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RESUMO 
 

O Brasil é um país de extensas dimensões com uma integração regional baseada, 
basicamente, no transporte rodoviário que em sua maioria é composto por veícu-
los automotores equipados com motores de combustão interna de ciclos Otto ou 
Diesel. No último Balanço Energético Nacional, divulgado no ano de 2015, é notó-
ria a dependência do setor supracitado em relação aos combustíveis fósseis. No 
que tange veículos equipados com motores de ciclo Diesel, os biocombustíveis 
surgem como alternativa ao combustível fóssil e novas fontes de produção do 
combustível vegetal são desenvolvidas no intuito de diminuição do gargalo ener-
gético para o setor. A utilização de biocombustíveis é uma realidade, pois, podem 
ser utilizados puros ou misturados ao combustível mineral e, assim, investigar e 
compreender a influência deles no desempenho e emissões nos motores de ciclo 
Diesel é uma tarefa imprescindível. Então, diversos estudos experimentais têm 
sido conduzidos como forma de investigar a influência deles no desempenho e 
emissões, entretanto, há uma expansão na utilização de ferramentas computacio-
nais, como a Dinâmica dos Fluídos Computacional (CFD), empregadas visando à 
obtenção de resultados com menor demanda de tempo e recursos requeridos, 
quando comparados à técnica experimentais. Propôs-se nesta pesquisa, utilizar a 
técnica CFD para avaliar a influência do uso de biocombustíveis de cana de açú-
car (diesel de cana e biodiesel de cana) em um motor de ciclo Diesel, comparan-
do resultados com biocombustíveis àqueles obtidos com diesel. Objetivou-se ob-
ter o comportamento global do motor, simulando diversos regimes de rotação, 
avaliando variáveis como atraso médio de ignição, temperatura e pressão no inte-
rior da câmara e temperatura máxima da combustão. Ademais, obteve-se a evo-
lução da pressão, temperatura média e liberação de calor em função do ângulo de 
giro do virabrequim para as condições de máximos torque e potência. Construiu-
se um domínio geométrico computacional simplificado que representasse a câma-
ra de combustão real, foram definidos modelos para os fenômenos físicos envol-
vidos e espécies substitutas aos combustíveis reais, e utilização de dados de en-
trada provenientes de ensaios em bancada dinamométrica realizados com o mo-
tor em estudo. Duas estratégias de injeção foram simuladas, simples e tripla, em 
virtude da facilidade de configuração da simulação e a título de enriquecimento da 
pesquisa. Analisando os resultados, inferiu-se que a modelagem fez significativa 
previsão das variáveis atraso médio de ignição, pressão e temperatura médias e 
temperatura máxima da combustão, todas em função da rotação. Especificamen-
te, percebeu-se que o atraso de ignição tem dependência clara com as proprieda-
des físicas do combustível e não somente com o número de cetano. Verificou-se 
que, em geral, a simulação fez significativas previsões qualitativas para os bio-
combustíveis, que foram bem representados pelos substitutos escolhidos, contu-
do, o diesel não demonstrou ser bem representado pela espécie escolhida. Por 
fim, concluiu-se que a modelagem CFD aplicada a motores é uma interessante 
alternativa aos ensaios experimentais e, que devido a fase de desenvolvimento 
que se encontram estudos em modelagens, há espaço para que ela se posicione 
como principal meio de estudo e melhoria desse importante sistema energético. 
 
Palavras chaves: motor, ciclo Diesel, modelagem, CFD, biocombustíveis. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

Brazil is large dimension country with a regional integration based, primarily, on 
road transport, which mostly consists of motor vehicles with Otto or Diesel cycles 
internal combustion engines. In the last National Energy Balance, published in 
2015, it is notorious the dependence of mentioned sector in relation to fossil fuels. 
It is known that vehicles equipped with Diesel cycle engines can run with biofuels, 
which are an alternative to fossil fuel, so new sources of production of vegetable 
fuel are developed in order to supply energy restrictions on the sector. The use of 
biofuels is a reality and they can be used alone or blended with mineral fuel and 
the investigation and understanding of their influence on performance and emis-
sions on a Diesel cycle engine is a fundamental task. Several experimental studies 
have been conducted in order to investigate their influence on the performance 
and emissions, however, there is an expansion in the use of computational tools, 
such as the Computational Fluid Dynamics (CFD), employed in order to obtain 
results with lower demand of time and resources required, when compared to the 
experimental technique. It has been proposed in this research to use CFD tech-
nique to investigate the influence of the use of sugar cane biofuels (sugar cane 
diesel and sugar cane biodiesel) on a Diesel cycle engine, comparing the results 
to those obtained with diesel. The objectives were to obtain the overall behavior of 
the engine by simulating various engine speeds, evaluating some variables such 
as average delay ignition, temperature and pressure inside the combustion cham-
ber and maximum combustion temperature. Furthermore, the evolution of pres-
sure, average temperature and heat release in function of crankshaft angle for the 
conditions of maximum torque and power were obtained. A simplified computa-
tional geometric domain, that represents the actual combustion chamber, was 
built, models for physical phenomena involved and surrogate fuels were defined, 
and input data from dynamometer tests were used do feed simulation. Two injec-
tion strategies were simulated, single and triple, in order to use the facility of set-
up the simulation and enrichment of research. Analyzing the results, it was inferred 
that modeling has made significant estimate of variables like average ignition de-
lay, medium pressure and temperature and maximum combustion temperature, all 
in function of the engine speed. Specifically, it was noticed that the ignition delay 
has clear dependence with physical fuel properties and not only with the cetane 
number. In general, simulation has made significant qualitative predictions for bio-
fuels, which were well represented by surrogates, however, diesel was not well 
represented by its surrogate. Finally, it was concluded that the CFD modeling ap-
plied to engines is an interesting alternative to experimental tools and, because 
the development phase that modeling studies are, there are opportunities to it be 
the primary option for studies and improvement of this important energy system 
called internal combustion engine. 
 
Keywords: engine, Diesel cycle, modeling, CFD, biofuels. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento da demanda energética, bem como a necessidade de progres-

sos em fontes renováveis de energia, estimula e incentiva o desenvolvimento de 

novos combustíveis, visto que grande parte da energia primária transformada em 

outras formas provém da combustão. 

No Brasil, por exemplo, aproximadamente 82,7% da energia primária pro-

duzida no ano de 2014 provieram da combustão, e desse montante apenas 

27,2% se originaram de fontes renováveis. Verificou-se que 39,4% da energia 

primária têm como fonte petróleo e derivados e que o setor de transportes é o 

maior consumidor desta (EPE, 2015). 

O setor de transportes rodoviário, que exerce o papel de principal agente 

integrador das regiões nacionais, possui uma frota essencialmente composta por 

veículos equipados com motores de combustão interna (MCI), ciclos Otto ou Die-

sel, que em sua maioria consomem derivados do petróleo. Em 2014, por exemplo, 

o óleo diesel representou 47,1% dos insumos consumidos pelo setor, seguido 

pela gasolina (32,1%), álcool etílico hidratado e álcool etílico anidro (16,3%), bio-

diesel (2,5%) e gás natural (2,0%) (EPE, 2015). 

É notável, portanto, que a dependência do ramo de transportes por insu-

mos não renováveis ainda é considerável, mesmo com a existência de mecanis-

mos e legislações criados com o intuito de incentivar o uso de fontes renováveis 

de energia e reduzir impactos ao meio-ambiente, a exemplo do Programa de Con-

trole da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). 

Alternativa já conhecida, e que aos poucos ganha espaço no mercado, são 

os biocombustíveis onde se destaca o biodiesel, cujas matérias-primas provêm de 

fontes renováveis e reaproveitamento de rejeitos como: óleo soja, sebo animal e 

rejeitos de óleo de fritura. Em 2014, o Brasil produziu aproximadamente 3,42 x 

106 m³ de biodiesel onde 69,2% originaram-se da soja e 17% de sebo bovino. A 

partir de julho de 2014 a adição de biodiesel ao diesel mineral passou de 6% para 

7% em volume (EPE, 2015). 

A produção de biodiesel e diesel originários da cana-de-açúcar surge como 

uma nova oportunidade de estabelecimento de uma fonte de energia renovável, 

visto que o Brasil é um país produtor da cana e possui vasto território para o culti-
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vo da mesma. Estes biocombustíveis, apesar de estarem em fase de desenvolvi-

mento e implantação, foram submetidos a testes de emissão e avaliação do ponto 

de vista econômico ao serem utilizados (puros ou misturados ao diesel mineral) 

em veículos de uma empresa urbana de transportes. Verificou-se que os custos 

operacionais para aplicação são maiores, quando comparados ao diesel mineral, 

devido à fase de desenvolvimento que se encontram (CACHIOLO et al., 2013). 

Cachiolo et al. (2013) verificaram que, independente de misturados ou pu-

ros, ambos os biocombustíveis possuem menores emissões de monóxido de car-

bono (CO), material particulado (MP) e hidrocarbonetos não oxidados (HC) quan-

do comparados ao diesel mineral. Entretanto, o uso do biodiesel de cana, puro ou 

misturado ao diesel mineral, demonstrou maior formação de poluentes nitrosos 

(NOx) e maior consumo comparado ao diesel mineral, característica contraria 

quando comparou-se a utilização de diesel de cana em relação ao diesel mineral. 

Diante do exposto, conhecer o comportamento de um MCI de ciclo Diesel 

operando com biocombustíveis, ou misturas destes com diesel mineral, torna-se 

importante e necessário. Diversos estudos sobre a utilização de biocombustíveis 

em MCI têm sido desenvolvidos no intuito de compreender o comportamento do 

desempenho e das emissões, além de verificar a influência sofrida pelo sistema 

de alimentação (injeção) e a dinâmica dos fenômenos de atomização e combus-

tão (NG et al., 2012). 

  



18 
 

2. OBJETIVOS 
 

Estudar, mediante uso da técnica numérica da Dinâmica dos Fluídos Com-

putacional (CFD) utilizando o código ANSYS Fluent® Versão 16.2 Acadêmica a-

través de simulações, o comportamento de variáveis do processo de combustão 

de um MCI de ciclo Diesel abastecido com biocombustíveis e comparar os resul-

tados aos obtidos para o diesel. 

 

2.1. Objetivos específicos 
 

Especificamente, propôs-se: 

 

 Estudar a câmara de combustão do MCI de ciclo Diesel marca MAN 

modelo D0834, definindo um domínio geométrico o mais simplificado 

possível, porém, mantendo os elementos necessários que garantam 

adequada representação da física do fenômeno em estudo e obter 

uma malha com refinamento e independência suficientes; 

 Definir modelos adequados para representar os fenômenos físicos 

envolvidos nos tempos de compressão e expansão de um MCI de 

ciclo Diesel e as espécies químicas substitutas aos combustíveis re-

ais com respectivas propriedades; 

 Obter, mediante simulação numérica, o comportamento global da 

modelagem avaliando variáveis importantes de processo de com-

bustão, como por exemplo, atraso médio de ignição, temperatura 

média, pressão e temperatura máxima da combustão; 

 Obter, mediante simulação numérica, a evolução da pressão, tempe-

ratura média e liberação de calor acumulada em função do ângulo 

de giro do virabrequim para as condições de máximos torque e po-

tência; 

 Verificar se os resultados obtidos por simulação para os combustí-

veis estudados, nos regimes de máximos torque e potência, condi-

zem com o comportamento real do motor, mediante comparação 

com dados obtidos por ensaio em bancada dinamométrica. 
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2.2. Justificativa 
 

Uma gama de estudos sobre a utilização de biocombustíveis em MCI de ci-

clo Diesel está disponível na literatura e há uma predominância de pesquisas de 

caráter experimental. Estas disponibilizam dados importantes para o entendimen-

to do desempenho e emissão do motor quando abastecido com biocombustível, 

entretanto, o método experimental é oneroso e requer tempo (KARUNANIDHI et 

al., 2013). Com os avanços tecnológicos na área da informática e os menores 

custos de hardwares e softwares, técnicas numéricas vêm ganhando espaço e 

notoriedade no campo científico dado a acessibilidade e confiabilidade conquista-

das nas últimas décadas. Comparada a experimental, a técnica numérica é em-

pregada no intuito de implementar, computacionalmente, modelos que descrevam 

um determinado fenômeno físico. 

A técnica numérica CFD tem sido utilizada em estudos dos processos de 

MCI devido ao atrativo custo/benefício além de permitir análise de variáveis que 

experimentalmente são difíceis de serem mensuradas. No que tange a utilização 

desta técnica para analisar o comportamento de um MCI abastecido com biocom-

bustível, ainda são escassos trabalhos que abordem esta temática (NG et al., 

2012; YANG et al., 2013). Portanto, é nesta lacuna que este trabalho se posiciona 

e é justificado, pois, se propôs utilizar o CFD para avaliar o comportamento de 

variáveis de processos que ocorrem em um MCI de ciclo Diesel quando este for 

abastecido com um biocombustível e compará-las ao comportamento obtido 

quando abastecido com diesel. 

