dos “z ” (P.2.2.), com
os bocais (1.3.15.) de entrada dos carburadores dos motores, figs. 45., 46., 47., 48., 50., 51., 54., 59., 60.,
61., 62., 65. e 67., salvo casos de conveniências específicas, como de ordem aerodinâmica, figs, 49., 53.
e 54., e de emprego de válvulas de abastecimento (estas, figs. 72. e 73.), figs. 55., 56., 66., 68. e  69., e
nos espaços interiores dos reservatórios (1.3.3.), estenderem-se em linhas retas, ou em “curvas de mínimo
comprimento”, exceto o caso da fig. 49., estojo aferido, até as posições de seus pés (1.3.16.), definidas na
parte 2.6.5..

2.8. As siglas designativas dos tanques aferidos
Em virtude dos diversos visuais de tanques aferidos (P., §1º), torna-se necessária para maior

praticabilidade na lida dos mesmos a designação de cada um por sigla alfanumérica que o represente,
definida a principal na forma “ N

(a)
N

n
!xx(x) ”, genericamente apresentada, onde a primeira letra maiúscula

a contar da esquerda para a direita é a inicial do nome da seção transversal (1.3.7.) utilizada e significa a
espécie (2.2.) do reservatório, a segunda é a inicial do nome da categoria (2.1.) de V.C.C. (P.1.2.) patrona
e significa a variedade (2.2.1.; 2.2.2.; e 2.2.3.) (vide quadro de classificação dos tanques aferidos), o
primeiro subíndice a contar da esquerda para a direita, letra “a ” entre parênteses, letras minúsculas tais
subíndices seqüentes das maiúsculas, indica e somente é grafado se a seção do reservatório for da forma
assimétrica, o segundo subíndice indica o sistema de aplicação de pressão dinâmica (1.6.) implementado,
e, por fim, dois, ou três, algarismos representativos do volume do tanque em “cm3 ” definem o tipo do
mesmo.

A primeira letra maiúscula para os tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), figs. 45.,
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46., 47., 48., 49. (estojo aferido), 50., 51., 52., 53., 54., 55. e 56., é “L ” (seção losânguica - 1.4.4.), é “H ”
(seção hexagônica - 1.5.2.) para os tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), figs. 59., 60., 61. e 62., e “P ”
(seção paralelogrâmica - 1.5.2.) para os tanques esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), figs. 65., 66., 67.,
68. e 69.. A segunda letra maiúscula é “A ” para acrobacia (1.4.5.1.), figs. 45. e 46., “L ” para combate lento
(1.4.5.2.), figs. 47. e 59., “R ” para combate rápido (1.4.5.3.), figs. 48., 49. (estojo aferido), 60. e 61., “E ”
para escala (1.4.5.4.) figs. 50. e 62., “C ” para corrida (1.4.5.5.), figs. 51., 52., 53., 54., 55., 56., 65., 66.,
67., 68. e 69., e “V ” para velocidade (1.4.5.6.) (para esta categoria emprega-se tanques de corrida). A
segunda letra minúscula, subíndice, é “d ” para o sistema duplofluxo diferenciado (1.6.3.), “u ” para o unifluxo
(1.6.4.), figs. todas, exceto as 49., 54., 65. e 67., “e ” para o duplofluxo equivalente (1.6.5.), figs. 54., 65. e
67., “s ” para o duplofluxo semi-equivalente (1.6.6.) e “b ” para o caso de “balões de armazenamento”, fig.
49..

A sigla alfanumérica secundária, definida na forma “(T.A. xx)”, genericamente apresentada, quan-
do colocada em sequência à descrita sigla alfanumérica principal de tanque, significa que o reservatório
designado está implementado com “tubulação alternativa de nº xx”, número, este, que varia de “00“ até ”09”
para a categoria de acrobacia, de “10” até “19” para combate lento, de “20” até “29” para combate rápido, de
“30” até “39” para escala, de “40” até “49” para corrida e eventualmente de “50” até “59” para velocidade. As
tubulações alternativas definidas e representadas por seus números neste tratado são as (T.A. 00) observável
na fig. 46.; (T.A. 40), na fig. 52.; (T.A. 41), na fig. 53.; (T.A. 42), nas figs. 54. e 65.; (T.A. 43), nas figs. 55.
e 66.; (T.A. 44), nas figs. 56. e 69.; (T.A.  45), na fig. 67.; e (T.A. 46), na fig. 68..
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CAPÍTULO 3
O PROJETO DOS TANQUES AFERIDOS

3.1.  Definição de projeto dos tanques aferidos
É a quantificação ordenada das formas discernidas e definidas do subjeto (1.1.) de tais tanques

(P., §1º) apresentada de maneira congruente e exeqüível em seus vários tipos.

3.2.  Considerações gerais sobre o projeto dos tanques aferidos
Diz-se jocosamente nos meios acadêmicos que “engenharia é quatro operações e bom senso”,

e é este último sobretudo que deve nortear os projetistas de objetos para uso prático, pois que, no caso de
reservatórios de combustível para V.C.C. (P.1.2.), à luz das partes anteriores sobre seções isobáricas
(1.7.1. e 1.7.3.), percebe-se que se pode ter, inclusive com as magnitudes possíveis dos ângulos internos,
“δ ” (1.4.3., §7º, item “c”), e sem prejuízo das características barológicas (1.6., §2º) dos tanques, seções
(1.3.7.) várias, desde muito pequenas, que servem a pouco volume, até muito grandes, aproximadamente
12 vezes, em centímetros, maiores que as seções teóricas, que diminuiriam  a praticabilidade da ”aferição
fina” (aludida na parte 1.2.1.7. e tratada em detalhes mais adiante na parte 4.3.2.) uma vez que há limitações
dimensionais nos “narizes” dos aeromodelos (P.1.1.). Portanto, poderá haver alguma diversidade de opiniões
a respeito de projetos de tanques, embora todos, quanto às referidas características barológicas, de
mesma eficiência.

Adota-se nesta obra, como norma geral, nas seções projetadas para uso prático, por entender-
se que produzem na seção portadora a máxima eficiência à  “aferição fina”, a manutenção dos ângulos
internos, “δ ”, das seções teóricas, a menos de inclinações e/ou retificações angulares absolutamente
necessárias nos lados de tais seções práticas para fins de orientação geométrica das mesmas e/ou de
propiciar determinado funcionamento barológico dos tanques portadores.

Em favor de maior visualização prática do assunto desenvolvido no compêndio, considera-se,
para a materialização do produto projetado, os tanques aferidos (P., §1º), os estojos (1.3.1.) e as tubula-
ções destes confeccionadas, respectivamente, de chapas e tubos metálicos, mais especificamente, es-
tes de cobre e aquelas de latão.

Neste capítulo e nos seguintes há uma presença maior do “sentir” do autor que, inevitável, espe-
ra-se seja da aceitação dos leitores e usuários, razão primeira desta obra.

3.2.1. Os “grupos de semelhança” dos tanques aferidos
“Dividir para conquistar”. Para que o projetista possa “entrar” no conjunto global dos tanques

aferidos (P., §1º) a fim de dimensioná-los à fabricação soe que se divida tal conjunto em “grupos de
semelhança”.

3.2.1.1. Conceito de “grupo de semelhança”
O conjunto de tanques aferidos (P., §1º) de mesma espécie (2.2.) cuja principal característica,

que se lhes confere por obter maior ordem em seu projeto e fabricação, é de possuir, para mesmo tipo
(volume), mesmas profundidades (1.3.11.) e, consequentemente, mesmas áreas de seções retas (1.3.7.).

3.2.1.2. Definição dos “grupos de semelhança”
Os tanques aferidos (P., §1º), entendidos em dois conjuntos, o da espécie (2.2.) carambola (2.2.,

§1º, item “a”; e 2.2.1.), um, e o das espécies favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e esconso (2.2., §1º, item
“c”; e 2.2.3.), outro (vide “quadro de classificação dos tanques aferidos”), de categoria a categoria em cada
conjunto definido, não quanto às velocidades características (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela 1.) cujas magnitu-
des são “escalonadas” e de maneira bastante linear, mas quanto às alturas máximas características de
vôo (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela 2.), tem uma separação “natural” em dois grupos distintos. Dois dos quatro
citados grupos — pois há dois conjuntos com dois grupos cada —, os das categorias de corrida (1.4.5.5.)
e velocidade (1.4.5.6.), tem tais alturas de vôo baixas e discrepantes das demais por força de regulamento
(1.4.1., §4º), produzindo, por decorrência, seções teóricas (1.4.5.) de tanques particularmente “estreitas” e
“altas”, sendo que no caso da categoria de velocidade, é consenso de todos, o exagero de tais conforma-
ções das seções retas de seus reservatórios inviabiliza o uso das mesmas. Os outros dois citados grupos,
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além da diferença de serem de categorias de “manobras acrobáticas”, tem alturas de vôo características
maiores, dependentes somente do comportamento aerodinâmico dos aeromodelos (P.1.1.) característi-
cos, que proporcionam seções retas mais “baixas” e “largas”.

Os “grupos de semelhança” são constituídos, então, de maneira mais explícita, pelos grupos da
espécie de tanques carambola das variedades de acrobacia (1.4.5.1.; e figs. 45. e 46.), combate lento
(1.4.5.2.; e fig. 47.), combate rápido (1.4.5.3.; e figs. 48. e 49.) e escala (1.4.5.4.; e fig. 50.), 1º grupo de
semelhança; da espécie carambola das variedades de corrida (1.4.5.5.; e figs. 51., 52., 53., 54., 55. e 56.)
e velocidade (1.4.5.6.) (não  programada esta para emprego), das formas simétrica e assimétrica (1.5.1.),
2º grupo de semelhança; da espécie favo das variedades de acrobacia (1.4.5.1.) (não programada para
emprego), combate lento (1.4.5.2.; e fig. 59.), combate rápido (1.4.5.3.; e figs. 60. e 61.) e escala (1.4.5.4.;
e fig. 62.), 3º grupo de semelhança; e da espécie esconso das variedades de corrida (1.4.5.5.; e figs. 65.,
66., 67., 68. e 69.) e velocidade (1.4.5.6.) (não programada esta para emprego), somente da forma assimétrica,
4º grupo de semelhança.

3.2.2. Procedimento geral de cálculo para o dimensionamento dos estojos dos tanques
aferidos

Como foi aludido na parte 3.2., de uma maneira geral, nos “narizes” dos aeromodelos (P.1.1.) das
diversas categorias (2.1.) V.C.C. (P.1.2.), entre as limitações, verticais, laterais e longitudinais, umas são
maiores que outras, mas as dimensões dos tanques de tais aeronaves consideradas como as que mere-
cem mais atenção, as mais “críticas”, são as profundidades “C ” (1.3.11.), concernentes às limitações
longitudinais, que determinam, de acordo com os tipos de tanques em questão (os tipos são dados pelos
volumes), as áreas de suas seções transversais (1.3.7.). Tais dimensões de profundidade devem ser
tomadas, em princípio, em todas as magnitudes disponíveis nas referidas direções longitudinais, pois que
se quer minimizadas as áreas das seções retas dos reservatórios, e por conseguinte as dimensões linea-
res de tais seções, por favorecer assim a já citada “aferição fina” (1.2.1.7.; e vide 4.3.2.).

Quando se trata de figuras geométricas espaciais matematicamente codificadas, como nos
casos dos tanques em questão, carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.)
e esconso (2.2., §1º, item “c”; 2.2.3.), em que os volumes, “V ”, as profundidades ”C ”, e as áreas das
seções retas, “S ” (da palavra “superfície”), são funções lineares entre si, chamadas aqui, tais funções
lineares a três variáveis, por motivos didáticos, de “funções lineares especiais”, ou “relações especiais”,
verifica-se que, explicitando-se tais áreas, “S ”, em tais “relações especiais” e calculando-se suas magni-
tudes em função dos pares de valores, “V ” e ”C ”, os quais são produzidos por específicas funções lineares
diretas, de parâmetros angulares positivos, de domínios limitados entre dois valores extremos para as
consideradas variáveis, “V ” e “C ”, estabelecidas independentemente das referidas “funções lineares espe-
ciais”, chamadas aqui, de “relações de semelhança”, ou “funções lineares de semelhança”, em tese,
existem três casos distintos para as variações das magnitudes de “S ” em função dos citados pares de
valores, “V ” e “C ”, de tais “relações de semelhança”: quando “crescem” as magnitudes de “V ” e de “C ”
produzidas pelas relações de semelhança, “cresce” a magnitude de “S “ pela relação especial, o primeiro
caso; quando, como no primeiro caso, crescem as magnitudes de “V ” e de “C ”, mantém-se constante a
magnitude de “S ”, o segundo caso; e o terceiro caso se verifica quando ao crescer “V ” e “C ”, decresce “S ”.

Em virtude das necessidades específicas de cada categoria de aeromodelismo de existirem
nestas aeromodelos de maior e menor potência, de grandes ou pequenas compleições e, por decorrência,
com maiores e menores espaços disponíveis para tanques, o projetista estabelece — ou para o primeiro,
ou para o segundo grupo de semelhança (3.2.1.2.), de espécies de tanques primitivas (2.2.), não para o
terceiro e quarto grupos, que são de espécies de tanques derivadas (1.5.) — dois limites para a aludida
profundidade, “C ”, tidos como “ótimos” em sua prática de aeromodelismo, confere ao limite inferior estabe-
lecido o menor tipo de tanque que julga como praticável, ou mesmo vendável, e ao limite superior, o maior
tipo de tal reservatório que julga poder vir a ser usado, estabelecendo assim a “relação de semelhança”,
aludida no parágrafo anterior, que possibilita as determinações das profundidades, “C ”, dos tipos de tan-
ques intermediários.

Afortunadamente, ao ver do autor, até por uma questão de estética, para as dimensões lineares
que couberam por decorrência “natural” aos aeromodelos usuais de todas as categorias, os citados
parâmetros numéricos, que se definem com magnitudes eventualmente diversas para as relações de
semelhança, decorrentes de escolhas eventualmente diversas de um projetista para outro, dos referidos
limites superiores de inferiores das profundidades e dos volumes dos tanques, fazem com que a variação
das magnitudes das áreas de seções retas, “S “, calculadas pelas relações especiais, sejam sobejamente
do primeiro caso, referido no §2º desta parte.
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3.2.3. As “superfícies desenvolvidas” dos estojos dos tanques aferidos. Definição
De uma maneira geral, “são as figuras planificadas das superfícies”, considerando-se que,

conceitualmente, para o caso de tanques aferidos (P., §1º), as retas geratrizes das faces (1.3.2.) das
superfícies dos seus estojos (1.3.1.) são paralelas aos lados das seções transversais (1.3.7.) de tais
reservatórios, contidos tais lados em tais faces.

3.2.4. O posicionamento relativo dos bocais da tubulação em função de necessidades
de uso dos tanques aferidos

Satisfeitas na sua totalidade as partes 2.5. e 2.6. deste trabalho, há que se prover, para uso
geral, nas “partes médias” (2.7.1.) dos corpos (1.3.17.) dos tubos abastecedor e respiro (1.3.13.) compri-
mentos suficientes, para que tais corpos “ultrapassem” eventuais paredes de “fuselagens montadas”, ou
mesmo espessuras de “fuselagens perfiladas”.

3.3. Considerações específicas sobre o projeto dos tanques aferidos
Com a apresentação de algumas medidas e resoluções de ordem eminentemente prática, colhi-

das da experiência do autor, tais considerações, em linhas gerais, complementam a ciência necessária
para o projeto e construção de qualquer tanque aferido (P., §1º), de modo que, para uma maior elucidação,
um exemplo sumário de dimensionamento de tais reservatórios para cada grupo de semelhança (3.2.1.2.)
é mostrado.

Observe-se que nas seções para utilização prática em geral (1.5.1.; 1.5.2.; e 3.2., §2º), mostra-

das genericamente nas figs. 18., 19., 20. e 21., as notações de cotas “&
A

m&2/n ”, ... “&
B

2
n ”, ... “δ

1
”, “δ

2
” ... etc.,

das seções teóricas, foram substituídos pelas notações de cotas de projeto do tipo “A
n1

”, “A
n2

”, ... “B
n1

”,
“Bn2”, ... “δ1n”, “δ2n”, ... etc., sendo em tais cotas de projeto os subíndices “n ” representativos, ou de “c ” (de
“carambola”), ou de “f ” (de “favo”), ou de “e ” (de “esconso”).

3.3.1. As medidas gerais de utilização das seções aferidas losânguicas simétricas
Tais seções (1.3.7.), ditas “simétricas” (fig.18.) para diferenciar bem das seções derivadas

losânguicas “assimétricas” (1.5.1.; e fig. 19.) são utilizadas para tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e
2.2.1.) de todas as variedades (2.1.) com as magnitudes angulares internas, “δ ” (1.4.3., §7º, item “c”),
iguais às das seções aferidas losânguicas teóricas (1.4.4.), de acordo com a resolução constante na parte
3.2..

3.3.2. As medidas gerais e as formas de utilização das seções derivadas hexagônicas,
paralelogrâmicas e losânguicas assimétricas

As magnitudes remanescentes dos cortes secantes realizados nas áreas das seções teóricas
(1.4.5.), referidas na parte 1.5., e as formas geométricas de utilização em que, além de tais cortes ou
independentemente destes, as seções nas partes seguintes são apresentadas, surgem, com aludido na
parte 3.3., do “senso prático” do autor.

3.3.2.1. As medidas gerais das seções derivadas hexagônicas
Observada a parte 1.5.2., as seções hexagônicas (fig. 20.), do terceiro grupo de semelhança

(3.2.1.2., §2º), são remanescentes, cada uma, em sua variedade (2.1.) e relacionado tipo, da correspon-
dente seção losânguica teórica simétrica (1.4.4.), de mesma variedade e relacionado tipo, do primeiro
grupo de semelhança, com a aplicação nas cotas “B ” de tal seção losânguica de um “fator de truncamento”,
“t ”, adotado no valor de “0,707 ”, de modo que a “seção remanescente” fica com “70,7% ” da “altura” da
“seção primitiva”. Observe-se que, de acordo com o exposto, a magnitude da “área remanescente” é menor
que a da “área primitiva”, e que o tanque “favo” (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), cuja seção hexagônica é
derivada da seção losânguica (3.3.1.) de determinado tanque “carambola” (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), é
do mesmo tipo deste (mesmo volume).

3.3.2.2. As medidas gerais e a forma de utilização das seções derivadas paralelogrâmicas
Observada a aparte 1.5.2., as seções paralelogrâmicas (fig. 21.) para uso prático, do quarto

grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º), à igualdade das seções hexagônicas (1.5.2.), são remanescentes,
cada uma, em sua variedade (2.1.) e relacionado tipo, da correspondente seção losânguica teórica simé-
trica (1.4.4.) de mesma variedade e relacionado tipo, do segundo grupo de semelhança com a aplicação
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nas cotas “B ” desta de um “fator de truncamento”, “t ”, adotado no valor de “0,707 ”, de modo que a “seção
remanescente” fica com “70,7% ” da ”altura” da ”seção primitiva”, com o ângulo interno “δ

2e
” (1.4.3., §7º,

item “c”), formado pelo seu lado externo (1.3.9.) superior (1.3.10.) e o eixo dos “x ” (P.2.2.), igual ao corres-
pondente da seção paralelogrâmica teórica  (1.4.2.1., §2º; e 1.4.3., §2º) de mesma variedade, com o lado
interno inferior perpendicular ao citado eixo transversal, dos “x ”, portanto paralelo ao eixo dos “y ” -- “δ

4e
=90º ”

--, no intuito de que permaneçam em tais seções remanescentes resquícios das direções de tais eixos
orientadores das mesmas, e sendo de igual magnitude as áreas de tal seção paralelogrâmica derivada
para uso prático e da referida seção losânguica teórica simétrica primitiva correspondente.

3.3.2.3. As formas de utilização das seções derivadas losânguicas assimétricas
As seções losânguicas assimétricas (fig. 19.), do segundo grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º),

são derivadas, cada uma, em sua variedade (2.1.) e relacionado tipo, da correspondente seção losânguica
teórica simétrica (1.4.4.) de mesma variedade, relacionado tipo e grupo de semelhança, com o ângulo
interno “δ

2c
” (1.4.3., §7º, item “c”) do lado externo (1.3.9.) superior (1.3.10.) igual ao correspondente da

seção paralelogrâmica teórica (1.4.2.1., §2º; e 1.4.3., §2º) da variedade em questão, sendo que o ângulo
interno “δ

1c
” decorre da geometria de tal seção remanescente. Não variam, portanto, as magnitudes das

alturas (1.3.8.) e das áreas das seções primitivas.

3.3.3. Projeto dos tanques aferidos do 1º e do 2º grupos de semelhança, os tanques
CARAMBOLA. Generalidades

(§1º) Por meio de integrais volumétricas obtém-se a fórmula geral das magnitudes das áreas das
seções transversais (1.3.7.) dos tanques “elípticos-prismáticos-parabólicos-losânguicos”, denominados
“carambola” (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), em função de seus volumes e de suas profundidades, “Cc”
(1.3.11.), a “relação especial”, referida na parte 3.2.2., §2º, e constante do apêndice na parte A.9., distribu-
ídas tais profundidades, como definido na parte 2.4.1., §1º, percentualmente em três segmentos das
cordas longitudinais (1.3.12.), sendo os primeiros, a contar das partes posteriores (1.3.6.) de tais tanques
carambola, chamados “Cc1”, de magnitudes, em unidades métricas, dadas pela “relação de partilha” das
cordas longitudinais, “C

c
”, qual seja

C
c1

= 0,700 ( C
c
!0,400 ) ,                                       (001.3; 135.3; 157.3; 41.A),

correspondentes a configurações laterais (2.3.1.) parabólicas (2.4.1., §1º); os segundos, “ Cc2 ”, em unida-

des métricas, pela “relação de partilha”

C
c2

= 0,400  ,                                    (002.3; 136.3; 139.3; 158.3; 161.3; 42.A),
correspondentes a configurações laterais retangulares; e os terceiros, “C

c3
”, em unidades métricas, pela

“relação de partilha”

C
c3

= 0,300 ( C
c
!0,400 ) ,                                   (003.3; 137.3; 159.3; 43.A),

correspondentes a configurações laterais elípticas.
(§2º) Observação importante que aqui deve ser feita se refere ao fato que o conceito de “grupo de

semelhança” (3.2.1.1.) só tem sentido para tanques carambola quando o conjunto considerado dos mes-
mos tem as profundidades, “C

c
”, com as mesmas distribuições percentuais nos citados segmentos “C

c1
”,

“C
c2

” e “C
c3

”, das cordas longitudinais.
(§3º) Procedendo-se da maneira recomendada na parte 3.2.2., §3º, se estabelece a “relação de

semelhança” (3.2.2.,§2º) entre as profundidades, “C
c
”, e os volumes dos tanques portadores destas, com

a escolha conveniente de dois tipos de tais reservatórios de mesmo grupo de semelhança (3.2.1.2, §2º),
sendo tais tipos obviamente de mesma espécie (2.2.) mas não necessáriamente de mesma variedade
(2.1.), cada um com sua profundidade, “C

c
”, incluída em tal escolha, e entrando-se com uma magnitude

visada de volume, “V
c
”, de tanque na citada relação de semelhança, determina-se a profundidade, “C

c
”, de

tal tipo de tanque. Substituindo-se este par de grandezas na fórmula das áreas das seções transversais,
“S

c
”, em função dos volumes, “V

c
”, dos tanques e das suas profundidades, “C

c
”, a ”relação especial”,

obtém-se a área, “S
c
”, da seção reta do tipo de tanque em questão, e, precisando-se a variedade de tal

reservatório, com as medidas angulares específicas (ângulos internos, “δ
nc

” -- 1.4.3., 7º, item “c”) de sua
seção transversal (1.4.4. e 1.5.1.), pode-se levantar, por fim, todas as medidas pró-volume procuradas.
Com a totalidade de tais medidas pró-volume  tem-se condições de locar as elipses e parábolas para
desenho das vistas em projeção ortogonal do reservatório em questão.

(§4º) Observe-se que para a espécie de tanques carambola, que engloba dois grupos de se-
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melhança, o 1º e o 2º, haverão duas relações de semelhança diferentes para efeito de projeto, uma para
cada grupo de semelhança considerado.

(§5º) Para cada face (1.3.2.) dos estojos (1.3.1.) dos tanques carambola calcula-se por integrais
lineares o comprimento da linha curva perpendicular às suas geratrizes, chamada “linha conjugada“, com-
preendida entre os pontos extremos anterior (1.3.6.) e posterior de tais reservatórios, que, como se confir-
mará adiante, à semelhança das “curvas configurantes”, referidas na parte 2.4.1., §1º, infere-se também é
composta em sua forma por “um quarto” de elipse na parte de “C

c3
” (2.4.1., §2º, 1º observação ) do estojo

do tanque, um segmento de reta, que não é desenvolvido, na parte de “C
c2

”, e um ramo finito de parábola na
parte de “C

c1
”, sendo que tais integrais tem a propriedade de determinar as grandezas das abcissas

“induzidas” — assim chamadas por dependerem das abcissas “sistemáticas”, alocadas estas a  priori e
para todos os efeitos sobre os segmentos “C

c1
”, “C

c2
” e “C

c3
”, suportados cada um destes pelo eixo dos “z”

(P.2.2.) de um dos sistemas “ 0yz ”, específico para cada curva — de “pontos notáveis” locados sobre as
partes de “C

c1
” e de “C

c3
” de tal linha, referidas tais abcissas “induzidas”, respectivamente, aos extremos

adjacentes à parte de “C
c2

”de tais partes, ou de “C
c1

”, ou de “C
c3

”, em questão. Com as ordenadas aos
segmentos, ou “C

c1
”, ou “C

c3
”, nos referidos pontos de abcissas “sistemáticas”, alocados, como descrito,

em tais segmentos, de pontos das curvas configurantes adjacentes à face em questão e conhecendo-se
os ângulos internos, “δ

nc
” (1.4.3., §7º, item “c” ),da seção transversal, ou seção losânguica simétrica (3.3.1.),

ou seção derivada assimétrica (3.3.2.3.), ambas para uso prático, previamente definida em variedade e
tipo, tem-se, por triangulação, condições de calcular à referida “linha conjugada” nos “pontos notáveis” as
ordenadas das bordas de tal face (1.3.2.). Repetindo-se a descrita operação para cada face, desenvolve-se
toda a superfície de um tanque carambola.

(§6º) Recomenda-se que se produzam peças únicas com as duas faces das partes internas
(1.3.5.) dos tanques carambola, e outras de tais peças com as duas faces das partes externas dos
mesmos, em superfícies contínuas, ambas as faces em cada referida peça, pelas partes de “C

c2
” dos

estojos de tais reservatórios, sempre planas estas, com tal finalidade de continuidade concebidas, proven-
do-se nas bordas das citadas faces externas, somente nas destinadas a serem soldadas nas bordas das
faces internas, faixas contíguas de aproximadamente “1,000mm” de largura, as “faixas de borda”, de modo
a se propiciarem as superposições das bordas de tais partes externas sobre as das partes internas,
facilitando assim as referidas soldagens de “fechamento”, como se pode ver nas figs. 57. e 58., desenhos
de superfícies desenvolvidas de tanques carambola, respectivamente, “simétrico” e “assimétrico”.

(§7º) Nos desenhos das figs. 22. e 23., vistas frontais em projeção de tanques carambola, orien-
tados estes por sistemas de eixos “0xyz ”, de seções transversais, simétrica, o da fig. 22., e assimétrica ,o
da 23. — assim classificadas tais seções por possuírem simetria ou não com relação eixo dos ‘” x ”,
análogas em seus elementos, tais vistas, nas quais todas as notações de pontos, com exceção de “ Q ” e
“Q’ ”, de acordo com possuírem “linha” ou não, são designativos, respectivamente, dos extremos posterior
e anterior de segmentos, partes estes, ou de arestas do estojo, ou de bordas das faces do mesmo, ou de
linhas conjugadas, idênticos tais segmentos, em projeções ortogonais específicas, com paralelismo nes-
tas do plano coordenado “0xy ”, aos segmentos “C

c2
”, de extremos  “P’ ” e “P ”, das cordas longitudinais

(1.3.12.) dos tanques em questão  — tem-se, concomitantemente em ambas as vistas, que :
a) os pontos “Q” são designativos dos extremos anteriores das citadas cordas longitudinais dos tan-

ques, e os “Q’ ”, sobrepostos nas vistas aos “Q ”, os posteriores;
b) os quadriláteros “FGHI ” e “F’G’H’I’ ”, sobrepostos nas vistas, representam ambos a seção transversal

do reservatório em questão, com seus ângulos internos, “δ
nc

” e funções destes;
c) os segmentos “ {Q{K ”, “ {Q{K

1
”, “ {Q{J

1
” e “ {Q{J ”, feitos visíveis, são as partes das linhas conjugadas cor-

respondentes às partes de “C
c3

”, dos estojos dos tanques, perpendiculares aos lados de um dos
quadriláteros representativos das seções transversais, quais sejam estes, respectivamente, os lados
“F&G ”, “G&H ”, “H&I ” e “I&F ”;

d) os segmentos “ {Q’{K’ ”, “ {Q’{K
1
’ ”, “ {Q’{J

1
’ ” e “ {Q’{J’ ”, sobrepostos nas vistas aos análogos do item “c ”, são

as partes das citadas linhas, correspondentes às partes de “C
c1

” dos estojos dos tanques e igualmen-
te perpendiculares aos lados de um dos quadriláteros representativos das seções transversais, res-
pectivamente, os lados “F’&G’& ”, “G’&H’& ”, “H’&I’& ” e “I’&F’& ”;

e) para os tanques de forma assimétrica, fig. 23., a linha conjugada “{Q{J {J’ {Q’ ” é considerada “virtual” e
seus segmentos “{Q{J ” e “{Q’{J’ ” são perpendiculares ao prolongamento dos lados, respectivamente,
“I&F ” e “I’&F’& ” dos quadriláteros representativos das seções transversais de tais reservatórios;
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f) para o caso dos tanques de forma simétrica, as linhas conjugadas são todas semelhantes, e para o
caso restante, dos assimétricos, são semelhantes somente as linhas “{Q{K

1
{K

1
’ {Q’ ” e “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”;

g) os segmentos “{Q{F ”, “{Q{G ”, “{Q{H ” e “{Q{I ” são as partes de “C
c3

”, ou das arestas dos estojos, ou das
borda das faces dos mesmos, e os segmentos “{Q’{F’ ”, “{Q’{G’ ”, “{Q’{H’ ” e “{Q’{I’ ”, sobrepostos aos primei-
ros nas vistas consideradas, as partes de “Cc1” das mesmas arestas ou bordas; e

h) que os segmentos “ K&K’& ”, “K&1
K

1
’& ”, “J&1

J
1
’& ” e “J&J’& ” são as partes de “C

c2
” das linhas conjugadas dos

estojos dos tanques, e os segmentos “ F&F’& ”, “G&G’& ”, “H&H’& ” e “I&I’ ”, as partes de mesma posição
( “Cc2” ), ou das arestas, ou das bordas das faces, de tais reservatórios.

(§8º) As seções losânguicas de tanques, simétricos, fig. 22., e assimétricos, fig. 23., adotadas
com as magnitudes dos ângulos internos, “δ

nc
”, de acordo com resolução constante na parte 3.2., §2º,

são, as primeiras citadas, em seus lados externos (1.3.9.) e internos, também simétricas com relação ao
eixo dos “y”, e, as segundas, com relação ao mesmo eixo, somente nos lados inferiores (1.3.10.) externo
e interno. Considerando-se as figs. 57. e 58., ambas desenhos de superfícies desenvolvidas (3.2.3.) de
estojos de tanques de formas seccionais, respectivamente, simétrica e assimétrica, em cada uma de tais
figuras, no desenho da superfície da parte externa do reservatório em questão, o da esquerda, e da parte
interna, o da direita, vistas tais partes do espaço exterior do tanque, infere-se, pelas citadas simetrias e
assimetrias dos estojos das citadas formas em relação aos eixos dos “y ” e dos “x ”, pela referida resolução
e por definição, que, para reservatórios de forma simétrica, as bordas integrantes da aresta “{Q {G {G’ {Q’ ”,
simétricas, são semelhantes às da aresta “{Q{I {I ’ {Q ’ ”, também simétricas, bem como as bordas integran-
tes da aresta “{Q {F {F’ {Q ’ ”, igualmente simétricas, são semelhantes às da aresta “{Q {H {H’{Q ’ ”, também estas
simétricas, e, para os reservatórios da forma assimétrica, somente são simétricas as bordas “{Q {G {G’ {Q’ ” e
“{Q{I {I ’ {Q ’ ”, respectivamente, das faces inferiores internas e externas, e as bordas integrantes das arestas
“{Q {H {H’{Q’ ”.

3.3.3.1. Determinação das medidas pró-volume, lineares do estojo e superficiais da se-
ção transversal, dos tanques CARAMBOLA

Conforme “roteiro” de cálculo delineado na parte 3.3.3., §3º, se estabelece em primeiro lugar a
“relação de semelhança” (3.2.2., §2º) para os tanques carambola (2.2., item “a”; e 2.2.1.) do grupo de
semelhança (3.2.1.2., §2º) visado, ou 1º, ou 2º, que nada mais é que a determinação de uma equação
geral de reta de parâmetro angular positivo. Portanto, utilizando-se o sistema de eixos “0 C

c
V

c
”, coordena-

dos, da fig. 33., onde em abcissas tem-se as profundidades, “C
c
” (1.3.11.), e em ordenadas, os volumes,

“V
c
”, pode-se deduzir tal relação de semelhança na forma geral para tanques carambola, qual seja:

C
c
=
:-< &

C

Vcs

cs
!

&!
C

V&ci

ci

D-
B
V

c
+&

C
ci&V
V

cs

cs&
!

!&
V

Vci

ci&
C

cs& 
,                                                   (004.3),

onde, como estabelecido na parte 3.2.2., §3º, para cada grupo de semelhança visado, “C
ci
” é o limite

inferior da profundidade, “C
c
”, e “C

cs
”, o superior; “V

ci
” é o limite inferior do volume, “V

c
”, e “V

cs
”, o superior.

A relação especial (3.2.2., §2º), constante do apêndice na parte A.9., para tanques carambola
em geral, é a que segue:

S
c
=&0,5&73&C

V

&c

c

+&0,&17&1
 ,                                                  (005.3; 143.3; 165.3; 44.A),

onde “V
c
” é o volume total do tanque carambola; “C

c
”, sua profundidade; e “S

c
”, a área correspondente à sua

seção transversal (3.3.1. e 3.3.2.3.). Substituíveis “V
c
” e “C

c
” de tal relação especial pelos pares de valores

“V
c
” e “C

c
” determinados pela ralação de semelhança do grupo de semelhança visado, ou 1º, ou 2º.

3.3.3.2. Determinação das medidas lineares das seções transversais dos tanques
CARAMBOLA para área dada. Generalidades

Para tanques carambola (2.2., item “a”; e 2.2.1.), geometricamente falando, o conjunto das
seções losânguicas (3.3.1. e 3.3.2.3.) — nome conferido a tais quadriláteros, de ângulos internos entre os
lados menores que 180° de maneira bastante imprópria mas que serve à ciência dos tanques aferidos (P.,
§1º) — quanto às magnitudes dos ângulos internos, “δ

nc
” (1.4.3., §7º, item “c”), entre seus lados e uma das

diagonais, no presente caso de tanques sempre tais diagonais suportadas pelo eixo dos “x ” (P.2.2.),
dispostos tais ângulos da maneira discriminada, em “δ

1c
”, “δ

2c
”, “δ

3c
” e “δ

4c
”, mostrada nas figs. 18. e 19., se
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subdivide em três casos distintos: dois ângulos internos, “δ
nc

”, de lados opostos da seção são iguais ou
maiores que 90°, o primeiro caso; apenas um ângulo interno , “δ

nc
”, é igual ou maior que 90°, o segundo

caso; e o terceiro caso se define quando todos os ângulos internos, “δ
nc

”, são menores que 90°.

3.3.3.2.1. As medidas lineares das seções transversais losânguicas simétricas dos tan-
ques CARAMBOLA do 1º e 2º grupos de semelhança

Tais seções (3.3.1.), para projetos dos tanques carambola simétricos dos 1º e 2º grupos de
semelhança (3.2.1.2., §2º), representados pela fig. 18. e visíveis na fig. 22., são do terceiro caso de
quadriláteros da parte 3.3.3.2. e simétricos em relação são eixo dos “x ” (P.2.2.), com as magnitudes dos
ângulos internos, “δ

nc
” (1.4.3., §7º, item “c”), de acordo com a relação comparativa

δ
1c

= δ
2c

= δ
3c

= δ
4c

= δ
nc 

,                                                               (006.3).
Observando-se as citadas figs. 18. e 22. depreende-se as relações pró-medidas lineares das

seções em questão:
Sc= 2AcBc ,                                  (007.3; 015.3; 33.A; 38.A; 49.A; 60.A),

sendo “Sc” a superfície da seção em questão,

B

&Ac

c

= tan δ
nc

                                                                     (008.3; 63.A),

P&K&/ P’&K’&/ P&K&1
/ P’&&K1

’ /&P&J1
/ P’&&J1

’ /&P&J/&P&’J’ = A
c
sen δ

nc
= B

c
cos δ

nc
 ,                                                                            (009.3),

F&K&/ F’&K’&/&K1&H/&K1
’&H’/&H&J1

/&H’&J1
’/&J&F/&J’&F’ = B

c
sen δ

nc
 ,                                                      (010.3),

&K&G/&K’&G’/&G&K1
/&G’&K1

’/&J1&I/&J1
’&I’/&I&J/&I’&J’ = A

c
cos δ

nc
 ,                                                             (011.3),

&P&F/&P’&F’/&P&H/&P’&H’ = B
c
 ,                                                                                                   (012.3), e

&P&G/&P’&G’/&P&I/&P’&I’ = A
c
 ,                                                                                                       (013.3),

com as quais pode-se levantar as dimensões lineares procuradas.

3.3.3.2.2. As medidas lineares das seções transversais losânguicas assimétricas dos
tanques CARAMBOLA do 2º grupo de semelhança

Tais seções (3.3.2.3.), para projetos dos tanques assimétricos do 2º grupo de semelhança (3.2.1.2.,
§2º), representadas pela fig. 19. e visíveis na fig. 23., são do 2º caso da parte 3.3.3.2. e assimétricas em
relação ao eixo dos “x ” (P.2.2.), com as magnitudes dos ângulos internos “δ

2c
” e “δ

3c
” (1.4.3., §7º, item “c”)

iguais às dos correspondentes da seção paralelogrâmica (1.4.2.1., §2º; e 1.4.3., §2º) teórica da variedade
em questão, com a magnitude do ângulo interno “δ

4c
” igual à do “δ

3c
” e com a magnitude do ângulo interno

“δ
1c

” decorrente da geometria da seção. Portanto, os ângulos internos, “δ
nc

”, são dados para este caso,
pela relação comparativa

δ
1c

/= δ
2c

/= δ
3c

= δ
4c

,                                                                     (014.3).

Observando-se as citadas figs. 19. e 23. depreende-se as relações pró-medidas lineares das
seções em questão:

S
c
=2A

c
B

c
,                                          (007.3; 015.3; 33.A; 38.A; 49.A; 60.A),

sendo “ Sc ” a superfície da seção em questão,

B

A&c

c0& =! tan δ2c ,                                                                       (016.3),

B

A&c

c& = tan δ
3c = tan δ

4c
,                                                               (017.3),

tan δ
1c=&Ac0&

B

+
c&2A&c

=&tan

ta

&
n

δ
3c

δ

&!2c&2

ta

&
n

ta&n

δ
3c&δ2c

 ,                                       (018.3),
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P&K&/ P’&K’& = A
c
sen δ

1c
 ,                                                                               (019.3),

&PK&1
/ P’&&K1

’ /&P&J1
/ P’&&J1

’ = A
c
sen δ

3c
= A

c
sen δ

4c
 ,                                              (020.3),

P&J/&P&’J’ = A
c
sen δ

2c
 ,                                                                                 (021.3),

F&K&/ F’&K’&=&sen

B&c

δ&
1c

!A
c
cos δ

1c
 ,                                                                  (022.3),

&K&G/&K’&G’= A
c
cos δ

1c
 ,                                                                                 (023.3),

&G&K1
/&G’&K1

’/&J1&I/&J1
’&I’ = A

c
cos δ

3c
= A

c
cos δ

4c
 ,                                               (024.3),

&K1&H/&K1
’&H’/&H&J1

/&H’&J1
’ = B

c
sen δ

3c
= B

c
sen δ

4c
 ,                                            (025.3),

&I&J/&I’&J’ =!A
c
cos δ

2c
 ,                                                                                 (026.3),

&J&F/&J’&F’ =&sen

B&c

δ&
2c

! A
c
cos δ

2c
 ,                                                                   (027.3),

&P&G/&P’&G’/&P&I/&P’&I’ = Ac ,                                                                        (028.3), e

&P&H/&P’&H’ = Bc  ,                                                                                          (029.3),
com as quais pode-se levantar as dimensões lineares procuradas.

3.3.3.3. Locação das elipses, retas e parábolas das configurações laterais dos estojos
dos tanques CARAMBOLA

Com as medidas lineares determinadas nas partes 3.3.3.1. e, ou 3.3.3.2.1., ou 3.3.3.2.2., de
acordo com o grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º) visado, e distribuindo-se as profundidades, “C

c
” (1.3.11.),

determinadas pela relação (004.3) da parte 3.3.3.1., para tal visado grupo, em magnitudes percentuais em
“C

c1
”, “C

c2
”, e “C

c3
” (2.4.1., §1º), respectivamente, através das relações (001.3.), (002.3) e (003.3), como

definido na parte 333., §1º, tem-se finalmente todas as medidas lineares necessárias ao desenho das
vistas em projeções ortogonais de formas elípticas (2.4.1., §1º), prismáticas e parabólicas dos tanques em
questão.

3.3.3.3.1. As elipses das configurações laterais dos estojos dos tanques CARAMBOLA
De acordo com descrição na parte 2.4.1., §1º, para as configurações laterais (2.3.1.) nas partes

de “C
c3

” (2.4.1., §2º, 1ª observação) de tais reservatórios, tem-se quartos de elipses — partes das elipses
compreendidas entre dois semi-eixos consecutivos — configurantes distintas, em número máximo de
três, a menos de magnitudes específicas de “C

c3
”, “A

c
”, “A

c
+ A

c0
” e “B

c
” (figs. 18. e 19.) em função do grupo

de semelhança (3.2.1.2., §2º) ou do tipo do tanque em questão.
Associando-se convenientemente o sistema de eixos “0yz” (P.2.2.) da elipse modelo do apêndi-

ce, parte A.2., aos casos em questão de quartos de elipses configurantes distintas, de maneira que a
orígem, “0 ”, de tal sistema da elipse modelo, centro da mesma, se identifique em posição com os centros
dos quartos de elipses configurantes referidos na citada parte 2.4.1., §1º, e os semi-eixos “a ” e “b ” de tal
elipse modelo, em posição e grandeza com os semi-eixos análogos de tais elipses configurantes, tem-se
que a equação destas últimas cônicas citadas, que fica na forma

y
ec

= b
0 r
&&C

2
c3&&C 2

c3

&&! z 2
e&&   ,                                                                 (030.3),

para o primeiro caso de configurações elípticas conforme a citada parte, tem os semi-eixos “b
0
= A

c
” (fig.

18. ou 19.); para o  segundo caso citado, “b
0
= A

c
” (fig. 18 ou 19.) e, “eventualmente sobreposta”, para o

caso de seção assimétrica, “b
0
= A

c
+ A

c0
” (fig. 19.); e para o terceiro caso, “b

0
= B

c
” (fig. 18. ou 19.); sendo

que, em todos os casos, “z
e
” representa a projeção das abcissas, ditas “sistemáticas” (3.3.3., §5º), alocadas

sobre o segmento “C
c3

”, e “y
ec

” é a ordenada da elipse configurante em tais abcissas.
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3.3.3.3.2. As retas das configurações laterais dos estojos dos tanques CARAMBOLA
De acordo com descrição na parte 2.4.1., §1º, para as configurações laterais (2.3.1.) nas partes

de “Cc2” (2.4.1., §2º, 1º observação) de tais reservatórios, tem-se retângulos configurantes distintos, em
número máximo de três, a menos de magnitudes específicas de “Ac”, “Ac+ Ac0”, e “Bc” (figs. 18. e 19.) em
função do grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º) ou do tipo do tanque em questão.

Associando-se convenientemente o sistema de eixos “0yz ” (P.2.2.) da reta modelo do apêndice,
parte A.7., aos casos em questão de retângulos configurantes distintos, de maneira que a orígem, “0 ”, e o
eixo dos “x ” de tal sistema se identifiquem, a primeira com as posições de qualquer dos pontos extremos
das projeções dos segmentos “Cc2”, referidos na citada parte 2.4.1., §1º, e o segundo com a posição da
reta suporte de tais projeções, tem-se que a equação das retas configurantes, que fica na forma

y
rc
= b

0
 ,                                                                                  (031.3),

para o primeiro caso de configurações retangulares conforme a citada parte, tem o parâmetro “b
0
= A

c
” (fig.

18. ou 19.); para o segundo caso citado, “b
0
= A

c
” (fig. 18. ou 19.) e, “eventualmente sobreposta”, para o

caso de seção assimétrica, “b
0
= A

c
+ A

c0
” (fig. 19.); e para o terceiro caso, “b

0
= B

c
” (fig. 18. ou 19.); sendo

que, em todos os casos, “z
r
” representa a projeção das abcissas, ditas “sistemáticas” (3.3.3., §5º), alocadas

sobre o segmento “C
c2

” e “y
rc
” é a ordenada da reta configurante em tais abcissas.

3.3.3.3.3. As parábolas das configurações laterais dos estojos dos tanques CARAMBOLA
De acordo com descrição na parte 2.4.1., §1º, para configurações laterais (2.3.1.) na parte de

“C
c1

” (2.4.1., §2º, 1ª observação) de tais reservatórios tem-se ramos finitos de parábolas—segmentos de
parábolas em que um dos pontos extremos são os vértices da mesma—do segundo grau configurantes
distintas, em número máximo de três, a menos de magnitudes específicas de “Cc1”, “Ac”, “Ac+ Ac0”, e “Bc”
(figs. 18. e 19.) em função do grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º) ou do tipo do tanque em questão.

Associando-se convenientemente o sistema de eixos “0yz” (P.2.2.) da parábola modelo do apên-
dice, parte A.5., aos casos em questão de ramos finitos de parábolas configurantes distintas, de maneira
que a orígem, “0 ”, de tal sistema da parábola modelo, o vértice desta e os eixos coordenados, dos “x” e
dos “y”, se identifiquem em posição, respectivamente, com a orígem, “0 ”, o vértice e os eixos coordenados
análogos de tais ramos finitos de parábolas configurantes referidos na citada parte 2.4.1., §1º, tem-se que
a equação destas últimas cônicas citadas, que fica na forma

y
pc

= b
0 -:<1!&

z

C

2
p

2
c1

 & D-
B
 ,                                                                    (032.3),

para o primeiro caso de configurações parabólicas conforme a citada parte, tem parâmetros “b
0
= A

c
” (fig.

18. ou 19.); para o segundo caso citado, “b
0
= A

c
” (fig. 18. ou 19.) e, “eventualmente sobreposta”, para o

caso de seção assimétrica, “b
0
= A

c
+ A

c0
” (fig. 19.); e para o terceiro caso, “b

0
= B

c
” (fig. 18 ou 19.); sendo

que, em todos os casos, “z
p
” representa a projeção das abcissas, ditas “sistemáticas” (3.3.3., §5º), alocadas

sobre o segmento “C
c1

”, e “y
pc

” é a ordenada da parábola configurante em tais abcissas.

3.3.3.4. Determinação das medidas lineares pró-área das superfícies dos estojos, de
configurações laterais elípticas, prismáticas e parabólicas, dos tanques CARAMBOLA

Observando-se as figs. 22. e 23., vistas frontais em projeção de tanques carambola (2.2., §1º,
item “a”, e 2.2.1.) de formas de seção  transversal (1.3.7.), respectivamente, simétrica (3.3.1.) e assimétrica
(3.3.2.3.), dirimidas tais vistas em seus elementos pelas observações da parte 3.3.3., §7º, infere-se, como
aludido na citada parte, §5º, que as partes de “C

c3
”, “C

c2
” e “C

c1
” (2.4.1., §2º, 1ª observação) das linhas

conjugadas de tais reservatórios possuem formas, respectivamente, também elípticas (3.3.3.3.1.), retas
(3.3.3.3.2.) e parabólicas (3.3.3.3.3.), à semelhança das configurações laterais (2.4.1., §1º) das citadas
partes.

3.3.3.4.1. As medidas lineares pró-área das superfícies das partes de configurações
laterais elípticas dos estojos dos tanques CARAMBOLA

Para tais partes de configurações laterais elípticas (3.3.3.3.1.), as partes de “C
c3

” (2.4.1., §2º, 1º
observação) dos estojos (1.3.1.), as citadas medidas lineares são determinadas conforme roteiro de cálcu-
lo estabelecido na parte 3.3.3., §5º.
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3.3.3.4.1.1. As equações das “elipses inferidas”
Associando-se convenientemente o sistema de eixos, “0yz ”, da elipse modelo, da parte A.2.,

aos casos em questão de tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) de seções transversais (1.3.7.)
das formas tanto simétrica (3.3.1.) quanto assimétrica (3.3.2.3.), de maneira que os pontos “P ” das figs.
22. e 23., vistas frontais em projeção de tais tanques, se identifiquem com a orígem, “0 ”, de tal sistema,
que as linhas, ou “P&K&”, ou “P&K&1

”, ou “&P&J1
”, ou “&P&J ”, das seções transversais visíveis em tais figuras, e os

segmentos “Cc3” (2.4.1., §1º) das cordas longitudinais (1.3.12.), todos adjacentes aos citados pontos “P ”,
estejam, respectivamente, suportados pelos eixos dos “y ” e dos “z ” do referido sistema da elipse modelo
e identificados com os semi-eixos “b ” e “a “ de tal cônica, tem-se que os citados “quartos de elipses
inferidas das configurantes” (2.4.1.,§ 1º) são representados todos e cada um pela equação da forma

y
ei

= b
1r
&&C

2
c3&&C 2

c3

&&! z 2
e&&   ,                                                                 (033.3),

com subíndices adotados de maneira a caracterizar o caso de elipse inferida, na qual a variável “y
ei

”
(ordenada da elipse inferida) representa as ordenadas genéricas aos citados segmentos “C

c3
” dos “pontos

notáveis” (3.3.3., §5º), locados, estes, nas linhas conjugadas (3.3.3., §5º),nas abcissas “sistemáticas”,
“z

e
” (3.3.3., §5º) (“e” de “elipse”), alocadas, estas, convenientemente sobre tais segmentos “C

c3
”, e na qual

os semi-eixos “b
1
”, em ambos os casos de seções, simétricas e assimétricas, são dados por determina-

das funções trigonométricas.
Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas simétricas (fig. 22.), con-

forme parte 3.3.3.2.1., tem-se que os referidos semi-eixos “b
1
” são dados pela relação

b
1
/ P&K&/ P&K&1

/&P&J1
/&P&J = A

c
sen δ

nc
= B

c
cos δ

nc
,                                           (034.3),

para todas e cada uma da totalidade das linhas conjugadas, quais sejam, respectivamente, “ {Q {K {K’ {Q’ ”,
“ {Q {K

1
{K

1
’{Q’ ”, “ {Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”, “ {Q {J {J’{Q’ ”.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas assimétricas (fig.23.), con-
forme parte 3.3.3.2.2., tem-se que os citados semi-eixos “b1” são dados pelas relações

a) b
1
/ P&K&= A

c
sen δ

1c
,                                                                                   (035.3),

para a linha conjugada “ {Q {K {K’{Q’ ”;

b) b
1
/ P&K&1

/&P&J1
= A

c
sen δ

3c
= A

c
senδ

4c
,                                                            (036.3),

respectivamente, para as linhas conjugadas “ {Q {K
1
{K

1
’{Q’ ” e “ {Q {J

1
{J

1
’{Q’ ”; e

c) b1/&P&J = Acsen δ2c ,                                                                                    (037.3),

para a linha conjugada “ {Q {J {J’{Q’ ”.