 

2.3. Motivação 
 

Utilizar ferramentas de simulação para obtenção da evolução da pressão 

no interior do cilindro usando modelos e hipóteses adequados para torná-las váli-

das e, assim, evitar modificações físicas nos cabeçote dos motores para instala-

ção de transdutores de pressão para obtenção de dados via experimentos. Obter 

via simulação informações de variáveis que possuam medições complexas e one-

rosas.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO 
 

Este capítulo tem por objetivo fornecer os fundamentos teóricos necessá-

rios para o entendimento dos conceitos e termos que surgirão no decorrer da 

pesquisa. 

 

3.1. Biodiesel 
 

Biodiesel é a denominação dada aos ésteres etílicos/metílicos obtidos a 

partir da transesterificação de um óleo vegetal convertido em um éster etíli-

co/metílico via transesterificação mediante a presença de um catalisador. A tran-

sesterificação permite a redução da viscosidade do óleo bruto por meio de mu-

danças na estrutura carbônica, ou seja, óleos com menor cadeia carbônica e que 

sejam compatíveis com a operação em MCI. Grande parte do biodiesel produzido 

origina-se do óleo de soja, que também é utilizado na indústria alimentícia, enca-

recendo os custos finais do biocombustível (DEMIRBAS, 2008, p. 56). 

Desde o ano de 2005 o Brasil vem agregando o biodiesel a sua matriz e-

nergética como forma de inserir o biocombustível no setor que mais o consome: 

transportes rodoviários. Este cumpre a função de principal integrador nacional e 

tem papel estratégico na logística e, assim, inserir o uso do biocombustível mistu-

rado ao diesel mineral se tornou uma alternativa importante e viável, contudo, o 

consumo atual de combustível mineral é elevado quando comparado ao biocom-

bustível, conforme mostrado na Figura 1 (EPE, 2015). 
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Figura 1. Evolução da produção e consumo de biodiesel no setor rodoviário brasileiro nos 
últimos 10 anos – Adaptado: EPE (2015). 
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3.2. Movimentos do ar de admissão dentro do cilindro 
 

Swirl é caracterizado como um movimento rotacional organizado do ar de 

admissão em torno do eixo vertical do cilindro gerado, inicialmente, por algum 

momento angular. Mesmo sofrendo um decaimento devido ao atrito com as pare-

des, o swirl usualmente persiste durante os processos de compressão e combus-

tão. Em um MCI de ciclo diesel este efeito é usado para proporcionar uma acele-

ração da formação mistura ar-combustível (HEYWOOD, 1988, p. 342-343). A Fi-

gura 2 ilustra, didaticamente, este efeito. 

O swirl é essencial para potencializar a formação da mistura ar-combustível 

de modo que se obtenha uma mistura homogênea no tempo necessário, ou seja, 

que a mistura se forme de modo adequado antes da ignição. Motores de menor 

porte e de maior velocidade dependem deste efeito para a formação da mistura 

no instante correto. O swirl também é responsável por espalhar a frente da chama 

durante a combustão (PULKRABEK, 1997, p. 209-210). 

 

 

 

O swirl ratio (SR) é “um parâmetro adimensional que quantifica o movimen-

to rotacional do ar no interior do cilindro, e pode ser definido de duas maneiras 

diferentes” (PULKRABEK, 1997, p. 209-210). 
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Figura 2. Movimento swirl durante o processo de admissão em um MCI de ciclo Diesel – 
Adaptado: Pulkrabek (1997). 
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Onde ω é a velocidade angular média do ar; n é o giro do motor; ut é a ve-

locidade tangencial média do ar; Vmp é a velocidade média do pistão.  

Segundo Pulkrabek (1997), “o movimento angular no interior dos cilindros é 

não-uniforme, atingindo uma maior intensidade longe das paredes e sofrendo um 

decaimento próximo a elas devido aos efeitos viscosos”. O SR varia em função do 

tempo que o motor executa: durante a admissão ele aumenta e logo após o início 

da compressão há uma atenuação devido aos efeitos viscosos. Durante a com-

bustão o SR volta a aumentar e atinge um máximo durante o processo de expan-

são e por fim, no processo de exaustão volta a cair em função dos efeitos visco-

sos. A Figura 3 ilustra a variação do SR em função do ângulo de giro do virabre-

quim. 

 

 

 

Squish é a denominação do movimento que acontece radialmente no sen-

tido da linha de centro do cilindro quando o pistão está próximo do PMS ao final 

da compressão. Geralmente o squish é gerado pelo uso de câmaras de combus-

tão compactas (HEYWOOD, 1988, p. 353). Ademais, também se caracteriza por 

potencializar a formação da mistura ar-combustível e espalhar a frente de chama 

durante a combustão. Durante o processo de combustão, os gases formados pela 

oxidação do combustível se movem em direção ao cilindro caracterizando o squi-

sh reverso (PULKRABEK, 1997, p. 213). 

Figura 3. Swirl ratio em função do ângulo de giro do virabrequim – Adaptado: Pulkrabek 
(1997). 
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O tumble é um movimento secundário que se origina a partir do anterior e é 

caracterizado por ser rotacional e adentrar cavidades da câmara de combustão. 

Essa rotação da massa de ar ocorre devido ao formato da câmara de combustão 

(PULKRABEK, 1997, p. 213). A Figura 4 ilustra estes dois movimentos recorren-

tes ao final do processo de compressão de um MCI. 

 

 

 

3.2.1. Fenomenologia da combustão em MCI de ciclo Diesel 
 

Os motores de combustão interna de ciclo Diesel (ou ignição por compres-

são) possuem uma fenomenologia de combustão peculiar que os diferencia dos 

MCI de ignição por centelha. Resumidamente podem-se elencar as seguintes e-

tapas (HEYWOOD, 1988, p. 491): 

 

 Combustível líquido é injetado na câmara de combustão momentos 

antes do pistão atingir o PMS no tempo da compressão. Usualmente 

o processo de injeção ocorre a altas pressões e o combustível, ao 

ser injetado na câmara, rompe-se em pequenas gotas, em um pro-

cesso denominado atomização; 

Figura 4. Movimentos squish e tumble combinados na câmara – Adaptado: Pulkrabek 
(1997). 
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 Como o ar contido no cilindro está a alta temperatura e pressão, as 

gotas líquidas iniciam um processo de vaporização e, misturam-se 

com o ar, formando a mistura ar-combustível que, posteriormente, 

se inflamará. O atraso para a ocorrência da combustão é denomina-

do atraso de ignição e ocorre logo após o início da injeção; 

 Com o início da combustão pressão e temperatura no interior da 

câmara de combustão se elevam e, mesmo durante o início do pro-

cesso de combustão, a injeção ainda perdura durante alguns milis-

segundos e o processo de vaporização é atenuado pelo início da 

combustão, havendo também uma diminuição na taxa de formação 

da mistura ar-combustível. A combustão se estende durante o tempo 

da expansão e há, instantaneamente, o consumo de combustível e a 

formação dos produtos da combustão. 

 

3.2.2. Conseqüências da combustão na operação do motor 
 

Segundo Heywood (1988, p. 492-493) alguns pontos devem ser listados no 

que diz respeito à operação de MCI de ciclo Diesel. Diferentemente de motores 

de ignição por centelha se permite maior compressibilidade do ar, pois não há 

combustível pré-misturado e se evita a detonação (knock). Assim, maiores taxas 

de compressão podem ser usadas no intuito de obter maior eficiência de conver-

são do combustível em trabalho mecânico. 

O atraso médio da ignição pode ser controlado pelo tempo da injeção (isto 

é, momento em que o combustível deve ser injetado) e pela qualidade de ignição 

do combustível, mensurada pelo número de cetano (CN). Pequenos atrasos são 

necessários para que se consiga manter a máxima pressão no interior da câmara 

abaixo do limite tolerado pelo motor. Usualmente, à rotação constante, o torque 

do motor muda em função da quantidade de combustível injetado por ciclo e as-

sim, a vazão de ar que adentra o motor é praticamente constante, permitindo um 

funcionamento sem borboleta no corpo da admissão diminuindo, assim, perdas 

por atrito do ar que escoa através do sistema de admissão. 

Contudo, o aumento gradual da vazão de combustível em função da de-

manda pode levar a formação excessiva de material particulado (MP) que é des-
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carregado pelo sistema de exaustão. Estes motores operam em condições de 

mistura pobre, ou seja, há uma quantidade maior de ar que a estequiométrica, 

propiciando uma maior conversão do combustível em trabalho mecânico. 

Um problema que deve ser contornado, entretanto, é a adequação da câ-

mara de combustão para que se obtenha uma rápida e suficiente mistura do ar 

com o combustível injetado, de modo que se tenha uma mistura ar-combustível 

homogênea no tempo necessário para que a combustão ocorra de forma mais 

eficiente. 

 

3.2.3. Tipos de sistemas de combustão Diesel 
 

Segundo Heywood (1988, p. 493-495) há dois tipos de sistemas de com-

bustão Diesel: sistemas de injeção direta (DI) e sistemas de injeção indireta (IDI). 

Aqueles são caracterizados por possuírem uma só câmara de combustão onde o 

combustível é diretamente injetado, enquanto estes possuem uma câmara divida 

em principal e pré-câmara, sendo destinado a motores menores. 

Os sistemas DI são usados em motores de maior porte onde a taxa de mis-

tura do ar com o combustível é menor, e assim, apenas o momento linear e a e-

nergia cinética do combustível injetado são capazes de proporcionar adequada 

mistura com o ar, além de não requerem movimentos específicos para a formação 

da mistura. À medida que o tamanho do motor diminui, o SR aumenta para que se 

obtenha uma mistura ar-combustível no tempo necessário para a ocorrência da 

combustão. A Figura 5 ilustra um exemplo de sistema de combustão DI com bico 

centralizado e vários orifícios de injeção.  

Um sistema IDI usualmente é utilizado em motores pequenos e alto giro 

visto que o sistema anterior não é capaz de gerar a mistura ar-combustível no 

momento certo para a combustão e assim, este sistema é usado em situações em 

que é necessária extrema movimentação do ar no interior da câmara durante o 

processo de compressão. Duas classes de sistemas IDI são definidas: sistemas 

com câmara de combustão do tipo swirl (a) e sistemas com pré-câmara de com-

bustão (b), ilustrados na Figura 6. 
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No decorrer da compressão o ar flui da câmara principal para a câmara au-

xiliar e, na iminência da chegada do pistão ao PMS, o escoamento é forçadamen-

te rotacionado. Após a injeção do combustível a combustão se inicia e força a 

frente da chama a voltar para a câmara principal misturando-se ao restante do ar 

e estabelecendo o processo de oxidação do combustível. 

 

 

 

Figura 5. Sistema DI com bico central multi-furo em MCI ciclo Diesel - Adaptado: Heywood 
(1988). 

Figura 6. Câmara de combustão do tipo swirl (a) e câmara de combustão com pré-câmara 
(b) - Fonte: Heywood (1988). 
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3.2.4. Curva de pressão e taxa de liberação de calor 
 

Segundo Heywood (1988), para um MCI de ciclo Diesel com bico central 

multi-furo e câmara do tipo bowl-in-piston, a evolução da pressão (p), o desloca-

mento da agulha do injetor (ln) e a pressão na linha de injeção (pl) em função do 

ângulo de giro do virabrequim apresentam comportamento semelhante ao apre-

sentado na Figura 7. A curva de taxa de liberação calor aparente em função do 

ângulo de giro do virabrequim fornece valiosa informação sobre a combustão no 

MCI de ciclo Diesel, e pode ser obtida por meio da derivada temporal da curva de 

pressão mediante algumas aproximações: temperatura uniforme a cada instante 

do processo de combustão. 

 

 

 

Aplicando-se a Primeira Lei da Termodinâmica ao volume de controle (nes-

te caso, a câmara de combustão de um MCI ciclo Diesel), tem-se (HEYWOOD, 

1988, p. 508-510):  
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Onde o termo dQch/dt representa o calor bruto liberado pela combustão e 

dQht/dt representa a parcela de calor perdido pelas paredes. Considerando o gás 

no interior do cilindro como ideal tem-se: 

Figura 7. Evolução do comportamento das variáveis p, ln e pl – Adaptado: Heywood, 
(1988) 
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Pela Lei dos Gases Ideais, tem-se que Pv=mRT então rearranjando obtém-

se: 
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Substituindo a equação 3.5 em 3.4 tem-se: 
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Onde γ é razão entre os calores específicos cp/cv e, para o ciclo Diesel va-

ria entre 1,3 e 1,35. A equação 3.6 descreve o calor líquido transformado em tra-

balho sobre o pistão sem levar em consideração as perdas por blow-by. Os valo-

res de γ devem variar em função da temperatura para melhor representar a libe-

ração de calor em função do tempo executado (HEYWOOD, 1988).  

Pela análise da liberação de calor, a combustão pode ser distinguida em 

três fases: primeiramente a taxa de queima (ou taxa de reação) é demasiada e 

dura pouco tempo e corresponde ao período de aumento súbito da pressão após 

o início da combustão; posteriormente há uma queda da taxa de liberação de ca-

lor onde aproximadamente 80% da energia do combustível são liberados por um 

maior período (40º de giro do virabrequim); finalmente os 20% faltantes da ener-

gia agora são liberados no decorrer do tempo da expansão. A Figura 8 apresenta 

a evolução da liberação de calor em função do ângulo de giro do virabrequim 

(Qn), bem como a evolução da pressão (p) e a massa de combustível injetado 

(mfi). 
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Em linhas gerais, o processo de combustão recorrente nos motores de ig-

nição por compressão pode ser descrito com base na análise da curva de calor 

liberado, ilustrada na Figura 9 (HEYWOOD, 1988, p. 505-506). 

 

 

 

Figura 8. Evolução da pressão (p), massa de combustível injetado (mfi) e calor liberado 
(Qn) no interior da câmara de combustão – Adaptado: Heywood (1988). 

Figura 9. Fases da combustão do MCI de ciclo Diesel e injeção DI – Adaptado: Heywood 
(1988). 
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 Atraso de ignição (ab): período situado entre o início da injeção e 

começo da combustão, sendo este caracterizado por uma mudança 

na inclinação da curva de pressão; 

 Fase pré-misturada (bc): a porção inicial de combustível que se mis-

turou ao ar atinge o limite de inflamabilidade e se inicia a combustão, 

caracterizada por uma súbita elevação de pressão e do calor libera-

do (taxa de reação); 

 Fase controlada (cd): período caracterizado por uma taxa de reação 

controlada e que compreende a injeção, atomização, vaporização e 

pré-mistura que ocorrem simultaneamente com a combustão, cuja 

taxa é controlada principalmente pela redução da formação da mis-

tura do vapor de combustível com o ar. Caracteriza-se também pela 

ocorrência (ou não) de um segundo pico de liberação de calor; 

 Fase avançada (de): a taxa de liberação de calor encontra-se em um 

patamar menor que os anteriores devido a uma pequena fração de 

combustível ainda não queimada. A composição das espécies é 

não-uniforme, a mistura do combustível restante promove uma 

queima mais completa e produz menos gases dissociados. As taxas 

de reação vão se atenuando bem como há queda da temperatura no 

interior da câmara conforme o pistão move-se rumo ao PMI. 

 

3.3. Modelagem multidimensional dos processos de compressão e 
expansão 
 

Os fenômenos físicos envolvidos em um ciclo de um MCI são complexos e 

o uso da modelagem matemática se tornou uma ferramenta prática para estudos 

isolados ou globais envolvendo o escoamento dentro dos cilindros do motor. A 

modelagem multidimensional, nesta pesquisa representada pela técnica CFD, tem 

sido cada vez mais empregada devido aos resultados significativos que vem for-

necendo nos últimos anos. 

Levando-se em conta a velocidade que os processos de compressão, inje-

ção e vaporização do combustível, combustão e expansão ocorrem dentro câma-

ra de combustão é necessária a adoção de modelos auxiliares que descrevam 
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cada fenômeno individual e o efeito dos mesmos sobre o sistema. Portanto, é es-

sencial se conhecer, individualmente, modelos usualmente relacionados aos fe-

nômenos acima descritos, bem como a respectiva aplicabilidade. 

 

3.3.1. Modelagem para o escoamento turbulento 
 

Pulkrabek (1997) caracteriza que os escoamentos envolvidos nos proces-

sos de um MCI são essencialmente turbulentos devido à intensidade das veloci-

dades envolvidas e assim, processos como vaporização do combustível, forma-

ção da mistura ar-combustível e a taxa de reação são potencializados. 

Um escoamento turbulento submete as partículas envolvidas a flutuações 

em todas as direções, evidenciando a característica randômica, o que torna im-

possível predizer com exatidão as condições do escoamento em um dado ponto 

em um determinado instante. Assim, aproximações estatísticas são usadas para 

que se aproxime o comportamento médio do escoamento e se consiga descrever, 

globalmente, um tempo do motor (admissão, por exemplo) (PULKRABEK, 1997, 

p. 207). 

Um modelo usualmente utilizado para descrever a turbulência nos proces-

sos envolvendo motores de combustão interna é o modelo de turbulência padrão 

k-ε, também conhecido como modelo de duas equações (energia cinética turbu-

lenta k e taxa de dissipação de energia cinética ε). Os modelos de turbulência de 

duas equações permitem que se determinem as escalas de turbulência e tempo 

solucionando, separadamente, duas equações de transporte, tornando-se mode-

los práticos para escoamentos em problemas de engenharia. 

O modelo k-ε é considerado robusto, econômico e apresenta resultados 

significativos para uma gama de escoamentos turbulentos. É um modelo onde a 

equação de transporte para a energia cinética turbulenta (k) “deriva de uma equa-

ção exata, enquanto a equação da taxa de dissipação de energia cinética (ε) deri-

va da aplicação de conceitos físicos e tem pouca semelhança matemática com a 

contraparte exata” (ANSYS, 2013, p. 47-48). As equações abaixo representam, 

respectivamente, a energia cinética e a taxa de dissipação. 
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Onde Gk representa a geração de energia cinética turbulenta devido ao gra-

diente de velocidade; Gb representa a geração de energia cinética turbulenta devi-

do ao empuxo, Ym representa a contribuição flutuante da turbulência para a taxa 

de dissipação global em escoamentos compressíveis; C1ε, C2ε e C3ε são constan-

tes; σk e σε são números de Prandtl turbulento para k e ε; Sk e Sε são termos-fonte 

definidos pelo usuário. Para modelar a viscosidade turbulenta µt, cuja constante é 

Cµ, tem-se: 
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         (3.9) 

 

3.3.2. Modelagem para a interação das espécies 
 

A predição de espécies formadas em um escoamento reativo pode ser feita 

por um modelo que prevê a fração mássica Yi da espécie formada por meio da 

resolução de uma equação convectiva/difusiva para as i espécies envolvidas 

(ANSYS, 2013, p. 187-188). Essa equação de conservação, em termos gerais, 

pode ser expressa por: 
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Onde Ri é a taxa líquida de produção da i espécie e Si é a taxa de criação 

devido à fase dispersa em conjunto com o termo fonte definido pelo usuário. 

Já o termo da difusão mássica turbulenta Ji é expresso por: 
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Onde Di,m é o coeficiente de difusão mássica da i espécie; DT,i é o coeficien-

te de difusão térmica e Sct é o número de Schmidt turbulento e vale 0,7. 
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Segundo ANSYS (2013, p. 193-194) “muitos combustíveis são de queima 

rápida e a taxa global de reação é controlada pela mistura turbulenta” com o oxi-

dante. Em chamas não pré-misturadas a turbulência mistura o oxidante ao com-

bustível para uma zona de reação onde há alta taxa de oxidação. Assim, o mode-

lo de dissipação viscosa Eddy Dissipation Model de Magnussen e Hjertager calcu-

la a taxa líquida de reação das i espécies (reagentes e produtos), conforme ex-

presso pelas equações que seguem.  
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Onde YP é a fração mássica dos produtos, YR é a fração mássica dos rea-

gentes, A e B são constantes empíricas. 

 

3.3.3. Modelagem para o atraso de ignição 
 

O modelo para cálculo do atraso médio de ignição é a correlação de Har-

denberg e Hase, desenvolvida na Daimler Chrysler, para motores de ciclo Diesel. 

O modelo pode ser aplicado a uma ampla gama de condições de operação e ofe-

rece resultados satisfatórios (ANSYS, 2013, p. 307). As equações a seguir des-

crevem o atraso de ignição e a energia de ativação, respectivamente. 
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Onde τid é o atraso médio de ignição, C1 é uma constante, n é o giro do mo-

tor, Ea é a energia de ativação, ep é o expoente de pressão, Vmp é a velocidade do 

pistão, R é a constante universal dos gases, Ehh é uma constante para o cálculo de 

Ea e CN é o número de cetano do combustível.  
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3.3.4. Modelagem para ruptura e colisão das partículas do spray de com-
bustível 

 

O esquema Wave, proposto por Reitz, leva em consideração a ruptura das 

gotas de combustível devido à velocidade relativa à fase líquida e a fase de vapor 

do combustível durante o processo de injeção. Esse modelo assume que o tempo 

de ruptura, bem como o diâmetro das gotas formadas, é governado pelo rápido 

aumento da instabilidade de Kelvin-Helmholtz, onde o comprimento de onda e a 

taxa de instabilidade são usados para predizer características acerca das gotas 

formadas após a ruptura (ANSYS, 2013, p. 446).  

Soni e Gupta (2015) afirmaram que o esquema Wave “depende de caracte-

rísticas físicas e dinâmicas do combustível injetado”, porém, “depende principal-

mente do comprimento de onda das ondas de superfície” geradas pela instabili-

dade provocada pela alta velocidade a qual o líquido é injetado, causando rompi-

mento do jato e formação de gotas. Petranovic et al. (2015) reportaram que o es-

quema Wave seja utilizado “em aplicações onde há sistemas de injeção de alta 

pressão”.  

As equações básicas do esquema são para a predição do raio da gota for-

mada na onda instável gerada no processo de injeção (rg) e tempo total necessá-

rio no processo de ruptura e formação das gotas (τg) (ANSYS, 2010; PETRANO-

VIC et al., 2015). 

 

�� = 	�.��         (3.16) 

 

Onde λ é o comprimento da onda instável gerada pelo processo, Bo é uma 

constante. 
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Onde B1 é uma constante, ri é o raio da gota anterior, Ωi a taxa de cresci-

mento do comprimento de onda da instabilidade e λi é o comprimento de onda da 

onda instável anterior à formação da gota.  
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3.4. Considerações finais 
 

O entendimento dos processos básicos de um MCI de ciclo Diesel é pre-

missa fundamental para que se proponha uma modelagem que descreva os fe-

nômenos físicos do processo de combustão. Desde a modelagem zero dimensio-

nal, passando pela quasi-dimensional até se chegar à multidimensional, é impres-

cindível o uso de ferramentas analíticas e/ou numéricas, em conjunto com a práti-

ca experimental, no intuito de se explorar e identificar pontos chave no processo 

de combustão que permitam a elevação da eficiência de conversão do combustí-

vel em trabalho mecânico. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Este capítulo se destina a elucidar o estado o qual se encontram estudos 

relacionados à temática proposta, composto essencialmente por artigos publica-

dos em periódicos e revistas, dissertações e trabalhos publicados em congressos. 

Uma tabela alocada no Apêndice E, compila de forma resumida todos os traba-

lhos utilizados para construção deste capítulo. 

 

4.1. Estudos numéricos da combustão em motores de ciclo Diesel 
 

Kongre et al. (2010) modelaram a combustão de um MCI de ciclo Diesel, 

operando com diesel combustível, e examinaram as seguintes variáveis do pro-

cesso: pressão no interior da câmara, taxa de queda da pressão e taxa de libera-

ção de calor. Uma malha 2D foi obtida levando-se em consideração a posição do 

bico injetor e o formato da câmara de combustão, neste caso, do tipo bowl-in-

piston e foram realizadas simulações, usando o código CFD Fluent®, para condi-

ção de máxima carga e rotação constante de 1500 rpm. A Tabela 1 ilustra os mo-

delos adotados para cada um dos fenômenos envolvidos no processo. 

Notou-se significativa predição do modelo tanto para a evolução da pres-

são no interior da câmara quanto para o pico de pressão. A taxa de liberação de 

calor foi bem prevista pelo modelo, e permitiu fácil identificação do atraso de igni-

ção da combustão. Kongre et al (2010) afirmaram que a predição da modelagem 

foi significativa e, que ferramentas como o CFD, são fundamentais para o desen-

volvimento e aprimoramento dos MCI por serem menos onerosas e mais acessí-

veis quando comparadas às técnicas experimentais. 