3.3.3.4.1.2. As abcissas “induzidas” sobre as partes de “Cc3” das “linhas conjugadas”.
De acordo com o apêndice, na parte A.3., as magnitudes dos comprimentos “L” entre dois

pontos “M ” e “N ”, quaisquer dos “quartos de elipses” (2.4.1., §1º), inferidas (3.3.3.4.1.1., §1º) no caso, são
dadas pela equação na forma integral

L =*mn

r
&
1+
&&C2

c3

&&<:
b&2

1&C2
c3

&&z
2
e

!
&&z2

e

&&DB dz ,                                                    (038.3),

onde “m ” e “n ” são as abcissas, “sistemáticas” (3.3.3., §5º) e substituintes da incógnita “z
e
”, dos referidos

pontos “M ” e “N ” das curvas, alocadas sobre os segmentos “C
c3

” (2.4.1, §1º), suportados, estes, pelo eixo
dos “z ” (P.2.2.). Tal integral pode ser resolvida pela regra de Simpson, constante do apêndice na parte A.4..
Recomenda-se, devido a peculiaridades tanto de tal regra quanto das elipses, que se calcule todo o
comprimento de tal “quarto de elipse”— que na prática é feito somando-se os comprimentos de curva entre
os vários pontos notáveis desta, sucessivamente calculados — em duas etapas, dividindo-se tal compri-
mento a determinar, na aludida maneira parcelada, em duas partes aproximadamente iguais com a esco-
lha, dentre os “pontos notáveis”, de um ponto divisor apropriado, “T ”. Para a primeira parte de comprimento
assim delimitada, na primeira etapa de cálculo, começa-se a contagem de tais abcissas sistemáticas,
“m ” e “n ”, de pares de pontos notáveis, entre os quais a determinar comprimentos de curva, na orígem, “0 ”,
do sistema de eixos, “0yz ”, e vai-se até a abcissa de “T ”, fig. 37., e, na segunda etapa, com a permuta na
(037.3) das posições dos semi-eixos “b

1
” e “C

c3
” —  isto é, o semi-eixo do quarto de elipse inferida supor-
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tado pelo eixo dos “z ” passa a sê-lo pelo eixo dos “y ”, e o semi-eixo, pelo eixo dos “y ”, pelo eixo dos “z ” —
-, procede-se da mesma maneira que na primeira etapa calculando-se o comprimento da curva desde a
orígem, “0 “, até o ponto “T ”, fig. 38., lembrando que a abcissa de “T ” para a primeira etapa passa a ser
ordenada na segunda, e a ordenada, abcissa.

A abcissa induzida “zie”, definida na parte  3.3.3., §5º, para determinado ponto notável de certa
curva elíptica inferida, obtém-se através da soma dos comprimentos sobre tal curva, determinados estes
pela (037.3), entre os sucessivos pontos notáveis posicionados desde a orígem, extremo, esta, do quarto
de elipse inferida (do caso) adjacente à parte de “Cc2” (2.4.1., §2º, 1ª observação) da linha conjugada, até o
ponto em questão.

3.3.3.4.1.3. As ordenadas das bordas das superfícies desenvolvidas das partes de “Cc3”
dos estojos

Conforme parte 3.3.3., §5º, as ordenadas “ybe“ nas abcissas induzidas “zie” de pontos “U ” das
partes de “Cc3” (2.4.1., §2º, 1ª observação) das bordas das faces (1.3.2.), figs. 57. e 58., superfícies
desenvolvidas de estojos (1.3.1.) de tanques de formas seccionais, respectivamente, simétrica (3.3.1.) e
assimétrica (3.3.2.3.), às linhas conjugadas, são obtidas por triangulação com os ângulos internos, “δ

nc
”

(1.4.3., §7º, item “c”) das seções transversais (1.3.7.) previamente definidas, em variedade e tipo, ou
simétricas, ou assimétricas, e com as ordenadas, “yec”, aos segmentos “Cc3” (2.4.1., §1º), ou aos eixos
dos “z ” (P.2.2.), nas abcissas sistemáticas, “ze”, dos “quartos de elipses” (2.4.1., §1º) “configurantes”
(3.3.3.3.1.) adjacentes às faces em questão, e são dadas pela equação da forma (de elipse)

y
be

= b
2r
&&C

2
c3&&C 2

c3

&&! z 2
e&&   ,                                                                 (039.3),

em qual equação auxiliar de elipse os “semi-eixos” “b
2
”, em ambos os casos de seções, simétricas e

assimétricas, são identificados apenas em grandeza com as linhas, ou “F&K& ”, ou “&K&G ”, ou “&G&K1
”, ou

“&K1&H ”, ou “&H&J1
”, ou “&J1&I ”, ou “&I&J ”, ou “&J&F ”, respectivamente, figs. 22. e 23., vistas frontais de tanques com

as citadas seções, e a variável “z
e
” representa as abcissas sistemáticas correspondentes às induzidas,

“z
ie
”, ambas dos pontos “U ” de tais partes de “C

c3
” das bordas das faces.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas simétricas, visíveis tais
seções com todas as linhas na fig. 22., observando-se a fig. 57., superfície desenvolvida de estojos de tais
tanques com a visão em verdadeira grandeza das bordas de suas faces, lembrando a parte 3.3.3., §8º, e
conforme a parte 3.3.3.2.1., tem-se que as ordenadas, “y

be
”, de pontos, “U ”, das referidas partes de “C

c3
” de

consideradas bordas de faces às correspondentes linhas conjugadas nas abcissas induzidas, “z
ie
”, sobre

tais linhas locadas, são dadas pela equação (039.3) com
a) b

2
/&J&F/&F&K&/&K1&H/&H&J1

= B
c
senδ

nc
,                                                           (040.3),

para segmentos de bordas “{Q {F ” e “{Q {H ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, simétricos todos
os quatro, respectivamente, das faces superiores (1.3.4.), externa (1.3.5.) e interna, e das faces inferiores,
interna  e  externa, e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{J {J’ {Q’ ”, “{Q{K{K’ {Q’ ”, “{Q{K

1
{K

1
’ {Q’ ” e

“{Q{J
1
{J

1
’{Q’ ”; e

b) b
2
/&&K&G/&G&K1

/&&J1&I/&I&J = A
c
cosδ

nc
,                                                            (041.3),

para segmentos de bordas “{Q {G ” e “{Q{I ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, simétricos todos
os quatro, respectivamente, das faces internas, superiores e inferiores, e das faces externas, inferiores e
superiores, e linhas conjugadas, correspondentemente,  “{Q{K{K’{Q’ ”, “{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ”, “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ” e “{Q{J {J’{Q’ ”.

Especificamente para reservatórios de seções  transversais de formas assimétricas, visíveis tais
seções com todas as linhas na fig. 23., observando-se a fig. 58., superfície desenvolvida de estojos de tais
tanques com visão em verdadeira grandeza das bordas de suas faces, lembrando a parte 3.3.3., §8º e
conforme a parte 3.3.3.2.2., tem-se que as ordenadas, “y

be
”, de pontos, “U ”, das referidas partes de “C

c3
” de

consideradas bordas de faces às correspondentes linhas conjugadas nas abcissas induzidas, “z
ie
”, sobre

tais linhas locadas, são dadas pela equação (039.3) com

a) b
2
/&&F&K& =&sen&Bc&δ1c

!A
c
cos δ

1c 
,                                                                      (042.3),

para segmentos de bordas “{Q {F ”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das faces superiores
internas, e linhas conjugadas  “{Q{K{K’ {Q’ ”;

b) b
2
/&KG& = A

c
cos δ

1c 
,                                                                                    (043.3),
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para segmentos de bordas “{Q {G”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das faces internas
superiores, e linhas conjugadas “{Q{K{K’{Q’ ”;

c) b
2
/&G&K1

/&&J1&I = A
c
cos δ

3c
= A

c
cos δ

4c 
,                                                          (044.3),

para segmentos de bordas “{Q {G” e “{Q {I ”, simétricos, das faces inferiores, respectivamente, internas e
externas, e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ” e “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”, tais linhas também simétri-

cas;
d) b2/&&K1&H/&&H&J1= Bc sen δ 3c = Bc s en δ 4c ,                                                        (045.3),
para segmentos de bordas “{Q {H ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, simétricos, das faces
inferiores, respectivamente, internas e externas, e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ” e

“{Q{J
1
{J

1
’{Q’ ”, tais linhas também simétricas;

e) b
2
/&I&J = !A

c
cos δ

2c  
,                                                                                  (046.3),

para segmentos de bordas “{Q {I ”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das faces externas
superiores, e linhas conjugadas “{Q{J {J’ {Q’ ” (consideradas “virtuais”, parte 3.3.3., §7º, item “e”); e

f) b
2
/&J&F= !A

c
cos δ

2c
+&sen&

Bc

δ
2&c  

 
,                                                                    (047.3),

para segmentos de bordas “{Q {F ”, de formas únicas não reservatórios em questão, das faces externas
superiores, e linhas conjugadas “{Q{J {J’{Q’ ” (consideradas “virtuais”).

3.3.3.4.2. As medidas lineares pró-área das superfícies das partes de configurações
laterais retangulares dos estojos dos tanques CARAMBOLA

Para tais partes de configurações laterais retangulares (3.3.3.3.2.), as partes de “C
c2

” (2.4.1.,
§2º, 1ª observação), as citadas medidas lineares são determinadas conforme roteiro de cálculo estabele-
cido  na parte 3.3.3., §5º.

3.3.3.4.2.1. As equações das “retas inferidas”
Associando-se convenientemente o sistema de eixos, “0yz ”, da reta modelo, da parte A.7., aos

casos em questão de tanques carambola (2.2., §1º, item ”a “; e 2.2.1.) das formas tanto simétrica (3.3.1.)
quanto assimétrica (3.3.2.3.) de maneira que os pontos “P’ ” das figs. 22. e 23., vistas frontais em projeção
de tais tanques, se identifiquem com a origem, “0 “, de tal sistema, que as linhas, ou “&P’&K’ ”, ou “&P’&K’

1
”, ou

“&P’&J’
1
”, ou “&P’&J’ ”, das seções transversais (1.3.7.) visíveis em tais figuras, e os segmentos “C

c2
” (2.4.1., §1º)

das cordas longitudinais (1.3.12.), todos adjacentes aos citados pontos “P’ ”, estejam , respectivamente,
suportados pelos eixos dos “y ” e dos “z ” do referido sistema da reta modelo e identificadas somente as
enumeradas linhas com o parâmetro “b ” de tal reta, tem-se que os citados “segmentos de retas inferidas
das configurantes” (2.4.1., §1º) são apresentadas todos e cada um pela equação da forma

y
ri
= b

1
 ,                                                                                   (048.3),

com subíndices adotados de maneira a caracterizar o caso de reta inferida, na qual a variável “y
ri
” (ordena-

da da reta inferida) representa as ordenadas genéricas aos citados segmentos “C
c2

” dos “pontos notáveis”
(3.3.3., §5º), locados, estes, nas linhas conjugadas (3.3.3., §5º), nas abcissas “sistemáticas”, “z

r
” (3.3.3.,

§5º) (“r” de “reta”), alocadas, estas, convenientemente sobre tais segmentos “C
c2

”, e na qual os parâmetros
“b

1
”, em ambos os casos de seções, simétricas e assimétricas, são dados por determinadas funções

trigonométricas.
Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas simétricas (fig. 22.), con-

forme parte 3.3.3.2.1., tem-se que os referidos parâmetros “b
1
” são dados pela relação

b
1
/&P’&K’/&P’&K’

1
/&P’&J’

1
/&P’&J’ = A

c
sen δ

nc
= B

c
cos δ

nc 
,                                      (049.3; 064.3),

para todas e cada uma da totalidade das linhas conjugadas, quais sejam, respectivamente, “{Q{K{K’ {Q’ ”,
“{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ”, “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ” e “{Q{J {J ’{Q’ ”.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas assimétricas (fig.23.), con-
forme parte 3.3.3.2.2., tem-se que os citados parâmetros “b

1
” são dados pelas relações

b
1
/&P’&K’= A

c
sen δ

1c 
,                                                                                  (050.3; 065.3),

para a linha conjugada “{Q{K{K’{Q’ ”;

b
1
/&P’&K1

’/&P’&J’
1
= A

c
sen δ

3c
= A

c
cos δ

4c 
,                                                        (051.3; 066.3),
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respectivamente, para as linhas conjugadas “{Q{K
1
{K

1
’{Q’ ”, “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”; e

b
1
/&&P’&J’ = A

c
sen δ

2c  
,                                                                                  (052.3; 067.3),

para a linha conjugada “{Q{J {J’ {Q’ ”.

3.3.3.4.2.2. As abcissas ”induzidas“ sobre as partes de “Cc2” das “linhas conjugadas”
De acordo com o apêndice, na parte A.8., as magnitudes dos comprimentos “L” entre dois

pontos “M ” e “N ” quaisquer dos “segmentos de retas” (2.4.1., §1º), inferidos (3.3.3.4.2.1., §1º), no caso,
são dados pela equação

L = z
r LX n

m
 ,                                                                                 (053.3),

onde “m” e “n” são as abcissas “sistemáticas” (3.3.3., §5º) e substituintes das incógnitas “z
r
”, dos referidos

pontos “M ” e “N ” da reta, alocadas sobre os segmentos “Cc2” (2.4.1., §1º), suportados, estes, pelos eixos
dos “z” (P.2.2.).

Conforme parte 3.3.3., §5º, a parte de “Cc2” (2.4.1., §2º, 1ª observação) do estojo do tanque,
plana, não é desenvolvida, portanto a parte da linha conjugada (3.3.3., §5º) correspondente a tal parte do
estojo (1.3.1.) tem as abcissas dos pontos notáveis (3.3.3., §5º) sobre ela locados, que seriam “induzidas”
(3.3.3., §5º), semelhantes às sistemáticas no segmento“Cc2” da corda longitudinal (1.3.12.), e a abcissa de
determinado ponto notável em certa reta inferida obtém-se de maneira direta na equação (053.3) substitu-
indo-se o limite superior, “n”, de tal equação pela abcissa sistemática, “z”, de tal ponto, e o limite inferior,
“m”, pela abcissa da orígem (sempre igual a zero), extremo, esta, do segmento de reta inferido no caso,
adjacente à parte de “Cc1” da linha conjugada, suporte ,esta, de tal segmento.

3.3.3.4.2.3. As ordenadas dos bordas das superfícies desenvolvidas das partes de “Cc2”
dos estojos

Conforme a parte 3.3.3., §5º, as ordenadas “ybr” nas abcissas induzidas “zr= zir“, de pontos “V ”
das partes de “Cc2” (2.4.1., §2º, 1ª observação) das bordas das faces (1.3.2.), figs. 57. e 58., superfícies
desenvolvidas de estojos (1.3.1.) dos tanques de formas seccionais, respectivamente, simétrica (3.3.1.) e
assimétrica (3.3.2.3.), às linhas conjugadas, são obtidas por triangulação com os ângulos internos, “δ

nc
”

(1.4.3., §7º, item “c”), das seções transversais (1.3.7.) previamente definidas, em variedade e tipo, ou
simétricas ou assimétricas, e com as ordenadas, “y

rc
”, aos segmentos “C

c2
” (2.4.1., §1º), ou aos eixos dos

“z “ (P.2.2.), nas abcissas sistemáticas, “z
r
”, dos “segmentos de retas” (2.4.1., §1º) “configurantes”

(3.3.3.3.2.) adjacentes às faces em questão, e são dadas pela equação da forma (de reta)

y
br

= b
2
 ,                                                                                   (054.3),

em qual equação auxiliar de reta os “parâmetros” “b
2
”, em ambos os casos de seções, simétricas e

assimétricas, são identificados apenas em grandeza com as linhas, ou “F’&K’& ”, ou “&K&’G’ ”, ou “&G’&K1
’ ”, ou

“&K1
’&H ’ ”, ou “&H’&J1

’ ”, ou “&J’
1&I ’ ”, ou “&I’&J’ ”, ou “&J’&F ’ ”, respectivamente, figs. 22. e 23., vistas frontais de tanques

com as citadas seções, e a variável “z
r
” representa as abcissas sistemáticas correspondentes e seme-

lhantes às induzidas, “z
ir
”, ambas dos pontos, “V ”, de tais partes de “C

c2
” das bordas das faces.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas simétricas, visíveis tais
seções com todas as linhas na fig. 22., observando-se a fig.57., superfície desenvolvida de estojos de tais
tanques com a visão em verdadeira grandeza das bordas de suas faces, lembrando que para a parte de
“C

c2
” todas as bordas são simétricas, e conforme a parte 3.3.3.2.1., tem-se que as ordenadas “y

br
”, de

pontos , “V ”, das referidas partes de “C
c2

” de consideradas bordas de faces às correspondentes linhas
conjugadas nas abcissas induzidas, “z

ir
”, sobre tais linhas locadas, são dadas pela equação (054.3) com

a) b
2
/&J’&F ’ /F’&K’& /&K1

’&H ’ /&H’&J1
’ = B

c
sen δ

nc  
,                                                   (055.3; 070.3),

para segmentos de bordas “F’&&F ” e “H’&&H ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, respectivamen-
te, das faces superiores (1.3.4.), externa (1.3.5.) e interna, e das faces inferiores, interna e externa, e
linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{J {J’ {Q’ ”, “{Q{K{K’ {Q’ ”, “{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ” e “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”; e

b) b2/K&’G’/G’&K1
’&/ J’

1&I ’ /&I’&J’ = A
c
cos δ

nc
 ,                                                       (056.3; 071.3),

para segmentos de bordas “&G’&G ” e “&I’&I ”, Integrantes de mesmos segmentos de arestas, respectivamente,
das faces internas, superiores e inferiores, e das faces externas, inferiores e superiores, e linhas conjugadas,
correspondentemente, “{Q{K{K’{Q’ ”, “{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ”, “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ” e “{Q{J{J’{Q’ ”.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas assimétricas, visíveis tais
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seções com todas as linhas na fig. 23., observando-se a fig. 58., superfície desenvolvida de estojos de tais
tanques com visão em verdadeira grandeza das bordas de suas faces, lembrando que para a parte de “Cc2”
todas as bordas são simétricas, e conforme a parte 3.3.3.2.2., tem-se que as ordenadas, “ybr”, de pontos,
“V ”, das referidas partes de “Cc2” de consideradas bordas de faces às correspondentes linhas conjugadas
nas abcissas induzidas, “zir”, sobre tais linhas locadas, são dadas pela equação (054.3) com

a) b
2
/&&F&’K&’ =&sen&Bc&δ

1c

!A
c
cos δ

1c 
,                                                                    (057.3; 072.3),

para segmentos de bordas “F’&&F ”, das faces superiores internas e linhas conjugadas “{Q{K{K’{Q’ ”;

b) b
2
/&K’ G&’ = A

c
cos δ

1c 
,                                                                                 (058.3; 073.3),

parra segmentos de bordas “&G’&G ”, das faces internas superiores e linhas conjugadas “{Q{K{K’ {Q’ ”;

c) b
2
/&G’&K1

’/&&J’
1&I’ = A

c
cos δ

3c
= A

c
cos δ

4c 
,                                                        (059.3; 074.3),

para segmentos de bordas “G’&G ” e “&I’&I ” das faces inferiores, respectivamente, internas e externas, e
linhas conjugadas, correspondentemente, “Q{K1

{K1’
{Q’ ” e “{Q{J1

{J1’
{Q’ ”;

d) b
2
/&&K1

’&H’/&&H’&J1
’ = B

c
sen δ

3c
= B

c
sen δ

4c 
,                                                     (060.3; 075.3),

para segmentos de bordas “H’&&H ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, das faces inferiores,
respectivamente, internas e externas, e linhas conjugadas, correspondentemente, “Q{K

1
{K

1
’{Q’ ” e “Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”;

e) b
2
/&I&’J’ = !A

c
cos δ

2c  
,                                                                                 (061.3; 076.3),

para segmentos de bordas “&I’&I ” das faces externas superiores e linhas conjugadas “Q{J {J’ {Q’ ” (considera-
das “virtuais”, parte 3.3.3., §7º item “e”); e

f) b
2
/&J&’F’ = !A

c
cos δ

2c
+&sen&

Bc

δ
2&c  

 
,                                                                  (062.3; 077.3),

para segmentos de bordas “F’&&F ” das faces externas superiores e linhas conjugadas “Q{J {J’ {Q’ ” (considera-
das “virtuais”).

3.3.3.4.3. As medidas lineares pró-área das superfícies das partes de configurações
laterais parabólicas dos estojos dos tanques CARAMBOLA

Para tais partes de configurações laterais parabólicas (3.3.3.3.3.), as partes de “C
c1

” (2.4.1., §1º,
1ª observação) dos estojos (1.3.1.), as citadas medidas lineares são determinadas conforme roteiro de
cálculo estabelecido na parte 3.3.3., §5º.

3.3.3.4.3.1. As equações das “parábolas inferidas”
Associando-se convenientemente o sistema de eixos, “0yz “, da parábola modelo, da parte A.5.,

aos casos em questão de tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) de seções transversais (1.3.7.)
das formas tanto simétrica (3.3.1.) quanto assimétrica (3.3.2.3.), de maneira que os pontos “P’ ” das figs.
22. e 23., vistas frontais em projeção de tais tanques, se identifiquem com a orígem, “0 ”, de tal sistema,
que as linhas, ou “P’&K’ ”, ou “P’&K’

1
”, ou “&P’&J’

1
”, ou “&P’&J’ ”, das seções transversais visíveis em tais figuras, e os

segmentos “C
c1

” (2.4.1., §1º) das cordas longitudinais (1.3.12.), todos adjacentes aos citados pontos “P’ ”,
estejam, respectivamente, suportados pelos eixos dos “y ” e dos “z ” do referido sistema da parábola
modelo e identificados com os parâmetros “b” e “a” de tal cônica, tem-se que os citados ”ramos finitos de
parábolas (2.4.1., §1º) inferidas das configurantes” são dados todos e cada um pela equação da forma

y
pi

= b
1 -:<1!&zC

2
p

2
c1

 & D-
B
 ,                                                                    (063.3),

com subíndices adotados de maneira a caracterizar o caso de parábola inferida e na qual a variável “y
pi
”

(ordenada da parábola inferida) representa as ordenadas genéricas aos citados segmentos “C
c1

” dos “pon-
tos notáveis” (3.3.3., §5º), locados, estes, nas linhas conjugadas (3.3.3., §5º), nas abcissas “sistemáti-
cas”, “z

p
” (3.3.3., §5º) (“p” de “parábola”), alocadas, estas, convenientemente sobre tais segmentos “C

c1
”, e

na qual os parâmetros “b
1
”, em ambos os casos de seções, simétricas e assimétricas, são dados por

determinadas funções trigonométricas.
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Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas simétricas (fig. 22.), con-
forme parte 3.3.3.2.1., tem-se que os referidos parâmetros “b1” são dados pela relação

b
1
/&P’&K’/&P’&K’

1
/&P’&J’

1
/&P’&J’ = A

c
sen δ

nc
= B

c
cos δ

nc 
,                                      (049.3; 064.3),

para todas e cada uma da totalidade das linhas conjugadas, quais sejam, respectivamente, “{Q{K{K’ {Q’ ”,
“{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ”, “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ” e “{Q{J {J ’{Q’ ”.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas assimétricas (fig. 23.),
conforme parte 3.3.3.2.2., tem-se que os citados parâmetros “b

1
” são dados pelas relações

a) b
1
/&P’&K’ = A

c
sen δ

1c 
,                                                                                  (050.3; 065.3),

para a linha conjugada “{Q{K{K’ {Q’ ”;

b) b
1
/&P’&K1

’/&P’&J’
1
= A

c
sen δ

3c
= A

c
cos δ

4c 
,                                                        (051.3; 066.3),

respectivamente, para as linhas conjugadas “Q{K1
{K1’

{Q’ ” e “{Q{J1
{J1’
{Q’ ”; e

c) b1/&&P’&J’ = Ac sen δ 2c  ,                                                                                  (052.3; 067.3),
para a linha conjugada “{Q{J {J ’{Q’ ”.

3.3.3.4.3.2. As abcissas “induzidas” sobre as partes de “Cc1” das “linhas conjugadas”
De acordo com o apêndice, na parte A.6., as magnitudes dos comprimentos “L” entre dois

pontos “M ” e “N ” quaisquer dos “ramos finitos de parábola” (2.4.1., §1º), inferidas (3.3.3.4.3.1., §1º), no
caso, são dados pela equação

L =

I
T&z2p

r
&&4b1

2

&C&c1
4&z&p

2

+
&

1
&

+&
2r
&1&&4C
&
c1
4

b1
2&&
& ln /

:
<zpr

&&4Cc1
4

b1&&
2

+ r
&&4b1

2

&C&c1
4&z&p

2

+
&

1
&

/D
BZ
O

n

m
 

,                           (068.3),

onde “m” e “n” são as abcissas, “sistemáticas” (3.3.3., §5º) e substituintes da incógnita “z
p
”, dos referidos

pontos “M ” e ”N ” das curvas, alocados sobre os segmentos “C
c1

” (2.4.1., §1º), suportados estes pelos
eixos dos “z ” (P.2.2.).

A abcissa induzida, “z
ip
”, definida na parte 3.3.3., §5º, para determinado ponto notável de certa

curva parabólica inferida, obtém-se de maneira direta na equação (068.3) substituindo-se o limite superior,
“n”, de tal equação pela abcissa sistemática , “z

p
”, de tal ponto, e o limite inferior, “m”, pela abcissa da

orígem (sempre igual a zero), extremo, esta, do ramo de parábola inferida do caso, adjacente à parte de
“C

c2
” (2.4.1., §2º, 1ª observação) da linha conjugada.

3.3.3.4.3.3. As ordenadas das bordas das superfícies desenvolvidas das partes de “Cc1”
dos estojos

Conforme a parte 3.3.3., §5º, as ordenadas “y
bp

” nas abcissas induzidas “z
ip
” de pontos “W ” das

partes de “C
c1

” (2.4.1., §2º, 1ª observação) das bordas das faces (1.3.2.), figs. 57. e 58., superfícies
desenvolvidas de estojos (1.3.1.) de tanques de formas seccionais, respectivamente, simétricos (3.3.1.) e
assimétricos (3.3.2.3.), às linhas conjugadas, são obtidas por triangulação com os ângulos internos, “δ

nc
”

(1.4.3., §7º, item “c”) das seções transversais (1.3.7.) previamente definidas, em variedade e tipo, ou
simétricas, ou assimétricas, e com as ordenadas “y

pc
” aos segmentos “C

c1
” (2.4.1., §1º), ou aos eixos dos

“z ” (P.2.2.), nas abcissas sistemáticas, “z
p
”, dos “ramos finitos de parábolas (2.4.1., §1º) configurantes”

(3.3.3.3.3.) adjacente às faces em questão, e são dadas pela equação da forma (de parábola)

y
pb

= b
2 /
:
<1!&zC

2

2

p

c1 /D
B
 ,                                                                      (069.3),

em qual equação auxiliar de parábola os “parâmetros” “b
2
”, em ambos os caso de seções, simétricas e

assimétricas, são identificados apenas em grandeza com as linhas, ou “F’&K’& ”, ou “&K&’G’ ”, ou “&G’&K1
’ ”, ou

“&K1
’&H’ ”, ou “&H’&J1

’ ”, ou “&J’
1&I ’ ”, ou “&I’&J’ ”, ou “J’&F’& ”, respectivamente, figs. 22. e 23., vistas frontais de tanques

com as citadas seções, e a variável “z
e
” representa as abcissas sistemáticas correspondentes às induzidas,

“z
ip
”, ambas dos pontos “W ” de tais partes de “C

c1
” das bordas das faces.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas simétricas, visíveis tais
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seções com todas as linhas na fig. 22., observando-se a fig. 57., superfície desenvolvida de estojos de tais
tanques com a visão em verdadeira grandeza das bordas de suas faces, lembrando a parte 3.3.3., §8º, e
conforme a parte 3.3.3.2.1., tem-se que as ordenadas, “ybp”, de pontos, “W ”, das referidas partes de “Cc1”
de consideradas bordas de faces às correspondentes linhas conjugadas nas abcissas induzidas, “zip”,
sobre tais linhas locadas, são dadas pela equação (069.3) com

a) b
2
/ J’&F’&/F’&K’&/&K1

’&H ’/&H’&J1
’ = B

c
sen δ

nc  
,                                                      (055.3; 070.3),

para segmentos de bordas “{Q’{F’ ” e “{Q’{H’ ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, simétricos
todos os quatro, respectivamente, das faces superiores (1.3.4.), externa (1.3.5.) e interna, e das faces
inferiores, interna e externa, e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{J {J ’{Q’ ”, “{Q{K{K’{Q’ ”, “{Q{K

1
{K

1
’ {Q’ ” e

“{Q{J
1
{J

1
’{Q’ ”, e

b) b
2
/&K’&G’/&G’&K’

1
/&J’

1&I’ /&I’&J’ = A
c
cos δ

nc 
,                                                          (056.3; 071.3),

para segmentos de bordas “{Q’{G’ ” e “{Q’{I’ ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, simétricos
todos os quatro, respectivamente, das faces internas, superiores e inferiores, e das faces externas, inferi-
ores e superiores, e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{K{K’{Q’ ”, “{Q{K

1
{K

1
’{Q’ ”, “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ” e “{Q{J {J ’{Q’ ”.

Especificamente para reservatórios de seções transversais de formas assimétricas, visíveis tais
seções com todas as linhas na fig. 23., observando-se a fig. 58., superfície desenvolvida de estojos de tais
tanques com visão em verdadeira grandeza das bordas de suas faces, lembrando a parte 3.3.3., §8º e
conforme a parte 3.3.3.2.2., tem-se que as ordenadas, “y

bp
”, de pontos “W ”, das referidas partes de “C

c1
” de

consideradas bordas de faces às correspondentes linhas conjugadas nas abcissas induzidas, “z
ip
”, sobre

tais linhas locadas, são dadas pela equação (069.3) com

a) b
2
/&F’&K’ =&sen&Bc&δ

1c

! A
c
cos δ

1c
 ,                                                          (057.3; 072.3),

para segmentos de bordas “{Q’{F’ ”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das faces superiores
internas e linhas conjugadas “{Q{K{K’{Q’ ”;

b) b
2
/&K’&G’ = A

c
cos δ

1c 
,                                                                                  (058.3; 073.3),

para segmentos de bordas “{Q’{G’ ”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das  faces internas
superiores e linhas conjugadas “{Q{K{K’{Q’ ”;

c) b
2
/&G’&K’

1
/&J’

1&I’ = A
c
cos δ

3c
= A

c
cos δ

4c 
,                                                         (059.3; 074.3),

para segmentos de bordas “{Q’{G’ ” e “{Q’{I’ ” , simétricos, das faces inferiores, respectivamente, internas e
externas e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{K

1
{K

1
’ {Q’ ” e “{Q{J

1
{J

1
’{Q’ ”, tais linhas também simétri-

cas;

d) b2/&K1’&H ’/&H’&J1’ = Bc sen δ 3c= Bc sen δ 4c ,                                                     (060.3; 075.3),

para segmentos de bordas “{Q’{H’ ”, integrantes de mesmos segmentos de arestas, simétricos, das faces
inferiores, respectivamente, internas e externas, e linhas conjugadas, correspondentemente, “{Q{K

1
{K

1
’ {Q’ ” e

“{Q{J
1
{J

1
’{Q’ ”, tais linhas também simétricas;

e) b
2
/&I’&J’ = ! A

c
cos δ

2c 
,                                                                                (061.3; 076.3),

para segmentos de bordas “{Q’{I’ ”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das faces externas
superiores, e linhas conjugadas “{Q{J {J ’{Q’ ” (consideradas “virtuais”, parte 3.3.3., §7º, item “e”); e

f) b
2
/ J’&F’& = ! A

c
cos δ

2c
+&sen&Bc&δ

2c

 ,                                                                (062.3; 077.3),

para segmentos de bordas “{Q’{F’ ”, de formas únicas nos reservatórios em questão, das faces externas
superiores, e linhas conjugadas “{Q{J {J ’{Q’ ” (consideradas “virtuais”).

3.3.4. Projeto dos tanques aferidos dos 3º e 4º grupos de semelhança, respectivamen-
te, os tanques FAVO e ESCONSO. Generalidades.

(§1º) Considerando-se que as espécies dos tanques favo (2.2., item “b”; e 2.2.2.), do 3º grupo de
semelhança (3.2.1.2., §2º), e esconso (2.2., §1º, item ”c”; e 2.2.3.), do 4º, são derivadas da espécie
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carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), respectivamente, dos 1º e 2º grupos de semelhança (3.3.2.1. e
3.3.2.2.), tem-se que os dimensionamentos de tais tanques de formas prismáticas, derivados, são “atrela-
dos” aos dimensionamentos dos referidos tanques carambola, primitivos, correspondentes, de mesmas
variedades (2.1.) e relacionados tipos, portanto, para os citados tanques prismáticos, favos e esconsos,
não há sentido nas relações de semelhança (3.2.2., §2º) e sim somente nas especiais (3.2.2., §2º) com as
quais se calcula as áreas das seções transversais (1.3.7.) “Sf” do favo e “Se” do esconso em função,
correspondentemente, dos volumes “Vf” e “Ve”. Tais relações de semelhança são obtidas através da rela-
ção de semelhança para tanques carambola (005.3) da parte 3.3.3.1. com as substituições de “Vc” e de
”Cc” por expressões matemáticas destes, respectivamente, em “Vf” e “Ve”.

(§2º) Por serem as espécies dos tanques favo e esconso de “forma geral de estojos (1.3.1.)
prismática”, são simples e diretas as fórmulas das suas profundidades (1.3.11.), respectivamente, “Cf” e
”Ce”, em função das suas áreas de seções transversais, “Sf” e “Se” e de seus volumes, “Vf” e “Ve”.

(§3º) As superfícies desenvolvidas (3.2.3.) das partes laterais—não as anteriores (1.3.6.) e pos-

teriores, “tampos” dos tanques, correspondentes às bases geométricas dos prismas—tanto de reservató-
rios da espécie favo quanto da esconso tem formas retangulares em que um dos lados tem as medidas
das profundidades, respectivamente, “C

f
” e ”C

e
”, de acordo com a espécie (2.2.), variedade de tipo do

reservatório considerado, e o outro tem as medidas dos perímetros de suas seções transversais.
(§4º) Nas vistas frontais em projeção dos  tanques favo, fig. 24., e esconso, fig. 25., orientados

estes por sistemas de eixos “0xyz ” (P.2.2.), análogas tais vistas em seus elementos, as notações de
pontos, de acordo com possuir “linha” ou não, são designativos, respectivamente, dos extremos posterio-
res e anteriores das arestas “&A’&A ”, “&B’&B ”, “&C’&C ”, “&D’&D ”, “&E’&E ” e “&F’&F ” dos estojos, entendidas tais
arestas como linhas definidas pelos encontros de duas faces (1.3.2.), nestes casos de tanques prismáticos,
retas, paralelas ao eixo dos “z ” (P.2.2.), produzidas na prática pelas ”dobraduras” da chapa para confecção
de tanques, e com as medidas das profundidades, ou “C

f
” ou ”C

e
”, e os hexágonos irregulares “ABCDEF ”

e “A’B’C’D’E’F’ ”, sobrepostos nas referidas vistas, representam ambos as seções transversais dos reserva-
tórios em questão, com seus ângulos internos, ou “δ

nf
” (1.4.7., §7º, item “c”), ou “δ

nc
”.

(§5º) Nos desenhos das superfícies laterais desenvolvidas de tais reservatórios prismáticos, figs.
63. e 70., é prático traçar-se visivelmente as posições das arestas dos seus estojos, e, em cada espécie
de tais reservatórios, ou favo, ou esconso, aquela aresta escolhida como “de abertura” da superfície, isto é,
a que vai ser “soldada” no “fechamento” das laterais do estojo em questão, recomenda-se seja a “&A’&A ”,
para os tanques favo, e “&F’&F ”, para os esconso.

(§6º) Tanto para os tanques favo quanto para os esconso, as formas dos “tampos”, figs. 64. e 71.,
entendidos estes como partes das superfícies dos tanques prismáticos correspondentes às bases geomé-
tricas dos prismas, como aludido no §3º desta parte, são basicamente as das seções transversais de tais
reservatórios, existindo em duplas simétricas e antípodas para o caso de tanques esconso devido à
assimetria que este possui também em relação aos eixo dos “y ”. Cada tampo dos tais referidos é provido
na beira e em todo o perímetro de duas faixas paralelas de áreas contíguas, sendo a primeira, a contar do
centro da placa para a sua borda, a ”faixa de folga”, com largura de 0,030 cm, para chapa de latão para
confecção de tanques com espessura de aproximadamente 0,014 cm, e a última, a “faixa de encaixe”,
com largura de 0,200cm.Tal “faixa de encaixe” é normalmente dobrada em ângulo reto com a parte central
do “tampo”, que tem, este, a forma da seção transversal do tanque em questão com a citada “faixa de
folga” computada, formando, então, um “tampo côncavo” que “encaixa” na superfície lateral do tanque
prismático, operação, esta, de “encaixe“ facilitada pela referida “folga“, propiciando a soldagem de “fecha-
mento”.

(§7º) Para diferentes espessuras da citada chapa de latão, ou em casos de materiais  outros
para a confecção de tanques, será necessário que se “pesquise” novas magnitudes para a largura da ”faixa
de folga”.

3.3.4.1. Determinação das medidas pró-volume, lineares dos estojos e superficiais das
seções transversais, dos tanques FAVO e ESCONSO. As relações especiais de tais
tanques

Conforme explicado na parte 3.3.4., §1º, os tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e esconso
(2.2., §1º, item “c” ; e 2.2.3.) possuem somente as relações especiais (3.2.2., §2º) em função das dimen-
sões dos tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), correspondentes, de mesmas variedades e
relacionados tipos.

Sendo que, por definição, o “fator de truncamento” , ”t ” (3.3.2.1. e 3.3.2.2.), é “0,707 ”, portanto,
t = 0,707 ,
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que para os tanques favo, conforme parte 3.3.2.1.,
Vf = Vc ,                                                                     (078.3; 182.3), e
S

f
= 0,914 S

c
 ,                                                                         (079.3),

(A.10.), e que para os esconso, conforme parte 3.3.2.2.,

V
e
= V

c
 ,                                                                     (080.3; 196.3), e

S
e
= S

c
 ,                                                                                  (081.3; 57.A),

onde os “V
c
” são os volumes e os “S

c
” as áreas das seções retas dos tanques carambola, corresponden-

tes, de mesmas variedades e relacionados tipos dos tanques favo ou esconso em questão, tem-se, para
tais tanques prismáticos, fazendo-se as substituições das relações (078.3) e (079.3) para os favo, depois
(080.3) e (081.3) para os esconso, na relação (005.3) da parte 3.3.3.1., as relações especiais

S
f
=&0,5&73&0,9

C
c

14&+&Vf

0,1&71& ,                                                          (082.3), e

Se=&0,5&73&C

Ve

c
&+&0,&171& ,                                                             (083.3),

onde os “C
c
”, dados pela relação (004.3.) (que está na forma geral) da citada parte 3.3.3.1., são as profun-

didades dos tanques carambola correspondentes de mesmas variedades e relacionados tipos dos tanques
favo ou esconso em questão.

3.3.4.2. Determinação das medidas lineares das seções transversais dos tanques FAVO
e ESCONSO para área dada. Generalidades

A rigor, para tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.),
respectivamente, os conjuntos das seções “hexagônicas” (3.3.2.1.) e “paralelogrâmicas” (3.3.2.2.) — no-
mes conferidos em vista da ciência dos tanques aferidos (P., §1º) mas, geometricamente falando e mais
para o caso das ”paralelogrâmicas”, de maneira bastante imprópria—podem ser ambos contidos no con-
junto das seções hexagônicas irregulares, de ângulos internos, entre os lados, menores que 180º, em que
a diferença entendida entre as citadas seções derivadas reside apenas nas magnitudes dos seus ângulos
internos, “δ

n
” (1.4.3., §7º, item “c”), que lados integrantes de pares opostos unidos por vértice fazem com

a diagonal entre tais vértices, sempre tais diagonais suportadas pelo eixo dos “x” (P.2.2.), e que, à seme-
lhança que para as seções losânguicas (3.3.3.2.), subdividem tal conjunto de seções hexagônicas irregu-
lares em três caso distintos: dois dos considerados ângulos internos, “δ

n
”, de lados opostos são iguais ou

maiores que 90º, o primeiro caso; apenas um considerado ângulo interno, “δ
n
”, é igual ou maior que 90º, o

segundo caso; e o terceiro caso se estabelece quando todos os considerados ângulos internos, “δ
n
”, são

menores que 90º.

3.3.4.2.1. As medidas lineares das seções transversais hexagônicas dos tanques FAVO,
do 3º grupo de semelhança

Tais seções, definidas na parte 3.3.2.1., para projetos de tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e
2.2.2.), do 3º grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º), representadas pela fig. 20. e visíveis na fig. 24., são do
terceiro caso de hexágonos irregulares da parte 3.3.4.2. e simétricos em relação ao eixo dos “x” (P.2.2.),
com os ângulos internos, “δ

n f
” (1.4.3., §7º, item ”c”), todos menores que “90°” e, lembrando-se que por

definição na citada parte 3.3.2.1.

δ
n c

= δ
n f

 ,                                                                       (084.3; 187.3; 45.A),

com a relação comparativa entre os mesmos, à analogia das seções losânguicas simétricas (2.3.1. e
fig.18.)

δ
1f

= δ
2f
= δ

3f
= δ

4f
= δ

nf
 ,                                                                (085.3; 106.3),

(figs. 18. e 20.).
Observando-se as citadas figs. 20. e 24. depreende-se as relações pró-medidas lineares das

seções em questão , quais sejam,
S

f
= 2:<A

f
+ A

f1 DB B
f
 ,                                                                   (086.3; 50.A),

A
f1

= 0,829 A
f
 ,                                                                         (087.3; 190.3),

(A.10.),
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B

A&f

f
= tanδ

nf
 ,

                                                                            (088.3),

&A&B/&A’&B’/&C&D/&C’&D’/&D&E/&D’&E’/&F&A/&F’&A’=p&Af
2&+&B

f
2& ,                                                             (089.3), e

&B&C/&B’&C’/&E&F/&E’&F’ = Af1 ,                                                                                                        (090.3),

com as quais pode-se levantar as dimensões lineares da seção transversal hexagônica para visadas
dimensões de sua área, “Sf”, e de ângulos internos, “δnf”.

3.3.4.2.2. As medidas lineares das seções transversais paralelogrâmicas dos tanques
ESCONSO, do 4º grupo de semelhança

Tais seções, definidas na parte 3.3.2.2., para projetos dos tanques esconso (2.2., §1º, item “c”;
e 2.2.3.), do 4º grupo de semelhança (3.2.1.2., §2º), representadas pela fig. 21. e visíveis na fig. 25., são do
primeiro caso de hexágonos irregulares da parte 3.3.4.2., com os ângulos internos (1.4.3., §7º, item “c”)
“δ2e” maiores que 90°, produzindo as cotas “A0” sobre o eixo dos “x ” (P.2.2.); com os “δ4e” iguais a 90°; e
com a relação comparativa, portanto, entre tais ângulos internos

δ
1e

= δ
3e

/= δ
2e

/= δ
4e

= 90º ,                                                            (091.3).
Observando-se as citadas figs. 21. e 25. depreende-se as relações pró-medidas lineares das

seções em questão ,quais sejam,

B
e
= 0,707r

&
&
Se&
&ta

2&
&n
&
&δ1e&
&

 ,                                                           (092.3),

(A.11.),
S

e
=&

B

2

e:<2A
e1

+ 3A
e2

+ A
e4DB ,                                                         (093.3; 58.A),

(A.11.),
A

e0
+ A

e2
= A

e4
 ,                                                               (094.3; 204.3; 59.A),

&A
Be

e0
& = ! tan δ

2e
 ,                                                                      (095.3; 61.A),

&A
Be

e1
& =&A

Be

e3
& = tan δ

1e
= tan δ

3e
 ,                                                     (096.3; 62.A),

&A&B/&A’&B’/&D&E/&D’&E’ =p&A&e3
2 &+&B

e
2& ,                                                                (097.3),

&B&C/&B’&C’ = A
e4

 ,                                                                                          (098.3),

&C&D/&C’&D’=p&A&e0
2 &+&B

e
2& ,                                                                               (099.3),

&E&F/&E’&F’=A
e2

 ,                                                                                        (100.3), e

&F&A/&F’&A’ = B
e
 ,                                                                                            (101.3),

com as quais pode-se levantar as dimensões lineares das seção transversal paralelogrâmica para visadas
dimensões de sua área , “S

e
”, e de ângulos internos, “δ

1e
”, “δ

2e
”, “δ

3e
” e “δ

4e
”.

3.3.4.3. Determinação das medidas lineares pró-área das superfícies dos estojos de
configurações laterais retangulares dos tanques FAVO e ESCONSO

Considerando-se as figs. 24 . e 25., vistas frontais em projeção de tanques, respectivamente,
favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), dirimidas tais vistas em seus
elementos pelas observações da parte 3.3.4., §4º, tem-se, como aludido na citada parte, §3º, que as vistas
laterais bem como as superfícies desenvolvidas (3.2.3.) das partes laterais de tais tanques são de formas
retangulares em que um dos lados tem as medidas das profundidades (1.3.11.), respectivamente, “C

f
” e

“C
e
”, de acordo com a espécie (2.2.), variedade e tipo do reservatório considerado, e o outro, para o caso de

vistas laterais, as medidas de suas seções transversais (3.3.2.1. e 3.3.2.2.) segundo tais vistas, e para o
caso de superfícies desenvolvidas, as medidas dos perímetros das citadas seções retas.
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3.3.4.3.1. As medidas lineares pró-área das superfícies dos estojos, de configurações
laterais retangulares, dos tanques FAVO

Considerando-se a fig. 24., vista frontal em projeção dos tanques favo (2.2., §1º., item “b”; e
2.2.2.) em que os pontos “A” e “A’ ”, “B” e ”B’ ”, ”C ” e “C’ ”, “D ” e “D’ ”, ”E ” e ”E’ ”, e “F ” e ”F’ ”, sobrepostos em
tal vista, são os extremos respectivamente, anterior (1.3.6.) e posterior das arestas (3.3.4., §4º), tem-se,
de acordo com a parte 3.3.4.3., a relação genérica de profundidade

&A’&A/&B’&B/&C’&C/&D’&D/&E’&E/&F’&F = C
f
 ,                                                             (102.3),

onde, obviamente,
C

f
=&

V

S

f&
f

 ,                                                                               (103.3; 185.3),

sendo “S
f
” a superfície da seção transversal do tanque favo em questão, dada pela relação (082.3) da parte

3.3.4.1., e “V
f
” o seu volume, que juntamente com as relações (089.3) e (090.3) da parte 3.3.4.2.1. fornece

medidas de cotas para os desenhos das superfícies desenvolvidas (3.2.3.) das partes laterais dos estojos
(1.3.1.) dos tanques favo, representados tais desenhos pela fig. 63., com vista do espaço exterior (1.3.3.)
de tais reservatórios, com a parte de tal superfície correspondente à parte anterior (1.3.6.) do tanque
voltada “para cima”, em que “&B’&B”, “&C’&C”, “&D’&D”, “&E’&E”, e “&F’&F” são linhas visíveis das arestas, sendo “&A’&A” a
aresta de “abertura”.

3.3.4.3.2. As medidas lineares pró-área das superfícies dos estojos, de configurações
laterais retangulares, dos tanques ESCONSO

Considerando-se a fig. 25. , vista frontal em projeção dos tanques esconso (2.2., §1º, item “c”; e
2.2.3.) em que os pontos “A” e “A’ ”, “B ” e “B’ ”, “C ” e “C’ ”, “D ” e “D’ ”, “E ” e “E’ ”, e “F ” e “F’ ”, sobrepostos
em tal vista, são os extremos, respectivamente, anterior (1.3.6.) e posterior das arestas (3.3.4., §4º), tem-
se, de acordo com a parte 3.3.4.3., a relação genérica de profundidade

&A’&A/&B’&B/&C’&C/&D’&D/&E’&E/&F’&F = C
e
 ,                                                            (104.3),

onde, obviamente,
C

e
=&

V

S

e&
e

 ,                                                                                 (105.3; 199.3),

sendo “S
e
” a superfície da seção transversal do tanque esconso em questão, dada pela relação (083.3) da

parte 3.3.4.1., e “V
e
” o seu volume, que juntamente com as relações (097.3), (098.3), (099.3), (100.3) e

(101.3) da parte 3.3.4.2.2. fornece as medidas das cotas para os desenhos das superfícies desenvolvidas
(3.2.3.) das partes laterais dos estojos (1.3.1.) dos tanques esconso, representados tais desenhos pela
fig. 70., com vista do espaço exterior (1.3.3.) de tais reservatórios, com parte de tal superfície correspon-
dente à parte anterior (1.3.6.) do tanque voltada “para cima”, em que “&A’&A ”, “&B’&B ”, “&C’&C”, “&D’&D” e “&E’&E” são
linhas visíveis das arestas, sendo “&F’&F ” a aresta de “abertura”.

3.3.4.3.3. As medidas lineares pró-área das superfícies dos tampos, de formas
hexagônicas, dos tanques FAVO

Considerando-se a fig.64., desenho da superfície desenvolvida (3.2.3.) do tampo (3.3.4., §3º e
§6º) e de um tanque favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), vista do espaço exterior deste, provida nas beiras e

em todo o perímetro de uma faixa de largura da magnitude “ j ” de área contígua à superfície em questão,
podendo tal faixa ser a de “folga” (3.3.4., §6º), ou, com esta computada, a de “encaixe” (3.3.4., §6º), com
a relação comparativa entre os ângulos internos (1.4.3., §7º, item “c”)

δ
1f

=δ
2f

=δ
3f

=δ
4f

=δ
mf

 ,                                                                 (085.3; 106.3),

depreende-se diretamente as relações de comprimentos

A
fi
= A

f
+ j

1
! j

2
 ,                                                                         (107.3),

A
f1j

= A
f1

+ 2 j
2
 ,                                                                       (108.3), e

B
fj
= B

f
+ j ,                                                                               (109.3),

onde, de acordo com o apêndice na parte A.12.,

j
1
=&sen&

j
&δ

nf
& ,                                                                 (110.3; 69.A), e
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j2= j tan -:<&
δ
2&

nf D-
B
 ,                                                                        (111.3; 70.A),

com as quais se pode desenhar o tampo em questão.