 

Fenômeno Físico Modelo 
Turbulência RNG k-ε Model 

Interação das espécies Species Transport Model 
Colisão de Partículas O´Rourkes Model 

Ruptura do spray de combustível TAB Model 
Filme de parede Fluent Wall-Film 

 

Rocha (2010) avaliou, numericamente, a influência da adição do biodiesel 

de mamona ao diesel mineral, em uma proporção de 20% em volume (B20), em 

Tabela 1. Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos - Adaptado: 
Kongre et al. (2010). 
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um MCI turbo-alimentado de ciclo Diesel. Para fins de comparação, foram simula-

dos casos com diesel puro (B0). A condição estudada foi a plena carga e 2100 

rpm, condição esta também estabelecida para execução dos ensaios experimen-

tais utilizados para a validação da modelagem. O código usado foi o KIVA®-3 e os 

fenômenos físicos modelados foram: turbulência, interação de espécies, transfe-

rência de calor pelas fronteiras, ruptura do spray de combustível, atraso de igni-

ção e formação de poluentes. A modelagem foi validada mediante comparação 

das curvas de pressão experimental e simulada para o B20, ilustradas na Figura 

10. 

Em termos de potência produzida, Rocha (2010) afirmou que o uso da mis-

tura B20 proporcionou maior potência e menor consumo específico quando com-

parado ao B0, contudo, atentou-se ao fato de isso ocorrer pontualmente, sendo 

necessário averiguar outros regimes de operação e constatar possível ganho de 

potência com o uso de B20. Com relação ao processo de injeção, o autor verificou 

que a mistura B20 apresentou maior penetração dentro da câmara em função das 

maiores viscosidade e massa específica do biodiesel, aumentando, assim, a 

quantidade de movimento do spray. Analisando a formação de poluentes da famí-

lia NOx, verificou-se que a mistura B20 apresentou maiores índices de formação 

quando comparado ao B0, devido a maior penetração do spray e maior tempera-

tura atingida na combustão. Por fim, Rocha (2010) afirmou que o maior número 

de cetano do biodiesel diminuiu o atraso de ignição e aumentou temperatura no 

interior da câmara. 

 

 

Figura 10. Comparação das curvas de pressão experimental e simulada para a mistura 
B20 – Fonte: Rocha (2010). 
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Ren et al. (2010) investigaram numericamente, mediante uso da técnica 

CFD, a influência das propriedades químicas e físicas do biodiesel sobre variáveis 

importantes do processo de combustão em um MCI de ciclo Diesel como: pressão 

média na câmara de combustão e atraso de ignição. O código CFD utilizado foi o 

Converge® e o domínio obtido para representar a geometria da câmara de com-

bustão se valeu da eqüidistância radial dos furos do bico injetor. A condição simu-

lada foi à rotação constante com variação da carga e, conseqüentemente, varia-

ção da quantidade de combustível injetado. Constatou-se que as propriedades 

químicas têm maior influência sobre o processo de combustão, liberação de calor 

e processo de conversão da energia química em calor, ao passo que as proprie-

dades físicas têm maior impacto sobre o spray de combustível e a formação da 

mistura ar-combustível. Em altas temperaturas, o processo de formação de polu-

entes foi influenciado pelas propriedades químicas e pelas taxas de reação, que 

estão diretamente ligadas à evolução da temperatura e pressão no interior da câ-

mara de combustão. Por fim, Ren et al. (2010) verificaram que ambas as nature-

zas das propriedades têm impacto direto na formação de poluentes como NOx e 

MP. 

Krishnan et al. (2012) averiguaram, numericamente, a influência da varia-

ção do ângulo de início da injeção em um MCI de ciclo Diesel pela técnica CFD. 

Os combustíveis usados para simulação foram o diesel mineral e o biodiesel, e o 

estudo ocorreu considerando-se uma rotação constante de 1800 rpm e o intervalo 

entre o fechamento da válvula de admissão e a abertura da válvula de exaustão. 

O código utilizado para os estudos foi o Converge® e, devido à assimetria da ge-

ometria da câmara, o domínio geométrico obtido representou toda a câmara. Para 

os fenômenos físicos envolvidos no processo de formação da mistura ar-

combustível e combustão modelos foram selecionados e estão elencados na Ta-

bela 2. 

 

Fenômeno Físico Modelo 
Turbulência RNG k-ε Model 

Interação de espécies SAGE Model 
Ruptura do spray KH-RT Model 

Poluente NOx Zeldovich Model 
Poluente MP Hiroyasu Model 

Tabela 2.  Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos - Adaptado: Kri-
shnan et al. (2012). 
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Foram simulados três diferentes pontos de injeção (10º, 4º e 0º APMS) em 

quatro condições de carga diferentes e crescentes para o diesel mineral e, ape-

nas duas condições de carga para o biodiesel. Analisando a evolução da pressão 

em função do ângulo de giro do virabrequim, tanto para o diesel quanto para o 

biodiesel, Krishnan et al. (2012) constataram que a modelagem apresentou boa 

predição e apontou a correta tendência quando comparado a dados experimen-

tais. Entretanto, ao se avaliar a evolução da taxa de liberação de calor, foi verifi-

cado que para o diesel houve boa predição, contudo, para o biodiesel a fase de 

combustão pré-mistura foi subestimada. Tanto a formação de NOx quanto a for-

mação de MP foram bem descritas e apenas nos casos com biodiesel houve pre-

dição subestimada do NOx formado. 

Ng et al. (2012) realizaram um estudo que visou comparar dados obtidos 

experimentalmente a resultados gerados por simulação numérica CFD e, assim, 

validar a modelagem e torná-la uma ferramenta prática e eficaz na predição de 

características da combustão de biocombustíveis. Objetivou-se verificar a dinâmi-

ca da combustão para diversos biocombustíveis que se diferenciavam, principal-

mente, pelo grau de saturação da cadeia carbônica, pois, dependendo da maté-

ria-prima utilizada para obtenção do biocombustível, pode haver diferenças signi-

ficativas na saturação da cadeia e isso implicaria em uma dinâmica da combustão 

diferente para cada biocombustível utilizado. Os biocombustíveis analisados fo-

ram obtidos das seguintes matérias-primas: óleo de coco, óleo de palma e óleo de 

soja. Também foi analisada uma mistura de diesel mineral com óleo de palma, 

ambos com uma concentração de 50% em volume. O bico injetor do motor estu-

dado se localiza na linha de centro vertical do conjunto e é composto por 04 orifí-

cios eqüidistantes radialmente. Devido a esse fato, a câmara de combustão pôde 

ser divida em quatro setores de 90º e, apenas um deles foi utilizado como domínio 

geométrico para representar a forma geométrica da câmara de combustão. Ng et 

al. (2012) afirmaram que as vantagens de aplicar a divisão da câmara de combus-

tão são os menores tempo e esforço computacionais empregados e que tal divi-

são não implica em perda da significância física da modelagem. 

Ng et al. (2012) analisaram a formação de poluentes nitrosos e constata-

ram que o diesel mineral tem um maior índice de emissão quando comparado aos 

biocombustíveis utilizados em sua forma pura e isso se deve ao fato da maior 



40 
 

temperatura média atingida dentro da câmara para o combustível mineral. Os au-

tores verificaram, também, que a formação dos poluentes NO e MP tem ligação 

direta com o grau de saturação da cadeia carbônica, pois, durante o processo de 

combustão, as substâncias intermediárias que atuam na formação destes dois 

poluentes podem variar quantitativamente e, com isso, influenciar os níveis de 

poluentes gerados. 

Yang et al. (2013) investigaram a influência da geometria da câmara de 

combustão sobre o processo de combustão em um MCI de ciclo Diesel quando 

abastecido com biodiesel proveniente de rejeitos de óleo de fritura, cuja matéria 

prima, neste caso, é o óleo de palma. Assim, objetivou-se verificar numericamente 

a influência de três formatos de câmara sobre as emissões e compará-las a da-

dos obtidos experimentalmente. As geometrias de câmara estudadas estão abai-

xo elencadas e ilustradas na Figura 11: 

 

 Hemispherical Combustion Chamber (HCC): Câmara de combustão 

hemisférica; 

 Shallow Depth Combustion Chamber (SCC): Câmara de combustão 

rasa; 

 Omega Combustion Chamber (OCC): Câmara de combustão tipo 

ômega. 

 

Devido ao fato do bico injetor se situar na linha de centro do eixo vertical do 

cilindro e possuir 06 orifícios eqüidistantes radialmente, a câmara foi seccionada 

em setores de 60º a fim de reduzir o tempo e esforço computacionais requeridos, 

estratégia também utilizada por Ng et al. (2012).  

Ao comparar a máxima pressão obtida nas câmaras analisadas, Yang et al. 

(2013) verificaram que a do tipo SCC, em baixas rotações, apresenta uma pres-

são ligeiramente maior e isso se deve a menor área do pistão e, conseqüente di-

minuição da perda de calor, além da maior suscetibilidade de ocorrência do mo-

vimento squish. Para rotações intermediárias e altas foi verificado que a câmara 

do tipo OCC apresenta um maior pico de pressão 
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A formação de CO é predominante para a câmara do tipo HCC, tanto para 

baixas quanto para altas rotações, devido à geometria hemisférica que influencia 

a formação do poluente, bem como a posterior oxidação do mesmo. Quanto ao 

poluente NO, a câmara SCC tem maior índice de formação em baixas rotações 

devido à maior temperatura atingida na combustão. Já para rotações maiores, a 

câmara do tipo OCC apresentou maior formação de NO pelo mesmo motivo da 

geometria anterior. Para aplicações a baixa rotação, as câmaras do tipo SCC são 

preferidas, pois, apesar da maior formação do poluente NO, apresentaram maio-

res pressão interna e trabalho líquido produzidos. Para rotações intermediárias e 

altas a câmara do tipo OCC foi dita como viável, por apresentar maior pressão 

interna e conseqüente trabalho líquido, contudo, apresentou maior formação de 

NO. Por fim, a câmara HCC apresentou resultados intermediários ao outros tipos, 

salvo exceção da maior formação de CO (YANG et al., 2013). Cabe pontuar, em 

relação ao trabalho supracitado, que os autores não realizaram uma análise com-

parativa que levasse em consideração a relação poluente/desempenho e, assim, 

estabelecessem a geometria que se destacaria ao utilizar o biocombustível em 

estudo.  

Wei et al. (2013) realizaram uma análise numérica do efeito do Swirl Ratio 

(SR) em uma câmara de combustão de um MCI, de ciclo Diesel e injeção direta 

abastecido com diesel, sobre as emissões, temperatura média e energia cinética 

turbulenta no interior da câmara durante os tempos de compressão e expansão. 

Discorrendo sobre a influência dos movimentos do ar durante a compressão no 

ciclo Diesel, Wei et al. (2013) afirmaram que “próximo do fim da compressão, um 

intenso movimento do ar no interior da câmara promovido pelo squish pode au-

mentar a taxa de mistura ar-combustível e no início da expansão o squish reverso 

potencializa a taxa de combustão.”  

Figura 11. Domínio geométrico das câmaras de combustão em estudo – Fonte: Yang et al. 
(2013). 



 

Portanto, é importante conhecer e controlar os movimentos do ar dentro da 

câmara de combustão durante a compressão

cia de uma combustão mais eficiente.

mistura ar-combustível em função de diferentes 

uma nova proposta de geometria, ilustra

 

 

Para a realização das simulações

ciais foram obtidos experimentalmente e os valores de 

mulações foram: 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,7, 2,2, 2,7 e 3,2. 

representou a câmara foi reduzido a um setor, conforme 

distância radial dos orifícios do bico injetor

o AVL-Fire ® e os modelos de turbulência, 

ção de poluentes selecionados estão listados na 

Com o aumento do 

combustível, pois, foi observada uma redução da taxa de equivalência local im

diatamente após a injeção do combustível. Além disso, com o desloc

pistão durante o processo de expansão notou

fortemente, na taxa de combustão e propicia

equivalência rica. 

 

Figura 12. Proposta de c

Portanto, é importante conhecer e controlar os movimentos do ar dentro da 

câmara de combustão durante a compressão, de modo a proporcionar a ocorrê

cia de uma combustão mais eficiente. Assim, os autores avaliara

combustível em função de diferentes SR, por meio do

geometria, ilustrada na Figura 12, para o contr

Para a realização das simulações parâmetros físicos do motor

foram obtidos experimentalmente e os valores de SR utilizados

0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,7, 2,2, 2,7 e 3,2. O domínio geométrico que 

foi reduzido a um setor, conforme Figura 13

fícios do bico injetor. O código usado para as simulações foi 

e os modelos de turbulência, spray, interação de espécies e

ção de poluentes selecionados estão listados na Tabela 3.  

Com o aumento do SR, houve melhorias na formação da mistura 

foi observada uma redução da taxa de equivalência local im

diatamente após a injeção do combustível. Além disso, com o desloc

cesso de expansão notou-se que maiores SR

na taxa de combustão e propiciaram zonas localizadas de taxa de 

Proposta de câmara de combustão do tipo swirl – Adaptado
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Portanto, é importante conhecer e controlar os movimentos do ar dentro da 

de modo a proporcionar a ocorrên-

avaliaram a formação da 

por meio do CFD, utilizando 

para o controle do swirl.  

 

s do motor e dados ini-

utilizados para as si-

O domínio geométrico que 

Figura 13, devido à eqüi-

O código usado para as simulações foi 

, interação de espécies e forma-

na formação da mistura ar-

foi observada uma redução da taxa de equivalência local ime-

diatamente após a injeção do combustível. Além disso, com o deslocamento do 

SR influenciaram, 

m zonas localizadas de taxa de 

Adaptado: Wei et al. (2013).



 

 

Fenômeno Físico
Turbulência

Interação das espécies
Evaporação

Ruptura do spray de combustível
Formação de NO
Formação de MP

 

Acerca da energia cinética turbulenta

são ela é governada pelo movimento 

a ser governada pelo spray

chamas estabelecidas após a combustão. Ademais, quanto maior o 

tensa é a energia cinética turbulenta.

após o início da combustão

temperaturas e mais homogeneamente distribuídas

seguiu uma tendência de aumento ou diminuição em função do aumento ou dim

nuição do SR e, portanto

ência desta variável sobre os poluentes analisados, neste caso, NO e MP. Para o 

poluente NO, os menores índices foram alcançados pelo SR

poluente MP pelo SR igual a 

Belal et al. (2013) avaliaram numericamente o comportamento do dese

penho e das emissões de um MCI de ciclo Diesel 

ção fixa sob diferentes cargas, abastecido com combustível mineral

Figura 13. Domínio geométrico

Tabela 3. Modelagem adotad

 

Fenômeno Físico Modelo
Turbulência k-ε-f Model

Interação das espécies EBU Model
Evaporação Dukowicz Model

de combustível WAVE Model
Formação de NO Zeldovich Extendido
Formação de MP Kennedy-Hiroyasu-Magnussen Model

Acerca da energia cinética turbulenta, verificou-se que durante a compre

são ela é governada pelo movimento squish, após a injeção de combustível passa 

spray de combustível e, posteriormente, 

após a combustão. Ademais, quanto maior o 

tensa é a energia cinética turbulenta. Analisando os contornos de temperatura 

após o início da combustão, notou-se que, quanto maior o SR

e mais homogeneamente distribuídas. A formação de poluentes não 

seguiu uma tendência de aumento ou diminuição em função do aumento ou dim

, portanto, não se pôde traçar uma conclusão direta sobe a infl

ência desta variável sobre os poluentes analisados, neste caso, NO e MP. Para o 

os menores índices foram alcançados pelo SR igual a

igual a 0,2. (WEI et al., 2013). 

. (2013) avaliaram numericamente o comportamento do dese

enho e das emissões de um MCI de ciclo Diesel de injeção direta, em uma rot

ção fixa sob diferentes cargas, abastecido com combustível mineral

Domínio geométrico da câmara de combustão no PMS (a) e PMI (b)
do: Wei et al. (2013). 

Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos
et al. (2013). 
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Modelo 
Model 

EBU Model 
Dukowicz Model 

WAVE Model 
Zeldovich Extendido 

Magnussen Model 

se que durante a compres-

pós a injeção de combustível passa 

 pelas frentes de 

após a combustão. Ademais, quanto maior o SR, mais in-

Analisando os contornos de temperatura 

SR menores são as 

formação de poluentes não 

seguiu uma tendência de aumento ou diminuição em função do aumento ou dimi-

o direta sobe a influ-

ência desta variável sobre os poluentes analisados, neste caso, NO e MP. Para o 

igual a 0,8 e para o 

. (2013) avaliaram numericamente o comportamento do desem-

e injeção direta, em uma rota-

ção fixa sob diferentes cargas, abastecido com combustível mineral, onde o códi-

combustão no PMS (a) e PMI (b) – Adapta-

a para representação dos fenômenos físicos - Adaptado: Wei 
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go CFD usado foi o Fluent® e a espécie química substituta ao combustível real foi 

o decano (C10H22). O domínio estudado representou uma câmara de combustão 

do tipo bowl-in-piston que se encontra excêntrica à linha de centro vertical do ci-

lindro, conforme ilustrado pela Figura 14. A malha utilizada é não-estruturada (e-

lementos tetraédricos e hexaédricos) e possui aproximadamente 200.000 elemen-

tos quando posicionada na iminência do fechamento da válvula de admissão visto 

que a simulação abrangeu o período onde o cilindro se encontrava preenchido de 

ar isto é, entre o fechamento da válvula de admissão e a abertura da válvula de 

exaustão. Para descrever os fenômenos físicos envolvidos no processo de com-

bustão os modelos, listados na Tabela 4, foram utilizados. 

 

 

 

Comparando as curvas de pressão experimental e simulada, foi verificado 

que a simulação obteve satisfatória predição qualitativa, pois, o atraso de ignição 

foi descrito com aceitável aproximação, contudo, quantitativamente a máxima 

pressão foi superestimada em 6%. Os processos politrópicos de compressão e 

expansão foram, também, qualitativamente bem descritos, entretanto, quantitati-

vamente se notou evidente diferença. 

Curvas de taxa de liberação de calor bruta e líquida, temperatura e forma-

ção de poluentes (NOx e MP) em função do ângulo de giro do virabrequim tam-

bém foram obtidas numericamente. Concluiu-se que, apesar dos desvios quantita-

tivos, a modelagem numérica descreveu o comportamento físico dos fenômenos 

envolvidos na combustão e se apresentou como uma excelente alternativa para 

Figura 14.  Domínio geométrico construído para representação da câmara de combustão – 
Fonte: Belal et al. (2013). 
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melhorar o processo de combustão, pois, fornece resultados valiosos para o en-

tendimento da dinâmica do fenômeno. (BELAL; MARZOUK; OSMAN, 2013). 

 

Fenômeno Modelo 
Turbulência k-ε Model 

Interação de espécies Eddy Dissipation Concept Model 
Ruptura do spray Taylor Analogy Break-up Model 

Evaporação comb. Euler-Lagrange Approach 
Formação de NO Zeldovich Mechanism 
Formação de MP Tesner Two-Step Model 
Atraso de ignição Handerberg Correlation 

 

An et al. (2014) exploraram a influência do uso de mistura de biodiesel de 

óleo de colza com diesel mineral (B0, B50 e B100) nas emissões de um MCI de 

ciclo Diesel através de experimentos e da modelagem CFD. Aproveitando-se do 

posicionamento do bico na linha de centro do eixo vertical do cilindro e da eqüidis-

tância radial dos 06 orifícios, a câmara foi seccionada em setores de 60º. Maiores 

índices do poluente CO foram encontrados em cargas pequenas e, um maior teor 

de biodiesel na mistura causou significativo aumento na formação deste poluente. 

A maior formação de CO se deveu ao fato da maior viscosidade do biocombustí-

vel, que provocou uma menor taxa de vaporização durante o processo de mistura 

ar-combustível e, assim, menos oxigênio penetrou no jato e não oxidou o CO for-

mado no início da combustão. An et al. (2014) afirmaram que para menores car-

gas, a razão de equivalência tende para o lado rico da mistura favorecendo a 

combustão incompleta. A formação de NO se mostrou mais notória em cargas 

médias e altas, e diminuiu conforme se adicionou biodiesel a mistura. A diminui-

ção do poluente pode ser explicada pela menor temperatura média atingida na 

câmara conforme se adicionou biodiesel a mistura, pois, o poder calorífico inferior 

é menor para o biodiesel. Entretanto, outros autores (Rocha, 2010) encontraram 

resultados que levaram a conclusão contrária: o aumento da adição de biodiesel 

na mistura levou ao aumento da formação de NO. Concluiu-se que a modelagem 

conseguiu atingir boa predição para as variáveis em estudo e apontou a tendência 

para uma determinada situação de rotação e carga. An et al. (2014) também co-

mentaram que, algumas pesquisas reportaram que o maior número de cetano do 

Tabela 4. Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos – Adaptado: Belal 
et al. (2013). 
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biodiesel resulta em menor atraso da ignição e, que isso, proporcionaria um au-

mento da temperatura dentro da câmara favorecendo a formação de NOx. 

Karunanidhi et al. (2014) averiguaram numericamente a influência da geo-

metria da câmara de combustão de um MCI ciclo Diesel, monocilíndrico de inje-

ção direta, sobre a temperatura, pressão e formação de poluentes à uma determi-

nada rotação (constante) com o uso de diesel mineral, cujos formatos SCC e HCC 

também foram avaliadas por Yang et al. (2013)  

Karunanidhi et al. (2014) verificaram que a câmara HCC propiciou uma 

temperatura máxima 16,59% maior quando comparada a SCC e uma pressão 

6,56% maior. Yang et al. (2013) verificaram que, para médias e baixas rotações, a 

câmara HCC atingiu maiores pressões comparadas a SCC e, portanto, também 

apresentou maiores temperaturas. Karunanidhi et al. (2014) avaliaram a formação 

de NOx e MP, e verificaram que a câmara HCC, por proporcionar maior tempera-

tura, mostrou maior formação de NOx e MP. Yang et al. (2013) também investiga-

ram a formação do poluente NO, e verificaram que para baixas rotações a câmara 

SCC apresenta maior formação de NO, entretanto, em médias e altas rotações a 

câmara HCC apresentou maior formação de NO. Karunanidhi et al. (2014) apon-

taram que a formação de NO se deveu a maiores temperaturas atingidas dentro 

da câmara e, sugeriram que a redução desse poluente fosse feita mediante mu-

danças no tempo e duração da injeção, por exemplo. 

Delgado et al. (2014) compararam o nível de predição de modelagens da 

combustão em MCI de ciclo Diesel a dados experimentais. Dentre as modelagens 

utilizadas se encontram a zero dimensional (representada pelo software SiCiclo®) 

e a multidimensional (representada pelo código CFD aberto OpenFoam®). Para 

os ensaios experimentais foi utilizado um planejamento fatorial de dois níveis, on-

de se fixou a rotação (2000 rpm) e se variou torque, ângulo de injeção e duração 

da injeção. Numericamente foram gerados resultados entre o período de fecha-

mento da válvula de admissão e abertura da válvula de exaustão, pois, neste in-

tervalo o volume de controle se encontra fechado. Foram adquiridas informações 

sobre a evolução da pressão, temperatura e a taxa de liberação de calor em fun-

ção do ângulo de giro do virabrequim. Ambas as modelagens demonstraram bom 

nível de descrição do processo, havendo sutis diferenças quantitativas, conforme 

ilustrado na Figura 15.  
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Avaliando a pressão e a temperatura, notou-se que com o aumento do tor-

que, melhor a predição da evolução da pressão e temperatura no interior da câ-

mara de combustão. Conseqüentemente, a taxa de liberação de calor, por ser 

dependente da pressão, também mostrou o mesmo comportamento: melhor pre-

dição com o aumento do torque. Delgado et al. (2014) concluíram que, apesar das 

pequenas diferenças quantitativas, os modelos se mostraram ferramentas úteis 

para a predição e avaliação de ciclos de potência de MCI e, podem contribuir sig-

nificativamente para a evolução e melhoria do desempenho e emissão, mediante 

melhor entendimento da dinâmica da combustão. 

 

 

 

Morse (2014) comparou curvas de pressão no interior da câmara de com-

bustão de um MCI de ciclo Diesel obtidas experimentalmente à curvas de pressão 

obtidas numericamente pelo método CFD. Também comparou a evolução da 

temperatura e liberação de calor, por ambas as técnicas, em função do ângulo de 

giro do virabrequim. Cinco condições foram avaliadas e comparadas experimental 

e numericamente. Os combustíveis estudados na simulação foram o diesel mine-

ral e o biodiesel de óleo de soja. Analisando as curvas de pressão para um de-

terminado caso estudado, verificou-se que a modelagem para o diesel mineral 

proporcionou razoável predição, porém, superestimou a pressão após a ignição. A 

Figura 15. Comparação das curvas de pressão obtidas pelos métodos em estudo – Adap-
tado: Delgado et al. (2014). 
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curva de pressão obtida numericamente para o biodiesel, quando comparada à 

curva de pressão numérica do diesel, apresentou menor pressão máxima e menor 

atraso de ignição, justificados pela maior viscosidade do biodiesel. Em geral, as 

curvas de pressão obtidas não apresentaram boa predição quantitativa e, devido 

a este fato, as curvas de taxa de liberação de calor também não apresentaram 

predição satisfatória. Morse (2014) atribuiu esse fato ao modelo de atraso de igni-

ção, ressaltando que o mesmo deveria ser melhor ajustado e, assim, não super-

estimaria as pressões no interior da câmara de combustão. Ao apresentar resul-

tados das simulações acerca das emissões, Morse (2014) verificou que os mode-

los não foram capazes de predizer quantitativamente a formação dos compostos, 

mas apontaram para a tendência real de cada um dos casos estudados. 