3.3.4.3.4. As medidas lineares pró-área das superfícies dos tampos, de formas
paralelogrâmicas, dos tanques ESCONSO

Considerando-se a fig. 71., desenho da superfície desenvolvida (3.2.3.) do tampo (3.3.4., §3º e
§6º) de um tanque esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), vista do espaço exterior deste, provida nas beiras

e em todo o perímetro de uma faixa de largura da magnitude “ ” de área contígua à superfície em questão,
podendo tal faixa ser a de “folga” (3.3.4., §6º), ou, com esta computada, a de “encaixe” (3.3.4., §6º), com
a relação comparativa entre os ângulos internos (1.4.3., §7º, item “c”)

δ
1e

= δ
3e

=/ δ
2e

=/ δ
4f

= 90º ,                                                             (091.3; 112.3),
depreende-se diretamente as relações de comprimentos

A
e0j

= A
e0

+ j
3
! j

5
 ,                                                                      (113.3),

A
e1j

= A
e1

+ j
5
! j

6
 ,                                                                       (114.3),

A
e2j

= A
e2

+ j + j
6
 ,                                                                       (115.3),

A
e3j

= A
e3

+ j! j
2
 ,                                                                       (116.3),

A
e4j

= A
e4

+ j
2
+ j

3
 ,                                                                       (117.3),

B
e1j

= B
e1

+ j + j
1
 ,                                                                       (118.3),

B
e2j

= B
e2

+ j! j
1
 ,                                                                        (119.3),

B
e3j

= B
e3

+ j + j
4
 ,                                                                    (120.3), e

B
e4j

= B
e4

+ j! j
4
 ,                                                                        (121.3),

onde, de acordo com o apêndice na parte A.13.,

j
1
= j tan -:<&

90

&
º

2&
!δ
&

1e

& D-
B
 ,                                                               (122.3; 84.A),

j
2
= j tan -:< &2

δ
1e

& D-
B
 ,                                                                       (123.3; 85.A),

j
3
= j tan -:< &2

δ 2e

& D-
B
 ,                                                                       (124.3; 86.A),

       sen -:< &
δ

2e

&2

!

&
δ
&&

3e

D-
B

j
4
= j &&&&&&&&  ,                                                              (125.3; 87.A),

       sen -:< &
δ

2e

&2

+

&
δ
&&

3e

D-
B

       cos -:< &
δ

2e

&2

!

&
δ
&&

3e

D-
B

j
5
= j &&&&&&&&  ,                                                    (126.3; 88.A), e

       sen -:< &
δ

2e

&2

+

&
δ
&&

3e

D-
B

j
6
= j tan -:< &2

δ 3e

& D-
B
 ,                                                                       (127.3; 89.A),

com as quais se pode desenhar o tampo em questão, lembrando que, conforme a citada parte 3.3.4., §6º,
para o caso de tanques esconso, tais tampos existem em duplas simétricas e antípodas devido à assimetria
que tais reservatórios possuem também em relação ao eixo dos “y ” (P.2.2.).
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3.3.5. Exemplos de dimensionamento de tanques aferidos
Tais exemplos de dimensionamento, apresentados em cumprimento ao planejado na parte 3.3.

desta obra e de maneira sumária, se limitam às determinações das medidas pró-volume, lineares dos
estojos (1.3.1.) e superficiais das seções transversais (1.3.7.), dos tanques aferidos (P., §1º), no intuito e
na medida de apenas revelar o “sentir“ do autor, aludido na parte 3.2., §3º, ingerência esta o quanto
possível minimizada.

Com o procedimento de cálculo estabelecido nas partes referentes a ”locações de curvas” e “pró-
áreas”, parte 3.3.3.3. até 3.3.3.4.3.3., para tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), e referentes
somente a “pró-áreas”, parte 3.3.4.3. até parte 3.3.4.3.4., para tanques favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e
esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), seguintes, nos textos acerca de uma e outra espécies (2.2.) de
reservatórios, às de “pró-volumes”, avocadas estas no parágrafo anterior desta parte, tem-se condições de
desenhar facilmente as vistas em projeção e as superfícies desenvolvidas (3.2.3.) de todos os tanques
aferidos.

Para uma visão global do leitor sobre o conjunto completo dos tanques aferidos (P., §1º) reco-
mendados para emprego, são apresentados os desenhos das espécies (2.2.) e variedades de tais reserva-
tórios nas figs. 45., 46., 47., 48., 49. (estojo aferido), 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 59., 60., 61., 62., 65.,
66., 67., 68. e 69..

3.3.5.1. Dimensionamento sumário representativo dos tanques aferidos do 1º grupo de
semelhança

Tal grupo (3.2.1.2., §2º) é de tanques da espécie (2.2.) carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.),
primitiva, figs. 45., 46., 47., 48., 49. (estojo aferido) e 50., e engloba as variedades de acrobacia (1.4.5.1.),
combate lento (1.4.5.2.), combate rápido (1.4.5.3.) e escala (1.4.5.4.).

Segundo o raciocínio descrito na parte 3.2.2., §3º, para estabelecer-se a relação de semelhança
(3.2.2., §2º) inerente ao grupo de semelhança em questão, escolheu-se para limite inferior, “Cci”, da profun-
didade (1.3.11.) referida na citada parte, a magnitude de 7,000 cm,

C
ci
= 7,000 cm ,                                                                        (128.3),

correspondendo a um volume, “V
ci
”, de estojo (1.3.1.) de 25,000 cm3,

V
ci
= 25,000 cm3 ,                                                                     (129.3),

e, para limite superior, “C
cs

”, a magnitude de 14,000 cm,

C
cs

= 14,000 cm ,                                                                     (130.3),

para um volume, “V
cs

”, de tanque de 130,000 cm3,

V
cs

= 130,000 cm3 ,                                                                   (131.3).

Com tais limites, a relação de semelhança (004.3), da parte 3.3.3.1., para o primeiro grupo de semelhança,
em questão, assume a forma

C
c
= 0,067 V

c
+ 5,333 ,                                                              (132.3),

e o volume de tanque, “V
c
”, escolhido para a o exemplo foi o de 40,000 cm3,

V
c40

= 40,000 cm3 ,                                                                   (133.3; 141.3),

portanto a profundidade correspondente, pela (117.3), é de

C
c40

= 8,013 cm ,                                                                      (134.3).
Fazendo-se a distribuição percentual de tal profundidade determinada, como definido na parte 3.3.3., §1º,
pelas relações de partilha

C
c1

= 0,700 :<C
c
! 0,400 DB ,                                      (001.3; 135.3; 157.3; 41.A),

C
c2

= 0,400,                         (002.3; 136.3; 139.3; 158.3; 161.3; 42.A), e

C
c3

= 0,300 <C
c
! 0,400 DB ,                                    (003.3; 137.3; 159.3; 43.A),

tem-se, respectivamente,
C

c1(40)
= 5,329 cm ,                                                                   (138.3),

C
c2(40)

= 0,400 cm ,                  (002.3; 136.3; 139.3; 158.3; 161.3; 42.A), e

C
c3(40)

= 2,284 cm ,                                                                   (140.3).

Entrando-se com o par de magnitudes

V
c40

= 40,000 cm3 ,                                                       (133.3; 141.3), e

C
c40

= 8,013 cm ,                                                                      (134.3; 142.3),
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na relação especial para tanques carambola,

S
c
=&0,&5&7&3&C

c
&
V

c&+&0,&1&7&1 
 ,                                        (005.3; 143.3; 165.3; 44.A),

obtém-se
S

c
= 8,400 cm2 ,                                                                       (144.3).

A variedade de tanque escolhida como representativa de tal grupo de semelhança foi a de combate lento,
portanto, de acordo com as partes 1.4.5.2. e 3.3.3.2.1., tem-se que, respectivamente, a relação compara-
tiva (006.3) assume a forma

δ
1c

= δ
2c

= δ
3c

= δ
4c

= 28,049º = δ
nc

 ,                                                       (145.3),

(1.4.3., §7º, item ”c”) e as (007.3) e (008.3), as formas

2 A
c40

B
c40

= 8,400 cm2 ,                                                           (146.3), e

&
B

A&
c

c

40

40
& = 0,533 ,                                                                         (147.3).

Resolvendo-se o sistema de equações (124.3) e (125.3), obtém-se as magnitudes

Ac40 = 2,807 cm ,                                                                   (148.3), e

Bc40 = 1,496 cm ,                                                                      (149.3).

3.3.5.2. Dimensionamento sumário representativo dos tanques aferidos do 2º grupo de
semelhança

Tal grupo (3.2.1.2., §2º) é de tanques da espécie (2.2.) carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.),
em princípio primitiva, e engloba as variedades de corrida (1.4.5.5.) e velocidade (1.4.5.6.), ambas nas
formas simétricas (3.3.1.), primitivas, figs. 51., 52. e 53., e assimétricas (3.3.2.3.), derivadas, figs. 54., 55.
e 56., sendo que os tanques da variedade de velocidade não são recomendados para emprego (vide 4.5.1.).

Segundo o raciocínio descrito na parte 3.2.2., §3º, para estabelecer-se a relação de semelhança
(3.2.2., §2º) inerente ao grupo se semelhança em questão, escolheu-se para limite inferior, “C

ci
”, da profun-

didade (1.3.11.) referida na citada parte, a magnitude de 8,000 cm,
C

ci
= 8,000 cm ,                                                                       (150.3),

correspondendo a um volume, “V
ci
”, de estojo (1.3.1.) de 25,000 cm3,

V
ci
= 25,000 cm3 ,                                                                     (151.3),

e, para limite superior, “C
cs

”, a magnitude de 9,000 cm,

C
cs

= 9,000 cm ,                                                                       (152.3),

para um volume, “V
cs

”, de tanque de 40,000 cm3,

V
cs

= 40,000 cm3 ,                                                                    (153.3).
Com tais limites, a relação de semelhança (004.3), da parte 3.3.3.1., para o segundo grupo de semelhan-
ça, em questão, assume a forma

C
c
= 0,067V

c
+ 6,333 ,                                                               (154.3),

e o volume de tanque, “V
c
”, escolhido para ao exemplo foi o de 30,000 cm3,

V
c30

= 30,000 cm3 ,                                                                   (155.3; 163.3),
portanto a profundidade correspondente calculada pela (154.3) é

C
c30

= 8,343 cm ,                                                                      (156.3; 164.3).
Fazendo-se a distribuição percentual de tal profundidade determinada, como definido na parte 3.3.3., §1º,
pelas relações de partilha

C
c1

= 0,700 :< C
c
! 0,400 DB ,                                    (001.3; 135.3; 157.3; 41.A),

C
c2

= 0,400 ,                         (002.3; 136.3; 139.3; 158.3; 161.3; 42.A), e

C
c3

= 0,300 :< C
c
! 0,400 DB ,                                    (003.3; 137.3; 159.3; 43.A),

tem-se, respectivamente,
C

c1(30)
= 5,560 cm ,                                                                   (160.3),

C
c2(30)

= 0,400 cm ,                         (002.3; 136.3; 139.3; 158.3; 161.3), e

C
c3(30)

= 2,383 cm ,                                                                   (162.3).

Entrando-se com o par de magnitudes,
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V
c30

= 30,000 cm3 ,                                                      (155.3; 163.3), e

C
c30

= 8,343 cm ,                                                                      (156.3; 164.3),

na relação especial para tanques carambola

S
c
=&0,&5&7&3&C&c

Vc&+&0,&1&7&1  ,                                          (005.3; 143.3; 165.3; 44.A),

obtém-se
Sc = 6,058cm2 ,                                                                       (166.3).

A variedade de tanques carambola restante para emprego, a de corrida, nas formas simétrica e assimétrica,
é a representativa do segundo grupo de semelhança.

3.3.5.2.1. Dos tanques das formas simétricas
De acordo com as partes 1.4.5.5.2., 3.3.1. e 3.3.3.2.1., tem-se que, respectivamente, a relação

comparativa (006.3) assume a forma

δ
1c

= δ
2c

= δ
3c

= δ
4c

= 70,057º = δ
nc

 ,                                                       (167.3),

(1.4.3., §7º, item “c”) e as (007.3) e (008.3), as formas

2 Ac30Bc30 = 6,058 cm2 ,                                                          (168.3), e

&
B

A&
c

c 3
&
3

0

0
= 2,756 ,                                                                         (169.3).

Resolvendo-se o sistema de equações (168.3) e (169.3) obtém-se as magnitudes

Ac30 = 1,048cm ,                                                                   (170.3), e

Bc30 = 2,888cm ,                                                                      (171.3).

3.3.5.2.2. Dos tanques das formas assimétricas
De acordo com as partes 3.3.2.3. e 3.3.3.2.2., §1º, tem-se que, respectivamente, a relação

comparativa (014.3) assume a forma

δ
1c

=/ δ
2c

= 94,855º =/ δ
3c

= δ
4c

= 70,057º ,                                                (172.3),

(1.4.3., §7º, item “c”) as (015.3), (016.3) e (017.3), as formas

2 A
c30

B
c30

= 6,058 cm2 ,                                                            (168.3; 173.3),

&
B

A&0
c

c

3

&
0

30

= 11,773 ,                                                                   (174.3), e

&
B

A&
c

c

3

&
0

30

= 2,756 ,                                                                         (175.3),

e, lembrando que a magnitude do ângulo interno “δ
1c

”, conforme a citada parte 3.3.3.2.2., §1º, decorre da
geometria da seção, a (018.3), a forma

tan δ
1c

= 1,234 ,                                                                       (176.3).

Resolvendo-se o sistema de equações (168.3), (174.3) e (175.3), e explicitando-se “δ
1c

” na (176.3), obtém-
se as magnitudes

A
0c30

= 0,245 cm ,                                                                      (177.3),

A
c30

= 1,048 cm ,                                                                      (170.3; 178.3),

B
c30

= 2,888 cm ,                                                          (171.3; 179.3), e

δ
1c

= 50,980º ,                                                                         (180.3).

3.3.5.3. Dimensionamento sumário representativo dos tanques aferidos de 3º grupo de
semelhança

Tal grupo (3.3.1.2, §2º) é de tanques da espécie (2.2.) favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), derivada,
figs. 59., 60., 61. e 62., e engloba as variedades de acrobacia (1.4.5.1.), combate lento (1.4.5.2.), combate
rápido (1.4.5.3.) e escala (1.4.5.4.), sendo que os tanques da variedade de acrobacia não são recomenda-
dos para emprego (vide 4.5.2.).
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Conforme explicado na parte 3.3.4., §1º, a espécie de tanques em questão possui somente a
relação especial (3.2.2., §2º), qual seja a equação (082.3) da parte 3.3.4.1. com a substituição na mesma
de “C

c
” pela expressão deste para os tanques carambola do primeiro grupo de semelhança — equação

(132.3) da parte 3.3.5.1. — dos quais derivam os tanques dos terceiro grupo de semelhança em questão,
portanto

            0,914V
f

S
f
= &&&&&&&& ,                                                               (181.3),

      0,038V
f
+ 3,227

lembrando-se as definições da parte 3.3.2.1. em que

V
f
= V

c
 ,                                                                                  (078.3; 182.3).

A variedade de tanques escolhida nesta obra como representativa do terceiro grupo de seme-
lhança foi a de combate lento de volume

V
f40

= 40,000 cm3 ,                                                                    (183.3),
(derivada em espécie, variedade e tipo da escolhida da citada parte 3.3.5.1.), portanto tem-se que

S
f40

= 7,702 cm2 ,                                                                      (184.3),
tendo-se já dados para definir o valor de “C

f
” pela sua expressão na parte 3.3.4.3.1., qual seja

C
f
=&

V

S&
f

f

 ,                                                                                 (103.3; 185.3),

portanto,

C
f40

= 5,193 cm ,                                                                      (186.3).

A relação comparativa (072.3), de acordo com as partes 1.4.5.2. e 3.3.4.2.1., lembrando-se
ainda as definições da parte 3.3.2.1. em que

δ
nf

= δ
nc

 ,                                                                      (084.3; 187.3; 45.A),

(1.4.3., §7º, item “c”), assume a forma

δ
1f

= δ
2f

= δ
3f

= δ
4f

= 28,049º = δ
nf
 ,                                                         (188.3),

e as relações pró-medidas lineares das seções em questão da parte 3.3.4.2.1., respectivamente, (085.3),
(086.3.) e (087.3), as formas

2 :<A
f40

+ A
f1(40) DB Bf = 7,702 cm2 ,                                                  (189.3),

A
f1(40)

= 0,829 A
f
 ,                                                         (087.3; 190.3), e

&
B

A

f

&
f

40

40

= 0,533 ,                                                                           (191.3).

Resolvendo-se o sistema de equações (153.3), (074.3) e (154.3), obtém-se as magnitudes

A
f40

= 1,987 ,                                                                           (192.3),

A
f1(40)

= 1,647 cm ,                                                                 (193.3), e

B
f40

= 1,059 cm ,                                                                      (194.3).

3.3.5.4. Dimensionamento sumário representativo dos tanques aferidos do 4º grupo de
semelhança

Tal grupo (3.2.1.2., §2º) é de tanques da espécie (2.2.) esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.),
derivada, figs. 65., 66., 67., 68. e 69. e engloba as variedades de corrida (1.4.5.5.) e velocidade (1.4.5.6.),
ambas de seções somente da forma assimétrica (3.3.2.3.), sendo que os tanques da variedade de corrida
são adotados para a prática da categoria de velocidade pois que os tanques desta não são recomendados
para emprego (3.2.1.2., §1º e vide 4.5.1.). A referida adoção da seção paralelogrâmica de corrida, que
caracteriza o emprego alternativo a que está sujeita, para que haja conformidade com a referência da parte
1.7.3. acerca da recomendação dos ângulos internos, “δ

n
“ (1.4.3., §7º, item “c”), máximos admissíveis,

requer que se considere a magnitude do ângulo interno “δ
2
“ da seção paralelogrâmica em questão igual à

do correspondente da seção teórica paralelogrâmica de velocidade (1.4.5.6.1.) e caracteriza-se a exce-
ção à regra da parte 3.3.2.2..
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Conforme explicado na parte 3.3.4., §2º, a espécie de tanques em questão possui somente a
relação especial (3.2.2., §2º) qual seja a equação (083.3) da parte 3.3.4.1. com a substituição na mesma
de “C

c
” pela expressão deste para tanques carambola do segundo grupo de semelhança — equação

(154.3) da parte 3.3.5.2. — dos quais derivam os tanques do quarto grupo de semelhança em questão,
portanto

S
e
=&0,&0&3&8&V&e

Ve

&+&3,&8&0&0  ,                                                             (195.3),

lembrando-se as definições da parte 3.3.2.2. em que

Ve = Vc ,                                                                                  (080.3; 196.3).

A variedade de tanques restante para emprego no quarto grupo de semelhança, a de corrida, de
volume

V
e30

= 30,000 cm3 ,                                                                    (197.3),

(derivada em espécie, variedade e tipo da escolhida da citada parte 3.3.5.2.), é a representativa de tal grupo
de semelhança, portanto tem-se que

S
e30

= 6,073 cm2 ,                                                                     (198.3),

tendo-se já dados para definir o valor de “C
e
” pela sua expressão na parte 3.3.4.3.2. qual seja

C
e
=&

V

S

e

e
& 

,                                                                               (105.3; 199.3),

portanto,

C
e
= 4,940 cm ,                                                                        (200.3).

A relação comparativa (078.3), de acordo com as partes 1.4.5.5.1., 3.3.4.2.2., §1º e o §1º desta
parte, lembrando-se ainda as definições da parte 3.3.2.2., assume a forma

δ
1e

= δ
3e

= 70,057º =/ δ
2e

= 93,840º =/ δ
4e

= 90,000º ,                                            (201.3),

e as relações pró-medidas lineares das seções em questão da parte 3.3.4.2.2., respectivamente, (092.3),
(093.3), (094.3), (095.3) e (096.3), as formas

B
e
= 2,045 cm ,                                                                        (202.3),

&
B

2

e:< 2A
e1

+ 3A
e2

+ A
e4 DB = 6,073 cm2 ,                                             (203.3),

A
e0

+ A
e2

= A
e4

 ,                                                                         (094.3; 204.3),

&
B

A

e

&e0

= 14,898 ,                                                                      (205.3), e

&
B

A

e

&
e1

=&
B

A

e

&
e3

= 2,756 ,                                                                  (206.3).

Resolvendo-se o sistema de equações (202.3), (203.3), (204.3), (205.3) e (206.3), obtém-se as
magnitudes

A
e0

= 0,137 cm ,                                                                       (207.3),

A
e1

= 0,742 cm ,                                                                       (208.3),

A
e2

= 1,079 cm ,                                                                       (209.3),

A
e3

= 0,742 cm ,                                                                    (210.3), e

A
e4

= 1,216 cm ,                                                                       (211.3).
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CAPÍTULO 4
O EMPREGO E USO DOS TANQUES AFERIDOS

Para complementar e até garantir a eficiência do exposto nos capítulos anteriores, recomenda-
ções se fazem necessárias nos aspectos de emprego e de uso dos tanques aferidos (P., §1º), sendo que
no primeiro citado de tais aspectos, o de emprego, o tanque, em sua espécie (2.2.), variedade (2.1.) e tipo,
conjuntamente com o aeromodelo (P.1.1.) portador são considerados de maneira relativamente específica,
e no segundo aspecto citado, o de uso, verifica-se o contrário, o aeromodelo portador conjuntamente com
o reservatório, independentemente da espécie, variedade e tipo deste, são considerados de maneira geral.

4.1. Recomendações acerca de emprego das espécies dos tanques aferidos

4.1.1. Dos tanques da espécie CARAMBOLA
Por possuírem forma aerodinâmica, figs. 45., 46., 47., 48., 49. (estojo aferido), 50., 51., 52., 53.,

54., 55. e 56., empregue-se tais tanques (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) precípuamente em aeromodelos
(P.1.1.) de fuselagem “perfilada” (P., §2º), nos quais ficam expostos ao vento relativo (1.2.1.) — sendo
exceção com relação a tal exposição as “asas” de combate rápido, consideradas “perfiladas”, cujo tanque,
carambola, fica totalmente carenado no interior das mesmas, figs. 48.1. e 49.1. — ou mesmo em tais
aeronaves de fuselagens “montadas” (1.5.) (“fuseladas”) em que parte dos estojos (1.3.1.) dos reservatóri-
os fiquem para o espaço exterior dos mesmos (ex.: alguns aeromodelos acrobáticos, figs. 46.3. e 47.3.).

4.1.2. Dos tanques das espécies FAVO e ESCONSO
Por serem prismáticos e, portanto, mais curtos e cúbicos, figs. 59., 60., 61., 62., 65., 66., 67.,

68. e 69., empregue-se tais tanques (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2., tanque favo, e 2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.,
tanque esconso) precipuamente em aeromodelos de “fuselagem montada” (1.5.), nos quais devam estar
encerrados nos limites desta, podendo e até devendo ser adotados em tais aeronaves de fuselagem
“perfilada” (P., §2º) com motor na “horizontal” (cabeçote para o “lado”) e de “nariz curto”, em que o eixo da
hélice esteja “em linha” com a corda da asa (ex.: alguns aeromodelos de combate lento e rápido, figs. 59.1.
e 60.1.).

4.2. Recomendações acerca de emprego de maneira específica dos tanques aferidos
em espécie, variedade e tipo

4.2.1. Para treinamento de acrobacia.
Com motores .15 pol 3 (2.46 cc) até .25 pol 3 (4,10 cc) e velocidade de 60 km/h até 100 km/h,

tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) de acrobacia (1.4.5.1.), figs. 45. e 46., de volumes de 30
cc até 80 cc.

4.2.2. Para a categoria de acrobacia
Com motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .45 pol 3 (7,37 cc) e velocidade de 60 km/h até 100 km/h,

tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) de acrobacia (1.4.5.1.), figs. 45. e 46., de volumes de 70
cc até 80 cc, para motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .25 pol 3 (4,10 cc), e de volumes de 80 cc até 180 cc, para
motores .25 pol 3 (4,10 cc ) até .45 pol 3 (7,37 cc).

Observação: Se houver preferência por tanques (P.1.1.) mais estreitos de modo que os estojos
(1.3.1.) dos mesmos não fiquem “expostos”, ou muito “expostos”, nas laterais dos narizes dos aeromodelos
(P.1.1.), pode-se empregar, com perdas relativamente aceitáveis, os tanques carambola (2.2., §1º, item
“a”; e 2.2.1.), ou favo (2.2., §1º, item ”b”; e 2.2.2.), de combate lento (1.4.5.2.), respectivamente, figs. 47. e
59., e, com perdas pouco maiores que destes, os de combate rápido (1.4.5.3.), respectivamente, figs. 48.
e 60. (vide parte 4.4., ”Regra da substituição...”), sendo que quando tais reservatórios substitutos forem da
considerada espécie favo, eventualmente implementados com “domos de pressão estática”, fig. 61..
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4.2.3. Para a categoria de escala
Com motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .40 pol 3 (6,55 cc) e velocidade de 80 km/h até 110 km/h,

tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) ou favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) — observada a parte

4.1. — ambas as espécies de escala (1.4.5.4.), respectivamente, figs. 50. e 62., de volumes de até 180 cc.

4.2.4. Para a categoria de combate lento
Com motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .40 pol 3 (6,55 cc) e velocidade de 100 km/h até 120 km/h,

tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) ou favo (2.2., §1º, item, “b”; e 2.2.2.) — observada a parte

4.1. — ambas as espécies de combate lento (1.4.5.2.),  respectivamente, figs. 47. e 59.,  de  volumes  de
40 cc até 50 cc para motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .25 pol 3 (4,10 cc), e de volumes de 50 cc até 60 cc para
motores .25 pol 3 (4.10 cc) até .40 pol 3 (6,55 cc).