Indrodia et al. (2014) investigaram numericamente a influência de diferen-

tes formatos de câmara de combustão, de um MCI de ciclo Diesel, abastecido 

com combustível mineral sobre a emissão de NOx. O código CFD utilizado foi o 

ANSYS Fluent® e três tipos de câmara foram estudados: bowl-in-piston, OCC e 

SCC. Estudo semelhante foi realizado por Yang et al. (2013) e Karunanidhi et al. 

(2014). Foi verificado que a câmara do tipo OCC apresentou um aumento de 

1,58% na velocidade média dos gases e 9,04% de redução na formação de NOx 

em relação a câmara bowl-in-piston. Já a câmara SCC, apresentou um aumento 

de 1,45% na velocidade média dos gases e 11,65% de redução na formação do 

poluente nitroso. Indrodia et al. (2014) concluíram que a modificação da câmara 

permitiu uma melhor formação da mistura ar-combustível e, conseqüentemente, 

proporcionou melhor combustão e tênue aumento da eficiência térmica do motor. 

Maghbouli et al. (2014) analisaram numericamente a influência da mudan-

ça em parâmetros da injeção de combustível, em um MCI ciclo Diesel abastecido 

com biodiesel, sobre o desempenho e as emissões de NO e MP. A condição si-

mulada foi a 50% de carga e a rotações de 1200 e 2400 rpm. Foram variadas a 

modulação da injeção e a posição vertical do bico injetor em relação ao ponto mo-

tor superior. A modulação da injeção foi estabelecida de três formas: simples, du-

pla e tripla e a posição do bico injetor foi variada no sentido vertical em relação à 

posição original do bico. O código CFD utilizado foi o KIVA4® e variáveis como 

evolução da pressão, temperatura e liberação de calor em função do ângulo de 

giro do virabrequim foram obtidas, além das taxas de formação de poluentes. Foi 
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constatado que, ao se adotar a injeção modulada (ilustrada na Figura 16), em bai-

xa rotação houve aumento da pressão no interior da câmara e, conseqüentemen-

te, um aumento do trabalho produzido. Para a rotação de 2400 rpm também foi 

verificado um aumento na pressão, contudo, não houve aumento no trabalho pro-

duzido quando comparado a injeção simples. Maghbouli et al. (2014) explicam tal 

fato analisando a curva de taxa de liberação de calor e constatando que a maior 

taxa de liberação de calor ocorreu para a injeção simples.  

 

 

 

Analisando a formação de poluentes em função da modulação da injeção, 

notou-se que para a rotação de 2400 rpm há menor formação de NOx e CO para 

os casos modulados quando comparados à injeção simples. Já para 1200 rpm 

notou-se que a injeção tripla provocou maior formação de NOx e CO. Averiguando 

a influência da posição do bico injetor, notou-se que a mesma modificou a dinâmi-

ca da combustão, pois, influenciou a formação da mistura ar-combustível e, por 

conseqüência, variáveis como pressão e temperatura no interior da câmara de 

combustão foram afetadas e, desse modo, a formação de poluentes também foi 

Figura 16. Estratégias de injeção adotadas para as simulações – Adaptado: Maghbouli et 
al. (2014). 
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afetada. Maghbouli et al. (2014) verificaram que a 1200 rpm, variando-se a posi-

ção do bico, houve diminuição da formação de NOx e aumento da formação de 

CO e a 2400 rpm a modificação da posição do bico ora aumentou a formação dos 

poluentes ora diminui quando comparada a posição original. 

Petranovic et al. (2014) afirmaram que o processo de combustão e forma-

ção de poluentes em um MCI de ciclo diesel depende do processo de formação 

da mistura ar-combustível e do processo de injeção e atomização, que engloba, a 

transformação de fase e que “a atomização do combustível líquido governa a taxa 

de evaporação e influencia diretamente o processo de combustão”. Então, Petra-

novic et al. (2014) verificaram numericamente, mediante o uso do código CFD 

AVL Fire®, o processo de combustão em um MCI de ciclo diesel abastecido com 

o combustível mineral. Foram investigadas mudanças no comportamento da 

combustão mediante variações no ponto e duração da injeção para uma determi-

nada condição de rotação e carga. Devido ao fato da eqüidistância radial dos ori-

fícios do bico injetor, o domínio utilizado para representar a câmara foi reduzido a 

um setor da câmara de combustão. A malha utilizada possuía 24.000 elementos 

no PMS e 80.000 no PMI e, as simulações representaram o processo entre o fe-

chamento da válvula de admissão e abertura da válvula exaustão. Os modelos 

utilizados para descrever os processos envolvidos encontram-se elencados na 

Tabela 5. 

 

Fenômeno Modelagem 
Turbulência k-zeta-f Model 

Interação de espécies Coherent Flame Combustion Model 
Ruptura do spray WAVE Model 
Formação de NOx Zeldovich Model 
Formação de MP Kinetic Soot Model 

 

Analisando os resultados encontrados se notou que a modelagem utilizada 

descreveu com significância as evoluções da pressão e temperatura no interior da 

câmara em função do ângulo de giro do virabrequim havendo, em certos casos, 

pequenas diferenças quantitativas. Avaliando a formação de poluentes, Petrano-

vic et al. (2014) concluíram que a modelagem, apesar da algumas diferenças 

quantitativas, previu com significativa precisão os índices de poluentes formados 

Tabela 5. Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos – Adaptado: Pe-
tranovic et al. (2014). 
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nas diferentes condições estudadas. Conclui-se que os modelos utilizados foram 

capazes de prever o comportamento de variáveis importantes no processo de 

combustão e, que a evolução dos modelos pode proporcionar cada vez mais fide-

dignidade ao método numérico (principalmente ferramentas CFD) para averigua-

ção de ciclos de potência de MCI de ciclo Diesel.  

Govindan et al. (2014) avaliaram numericamente, mediante uso da técnica 

CFD, a influência da adição de biodiesel de thumba ao diesel mineral nas propor-

ções, em volume, de 10%, 20% e 30% em um MCI de ciclo Diesel operando a 

rotação constante e carga plena. A evolução da pressão, temperatura e taxa de 

liberação de calor em função do ângulo de giro do virabrequim, no interior da câ-

mara, foram obtidos para as misturas estudadas e comparados ao diesel mineral 

puro. A geometria da câmara de combustão do motor é do tipo bowl-in-piston e, 

devido ao fato do bico injetor não estar localizado na linha de centro vertical do 

cilindro, foi necessário representá-la integralmente por meio de um domínio cons-

tituído por 221.012 elementos unidos em uma malha. Apenas o intervalo de fe-

chamento da válvula de admissão e abertura da válvula de exaustão foi simulado 

e os modelos selecionados para a simulação estão elencados na Tabela 6. 

 

Fenômeno Físico Modelo 
Turbulência k-ε Model 

Interação de espécies Eddy Dissipation Model 
Atraso de ignição Hardenburg Model 
Ruptura de spray WAVE Model 

 

Para representar os combustíveis reais, espécies substitutas foram empre-

gadas para realização das simulações, onde, o decano (C10H22) foi usado para 

representar o diesel e, devido às semelhanças de peso molecular, o biodiesel de 

óleo de soja foi utilizado para representar o biodiesel de óleo de thumba. Govin-

dan et al. (2014) frisaram que há pouquíssimas informações disponíveis na litera-

tura acerca das propriedades do biodiesel de óleo de thumba. Os autores verifica-

ram que a modelagem apresentou bom nível de predição quando comparada a 

dados experimentais relativos ao motor estudado. Comparando as curvas de 

pressão experimental e simulada para o B10, verificou-se que a simulação super-

estimou em menos de 2% a pressão máxima e que o atraso de ignição foi esti-

Tabela 6. Modelos adotados para representação dos fenômenos físicos – Adaptado: Govin-
dan et al. (2014). 
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mado com uma demora de 5 graus. Devido ao maior número de cetano do biodie-

sel estudado, o atraso de ignição das misturas foi menor quando comparado ao 

diesel puro, contudo, este possui uma maior taxa de evaporação e forma uma 

mistura ar-combustível mais homogênea, facilitando a oxidação do combustível e, 

conseqüentemente, apresentando uma maior liberação de calor tanto na fase pré-

misturada da combustão quanto na fase avançada, onde, a turbulência e a taxa 

de mistura das espécies governam a eficiência do processo de conversão do 

combustível. Por fim, ao analisar a evolução da temperatura em função do ângulo 

de giro do virabrequim, os autores verificaram uma maior temperatura média no 

interior da câmara para a mistura B30 que, também, apresentou maior pressão 

média. Dessa maneira, a adição do biocombustível ao diesel mineral foi conside-

rada benéfica, pois, nas condições estudadas, houve poucas mudanças em pa-

râmetros importantes do funcionamento do motor quando comparado a operação 

com diesel mineral. 

Yang et al. (2015) propuseram estudar, mediante modelagem CFD, a influ-

ência da adição de metanol ao biodiesel no desempenho e emissão de um MCI 

de ciclo Diesel. A adição de um álcool (etanol ou metanol) ao biodiesel diminui a 

viscosidade deste e, ainda, promove aceleração da vaporização no processo de 

injeção. O código CFD utilizado foi o KIVA-4® e as simulações foram feitas à ro-

tação constante de 2400 rpm sob diferentes cargas (10%, 50% e 100%) para to-

das as misturas estudadas (BM5, BM10, BM15), onde o prefixo BM indica uma 

mistura de biodiesel-metanol e o índice numérico indica o teor, em volume, de 

metanol adicionado a mistura. As curvas de pressão mostraram que, para baixas 

cargas, a mistura BM5 apresentou maior pressão quando comparada ao BM0, e 

isso se deveu ao fato do metanol atuar como um aditivo que reduziu a viscosida-

de geral da mistura e acelerou os processos de vaporização e formação da mistu-

ra ar-combustível. A Figura 17 apresenta as curvas de pressão para todas as mis-

turas estudadas a 10% de carga. Analisando as curvas de taxa de liberação de 

calor se notou que, em baixas cargas, quanto menor a adição de metanol mais 

rápido se iniciou a combustão conforme a Figura 18. Nessa condição a formação 

da mistura ar-combustível é deficiente e a ação do metanol reverteu esta situa-

ção, pois, houve aceleração da vaporização do combustível e formação de uma 

mistura ar-combustível com maior oxigenação. Ademais, a própria mistura biodie-



53 
 

sel-metanol apresentou maior teor de oxigênio e favoreceu a combustão comple-

ta. 

 

 

 

 

 

A respeito da emissão de poluentes, verificou-se uma queda geral na for-

mação de CO, justificada pela maior oxigenação presente no combustível fato 

este que provocou, também, uma queda na formação de MP. Em contra partida, a 

formação de NOx foi acentuadamente maior quando comparada ao biodiesel puro, 

fato justificado pela maior presença de O2 no combustível. Os autores ressaltaram 

que outros estudos indicaram que a formação de NOx é devida a maiores tempe-

Figura 17. Curvas de pressão na câmara para as misturas simuladas - Adaptado: Yang et 
al. (2015). 

Figura 18.  Evolução da taxa de liberação de calor a 10% de carga – Adaptado: Yang et al. 
(2015).  
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raturas dentro da câmara e, em geral, o uso de biodiesel provoca uma queda na 

temperatura e, conseqüentemente, uma queda na formação do poluente.  

Yang et al (2015) verificaram que a pressão média efetiva, quando compa-

rada a do biodiesel puro, não sofreu grandes mudanças indicando que a adição 

de metanol ao biodiesel não prejudicou o motor do ponto de vista do desempenho 

o que, de certa forma, configurou uma vantagem, pois, se conseguiu uma apreci-

ável redução da emissão de CO e MP mantendo-se o desempenho do motor com 

conseqüente elevação da eficiência térmica. 

Kolhe et al. (2015) investigaram experimental e numericamente a evolução 

da pressão no interior da câmara de combustão e a taxa de liberação em função 

do ângulo de giro do virabrequim em um MCI de ciclo Diesel abastecido com die-

sel mineral e biodiesel. A condição de operação avaliada foi à rotação constante e 

plena carga com ambos os combustíveis. O domínio que representou a geometria 

da câmara de combustão, do tipo bowl-in-piston, é 2D e o código CFD usado foi o 

ANSYS Fluent®. A modelagem utilizada para representar os fenômenos físicos 

esta elencada na Tabela 7. 

 

Fenômeno Físico Modelo 
Turbulência RNG k-ε Model 

Interação de espécies Eddy Dissipation Concept Model 
Atraso de ignição Hardenburg Model 
Ruptura do spray TAB Model 

 

Comparando os dados experimentais e os resultados da simulação, notou-

se que a evolução da pressão descrita pela simulação previu o comportamento 

real da mesma, onde a maior diferença estava no pico de pressão para ambos os 

combustíveis. A evolução da taxa de liberação de calor também foi bem represen-

tada tendo em vista que a mesma resulta da derivação da curva de pressão, onde 

diferenças entre a predição e o real se resumem a termos quantitativos. Kolhe et 

al. (2014) concluíram que o nível de predição da modelagem é aceitável e que o 

uso de ferramentas numéricas para o estudo da combustão de biocombustíveis 

em MCI é de fundamental importância, tendo em vista a relação custo benefício e 

a confiabilidade que elas vêm adquirindo. 