4.2.5. Para a categoria de combate rápido
Com motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .40 pol 3 (6,55 cc) e velocidade de 120 km/h até 160 km/h,

tanques carambola (ou estojos portadores de balões) (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), para uso “carenado” no
interior da asa, ou favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), para uso “externo”, ambas as espécies (2.2.) de
combate rápido (1.4.5.6.), respectivamente, figs. 48. e 49., depois, 61., de volumes de 40 cc até 50 cc para
motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .25 pol 3 (4,10 cc), e de volumes de 50 cc até 60 cc para motores .25 pol 3

(4,10 cc) até .40 pol 3 (6,55 cc).

4.2.6. Para a categoria de corrida
Com motores .15 pol 3 (2,46 cc) até .40 pol 3 (6,55 cc) e velocidade de 140 km/h até 180 km/h,

tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) assimétrico, ou esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), —
observada a parte 4.1. — ambas as espécies (2.2.) de corrida (1.4.5.5.), respectivamente, figs. 54., 55. e
56., depois 65., 66., 67., 68. e 69., de volumes de acordo com o regulamento adotado (20 cc, 30 cc etc.).

4.2.7. Para a categoria de “team-racing FAI”
Com motor .15 pol 3 (2,46 cc) e velocidade de 140 km/h até 180 km/h (velocidades “característi-

cas”, consideradas apenas para efeitos de cálculos de tanques), tanque esconso (2.2., §1º, item “c”; e
2.2.3.) de corrida (1.4.5.5.), figs. 65., 66., 67., 68. e 69., de volume de 07 cc.

4.2.8. Para a categoria de velocidade
Com motor .15pol3 (2,46 cc) (cilindrada “FAI”) até .40 pol3 (6,55 cc) e velocidade de 160 km/h até

200 km/h (velocidades “características”, consideradas apenas para efeitos de cálculos de tanques), tan-
ques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) simétrico, ou esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), —

observada a parte 4.1. — ambas as espécies (2.2.) de corrida (1.4.5.5.) (vide 4.5.1.), respectivamente,
figs. 51., 52. e 53., depois 65., 66., 67., 68. e 69., de volumes de 30 cc até 40 cc.

4.3. Recomendações acerca de uso dos tanques aferidos

4.3.1. Quanto ao posicionamento no aeromodelo
Instale-se o tanque (P.,§1º) na parte do aeromodelo (P.1.1.) adjacente ao motor vinculando-o na

estrutura da mesma, ou seja:
a) diretamente na fuselagem, no caso das amostras apresentadas nas figs. 45.1., 46.1., 47.1., 50.1.,

51.1., 52.1., 53.1., 54.1., 55.1., 56.1., 59.1. e 60.1., aeromodelos de fuselagem “perfilada”(P., §2º)
(“perfilados”);

b) nas bancadas do motor, no caso das amostras apresentadas nas figs. 45.3., 46.3. e 61.1., aeromodelos
de fuselagem “montada” (1.5.) (“fuselados”);

c) por “travamento” por meio de bancadas apropriadas, como sugerido nas amostras apresentadas
nas figs. 48.1. e 49.1., “asas de combate”;

d) na parede de fogo, no caso das amostras apresentadas nas figs. 62.1., 65.1., 66.1., 67.1., 68.1. e
69.1., aeromodelos “fuselados”; e

e) nas bancadas projetadas para tal fim, nos casos das amostras apresentadas nas figs. 65.3., 66.3.,
67.3., 67.5., 68.3., 68.5., 69.3. e 69.5., aeromodelos “fuselados”;

na maneira que o usuário julgar mais conveniente tal vinculação (parafusada, travada, cintada, etc.), com a
orientação indicada nas supra citadas figuras, visões em perspectiva (com os sistemas de eixos orientadores
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— P.2.2. — dos tanques, visíveis em todos os desenhos em perspectiva somente de tanques, coinciden-
tes em direção e sentido com os dos aeromodelos mostrados nas referidas visões em perspectiva), a uma
distância de aproximadamente 1,000 cm, em princípio, da “parte traseira” do motor — parte esta do cárter

oposta à da hélice; considera-se aeromodelos do tipo “convencional”, com motor na “frente” — somente
para o caso de aeromodelos de acrobacia (1.4.5.1.), figs. 45.1., 45.3., 46.1., 46.3. e 61.1., e em posição
mais próxima possível da referida ”parte traseira” para os demais casos, os aeromodelos de combate
(1.4.5.2. e 1.4.5.6.), corrida (1.4.5.5.), velocidade (1.4.5.6.) e escala (1.4.5.4.), e, em visão frontal do
conjunto tanque-aeromodelo mostrada nas figs. 45.2., 45.4., 46.2., 46.4., 47.2., 48.2., 49.2., 50.2., 51.2.,
52.2., 53.2., 54.2., 55.2., 56.2., 59.2., 60.2., 61.2., 62.2., 65.2., 65.4., 66.2., 66.4., 67.2., 67.4., 67.6.,
68.2., 68.4., 68.6., 69.2., 69.4. e 69.6., com a metade da altura “em linha” com o ponto definido pelo orifício
de passagem do combustível para o interior do venturi no corpo do carburador, o “ponto crítico” (1.2.1.5.,
§1º), como se pode depreender da observação das figuras de visão em perspectiva do conjunto tanque-
aeromodelo e das citadas de visão frontal de tal conjunto.

Observação: Para o caso de tanques das categorias de acrobacia, combates e escala que
possuem velocidades características (1.2. e 1.4.1., §1º, tabela 1) relativamente “baixas” e seções transver-
sais (1.3.7.) de tanques consequentemente “baixas” e “largas”, os aeromodelos portadores, no caso de
“perfilados”, deverão ter fuselagens eventualmente de nariz “vazado” para comportar o estojo (1.3.1.) do
reservatório que poderá ser “passante” de lado a lado das mesmas. Observe-se as figs. 45.1., 46.1., 47.1.,
50.1., 59.1. e 60.1..

4.3.2. Quanto à aferição fina
Como tem sido o escopo da ciência desenvolvida, os tanques aferidos (P., §1º) são adequados

(aferidos) às exigências de condições específicas de vôo de cada categoria (2.1.) de aeromodelismo
V.C.C. (P.1.2.). Entretanto, o funcionamento satisfatório dos motores das várias procedências para
aeromodelos cabo comandados (P.1.2.), com cilindradas e dimensões externas diversas, características e
necessidades funcionais peculiares, requer a operação de aferição fina que, como definido na parte 1.2.1.7.,
“consiste basicamente em deslocamentos sucessivos do reservatório em relação ao motor paralelamente
ao eixo transversal (P.2.2.) do aeromodelo (P.1.1.), na direção dos cabos de comando (P.1.2.), como se
pode observar nas figs. 01.1., 04. e nas de ‘visão frontal do conjunto tanque-aeromodelo’ (tendo como
exceção a tais deslocamentos o caso de tanque com domo correspondente à amostra apresentada nas
figs. 61., 61.1. e 61.2., vide item “d” desta parte), o que se leva a efeito amiúde em tentativas de vôo no
campo, em princípio, com posição determinada de reservatório, sendo que, na impossibilidade de desloca-
mento deste, de motor, em cada uma de tais tentativas, até que o conjugado motor-tanque (1.2.1.3.; e
1.2.1.4.1.), com o cômputo no espaço interior do tanque das pressões dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.),
constante, e estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.), variante, influentes no ”regime” do motor, atinja o rendimento
procurado, de apropriada ‘afinação’ de funcionamento e/ou de maior economia de combustível”. Sugere-se
que para a obtenção de tais posições, ou de reservatório, ou de motor, implemente-se os tanques das
diversas espécies (2.2.), carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.) e
esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), e variedades, acrobacia (1.4.5.1.), combate lento (1.4.5.2.), combate
rápido (1.4.5.3.), corrida (1.4.5.5.), velocidade (1.4.5.6.), e escala (1.4.5.4.), com os dispositivos de fixação
(1.3.1.) mostrados nas figuras e
a) para os casos dos itens “a” e “b” da parte 4.3.1., com exceção do caso das figs. 61., 61.1. e 61.2.,

mais uma vez ressaltado, e do item “e“ da mesma parte, somente para os casos das figs. 65.3., 66.3.,
67.5., 68.5. e 69.5., coloque-se convenientemente “calços”, que podem ser placas de madeira com-
pensada, entre os referidos dispositivos e as fuselagens, ou as bancadas para tal fim , ou ainda, se for
o caso, entre tais fuselagens, ou bancadas, e os motores;

b) para os casos do item “c” da referida parte, coloque-se calços semelhantes aos descritos somente
entre o motor e as bancadas deste;

c) para os casos dos itens ”d” e “e”, com exceção dos casos das figs. 65.3., 66.3., 67.5., 68.5. e 69.5.,
aparafuse-se o reservatório sucessivamente em sedes de parafusos convenientemente alocadas como
indicado nas figuras; e

d) para os casos de aeromodelos de acrobacia especificamente do tipo de fuselagem “montada” (1.5.)
(“fuselados”) equipados com tanques favo de combate rápido com domo de pressão estática, figs 61.,
61.1. e 61.2., no qual se pretende que tal reservatório fique “encerrado” nos limites da fuselagem,
substitua-se os descritos deslocamentos (de um mesmo tanque) pelo uso sucessivo de vários reser-
vatórios, cada um, com a cota “E

f
” (vide figuras) do domo diferida e determinada, em cada uma das
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recomendadas tentativas até que um conjugado motor-tanque assim determinado proporcione o visa
do rendimento.

Aconselha-se que se busque como melhor rendimento, em primeira instância, a perfeita sintonia
entre as fases de “pré-afinação” (“afinação” do(s) motor(es) “no chão”) e “afinação” (“afinação” do(s) motor(es)
“em vôo”) (1.2.1.6.), obtida a referida sintonia, procure-se, para o aeromodelo da categoria em questão, a
velocidade mais favorável, e nesta, a situação de maior número de voltas por unidade volumétrica de
combustível.

Observação 1: Para os casos específicos de tanques da categoria de acrobacia, figs. 45.1.,
45.3., 46.1., 46.3. e 61.1., faz parte da aferição fina efetuar-se deslocamentos, ou de reservatório, ou de
motor, também na direção do eixo longitudinal do aeromodelo (observe-se as figuras de “visão em perspec-
tiva do conjunto tanque-aeromodelo”) para “regular” a tomada de aceleração na “cabrada”.

Observação 2: Para os casos específicos de tanques carambola das categorias de corrida e
velocidade, cujos narizes dos aeromodelos portadores, que são de fuselagens “perfiladas” (P., §2º), figs.
51.1., 52.1., 53.1., 54.1., 55.1. e 56.1., dificilmente precisam ser “vazados” em virtude da “estreiteza” de
tais reservatórios, pode-se, eventualmente, levar-se a efeito a aferição fina, transladando estes, ou os
motores, também paralelamente ao eixo vertical (observável tal eixo juntamente com o transversal e o
longitudinal nas figuras de “visão em perspectiva do conjunto tanque-aeromodelo”) da “aeronave”, tendo-se
em conta que deslocar-se o tanque “para cima” (ou o motor “para baixo”) equivale a deslocá-lo “para dentro”
— na direção dos cabos de comando, para o centro do círculo de vôo — e deslocar-se o reservatório “para
baixo” (ou o motor “para cima”) equivale a deslocá-lo “para fora”.

Observação 3: A aferição fina é distinta, num mesmo aeromodelo portador, para emprego alter-
nativo de tanques até de mesma variedade (categoria) que forem, um duplofluxo diferenciado (1.6.3.), outro
unifluxo (1.6.4.) ( com suas eventuais pressurizações) ou duplofluxo equivalente (1.6.5.) e outro, ainda,
duplofluxo semi-equivalente (1.6.6.).

Observação 4: os “redutores de pressão dinâmica” (vide 5.2.5., § 3°) convenientemente
implementado fazem as vezes de deslocamentos de aferição fina.

4.3.3. Quanto à operação de abastecimento

4.3.3.1. Para os tanques CARAMBOLA apresentados nas figs. 45., 46., 47., 48., 50. e 51., e
FAVO, nas figs. 59., 60., 61. e 62.

Tal operação é efetuada com injeção de combustível pelo bocal (1.3.15.) do tubo “abastecedor
(1.3.13.)/ventor(1.3.14.)”, identificados juntamente com os tubos “respiro” e “pescador” nas figs. 45.1.,
45.3., 46.1., 46.3., 47.1., 48.1., 50.1., 51.1., tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), e 59.1.,
60.1., 61.1. e 62.1., tanques favo (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.2.), todas de “visão em perspectiva do conjunto
tanque-aeromodelo” até que haja o esguicho do “excesso” pelo citado tubo “respiro” de quando o reserva-
tório totalmente cheio. É aconselhável a interposição de uma ação de “chutofe” (interrupção de fluxo) (vide
5.2.1.), ou instrumental, ou manual, na “mangueira” (vide 5.1.2., §1º) que se estende entre o tubo pescador
e o bocal de entrada do carburador ,ou o “fechamento” deste, durante a operação de abastecimento para
evitar que a pressão estática (1.2.1.; 1.2.1.4.) no interior do tanque, gerada por tal operação, ocasione um
afluxo indesejável de combustível para o interior do motor, e é imprescindível para estes casos de reserva-
tórios implementados com o sistema de aplicação de pressão dinâmica unifluxo (1.6.4.) que após o abas-
tecimento descrito se obstrua (com o “obstrutor” — 2.6.6.3.1. — mostrado nas citadas figuras de visão em
perspectiva) o tubo “respiro “ para todo o período de vôo, e o tubo “abastecedor” passa a ser o “ventor”.

4.3.3.2. Para o estojo portador de balões apresentado na fig. 49.
Tal operação é efetuada com injeção de combustível precípuamente pela extremidade “adutora”

da mangueira — extremidade que fica acoplada ao carburador do motor, vide 5.1.2., §1º e desenhos em

perspectiva somente do estojo (1.3.1.) na fig.49. e do conjunto tanque-aeromodelo na fig. 49.1 — ,
desacoplando-a da tomada do carburador para a operação de abastecimento em questão e , após o
término desta, tornado-a à posição inicial. Somente para o caso de balão elástico (não de inelástico) (vide
5.1.2., §2º), é imprescindível a interposição na referida mangueira de uma ação de “chutofe” (interrupção de
fluxo) (vide 5.2.1.), ou manual, ou instrumental, podendo esta ser com o emprego de um “chutofe simples”
como mostra a fig. 49.1., no tempo entre o término do abastecimento e o início da operação de “arranque”
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do motor, para evitar que a pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.) gerada apela força de reação das paredes
do balão (elástico) deformado ocasione um afluxo indesejável de combustível para o interior do motor.

4.3.3.3. Para os tanques CARAMBOLA apresentados nas figs. 52. 53., com tubulações
alternativas, respectivamente, de nº 40 (T.A.40) e 41 (T.A.41)

Estando o tanque (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) em posição adequada que consiste naquela
adquirida quando o aeromodelo (P.1.1.) mostrado nas figs. 52.1. e 53.1., “visões em perspectiva dos
conjuntos tanque-aeromodelo’, e 52.2. e 53.2., “visões frontais dos conjuntos tanque-aeromodelo”, é
posicionado com a asa verticalizada e voltada para “baixo”, tal operação é efetuada pela injeção de com-
bustível, ou pelo bocal (1.3.15.) do tubo “abastecedor(1.3.13.)/respiro/pescador”, identificado juntamente
com o tubo “abastecedor/respiro/ventor(1.3.14.)” nas citadas figuras de visão em perspectiva, 52.1. e 53.1.,
ficando este tubo na função de respiro, aduzindo pelo bocal do mesmo o “esguicho de excesso”, aviso de
“tanque cheio”, ou pelo último citado tubo, o “abastecedor/respiro/ventor”, ficando o mesmo como abastecedor,
sendo o dito “esguicho”, neste caso, aduzido pelo bocal do primeiro citado tubo, o “respiro/abastecedor/
pescador”, que fica como respiro.

4.3.3.4. Para o tanque CARAMBOLA apresentado na fig. 54., com tubulação alternativa
de nº 42 (T.A.42), e os ESCONSO nas figs. 65. e 67., com tubulações alternativas, res-
pectivamente, de nº 42 (T.A.42) e 45 (T.A.45)

Tal operação é efetuada com injeção de combustível pelo bocal (1.3.15.) do tubo
“abastecedor(1.3.13.)/ventor(1.3.14.)”, identificado juntamente com os tubos “respiro/ventor” e “pescador”
nas figs. 54.1., tanque carambola (2.2.,1º, item ”a”; e 2.2.1.), 65.1., 65.3., 67.1., 67.3. e 67.5., tanques
esconso (2.2., §1º item, “c”; e 2.2.3.), todas “visão em perspectiva do conjunto tanque-aeromodelo”, até
que haja o esguicho de “excesso” pelo citado tubo “respiro/ventor” de quando o reservatório totalmente
cheio. É aconselhável a interposição de uma ação de “chutofe” (interrupção de fluxo) (vide 5.2.1.), ou
instrumental, ou manual, na “mangueira” (vide 5.1.2., §1º) estendida entre o tubo pescador e o bocal de
entrada do carburador, ou o “fechamento” deste durante a operação de abastecimento para evitar que a
pressão estática (1.2.1; e 1.2.1.4.) no interior do tanque, gerada por tal operação, ocasione um afluxo
indesejável de combustível para o interior do motor.

4.3.3.5. Para o tanque CARAMBOLA apresentado na fig. 55., com tubulação alternativa
de nº 43 (T.A.43), e os ESCONSO nas figs. 66. e 68., com tubulações alternativas, res-
pectivamente, de nº 43. (T.A.43) e 46. (T.A.46)

Para os casos dos tanques (P., §1º) com aplicação em corrida (1.4.5.5.) apresentados nas
amostras das figs. 55.1., tanque carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), 66.1., 68.1. e 68.3., tanques
esconso (2.2., §1º, item “c”; e 2.2.3.), todas “visão em perspectiva do conjunto tanque-aeromodelo”, tal
operação é efetuada com injeção de combustível através de válvula de abastecimento simples (vide 5.1.1.),
fig. 72., pelo bocal do tubo “abastecedor(1.3.13.)/pescador”, identificado juntamente com o tubo “respiro/
ventor(1.3.14.)” nas referidas figuras, até que haja o esguicho de “excesso” pelo citado tubo “respiro/ventor”
de quando o reservatório totalmente cheio, e para os casos dos tanques com aplicação em velocidade
(1.4.5.6.) apresentados nas amostras das figs. 66.3. e 68.5., tal operação é efetuada, ou com injeção de
combustível, através de válvula ou não, pelo bocal do tubo ”respiro/abastecedor/pescador”, identificado
juntamente como o tubo “abastecedor/respiro/ventor” nas referidas figuras, até que haja o esguicho de
“excesso” pelo último citado tubo de quando o reservatório totalmente cheio, ou com a considerada inje-
ção, sem nenhuma válvula, pelo bocal do tubo “abastecedor/respiro/ventor” com o dito esguicho aduzido
pelo tubo “respiro/abastecedor/pescador”, sendo imprescindível para esta última descrita operação que o
tanque esteja em posição adequada, isto é, com o aeromodelo mostrado nas referidas figuras de asa
verticalizada da e voltada para “baixo”.

Observação: Se o abastecimento do tanque for realizado com almotolias do tipo “de pressão
manual” (garrafa plástica), ou do tipo “de pressão permanente” com “válvula abastecedora”, fig.74., a válvula
de abastecimento simples, fig. 72., eventualmente implementada no tanque, deve ser instalada de maneira
que seu eixo fique, respectivamente, no sentido “vertical” com o bocal para ”cima” e “horizontal” com o
bocal para o centro do círculo de vôo (fig. 01.1.).

4.3.3.6. Para o tanque CARAMBOLA apresentado na fig. 56. e ESCONSO na fig. 69.,
ambos com tubulações alternativas de nº 44. (T.A.44)
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Tal operação é efetuada com injeção de combustível através da válvula de abastecimento com via
de pressurização (vide 5.1.1.), fig.73., pelo bocal (1.3.15.) do tubo “abastecedor(1.3.13.)/pescador”, identi-
ficado juntamente com o tubo “respiro/ventor(1.3.14.)” nas figs. 56.2., tanque carambola (2.2., §1º, item “a”;
e 2.2.1.), “visão frontal do conjunto tanque-aeromodelo”, 69.1., 69.3. e 69.5., tanque esconso (2.2., §1º,
item “c”; e 2.2.3.), “visões em perspectiva dos conjuntos tanque-aeromodelo”, até que haja o esguicho do
“excesso” pelo citado tubo “respiro/ventor” (através da via da válvula para tal, a via de esguicho) de quando
o reservatório totalmente cheio.

Observação: Se o abastecimento do tanque for realizado com almotolia do tipo “de pressão
manual” (garrafa plástica), ou do tipo “de pressão permanente” com válvula abastecedora, fig.74., a válvula
de abastecimento implementada no tanque deve ser instalada de maneira que seu eixo fique, respectiva-
mente, no sentido “vertical” com o bocal para “cima” e horizontal” com o bocal para o centro do círculo de
vôo.

4.3.4. Quanto à manutenção do tanque
O elemento do tanque que requer mais cuidados na manutenção é a tubulação (1.3.1.), que,

pelas exigências concernentes à sua forma, resistência mecânica e propriedades químicas, é constituída
amiúde de tubos metálicos, mais precisamente, de cobre, e para evitar no interior de tais tubos entupimen-
tos por algum possível zinabre de quando o reservatório fora de uso por longo tempo, recomenda-se injetar
nos mesmos micro óleo de boa marca.

No que se refere ao estojo (1.3.1.) do tanque, amiúde feito de latão, se não houver a preferência
de deixá-lo ao natural ou pintá-lo e a escolha tenha sido da aparência “polido”, recomenda-se a lixação
sucessiva com lixa d’água de números entre 180 e 400 e depois polimento com pasta apropriada.

4.4. Regra da substituição de variedades de tanques aferidos no aeromodelo portador
A substituição de uma variedade (2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.) de tanque no aeromodelo (P.1.1.) porta-

dor por outra de velocidade característica (1.2.; e 1.4.1., §1º, tabela 1) correspondente mais baixa se dá
com a perda somente de disposição do conjunto tanque-aeromodelo à aferição fina (1.2.1.7.; e 4.3.2.), pois
os tanques aferidos (P., §1º), como observado na parte 4.3.1., observação única, são tanto mais “largos”
quanto mais baixas são tais velocidades, e a substituição por uma variedade (2.1.) de velocidade caracte-
rística correspondente mais alta favorece a citada aferição fina, mas produz a perda de eficiência caracte-
rizada pela possibilidade do equívoco “empoçamento” de combustível na parte externa (1.3.5.) do tanque e
pela disturbente variação de altura fluidostática (1.2.1.4.) na parte interna do mesmo, conforme exposto em
detalhes na parte 1.7.3.. Obviamente, quanto  mais “longe” na escala de velocidades características estiver
a variedade  substituta da substituída, mais acentuadas serão as citadas perdas, podendo-se chegar à
impossibilidade do emprego (4.1. e 4.2.) e uso (4.3.) pela precariedade do funcionamento.

4.5. Tanques aferidos não recomendados para emprego

4.5.1. Os tanques CARAMBOLA e ESCONSO, ambos de velocidade, de emprego não
recomendado

Todos os tanques de velocidade (1.4.5.6.) do conjunto dos tanques aferidos (P., §1º) não são
recomendados para emprego (4.1. e 4.2.) pelo fato segundo o qual as formas de suas seções teóricas
(1.4.5.), tanto a paralelogrâmica (1.4.2.1., §2º; e 1.4.3., §2º) quanto a losânguica (1.4.4.), são considera-
das, sob o ponto de vista da praticabilidade, demasiado “estreitas” e ”altas”. Adota-se, portanto, para a
prática da categoria em questão, com saldo positivo de eficiência (4.4.), os tanques de corrida (1.4.5.5.),
até porque as modificações, regulares que fossem, que se fizesse nos reservatórios de velocidade (1.4.5.6.)
para torná-los praticáveis os assemelhariam aos substitutos, adotados.

4.5.2. O tanque FAVO de acrobacia de emprego não recomendado
A forma da seção teórica (1.4.5.) primitiva e, consequentemente, da derivada (1.5.2.; e 3.3.2.1.)

para a categoria de acrobacia (1.4.5.1.) é a mais “baixa” e “larga” de todo o conjunto dos tanques aferidos
(P., §1º), e os aeromodelos (P.1.1.) da citada categoria tem sobejas dimensões longitudinais (P.2.2.) nos
“narizes”, independentemente das suas asas, mas não tantas nos sentidos vertical e transversal. O tanque
aferido para a categoria em questão ficará, portanto, normalmente com o estojo (1.3.1.) “exposto” ao vento
relativo (1.2.1.) e consequentemente não poderá ser da espécie favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), prismática
(cúbica), e sim da carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.), aerodinâmica.
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CAPÍTULO 5
OS DISPOSITIVOS FUNCIONAIS NOS TANQUES AFERIDOS

A descrição nesta obra de tais dispositivos, entendidos como os inerentes a tanques (P., §1º) de
combustível em si e os que ficam entre o tanque e o motor com seus acessórios, atem-se principalmente
na análise dos seus efeitos e no modo da sua implementação nos tanques aferidos. São apresentados em
concepções mecânicas simples e usuais, portanto, de imediata compreensão, de relativamente fácil cons-
trução, e se subdividem em dispositivos funcionais alternativos e acessórios.