Tabela 7. Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos – Adaptado: Kolhe 
et al. (2015). 
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Wang et al. (2015) utilizaram a técnica CFD para avaliar a influência da va-

riação do percentual de oxigênio no ar admitido por um motor de ciclo Diesel, a-

bastecido com o combustível mineral a uma dada condição de operação. O códi-

go utilizado foi o AVL Fire® e, para a condição de operação, a fração molar de 

oxigênio foi aumentada de 21% para 30% com incrementos de 3%, totalizando 04 

situações distintas. As simulações abrangeram o período entre o fechamento da 

válvula de admissão e abertura da válvula de exaustão e a modelagem adotada 

para descrição do processo está listada na Tabela 8. 

 

Fenômeno Físico Modelo 
Turbulência k-zeta-ε Model 

Interação de espécies Spray Turbulent Diffusion Model 
Evaporação de espécies Dukowicz Model 

Ruptura do spray WAVE Model 

 

Tendo em vista que o bico injetor se posiciona na linha de centro vertical do 

cilindro e que há eqüidistância radial entre os furos, o domínio utilizado para re-

presentar a câmara de combustão foi reduzido a um setor, ilustrado na Figura 19. 

A modelagem selecionada foi validada mediante comparação de dados experi-

mentais com resultados simulados, conforme apresentado na Figura 20. 

 

 

 

Com o aumento da fração molar de oxigênio no ar admitido pelo MCI, veri-

ficou-se um aumento da pressão média no interior de câmara e um avanço da 

ignição e da liberação de calor em função da melhor oxigenação na mistura. Além 

disso, a temperatura média no interior da câmara também se elevou acentuando 

Tabela 8. Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos – Adaptado: 
Wang et al. (2015) 

Figura 19. Representação da câmara de combustão em estudo – Fonte: Wang et al. 
(2015). 
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a perda de calor pelas paredes e, devido a este fato, impossibilitando um incre-

mento na eficiência térmica do motor. 

 

 

 

Por fim, verificou-se que houve um aumento da formação de NOx devido ao 

aumento da temperatura no interior da câmara e que o aumento do percentual de 

oxigênio na mistura causou um leve aumento no desempenho, porém o mesmo 

não aconteceu linearmente. 

Rasul et al. (2015) avaliaram experimental e numericamente a influência da 

adição do biodiesel do óleo da árvore australiana Beauty Leaf (Calophyllum ino-

phyllum) ao diesel mineral, no desempenho de um MCI de ciclo Diesel. Os auto-

res afirmaram que a árvore Beauty Leaf tem um grande potencial de produção de 

biocombustível, pois a produção frutífera ocorre duas vezes ao ano. A condição 

simulada foi à carga plena, rotação constante e foram avaliadas os seguintes 

combustíveis: diesel puro, B5 e B10. Aproveitando-se da eqüidistância radial dos 

furos do bico injetor, o domínio geométrico que representou a forma geométrica 

da câmara de combustão foi seccionado em setores. O código CFD utilizado no 

estudo foi o AVL Fire® e foram obtidas curvas de formação dos poluentes NO e 

MP em função do ângulo de giro do virabrequim, além dos contornos de fração 

mássica no interior da câmara. 

Rasul et al. (2015) constataram que a adição de biodiesel ao diesel mineral 

reduziu a formação de NO e MP em relação ao diesel mineral, ademais, a potên-

Figura 20. Comparação da evolução da pressão em função do ângulo do virabrequim - 
Adaptado: Wang et al. (2015). 
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cia e o torque obtidos com a adição do biocombustível são virtualmente os mes-

mos que os obtidos com o combustível mineral. Mediante comparação da caracte-

rística exterior de velocidades experimental e simulada, os autores validaram a 

modelagem empregada na simulação. Eles propuseram, também, modificar o ân-

gulo da injeção de combustível e a taxa de compressão do motor, mediante simu-

lação, e verificar a influência destes importantes parâmetros na formação de po-

luentes. Aumentando-se a taxa de compressão do motor foi verificado que, utili-

zando o B10, a formação de NO não sofreu modificações, contudo, reduzindo-se 

a taxa de compressão houve uma redução na formação do poluente. Para a for-

mação de MP se verificou que aumentar ou diminuir a taxa de compressão causa 

uma redução na formação do poluente em comparação à taxa original do propul-

sor. Por fim, ao se atrasar o início da injeção de combustível se notou que inde-

pendente do combustível houve um aumento geral na formação de NO e houve 

pouca alteração na formação de MP. Em todos os casos, o combustível mais po-

luente foi diesel mineral, exceto na formação de NO em que combustível B5 se 

mostrou mais poluente. 

Yang et al. (2015) utilizaram a modelagem CFD (código KIVA-4®) para a 

avaliar a influência da injeção de uma solução aquosa de uréia, no tempo da ex-

pansão de um MCI ciclo Diesel abastecido com biodiesel, como meio de reduzir e 

controlar a formação de NOx, ou seja, emissão de poluentes nitrosos. Foram pro-

postas variações em diversos parâmetros de modo a se encontrar a melhor confi-

guração para uma determinada condição de operação. Foram variandos o tempo 

da injeção da solução, o ângulo da injeção, a fração mássica de uréia na solução 

e percentual de solução injetado em relação à massa de combustível injetado. A 

injeção da solução foi durante o tempo da expansão, alguns graus após o pistão 

atingir o PMS. Yang et al. (2015) utilizaram um setor da câmara de combustão, 

como domínio geométrico representativo da câmara de combustão devido a eqüi-

distância radial dos furos do bico injetor. Os dados experimentais utilizados para 

validação da modelagem provieram de estudos anteriores realizados pelos mes-

mos autores. A Figura 21 apresenta o domínio geométrico que representou a câ-

mara de combustão. 
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Verificou-se que na maioria dos casos estudados houve redução da forma-

ção de NOx e que a formação de CO foi pouco influenciada pela adição da solu-

ção aquosa de uréia durante o processo de expansão. Além disso, a injeção da 

solução em ângulos muito próximos ao PMS pode elevar a formação de NO devi-

do à temperatura que se encontravam os gases em expansão. Por fim, verificou-

se que todos os parâmetros avaliados (tempo da injeção da solução, ângulo de 

injeção da solução, fração mássica de uréia na solução e percentual de solução 

injetada) influenciaram a formação de NOx, e que o uso de mecanismos como o 

estudado se posicionou com uma alternativa à redução e controle de formação de 

poluentes em MCI de ciclo Diesel. 

Soni e Gupta (2015) investigaram a influência do uso de misturas de diesel-

água em um MCI de ciclo Diesel em diferentes tempos de injeção utilizando o có-

digo CFD AVL Fire®. Uma mistura, em massa, de 95% diesel e 5% de água foi 

estudada a rotação constante de 1500 rpm e com diferentes tempos da injeção: 

6º, 10º e 14º APMS. Os autores afirmaram que são poucos os estudos, tanto ex-

perimentais quanto numéricos, que abordam esta estratégia considerada um me-

canismo de redução de poluentes. Soni e Gupta (2015) avaliaram as evoluções 

da pressão, temperatura e formação de poluentes (CO, NO, MP) em função do 

ângulo de giro do virabrequim. Para o ângulo de injeção de 6º APMS se notou 

significativa melhoria no processo de vaporização da mistura e melhor formação 

da mistura ar-combustível e conseqüente aumento no trabalho líquido produzido. 

Houve, também, diminuição da temperatura média e da formação dos poluentes 

CO e NO. Quando o ângulo de injeção foi de 10º APMS se verificou um menor 

trabalho líquido produzido, contudo, houve menor formação dos poluentes CO e 

Figura 21. Domínio geométrico representativo da geometria da câmara de combustão – 
Fonte: Yang et al. (2015). 
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NO. Em contrapartida, o poluente MP apresentou elevação justificada pela menor 

temperatura no interior da câmara e, com isso, menor taxa de oxidação no decor-

rer da combustão. O mesmo comportamento acima descrito foi verificado para o 

ângulo de injeção de 14º APMS. Em todos os casos houve aumento da formação 

de MP e aumento do consumo específico de combustível. Por fim, os autores 

concluíram que mesmo com redução do trabalho líquido produzido, a utilização de 

misturas diesel-água seria uma alternativa a redução das emissões, e outras for-

mas de utilização da mistura devem ser investigadas para que se encontrem ca-

minhos para melhoria da eficiência da combustão e redução da formação de po-

luentes. 

 

4.2. Considerações finais 
 

Mediante a revisão realizada, ficou evidente que a temática proposta se 

encontra em estágio de desenvolvimento e poucas são as pesquisas disponíveis, 

além disso, percebeu-se que a maioria da bibliografia consultada é recente, con-

firmando assim o estado em que se encontram as investigações. Finalmente, 

conclui-se que há amplo espaço para discussão do assunto e outras propostas de 

estudos e investigação devem ser lançadas em consonância com a demanda por 

mais informações e dados para o entendimento da utilização de biocombustíveis 

em MCI de ciclo Diesel. 
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5. METODOLOGIA 
 

Este capítulo tem por objetivo explanar as etapas e os meios adotados pa-

ra elaboração da metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa. 

 

5.1. Infra-estrutura utilizada para a execução da pesquisa 
 

O código usado para a realização das simulações foi o ANSYS Fluent® 

versão 16.2 Acadêmica, instalado em um micro-computador pertencente ao Pro-

grama de Pós-Graduação em Engenharia da Energia (PPGEE), alocado no prédio 

do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluídos (DCTEF) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). O microcomputador possui 4 GB de memó-

ria de acesso randômico (RAM), processador Intel Core i3 com 3,1 GHz de fre-

qüência, com sistema operacional Microsoft Windows® 7 de 64 bits. 

 

5.2. Geometria, malha e ajustes 
 

Para a construção do domínio geométrico que representou a câmara de 

combustão em evidência nesta pesquisa, foi necessária a adoção de várias eta-

pas individuais e complementares que serão mostradas e discutidas separada-

mente. Primeiramente será mostrada como foi obtida a representação geométrica, 

seguida da malha e, finalmente, os ajustes feitos para que o domínio geométrico 

se tornasse apto a representar a geometria real durante as simulações. 

 

5.2.1. Geometria 
 

A representação geométrica construída para relativa ao formato da câmara 

de combustão do motor MAN® D0834 foi obtida mediante desenho técnico ilus-

trado na Figura 22, e as especificações técnicas e características do motor D0834 

necessárias para estabelecimento do set-up estão elencadas na Tabela 9. 

O bico injetor se posiciona na linha de centro vertical do cilindro e possui 09 

furos radialmente eqüidistantes, que permitem seccionar o domínio em nove seto-

res de 40º e reduzir o esforço computacional requerido. Esta estratégia tem sido 



 

largamente utilizada em outros estudos onde se encontrava semelhante situação, 

conforme consta na revisão bibliográfica.

 

 

Características técnicas 
Disposição dos cilindros
Capacidade cúbica (l)

Potência máxima nominal (kW)
Torque máximo nominal (N.m)

Taxa de compressão
Diâmetro (mm)

Curso (mm)
Comprimento da biela (mm)

Fechamento da válvula de a
Abertura da válvula de e

Figura 22. Corte transversal à linha de centro vertical do pistão MAN D0834 e represent
ção da câmara de combustão

Tabela 9. Especificações e características técnicas do

largamente utilizada em outros estudos onde se encontrava semelhante situação, 

conforme consta na revisão bibliográfica. 

 

Características técnicas – MAN D0834 
Disposição dos cilindros 04 cilindros em linha
Capacidade cúbica (l) 4,6 

nominal (kW) 137 kW @ 2400 rpm
Torque máximo nominal (N.m) 700 N.m @ 1600 rpm

Taxa de compressão 16,5:1
Diâmetro (mm) 108 

Curso (mm) 125 
Comprimento da biela (mm) 196 

Fechamento da válvula de admissão (θFVA) 32º DPMI
Abertura da válvula de exaustão (θAVE) 63º APMI

Corte transversal à linha de centro vertical do pistão MAN D0834 e represent
ção da câmara de combustão – Adaptado: MAN (2005, 2013)

Especificações e características técnicas do motor MAN D0834
(2005, 2013). 

61 

largamente utilizada em outros estudos onde se encontrava semelhante situação, 

 

04 cilindros em linha 
 

kW @ 2400 rpm 
N.m @ 1600 rpm 

16,5:1 
 
 
 

32º DPMI 
63º APMI 

Corte transversal à linha de centro vertical do pistão MAN D0834 e representa-
Adaptado: MAN (2005, 2013). 