5.1. Dispositivos funcionais alternativos
São ditos “alternativos” tais dispositivos porque quando colocados “em função” nos tanques (P.,

§1º) substituem ou eliminam um ou mais elementos dos mesmos. São considerados nesta obra como
dispositivos funcionais alternativos as válvulas de abastecimento e abastecedora (vide 5.1.1.) e os “balões”
de armazenamento (vide 5.1.2.).

5.1.1. As válvulas de fluxo
As válvulas de “abastecimento”, figs. 72. e 73., e “abastecedora”, fig.74., as válvulas de fluxo,

consideradas, para fins de definição, em suas essências, abstraindo-se, para tal consideração, nos dese-
nhos das primeiras o “chutofe” (vide 5.2.1.) e as vias de combustível de “pressão” pelo seu interior , e no
desenho da terceira, o estojo da válvula com o anel para o dedo e o tubo adutor, conduzem fluxo de
abastecimento e sua principal característica é permiti-lo somente em um sentido, sendo este, das extre-
midades de tais dispositivos que, nas referidas figuras, à semelhança dos tubos (1.3.1.), ficam entendidas
como bocais (1.3.15.) para as que ficam entendidas como pés (1.3.16.). Existindo na praça em concep-
ções mecânicas talvez em algumas maneiras diferentes, sendo, no entender do autor, mais eficientes as
das apresentadas nesta obra, as válvulas em questão, em virtude da inerente característica de sentido
único de fluxo que possuem permitindo direcionamento “ergométrico” de seus bocais oferecem as vanta-
gens de comodidade, eficiência e, portanto, rapidez de operação de abastecimento, apreciada tal vanta-
gem de rapidez apenas para a categoria (2.1.) de corrida (1.4.5.5.), sebem que por questões meramente
de aerodinâmica emprega-se tais dispositivos também na categoria de velocidade (1.4.5.6.). As primeiras
citadas válvulas, as de “abastecimento”, propiciando o aprovisionamento pelo tubo pescador (1.3.13.) dis-
pensam os tubos “abastecedor/ventor”(1.3.14.) em tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) de
seção transversal assimétrica (1.5.1. e 3.3.2.3.) e esconso (2.2., §1º, item  “c”; e 2.2.3.), ambos da
variedade de corrida e com sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.) duplofluxo equivalente (1.6.5.)
— apenas em quais tanques com tal sistema há sentido técnico na implementação de válvulas, pois que,
observe-se, a eliminação do referido tubo “abastecedor/ventor” não impede o funcionamento barológico
(1.6., §2) previsto, com o sistema de aplicação de pressão dinâmica requerido assumindo a forma do
suficiente sistema unifluxo (1.6.4.) — os dispensam juntamente com a demora e a descomodidade de
operação de abastecimento que tais tubos ocasionam pela posição e direcionamento obrigatórios de seus
bocais, ficando um só tubo ventor, caso em que não ocorrem os gradientes de pressão dinâmica conside-
rados na parte 2.6.4.. E a segunda citada válvula, a abastecedora, produz rapidez de operação de abaste-
cimento por ensejar o emprego da muito eficiente almotolia de “pressão permanente” em substituição das
bastante usuais, porém, face a pressa de reabastecimento inerente à categoria de corrida (não na de
velocidade), descômodas, de morosa operação e cansativas almotolias de paredes flexíveis (garrafa plás-
tica) e de “pressão manual”.

A operação de abastecimento no campo com o emprego das descritas válvulas e almotolia de
pressão permanente se realiza normalmente com esta usada “afivelada” no braço, ou antebraço, do usuá-
rio (mecânico da equipe), sendo que se estende mangueira flexível condutora do fluxo de combustível sob
pressão entre a considerada almotolia e a válvula abastecedora — instalada esta por meio do seu anel num

dedo da mão do mecânico que “agarra” o aeromodelo para o “arranque” com a outra — que quando
acoplada sobre a válvula de abastecimento abre-a e abre-se estabelecendo, com hermetismo e sob pres-
são, o fluxo de combustível que abastece o reservatório. Tenha-se em conta que se o abastecimento for
realizado com almotolia do tipo “de pressão manual”, ou do tipo “de pressão permanente” com válvula
abastecedora, fig. 74., a válvula de abastecimento implementada no tanque deve ser instalada de maneira



que seu eixo fique, respectivamente, no sentido “vertical” com o bocal para ”cima” e “horizontal” com o
bocal para  o centro do círculo de vôo (fig. 01.1.).

Analisando-se os desenhos das citadas figs. 72., válvula de abastecimento simples, 73., válvula
de abastecimento com via de pressurização, e 74., válvula abastecedora para almotolia de pressão perma-
nente, pode-se compreender o funcionamento total das mesmas, com chutofe (vide 5.2.1.) e com vias de
combustível, para válvula simples, e ainda mais, para a válvula com via de pressurização, com esta via
citada e com a via de esguicho, sendo que nesta, diretamente, ou em tubo respiro acoplado em prolonga-
mento, o tubo injetor (vide 5.2.2.), quando adotado, tem seu pé (extremidade pescadora) instalado.

5.1.2. Os balões de armazenamento
À analogia dos estojos (1.3.1.) (rígidos) de tanques, ditos, estes, aqui, “tanques convencionais”,

os balões de armazenamento são recipientes para combustível, com a marcante diferença, porém, de
possuírem paredes flexíveis, ou elásticas, ou inelásticas, como, por exemplo, “chupetas” para bebês
(consideradas elásticas), e camisas de vênus (camisinhas) (consideradas inelásticas), cujas “bocas” são
acopladas direta e hermeticamente à extremidade “pescadora” da “mangueira” condutora de combustível
até o carburador, componente, este, do motor, e onde fica também acoplada a extremidade “adutora” da
referida mangueira, tubo flexível, esta, de paredes consideradas inelásticas (indeformáveis com as pres-
sões de combustível). A dispensa de toda a tubulação (1.3.1.) rígida é de tais dispositivos funcionais outra
característica que merece atenção, e a injeção de combustível para a o abastecimento se faz, portanto,
pela citada extremidade adutora da citada mangueira, desacoplando-a da tomada do carburador para a
referida operação de aprovisionamento e, após o término desta, tornando-a à posição inicial.

Para o caso de balões de paredes elásticas, a deformação imposta a estes em virtude da injeção
de combustível, referida no §1º desta parte, é portadora de força de reação que produz pressão estática
(1.2.1.; e 1.2.1.4.) no fluido contido, portanto, com dispositivos funcionais de tal característica, é necessá-
rio que se interponha na citada mangueira uma ação de ”chutofe” (4.3.3.2.; e vide 5.2.1.) (interrupção de
fluxo), ou manual, ou instrumental, após o abastecimento e até o início do “arranque” do motor para evitar,
em virtude da referida pressão, o afluxo de combustível ao carburador, cujo excesso se pode imaginar. Tal
pressão de mecânica sólida exercida pelas paredes elásticas em questão, de magnitude variante desde
máxima na situação de “balão cheio” até zero na de “vazio”, por não existir para o caso de tais recipientes
de paredes flexíveis e inelásticas, faz diferença sensível no que tange à aferição fina (1.2.1.7.; e 4.3.2.)
entre sistemas motor-reservatório implementados com balões elásticos, uns, e inelásticos, outros, e tal
ação de chutofe pode ser levada à efeito à maneira “instrumental” pelo emprego de forma extremamente
simples, e de acionamento manual, do referido dispositivo, como se pode constatar na visão em perspec-
tiva de estojo portador de balões da fig. 49., e também na fig. 49.1., visão em perspectiva do conjunto
tanque-aeromodelo.

Quanto ao sistema de aplicação de pressão dinâmica (1.6.), tais dispositivos alternativos se
enquadram no pouco eficiente sistema duplofluxo diferenciado (1.6.3.), mas oferecem como vantagem
indiscutível a possibilidade da eliminação da “bolha” de ar, inevitavelmente coexistente com o combustível
no espaço interior dos tanques (1.3.3.) ditos “convencionais”, de estojos rígidos, e sendo contígua às suas
tubulações, que aumenta de volume à medida que se consome o combustível e que pode, esporadicamen-
te, e ainda assim com pouca probabilidade para a maioria das categorias (2.2.) V.C.C. (P.1.2.), envolver o
pé (1.3.16.) do tubo pescador (1.3.13.), produzindo solução de continuidade no fluxo de abastecimento do
motor, o que causa pelo menos o “rateio” no funcionamento deste.

Imprescindível é que os balões tenham suas “expansões” no interior de “estojos aferidos rígidos”
— tanques aferidos (P., §1º)  sem a tubulação adaptados para serem portadores de balões — que se
dividem em “abertos” e “herméticos”, inerentes à categoria em questão, lubrificando-se  eventualmente as
superfícies externas  das paredes dos dispositivos e internas de tais estojos, devendo estes estar providos
de “gargalos” que possuam dimensões suficientes para a entrada e saída de tais recipientes flexíveis
quando “murchos” e que, mantendo-se toda a simetria, fiquem posicionados nas suas partes anteriores
(1.3.6.), portanto, de acordo com as recomendações da parte 4.3.1., diretamente “atrás” do motor, lugar do
estojo “ergonomicamente” mais favorável às expansões dos citados balões e onde se sabe que há “reman-
so”, caracterizado, este, por turbulência suave, pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3. ; e 1.2.1.4.1.) baixa e
aproximadamente constante, que torna de pouco efeito a reconhecida precariedade do funcionamento
barológico (1.6., §2º) dos referidos balões quando em estojos abertos e sob a influência significativa de tal
pressão, oriunda do intenso vento relativo (1.2.1.). Os desenhos descritivos em vistas em projeções
ortogonais, em visão em perspectiva e de aplicação em um aeromodelo de um estojo aferido aberto elíptico-
prismático-parabólico-losânguico portador de balões para combate rápido (1.4.5.3.), como exemplo, são
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mostrados nas figs. 49., 49.1. e 49.2.. Os estojos “herméticos”, ao contrário dos abertos e somente com
esta diferença, possuem o espaço entre suas paredes e as paredes dos dispositivos em questão sem
continuidade com o espaço exterior (1.3.3.) a si próprios, portanto, a citada pressão dinâmica em nada
influi em todo o sistema e a expansão dos referidos dispositivos pela injeção de combustível se dá “contra”
a pressão estática estabelecida do ar no espaço interior dos referidos estojos, que poderão ter agregados
outros estojos herméticos com seus espaços interiores em continuidade para ”regular” tal pressão estáti-
ca.

Os estojos projetados para tanques aferidos ditos “convencionais”, objeto central desta obra, são
em si suficientes e recomendáveis à contenção de balões, entretanto, como ilustração, pode-se acrescen-
tar que recipientes rígidos de adequação maior apenas com a forma que tais dispositivos assumem quan-
do plenos, de acordo com a regra de composição de nomes enunciada na parte 2.8., seriam chamados
“estojos aferidos elípticos-prismáticos-elípticos-losânguicos”, portanto, de seções losânguicas (3.3.1.)
correspondentes às categorias V.C.C em questão e de configurações laterais elípticas (2.4.1., §1) nas
partes anteriores e posteriores, cuja visualização prática é deixada por conta da imaginação do leitor.

O ataque afoito no afã da caça ao adversário e o debate desesperado para evitar o “corte” por
parte do mesmo impõem aos aeromodelos de combate, nas mãos de seus pilotos e no calor da disputa,
o desenvolvimento de intensos, intermitentes e bruscos movimentos em improvisadas manobras para-
acrobáticas, com as conseqüentes mudanças igualmente bruscas não só de direção de vôo mas também
de magnitude de velocidade tangencial (P.2.1., §1º), fazendo com que, lembrando a parte P.2.3., §5º, as
configurações físico-matemáticas (P.2.3., §3º) ditas “alternativas”, as do “looping” e do “wingover”, se tor-
nem tão exacerbadas que certamente ficam irredutíveis à configuração dita “considerada”, a dos vôos
nivelados (P.2.3., 5º) nas alturas mínima e máxima, e há a exceção à regra, podendo-se acreditar que o
combustível, com tal coquetel de variações, literalmente ”chacoalha” no espaço interior dos tanques ditos
“convencionais”, acontecendo o praticamente constante envio de “bolhas” de ar para o carburador, o que
ocasiona, por sua vez, como se sabe, desde o “rateio” do motor até o colapso do seu funcionamento, ou
seja, a paralisação total do mesmo. Nestas condições de atuação, identificadas e reconhecidas como
singulares em todo o V.C.C., a única vantagem que possuem os balões citada no §3º desta parte, despre-
zível em outras práticas do citado vôo cabo comandado pelas precárias características barológicas que
apresentam os referidos dispositivos face à pressão dinâmica, torna-se, contudo, para as variedades em
questão, as de combate lento (1.4.5.2.) e rápido, de capital importância, e, embora as complicações de
uso, tem sido preferida a implementação de balões de armazenamento nos tanques pelos aficionados da
categoria de maior frenesi de vôo, a de combate rápido, e, por enquanto, só por eles.

5.2. Dispositivos funcionais acessórios
Em parcial oposição à parte 5.1, tais dispositivos são ditos “acessórios” porque quando coloca-

dos “em função” nos tanques (P., §1º) apenas complementam o seu funcionamento, sem substituir-lhes
nenhum elemento. Os dispositivos funcionais acessórios considerados como tais nesta obra são, portan-
to, o chutofe (em si) (vide 2.1.), o tubo (1.3.1.) injetor (vide 5.2.2.), os quebra-onda (vide 5.2.3.), o domo de
pressão estática (vide 5.2.4.) e o redutor de pressão dinâmica (vide 5.2.5.).

5.2.1. O chutofe
Em inglês, “shutoff”, os “chutofes”  são dispositivos mecânicos de “armar”, com a mão em alguns

casos, e noutros por ação mecânica decorrente da operação de abastecimento através de válvulas apropri-
adas com que os dispositivos em descrição estão conjugados, maneira, esta, de armar mais eficiente e
adotada para o chutofe apresentado nesta obra, figs. 72., e 73., que, observe-se as citadas figuras, quando
disparados (desarmados) pela ação de certa peça própria chamada “gatilho” interrompem o fluxo de com-
bustível para o motor, ocasionando a paralisação deste. Nas mais variadas concepções mecânicas, tais
acessórios, quanto ao modo de obstrução do referido fluxo, se subdividem em do tipo “gaveta”, normalmen-
te os que são conjugados com as válvulas de abastecimento, sendo estas por sua vez, em alguns casos,
conjugadas com carburadores “traseiros” de motores de corrida, e do tipo “esmagamento” das flexíveis
”mangueiras” condutoras do citado fluxo, de mecanismos mais simples, estes, e de fácil construção,
normalmente de armar com a mão e de emprego muito comum, sendo disparados ambos os tipos de tais
dispositivos usualmente pela tração aplicada através de um tirante no referido “gatilho” do chutofe, em
virtude do movimento linear gerado pelo deslocamento angular do último, e de magnitude suficiente, setor
do ângulo máximo, normalmente no sentido da “picada”, alcançado pelo balancim do aeromodelo (P.1.1.)
V.C.C (P.1.2.) portador.

Sob o ponto de vista da pilotagem do aeromodelo como um todo, o dispositivo funcional acessó-
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rio em questão, o chutofe, é disparado pelo piloto com a ação de um rápido comando de “picada” máxima
no aeromodelo seguido de imediata “neutralização”, amplitude, esta, de picada nunca usada em vôo nor-
mal, embora este com suas vicissitudes, tendo-se em conta que na prática há interesse em tais acessó-
rios, até por força de regulamentos, em geral para a categoria (2.1.) de corrida (1.4.5.5.), sendo optativo
para a categoria de velocidade (1.4.5.6.), ambas as a categorias sabidamente de vôos precípuamente
nivelados.

5.2.2. O tubo injetor
Pela necessidade de pronto “arranque” dos motores dos aeromodelos (P.1.1.), máxime na cate-

goria (2.1.) de corrida (1.4.5.5.), aplicam-se breves injeções diretas de combustível nas câmaras de com-
bustão dos mesmos por meio de dispositivo implementado como subfunção tanto nos tubos (1.3.1.) respi-
ro (1.3.13.) e respiro/ventor (1.3.14.) — tubo respiro ou tubo respiro/ventor: tubo que sabidamente é o que

dá breve esguicho (4.3.3.1.) de “aviso de tanque cheio” — dos tanques (P., §1º) em geral, quanto direta-
mente na válvula de abastecimento com via de pressurização (5.1.1.), fig. 73., ou em tubo respiro em
prolongamento a esta acoplado. Tal dispositivo constitui-se em estabelecer-se em derivação nos conside-
rados tubos, precípuamente nos tubos respiro/ventor (1.3.14.) dos tanques especificamente das espécies
carambola (2.2., §1º, item “a”; e 2.2.1.) assimétrico (1.5.1.; e 3.3.2.3.) e esconso (2.2. §1º, item “c”; e
2.2.3.), ambos da variedade de corrida e com sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.), ou
duplofluxo equivalente (1.6.5.), ou, em virtude de eventual implementação da válvula de abastecimento
simples (5.1.1.), fig. 72., unifluxo (1.6.4.), apenas em quais tanques de corrida com tais sistemas o dispo-
sitivo em descrição encontra seu sentido técnico mais pleno, um tubo de diâmetro interno usualmente
menor que os da tubulação normal (tubos respiro e respiro/ventor citados) chamado ”tubo injetor”, com a
extremidade “adutora” (pé) nas proximidades do escapamento do motor e em posição da referida injeção
(esguicho) direta no topo do pistão, normalmente de pequena vazão tal injeção, concomitante ao e decor-
rente do referido “esguicho de excesso” que ocorre no momento do término do abastecimento, ou pelos
considerados tubos respiro e  respiro/ventor (dos tanques), como aludido, ou pela via de esguicho, prolon-
gada ou não por tubo respiro acoplado, da citada válvula com via de pressurização.

Observe-se que quanto maior for o diâmetro interno do tubo injetor; quanto menor seu compri-
mento, para quando implementado diretamente na válvula, e ainda mais, para quando implementado na
tubulação do tanque, ou em tubo respiro acoplado à citada válvula; no corpo do tubo respiro/ventor, ou
respiro, quanto mais longe do bocal deste estiver o “ponto de derivação” — trecho do considerado tubo, tal

ponto, onde está  injuntado o citado tubo injetor — e, consequentemente, mais perto do pé; bem como

quanto menor for o “ângulo de injunção” — ângulo que tal tubo em derivação faz com a direção positiva do
fluxo de “excesso” no referido “ponto de derivação” — ; maior será a pressão de injeção, até o máximo igual
ao valor da pressão do referido fluxo de excesso.

5.2.3. Os quebra-onda
Em inglês, “baffles”, os quebra-onda são “paredes” instaladas no espaço interior (1.3.3.) dos

estojos (1.3.1.) e que o dividem em compartimentos intercomunicados. Tais dispositivos usualmente pla-
nos e dispostos perpendicularmente ao eixo dos “z ” (P.2.2.) do sistema de eixos orientador dos tanques,
em quais planos se recomenda a existência em torno de 10% de sua área em vazios para efetivar a referida
intercomunicação, distribuída tal área vazia em círculos, ou em equivalentes de mesma área, de aproxima-
damente 3,000 mm de diâmetro e eqüidistantes um do outro, tem a finalidade de obstaculizar amortecendo
— e neste efeito consiste a vantagem oferecida pelo acessório — as “correntezas” de combustível no
espaço interior dos tanques, que surgem, ora num sentido, ora noutro, entre suas partes anterior (1.3.6.) e
posterior, em virtude de eventuais e bruscos movimentos desenvolvidos pelo aeromodelo (P.1.1.) portador,
e que acarretam alternativamente acúmulos de combustível junto às citadas partes. As referidas “corrente-
zas”, como deduzível do descrito, pelas intermitentes evasões de combustível do espaço interior central do
reservatório, além de desestabilizarem as alturas fluidostáticas (1.2.1.4.) desorganizando o funcionamento
dos sistemas de aplicação de pressão dinâmica (1.6.), podem ainda ocasionar o grave desabastecimento
dos pés (1.3.16.) dos tubos pescador (1.3.13.), posicionados tais pés nos tanques aferidos (P., §1º), no
citado espaço central, provocando tal desabastecimento o “rateio” e até a paralisação total do motor.

Teóricamente, quanto maior fosse o número de quebra-onda instalados num tanque, maior seria
a estabilidade estática do fluído contido em seu estojo, entretanto tem sido consenso a implementação de
tais dispositivos funcionais no número máximo de dois, delimitando, no espaço interior dos reservatórios,
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compartimentos de volumes aproximadamente iguais e tomando-se, em todos os casos, o cuidado de
evitar que os referidos compartimentos que se formam sejam “estanques” para quantidades menores de
combustível contidas nos mesmos.

Encontra-se, ao que parece, o dispositivo acessório em questão em grande desemprego, e as
categorias (2.1.) V.C.C. (P.1.2.) nas quais, observe-se, pelas características de vôo que possuem, pode
haver “sintonia” entre a ”oferta de vantagem ” pelo dispositivo e a “procura de eficiência“ por parte do tanque
são as de combate lento (1.4.5.2.) e rápido (1.4.5.3.), quando nestas não se optar pela implementação dos
modernos “balões” de armazenamento (5.1.2.).

A fig. 75., visão em perspectiva de tanque favo de combate lento, mostra, como exemplo, os
quebra-onda instalados no estojo.

5.2.4. O domo de pressão estática
Tal dispositivo acessório constitui-se num compartimento anexo ao estojo (1.3.1.) de um tanque

(P., §1º), com seu espaço interior contíguo ao (1.3.3.) do mesmo, que sedia o pé (1.3.16.) do tubo ventor
(1.3.14.), observadas totalmente as prescrições das partes 2.6.2.2., 2.6.6.1. e 2.6.6.3.1., e tem a finalida-
de de diminuir a magnitude da pressão de combustível no pé do tubo pescador (1.3.13.) — que é da
pressão dinâmica (1.2.1.; 1.2.1.3.; e 1.2.1.4.1.), “P

d
”, a grandeza de tal pressão em tanques unifluxo

(1.6.4.) sem domo —, como se pode concluir pela observação comparativa das figs. 27. e 27.1., desenho
esquemático, esta, de tanque unifluxo com domo de pressão estática (1.2.1.; e 1.2.1.4.). A referida pres-
são de combustível no “fundo” da altura fluidostática “d

1
” (1.2.1.4.), em qual figura 27.1., onde está situado

o pé do tubo pescador, é constante e na magnitude “P
d
!P

e2
”, de menor grandeza, portanto, que a citada

pressão dinâmica, “P
d
”, sendo “P

e2
” a pressão estática função da altura fluidostática “d

2
”.

O acessório em questão somente tem sentido prático quando implementado em tanques de
funcionamento barológico (1.6., §2º) unifluxo e em aeromodelos (P.1.1.) (geralmente da categoria de acro-
bacia - 1.4.5.1.) nos quais o reservatório deva permanecer encerrado entre os limites da fuselagem, fixo, e
sem, portanto, a possibilidade da translação necessária para a aferição fina (1.2.1.7.; e 4.3.2.) segundo a
direção do eixo dos “x ” (P.2.2.) (4.3.2., observação 1). Consistirá, neste caso, tal aferição, que tem a
finalidade, como se sabe, de obter-se a pressão estática mais favorável no ponto crítico (1.2.1.5., §1º) do
motor, em variar-se, como recomendado na parte 4.3.2., item “d”, a referida altura fluidostática “d

2
”, que é

a dimensão representativa do domo e que produz a pressão estática “P
e2

”, que por sua vez é subtraída da
constante pressão dinâmica ,”P

d
”, conforme parágrafo 1º desta parte.

As figs. 61., 61.1. e 61.2. apresentam uma visão prática do que foi descrito. Observe-se que,
embora as variações de nível em virtude do consumo do motor e das mudanças de posição da superfície
livre do combustível (1.2.1.4.; e 1.6.2.) à causa das direções diversas que toma a aceleração resultante,
“6a

r
” (P.2.3., §3º), pelas contingências normais de vôo, o volume de combustível que plenifica o espaço

interior do referido domo remanesce na sua quase totalidade sem ser consumido, e é aconselhável que a
seção transversal de tal acessório, isto é, a seção paralela ao plano coordenado “yz ” (P.2.2.), tenha área
de aproximadamente 1,200 cm2  e seja circunscritível em uma circunferência de 1,000 cm de diâmetro.

5.2.5. O redutor de pressão dinâmica
É conhecido fenômeno aerodinâmico o fato das pressões dinâmicas (1.2.1.; 1.2.1.3.; 1.2.1.4.1.)

agentes na superfície de um corpo tubular, como o descrito graficamente em projeções ortogonais segun-
do  as normas ABNT na fig. 76, sob a ação na direção de seu eixo do vento relativo (1.2.1.) e com sentido
deste de incidir em seu bocal (1.3.15.) como em tal figura representado, serem distribuídas segundo  o
diagrama mostrado em “corte” na “visão lateral esquerda” do considerado desenho, em zonas de “pressão”
(com sinal positivo, “+”, maior que a pressão atmosférica) e de “sucção” (com sinal negativo, “-”, menor que
a pressão atmosférica). O redutor de pressão dinâmica idealizado, que deve ser implementado acoplado
em bocais de tubos ventores (1.3.14.) como indicado na referida figura, produz seu efeito pela lei dos gases
perfeitos segundo a qual ao aumento de volume de um gás durante uma transformação, que, por ilustra-
ção, no presente caso é considerada adiabática, corresponde uma diminuição em sua pressão, portanto,
como está esboçado na “visão lateral direita”, o fluxo de ar à pressão dinâmica, “P

d
”, que adentra o dispo-

sitivo em questão pelo “bocal do redutor” expande no seu inteior na “zona” dos “orifícios de expansão” pela
migração através destes de parte de seu volume à causa do gradiente de pressões (2.6.4.) existente,
ficando, por conseguinte, o fluxo remanescente a montante dos referidos “orifícios” com uma pressão
dinâmica minorada “P

dm
”, que deve ser sempre positiva, contudo.

Embora tendo o descrito dispositivo surpreendido pela grande eficiência, é útil, entretanto, infor-
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mar ao leitor que as apresentadas medidas físicas do mesmo, medidas de comprimentos, de diâmetros,
de número de orifícios, etc., foram, umas inspiradas na praticabilidade construtiva, e outras colhidas da
experiência muito particular do autor com certo motor e determinado aeromodelo, não tendo havido, por-
tanto, a pretensão de ter-se postulado um dimensionamento definitivo ou mesmo a imprescindibilidade do
uso de tal acessório para as variadas condições de V.C.C. (P.1.2.) e sim somente a explicação em si de
seu funcionamento.

Observação importante que aqui deve ser feita dá conta que, pelo menos teóricamente, pode-se
produzir o efeito da recomendada aferição fina (1.2.1.7.; e 4.3.2.) substituindo-se os “deslocamentos su-
cessivos de tanque” por trocas sucessivas de “redutores”, variando-se de um para outro a área total dos
citados “orifícios de expansão”. Atente-se, entrementes, para o fato que se tal área for “muito maior” que a
do “bocal do redutor” poderá ocorrer inversão do efeito desejado de apenas baixa e positiva pressão “Pdm”,
acontecendo que esta se torne de “sucção” (como definido, menor que a referencial pressão atmosférica),
que promove o afluxo de combustível do tanque para os citados “orifícios”, com os conseqüentes efeitos de
carburação dificultosa e do pernicioso sifonamento (2.6.4.).

Confira-se finalmente, à margem de toda a ciência e técnica exposta nesta obra, que o problema
do disturbente efeito do vento natural nos regimes dos motores dos aeromodelos cabo-controlados usuais,
ciclicamente, ora tal vento “pela frente”, ora “por trás”, pelo fato de tais aeronaves não voarem “livres no seio
do ar” e suas trajetorias serem invariáveis com relação à terra, é, no entendimento do autor insolúvel em se
tratando de tanques de combustível (pode-se amenizar o problema utilizando-se hélices adequadas para
vento), portanto os resultados em quaisquer regulagens de campo só tem definição desvelada e clara
quando da realização do “vôo de V.C.C.” em dia de pouco ou nenhum vento.
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Significados das abreviaturas do quadro de classificação dos tanques aferidos

“grupo de sem.” significa “grupo de semelhança”;
“S.A.P.D. poss; adot.” significa “sistemas de aplicação de pressão dinâmica possíveis; adotados”;
“tipo aprox.” significa “tipo aproximadamente”;
“esconso, deriv.” significa “esconso, derivada”;
“comb. rápido” significa “combate rápido”;
“comb. lento” significa “combate lento”;
“sim.” significa “simétrico”;
“ass.” significa ”assimétrico”;
“d/u; u” significa “duplofluxo diferenciado/unifluxo; unifluxo”;
”u/e; e & u” significa “unifluxo/duplofluxo equivalente; duplofluxo equivalente e unifluxo”;
“d/u/s; u” significa “duplofluxo diferenciado/unifluxo/duplofluxo semi-equivalente; unifluxo”;
“d/u/e; e & u” significa “duplofluxo diferenciado/unifluxo/duplofluxo equivalente; duplofluxo equivalente e
unifluxo”; e

 o retângulo em negrito com um “x” no seu interior significa “não recomendado para emprego”.
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APÊNDICE

A.1. As magnitudes das cotas “Bm/n” e “f ”
Observando-se a fig. 08., desenho da seção aferida (1.2.2.3.) teórica para a categoria de corrida

(1.4.5.5.), e identificando-se, para generalizar, os subíndices
0/m e 14/ n ,

depreende-se as relações trigonométricas
 Am/n+ f

&&&& = tan γ
n
 ,                                                                   (01.A), e

  &
Bm&2

/n

f =&
B

&m/

2

n
tanγ

m
 ,                                                               (21.1; 02.A),

Substituindo-se a (21.1.) na (01.A), tem-se

B
m/n

=&tan&γ
n

2

&
A

!&m/n

tan&&γ
m
& 

,                                                   (20.1; 03.A).

A.2. A elipse modelo
Considerando-se a fig. 34., expressão gráfica da elipse com centro em (0;0), tem-se que a

equação de tal cônica é da forma

&
z

a

2

2
+&

y

b

2

2
= 1 ,                                                                         (04.A), ou

y = f (z) = br
&&a

2&&a 2

!&&z
2&

 ,                                                    (05.A; 08.A),

onde “a” e “b” são os semi-eixos da mesma.

A.3. Os comprimentos de setores de elipse
Considerando-se a fig. 35., expressão gráfica de elipse com centro em (0;0), tem-se que o

comprimento, “L”, sobre tal curva, entre os pontos “M ” e “N ”, é dado pela integral

L =*mn

dL ,                                                                        (06.A; 15.A; 22.A),

onde “m ” e “n ” são, respectivamente, as abcissas dos pontos “M ” e “N ”, e “dL ”, por triangulação, é dado
pela relação

dL =p&dz&2&+&dy&2 ,                                                                      (07.A).

Sabe-se que

y =r
&&a

2&&b
2&&a2

!&&&z
2&&b

2

 ,                                                                 (05.A; 08.A),

portanto, que

dy 2 =&a2&(&a2

b2

&!
z2

&z2)& dz2 ,                                                                 (09.A).

A.4. A regra de Simpson
Observando-se a fig. 36., expressão gráfica da função “y = f (z)”, pode-se considerar a integral

L=*n

m
f (z) dz ,                                                                            (10.A),

como a área embaixo da curva até o eixo dos “z ” entre os pontos de abcissas “m ” e “n ”. Tal área pode ser
dividida em um número “2n ”, par, de intervalos de comprimentos

h = &
m
&2n

!
&
n
 ,                                                                                (11.A),



e de abcissas de pontos extremos

z
0
( = m ) ; z

1
;... z

2n-1
; z

2n
( = n ).

Uma aproximação da área “L
1
” é

A
1
=&

h

3
:< y

0
+ 4y

1
+ y

2 DB ,                                                                 (12.A).

De maneira semelhante, “A
2
” é aproximação de “L

2
”, etc., e “A

n
”, de “L

n
”. Somando-se “A

1
” com “A

2
”, etc.,

até “An”, tem-se uma aproximação da área total, “L”, debaixo da curva. A solução de integrais através de tal
raciocínio de aproximações consiste na regra de Simpson, qual seja

L=*n

m f (z) dz =&
h

3
:< y0+ 4y1+ 2y2+...+ 2y2n-2 + 4y2n-1+ y2n DB ,                                               (13.A).

Observe-se que o primeiro e o último termo entre parênteses tem como coeficiente numérico “1” (um), os
demais termos com subíndice par, “2” (dois), e com subíndice ímpar, “4” (quatro).

A.5. A parábola modelo
Considerando-se a fig. 39., expressão gráfica de parábola com vértice sobre o eixo dos “y ” e eixo

( da parábola) suportado por este, tem-se que a equação de tal cônica é da forma

y = f (z) = b
:-<1!&

z

a

2

2 D
B- ,                                                                 (14.A; 17.A),

onde “a ” e “b” são os parâmetros lineares da mesma.

A.6. Os comprimentos de segmentos de ramos de parábola
Considerando-se a fig. 40., expressão gráfica de parábola com vértice sobre o eixo dos “y ” e eixo

(da parábola) suportado por este, tem-se que o comprimento, “L ”, sobre tal curva , entre os pontos “M ” e
“N ”, é dado pela integral

L =*mn

dL ,                                                                        (06.A; 15.A; 22.A),

onde “m ” e “n ” são, respectivamente, as abcissas dos pontos “M ” e “N ”, e “dL ”, por triangulação, é dado
pela relação

dL =p&dz&2&+&dy&2 ,                                                                      (07.A; 16.A).
Sabe-se que para tal cônica

y = b
:-<1!&

z

a

2

2 D
B- ,                                                                          (14.A; 17.A),

portanto, que

dy2 =&
4
&
z
&
2

a4&
b
&

2

dz2 ,                                                                         (18.A)

Substituindo-se a (13.A) na (05.A) e esta na (04.A) tem-se

L =*mn

r
&
1
&
+&
&4z&2
&a4

&
&
b2

dz ,                                                                 (19.A),

e, resolvendo-se a (14.A), tem-se

L = U
I
&
z

2 r
&
&
&4z&2
&a4

&
&
b&2&

+
&
1 +&&&

1
&& ln

:--< zr
&
&
&4
&a4

&
&
b2

+r
&
&
4&
&
b&
&
2&
&a4&
z&
&
2&

+
&
1 D-
-B

O
- Z
n

m

 ,                                   (20.A).

2r
&
&
&4
&a4

&
&
b 2

A.7. A reta modelo
Considerando-se a fig. 41., expressão gráfica de reta paralela ao eixo dos “z ”, tem-se que a

equação de tal  reta é  da forma
y = b ,                                                                             (21.A; 24.A),

onde “b ” é o parâmetro linear da mesma.
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A.8. Os comprimentos de segmentos da reta modelo de A.7.
Considerando-se a fig. 42., expressão gráfica de reta paralela ao eixo dos “z ”, tem-se que o

comprimento “L ” sobre tal curva, entre pontos “M ” e “N ”, é dado pela integral

L =*mn

dL ,                                                                        (06.A; 15.A; 22.A),
onde “m ” e “n ” são, respectivamente, as abcissas dos pontos “M ” e “N ”, e “dL ” é dado diretamente pela
relação

dL = dz ,                                                                                  (23.A).
Sabe-se que para tal reta

y = b ,                                                                                      (21.A; 24.A),
portanto, que

dy = 0 ,                                                                                    (25.A).
Substituindo-se a (18.A) hipoteticamente na (17.A) e esta na (04.A) tem-se

L =*mn

dz ,                                                                                 (26.A),
e resolvendo-se a (19.A) tem-se

L = z LXmn ,                                                                                   (27.A).

A.9. A relação especial dos tanques CARAMBOLA
Considerando-se que, na fig. 43., expressão gráfica do sólido modelo 1, “y = f (x) ” é equação de

reta, o volume definido pela superfície “(a) ” e os planos coordenados “0xy ”, “0xz ” e “0yz ” é dado pela
integral

V = &
1

2 *z=0

z=a

f1(z) f2(z) dz ,                                                              (28.A).

Se na (21.A) “y = f
1
(z)” e “x = f

2
(z)” forem equações de elipse da forma da (05.A), tem-se, resolvendo-se tal

integral, que

V = &
ab
&3
c
 ,                                                                               (29.A), e

se forem equações de parábola da forma da (14.A), que

V = &
4
&
a

1&
b

5&
c
 ,                                                                                (30.A),

sendo “a ”, “b ” e “c ” os parâmetros lineares de tal sólido modelo 1.
Com base nas relações (29.A) e (30.A) obtém-se a expressão da quarta parte dos volumes,

respectivamente, das partes de “C
c3

” (2.4.1., §2º, 1º observação), de configurações laterais elípticas (2.4.1.,
§1º), e de “C

c1
”, parabólicas (2.4.1., §1º), dos estojos (1.3.1.) dos tanques carambola (2.2., §1º, item “a”; e

2.2.1.), associando-se convenientemente o sistema de eixos “0xyz ” da fig. 43., sólido modelo 1, ao siste-
ma de eixos “0xyz ” (P.2.2.) orientador dos tanques de maneira que, para o caso de configurações laterais
elípticas, a orígem, “0 ”, de tal sistema do sólido modelo juntamente com a orígem, “0 ”, de tal sistema
orientador se identifiquem com os extremos dos segmentos “C

c3
” (2.4.1., §1º) das cordas longitudinais

(1.3.12.) adjacentes aos segmentos “C
c2

”, e, para o caso de configurações laterais parabólicas, as duas
citadas origens, “0 ”, com os extremos dos segmentos “C

c1
” adjacentes aos “C

c2
”; que, para cada citado

caso de configurações, “elípticas” e “parabólicas”, os eixos de mesmo nome, dos “x ”, dos “y ” e dos “z ”,
dos dois sistemas em questão, o do “sólido” e o do “orientador”, se identifiquem apenas em direção,
condição esta necessária e suficiente para o raciocínio de cálculo adotado; e que, para ambos os casos de
configurações, o parâmetro “a ” de tal sólido modelo 1 se identifique, respectivamente, com as magnitudes
dos segmentos “C

c3
” e “C

c1
” das cordas longitudinais, e os parâmetros “b ” e “c ” do mesmo, com as

magnitudes das cotas “B
c
” e “A

c
”, figs. 18. e 19., das seções transversais dos reservatórios em questão.

Portanto, as expressões dos volumes integrais das partes de “C
c3

” e de “C
c1

” dos estojos dos tanques
carambola, com, na (29.A),

a / C
c3 

, b / B
c
 e c / A

c
 ,

e, na (30.A),

a / C
c1 

, b / B
c
 e c / A

c
 ,

ficam, respectivamente,

V =&
4
&
C
&c3&3

B
&c
A
&c ,                                                                       (31.A), e
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V =&
16
&
C
&c1

1&5
B
&c
A
&c ,                                                                         (32.A).

Sabe-se que para tanques carambola a área da seção transversal (3.3.1. e 3.3.2.3.) é dada pela
relação

S
c
= 2A

c
B

c
 ,                               (007.3; 015.3; 33.A; 38.A; 49.A; 60.A), e

substituindo-se a (33.A) na (31.A) e na (32.A), tem-se, respectivamente,

V =&
2
&
C

c

3
3&&
S 

,                                                                           (34.A), e

V =&
8
&
C

c

15
1&&

S 
,                                                                              (35.A).

Considerando-se que , na fig. 44., expressão gráfica do sólido modelo 2, as equações “y = f(x)” e
“x = f

1
(z)” e “y = f

2
(z)” são todas de retas, o volume definido pela superfície “(b)” e os planos coordenados

“0xy ”, “0xz ” e “0yz ” é dado pela expressão

V =&
ab
&2
c
 ,                                                                                  (36.A),

sendo “a ”, “b ” e “c ” os parâmetros lineares do sólido modelo 2.
Com base na relação (36.A) obtém-se a expressão da quarta parte do volume das partes de “Cc2”

dos tanques carambola, de configurações laterais retangulares tais partes, associando-se conveniente-
mente o sistema de eixos, “0xyz ”, orientador dos tanques de maneira que a orígem, “0 ”, de tal sistema do
sólido modelo juntamente com a orígem, “0 ”, de tal sistema orientador se identifiquem com um dos extre-
mos dos segmentos “Cc2” das cordas longitudinais; que os eixos de mesmo nome, dos “x ”, dos “y ” e dos
“z”, dos sistemas em questão, o do sólido e o do orientador, se identifiquem apenas em direção, condição
esta necessária e suficiente para o raciocínio de cálculo adotado; e que o parâmetro “a ” de tal sólido
modelo 1 se identifique com as magnitudes dos segmentos “C

c2
” das cordas longitudinais, e os parâmetros

“b” e “c” do mesmo, respectivamente, com as magnitudes das cotas “B
c
” e “A

c
”, figs. 18. e 19., das seções

transversais dos reservatórios em questão. Portanto, a expressão do volume integral da parte de “C
c2

” dos
tanques carambola, com, na (36.A),

a / C
c2 

, b / B
c
 e c / A

c
 ,

fica
V = 2 C

c2
A

c
B

c
 ,                                                                          (37.A).

Sabe-se que para tanques carambola a área da seção transversal é dada pela relação

S
c
= 2A

c
B

c
 ,                               (007.3; 015.3; 33.A; 38.A; 49.A; 60.A), e

substituindo-se a (007.3) na (29.A), tem-se

V = C
c2

S
c
 ,                                                                               (39.A).

Somando-se as (34.A), (35.A) e (39.A), obtém-se a expressão do volume total, “V
c
”, dos tanques

carambola, qual seja

V
c
= S

c
:< 0,533 C

c1
+ C

c2
+ 0,667 C

c3 DB ,                                          (40.A), e

substituindo-se as relações de partilha (3.3.3., §1º) da profundidade, “C
c
” (1.3.11.), dos tanques carambola

C
c1

= 0,700 ( C
c
!0,400 ) ,                                      (001.3; 135.3; 157.3; 41.A),

C
c2

= 0,400  ,                                   (002.3; 136.3; 139.3; 158.3; 161.3; 42.A),

C
c3

= 0,300 ( C
c
!0,400 ) ,                                     (003.3; 137.3; 159.3; 43.A),

na (31.A), obtém-se a relação especial (3.2.2., §2º) dos tanques carambola, qual seja

S
c
=&0,5&73&C

V

&c

c

+&0,&17&1
 ,                                       (005.3; 143.3; 165.3; 44.A).
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A.10. As relações entre áreas e cotas das seções transversais dos tanques FAVO e as
dos CARAMBOLA em função do fator de truncamento, “t ”

De acordo com o que foi definido na parte 3.3.2.1., pondo-se em forma de equação matemática
o que foi estabelecido em tal parte e observando-se as geometrias das figs. 18., seção losânguica (2.3.1.),
primitiva, e 20., seção hexagônica (3.3.2.1.), derivada, lembrando que o subíndice “c ” (carambola) caracte-
riza as cotas das citadas seções losânguicas e o subíndice “f ” (favo), as cotas das citadas seções
hexagônicas, depreende-se que

δ
n c

= δ
n f

 ,                                                                    (084.3; 187.3; 45.A),

(1.4.3., §7º, item ”c”, e figs. 18. e 20.),

B
f
= tHB

c
 ,                                                                               (46.A),

A
f1

= 2 (1! t) A
c
 ,                                                                        (47.A),

onde “t ” é o fator de truncamento,
2Af+ Af1 = 2Ac ,                                                                          (48.A),

S
c
= 2 A

c
B

c
 ,                                        (007.3; 015.3; 33.A; 38.A; 49.A; 60.A),

onde “S
c
 “ é a área da seção losânguica em questão,

S
f
= 2:<A

f
+ A

f1 DBBf
 ,                                                                   (086.3; 50.A),

onde “S
f
” é a área da seção hexagônica em questão, e

&
B

A

c

c

=&
B

A

f

f

= tanδ
nc

= tanδ
nf
 ,                                                             (51.A).

Eliminando-se “A
c
” entre as equações (47.A) e (48.A) tem-se

2A
f
+ A

f1
= &2(1&

2A
&!

f1&t )
 ,

que operando-se, fica

A
f1

=&
2
&
(
&
1
&
!
&t
t
&
)
&
Af

 ,                                                                         (52.A).

Substituindo-se as equações (46.A), (48.A) e (52.A) na (50.A), tem-se

S
f
= FR2A

c
+ 2 (1! t) A

cLX H tHB
c
 ,

que, operando-se, fica

S
f
= 2A

c
B

c
( 2t! t2)  ,

e substituindo-se, agora, nesta expressão a equação (49.A ) fica-se finalmente com

S
f
= ( 2t! t2) S

c
 ,                                                                     (53.A).

A.11. As relações entre áreas e cotas das seções transversais dos tanques ESCONSO
e as dos CARAMBOLA em função do fator de truncamento, “t ”

De acordo com o que foi definido na parte 3.3.2.2., pondo-se em forma de equação matemática
o que foi estabelecido em tal parte e observando-se as geometrias das figs. 18., seção losânguica (2.3.1.),
primitiva, e 21., seção paralelogrâmica (3.3.2.2.), derivada, lembrando que o subíndice “c ” (carambola)
caracteriza as cotas das citadas seções losânguicas e o subíndice “e “ (esconso) as cotas das citadas
seções paralelogrâmicas, depreende-se que

δ
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= δ
3e

= δ
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= δ
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=/ δ
2e

=/ δ
4e

= 90º ,                                                              (54.A),

(1.4.3., §7º, item “c”; e figs. 18. e 21.),

B
e
= tHB

c
 ,                                                                               (55.A),

A
e1

= A
e3

= tHA
c
 ,                                                                      (56.A),

onde “t ” é o fator de truncamento,

S
e
= S

c
 ,                                                                                 (081.3; 57.A),

onde “S
e
” é a área da seção paralelogrâmica em questão e “S

c
” a da losânguica,
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A
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 ,                                                             (094.3; 204.3; 59.A),
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c
B

c
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Eliminando-se “A
c
” entre as equações (60.A) e (63.A) tem-se
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 ,

que, operando-se, fica
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 ,

e que, nesta equação substituindo-se “B
c
”, “S

c
” e “δ

nc
” por suas expressões, respectivamente, em (55.A),

(57.A) e (54.A), resulta finalmente
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 ,                                                                     (64.A;).

A.12. Faixas de folga e de encaixe dos tampos dos tanques FAVO
Observando-se a fig. 64., desenho da superfície desenvolvida (3.2.3.) do tampo (3.3.4., §3º e §6º)

de um tanque favo (2.2., §1º, item “b”; e 2.2.2.), depreende-se que

ϕ = 90º!δ
nf
 ,                                                                               (65.A),

(P.2.3., §3º; e 1.4.3., §7º , item “c”),

θ =&
δ
&n2

f
  ,                                                                                 (66.A),

(P.2.3., §3º),

j
1
=&c&o&s&

j

ϕ  
,                                                                            (67.A), e

j = j tan θ  ,                                                                                  (68.A).

Substituindo-se a (65.A) na (67.A) e a (66.A) na (68.A) tem-se

j
1
=&sen&

j
&δ

nf
& ,                                                                  (110.3; 69.A), e

j
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nf D-
B
 ,                                                                        (111.3; 70.A).

A.13. Faixas de folga e de encaixe dos tampos dos tanques ESCONSO
Observando-se a fig. 71., desenho da superfície desenvolvida (3.2.3.) do tampo (3.3.4., §3º e §6º)

de um tanque esconso, depreende-se que
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9
&
0
&
º
&
!

2&&
d
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,                                                                         (71.A),

(P.2.3., §3º; 1.2.2.1., §3º; e 1.4.3., §7º, item “c”),
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 ,                                                                                  (72.A),
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Substituindo-se a (71.A) na (78.A); a (72.A) na (79.A); a (73.A) na (80.A); as (74.A), (75.A) e (77.A) nas
(81.A) e (82.A); e a (76.A) na (83.A), tem-se
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CONCLUSÃO
Afortunadamente, em abono ao entusiasta e progressista espírito de praticidade e criativo empirismo,

peculiar dos aeromodelistas em geral, que tem erigido a prática aeromodelística e feito a sua difusão entre

jovens de todas as idades por todos os lugares do mundo, com uma revisão crítica da ciência apurada e uma

retrospectiva o mais imparcial na vivência aeromodelística de que se tem notícia pelo mundo através das

décadas, pode-se dizer que, ao contrário da ordem de complexidade matemática dos temas apresentados

neste tratado, cuja compreensão total é deixada para a utilização de quem pretende se aprofundar no assunto,

o eficiente funcionamento dos tanques de combustível para aeromodelos V.C.C. tem em primeiro lugar na

importancia técnica os sistemas de aplicação de pressão dinâmica convenientemente implementados, com

recomendação de emprego de redutores de pressão dinâmica nos casos em que tal pressão influir, ficando em

segundo a aferição fina, simples regulagem, em terceiro, as seções transversais, aferidas de acordo com a

categoria específica de aeromodelismo, e em último, as configurações laterais de tais reservatórios. Outrossim,

a obra apresentada, em seu objeto e projeto, como tem sido colocado no decorrer do compêndio, possui nível

técnico aplicável apenas para aeromodelos usuais, mas em seu subjeto — com o convite à incursão no campo

divisado, que ficou em aberto, do que se pode chamar “projetos empíricos de tanques” que consistem em adotar-

se experimentalmente para a construção de tais reservatórios apenas magnitudes variantes de seus ângulos

internos, “ δ ”, para considerar-se até as configurações do “looping” e do “wingover” — são oferecidas condições

ao leitor e usuário de projetar tanques especiais do nível que desejar.

Se a ciência desvendada concernente às aeronaves cabo-comandadas, que vem a intensificar ainda

mais o significado da expressão “esporte ciência”, cognome do aeromodelismo, exige alguma modificação nos

projetos dos “narizes” dos aeromodelos clássicos em virtude das formas próprias dos tanques aferidos, oferece

também a resposta que pode viabilizar, talvez, muitos e interessantes projetos destes “engenhos” de vôo circular

abandonados à causas de precariedades inerentes aos desempenhos dos seus tanques de combustível e

algumas vezes equivocadamente imputadas aos funcionamentos dos motores. A atividade aeromodelística,

recentemente reconhecida perante o poder público brasileiro como atividade esportiva, há de ter sido contemplada

com libertadora complementação inconscientemente esperada, e as cada vez mais freqüentes experiências

aeronáuticas, e meramente científicas, utilizando aeromodelos, hão de ter recebido por sua vez mais um subsídio

para seus sucessos.

“O importante é competir”. A vitória se distribui oportunamente a cada um. E a técnica apurada no

discurso dos tanques de combustível para aeromodelos V.C.C. coloca à disposição da comunidade

aeromodelística tanques competitivos pensados em sua ciência, emprego e uso. Pela eventual “socialização”

do conquistado conhecimento acerca de tais reservatórios, mas sobretudo por ter sido concebida com seu

espírito, tal ciência destarte evidencia renovadamente a iluminadíssima máxima do nobre Barão Pierre de

Courbetin que com apenas 20 anos de idade iniciou na França em 1880 uma verdadeira cruzada em favor do

desporto. A reedição na atualidade das práticas de vôo cabo comandado, com o resgate regenerante de vivências

outrora frustradas nas pistas de atuação esportiva, está propiciada, mais qualidade há para a perfeição do rosto

do V.C.C. e mais completude técnica para que venha a se concretizar cada vez mais o antigo sonho por muitos

acalentado do esporte ciência, perante a comunidade internacional, receber a sua parte de direito de atenção e

divulgação na grande mídia mundial.
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