MAN D0834 – Adaptado: MAN 



 

Sobre-alimentação
Injeção 

Pressão de injeção
Arrefecimento

Bico 
Seqüencia de ignição

Válvulas 

 

A representação geométrica da câmara de combustão

auxílio de um software 

simplificadas para o formato de quina

23. Esta simplificação foi utilizada

traédricos na construção da malha, etapa que será discutida a seguir.

 

 

5.2.2. Malha 
 

A malha foi criada 

ANSYS®, denominado 

construção de malhas compostas, majoritariamente, por elementos 

Devido à restrição da versão acadêmica

mentos na composição de malhas para problemas fluidodinâmicos,

06 malhas cujas maiores diferenças se 

A Tabela 10 lista as diferentes dimensões 

gura 24 exibe um exemplo de malha 

 

Figura 23. Setor simplificado 
bustão simulada

alimentação 02 turbo-compressores em série
 Common-Rail 

njeção 1800 bar
Arrefecimento Água 

Centralizado com 09 furos
Seqüencia de ignição 1-3-4-2

 04 válvulas por cilindro

representação geométrica da câmara de combustão foi construída com o 

 CAD e as regiões laterais com formato abaulado foram 

simplificadas para o formato de quina, conforme destaque em vermelho na 

. Esta simplificação foi utilizada para se reduzir a quantidade de 

na construção da malha, etapa que será discutida a seguir.

A malha foi criada utilizado o módulo de geração de malha

, denominado Meshing, onde o método Multizone foi empregado na

compostas, majoritariamente, por elementos 

da versão acadêmica, que estabelece um teto de 512.000 el

mentos na composição de malhas para problemas fluidodinâmicos,

6 malhas cujas maiores diferenças se encontravam na dimensão do

lista as diferentes dimensões de aresta e de face das malhas 

exibe um exemplo de malha gerada no módulo Meshing.

simplificado que representa um nono da geometria da câmara de co
simulada com destaque para a região simplificada.
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compressores em série 
Rail Direta 

1800 bar 
 

Centralizado com 09 furos 
2 

04 válvulas por cilindro 

foi construída com o 

as regiões laterais com formato abaulado foram 

conforme destaque em vermelho na Figura 

se reduzir a quantidade de elementos te-

na construção da malha, etapa que será discutida a seguir. 

 

geração de malhas do próprio 

foi empregado na 

compostas, majoritariamente, por elementos hexaédricos. 

que estabelece um teto de 512.000 ele-

mentos na composição de malhas para problemas fluidodinâmicos, foram obtidas 

m na dimensão dos elementos. 

das malhas e a Fi-

. 

eometria da câmara de com-
a região simplificada. 
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 Tamanho Mínimo 
de Aresta (mm) 

Tamanho Máximo 
da Face (mm) 

Tamanho Máximo 
de Aresta (mm) 

Malha_01 0,0328680 0,032969 6,5736 
Malha_02 0,0130000 0,013000 3,1500 
Malha_03 0,0096608 0,966080 1,9322 
Malha_04 0,0087500 0,875000 1,9322 
Malha_05 0,0082500 0,825000 1,9322 
Mallha_06 0,0080000 0,800000 1,8750 

 

Conforme verificado na revisão bibliográfica, quando se modela os tempos 

da compressão e expansão de um MCI, o intervalo de simulação compreende o 

período entre o fechamento da válvula de admissão e a abertura da válvula de 

exaustão, não sendo necessária a representação das válvulas e coletores de ad-

missão e exaustão. Também foi necessário que se adaptasse a malha para que a 

mesma replicasse o movimento alternativo do pistão. 

 

 

 

Para isso, definiram-se regiões que seriam fixas e as regiões que se movi-

mentariam e, além disso, as regiões que seriam periódicas, ou seja, regiões que 

conectariam o setor de domínio representado ao restante de domínio não repre-

sentado, tendo em vista a utilização da redução do domínio a uma “fatia”. Explica-

se: como a geometria da câmara de combustão não foi representada totalmente, 

em termos de turbulência no interior do cilindro, foi necessário acionar um recurso 

que contabilizasse o efeito turbulento geral no interior do cilindro e transferisse-o 

Tabela 10. Dimensão dos elementos das malhas obtidas para as simulações. 

Figura 24. Exemplo de malha gerada com o auxílio do módulo Meshing do ANSYS.
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ao setor representado. A Figura 25 exibe o modo como as regiões foram denomi-

nadas. 

 

 

 

A região denominada cabeçote é fixa, pistão e parede do cilindro se movi-

mentam a fim de recriar o translado alternativo do pistão e as faces periódicas são 

aquelas que interagem com o restante do cilindro recebendo e transmitindo efei-

tos da turbulência, conforme exemplificado na Figura 26. Para criação de zonas 

periódicas foi necessário utilizar o recurso Make-Periodic e selecionar as faces de 

interesse e, por se tratar de um movimento rotacional do ar (swirl), utilizou-se a 

opção de faces periódicas sob efeitos rotacionais. A criação de faces periódicas é 

possível quando ambas as faces selecionadas possuem o mesmo número de e-

lementos e, para obter tal condição, o método de geração de malhas Multizone 

em conjunto com volumes finitos hexaédricos foram escolhidos por propiciarem 

esta característica. 

 

 

Figura 25. Designação das regiões da malha em função dos elementos da câmara de 
combustão. 

Figura 26. Indicação das faces selecionadas para aplicação do recurso Make-Periodic.



 

Para a reprodução

a ferramenta Dynamic Mes

darão e farão com que se represente o movimento do pistão. Inserido na ferr

menta Dynamic Mesh está o recurso 

malhas dinâmicas com translado altern

giões que seriam fixas e móveis

construtivos do motor como raio do virab

(mm), além de informações temporais como a rotação 

lar da simulação (º) e o intervalo de movimentação da malha (º). 

incremento temporal da simulação serão discutidos adiante, já o 

vimentação compreendeu o fechamento da válvula admissão (32º APMS) e f

chamento da válvula de exaustão (63º APMI), totalizando um período de 477º de 

giro do virabrequim. A Figura 27

o PMI após a utilização do

que esta expansão não causou prejuízo 

 

 
Figura 27. Malha construída 

a reprodução do movimento alternado do pistão, foi necessário utilizar 

ic Mesh, que consiste em selecionar as regiões que transl

e farão com que se represente o movimento do pistão. Inserido na ferr

está o recurso In-Cylinder, específico para a obtenção de 

translado alternado do pistão. Foram seleciona

riam fixas e móveis, e se forneceram informações dos parâmetros 

construtivos do motor como raio do virabrequim (mm) e comprimento da biela 

(mm), além de informações temporais como a rotação (rpm), o incremento ang

da simulação (º) e o intervalo de movimentação da malha (º). 

incremento temporal da simulação serão discutidos adiante, já o 

vimentação compreendeu o fechamento da válvula admissão (32º APMS) e f

chamento da válvula de exaustão (63º APMI), totalizando um período de 477º de 

Figura 27 apresenta um exemplo de malha representando 

após a utilização do recurso Dynamic Mesh para expandi-la, destacando

que esta expansão não causou prejuízo à qualidade de mesma. 

 

construída para representar o pistão no ponto morto inferior (PMI)
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necessário utilizar 

que consiste em selecionar as regiões que transla-

e farão com que se represente o movimento do pistão. Inserido na ferra-

específico para a obtenção de 

elecionadas as re-

informações dos parâmetros 

comprimento da biela 

(rpm), o incremento angu-

da simulação (º) e o intervalo de movimentação da malha (º). Os valores de 

incremento temporal da simulação serão discutidos adiante, já o intervalo de mo-

vimentação compreendeu o fechamento da válvula admissão (32º APMS) e fe-

chamento da válvula de exaustão (63º APMI), totalizando um período de 477º de 

malha representando 

la, destacando-se 

 

o pistão no ponto morto inferior (PMI)
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5.2.3. Ajustes e adequações finais 
 

O domínio computacional construído para representar o problema real con-

templou o período entre o fechamento da válvula de admissão e a abertura da 

válvula de exaustão e não levou em consideração o efeito de rotação do ar no 

interior do cilindro causado pela forma geométrica do coletor de admissão e pela 

disposição das válvulas. Assim, se utilizou uma User Defined Function (UDF) que 

inicializasse o escoamento do ar inserido no interior do cilindro e criasse o efeito 

swirl recorrente do processo de admissão. Os dados de entrada requeridos pela 

UDF foram o Swirl Ratio (exibido no Apêndice D) e o eixo de ocorrência do efeito 

swirl (neste caso, o eixo z), e os demais dados de entrada necessários foram for-

necidos pelo recurso In-cylinder (rotação, curso e diâmetro do pistão). A função 

previu o campo de velocidades no interior do cilindro e aplicou-o como forma de 

representar os efeitos sobre o escoamento durante processo de admissão.  

Em relação ao incremento angular da simulação (ou incremento temporal), 

Morse (2014) sugeriu que fosse de 0,2º e 0,5º para os tempos da compressão 

(Δθcomp) e expansão (Δθexp), respectivamente, e de 0,1º para o intervalo de ocor-

rência da combustão (Δθcomb). Para o cálculo do número de passos de tempo 

(Np,tempo) necessários para a simulação, utilizou a seguinte equação (MORSE, 

2014): 

 

��,����� =
�����,�������

∆�����
+

�����,������,��

∆�����
+

�����,�������

∆����
   (5.1) 

 

Onde θpre,i representa o ângulo anterior ao início da injeção, θFVA representa 

o ângulo de fechamento da válvula de admissão, θpos,i representa o ângulo poste-

rior ao fim da injeção e θAVE representa o ângulo de abertura da válvula de exaus-

tão. Para os tempos da compressão e expansão foi adotado um incremento de 

0,2º e para o intervalo da combustão 0,1º. Os ângulos anteriores e posteriores à 

injeção foram determinados em função da estratégia de injeção simulada: injeção 

simples e injeção tripla, discutidas adiante. Para injeção simples o ângulo θpre,i foi 

fixado em 3º antes da injeção e θpos,i  em 27º após o término da injeção. Para a 

injeção tripla o ângulo θpre,i foi fixado em 6º antes da injeção e θpos,i  em 29,7º após 
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o término da injeção. O número de passos de tempo requerido foi de 1575 para 

as simulações com injeção simples e 1625 para a injeção tripla. 

 

5.2.4. Teste de independência da malha 
 

O teste de independência da malha foi utilizado no intuito de se verificar o 

nível de independência de uma variável de interesse em relação à malha, isto é, o 

mínimo de influência que ela exerceria sobre o resultado obtido na pós-simulação. 

Maliska, Teixeira e Kessler (2009) confirmaram a importância do teste de inde-

pendência em uma investigação numérica: 

A malha de volumes finitos deve ser suficientemente refinada para identi-
ficar as características importantes do escoamento. [...] A maneira mais 
adequada de verificar se a malha está cumprindo esta característica é 
realizar a análise em duas malhas de refinamento diferente e comparar 
os resultados obtidos para cada uma delas. Se o resultado não varia, 
novamente de acordo com um critério especificado [...] tem-se a chama-
da “independência de malha”. Caso os resultados sejam diferentes entre 
as malhas, deve-se construir uma nova malha, mais refinada, e compa-
rar seus resultados com a anterior. Esse processo deve ser repetido até 
que duas malhas com refinamentos diferentes promovam resultados que 
não sejam diferentes dentro do critério empregado. (MALISKA; 
TEIXEIRA; KESSLER, 2009) 

Para realizar o teste, configurou-se um set-up para simular uma dada con-

dição de operação do motor e se escolheu como variável de comparação a pres-

são máxima no interior do cilindro. Os resultados do teste, exibidos na Tabela 11, 

mostraram que as malhas mais refinadas ofereceram independência em função 

do resultado da pressão no interior da câmara, ou seja, resultados iguais para 

malhas com refinamento diferente, conforme sugerido por Maliska, Teixeira e 

Kessler (2009). 

 

  

PMI PMS    

Nº Elementos Nº Nós Nº Elementos Nº Nós Pmáx (bar) 
Tempo de 
Simulação 

           
Malha_01 864 1200 9936 11070 207 45 min 
Malha_02 11136 12998 128064 134054 214 4 h 
Malha_03 22914 26022 303810 314442 222 8 h 
Malha_04 35518 39567 418046 431130 231 12 h 
Malha_05 41308 45790 469706 483640 231 14 h 
Malha_06 44791 49500 495568 510007 231 15 h 

Tabela 11. Teste de independência das malhas mediante avaliação da máxima pressão no in-
terior da câmara para uma dada condição de operação. 
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Analisando a Figura 28, em conjunto com a Tabela 11, verificou-se que ma-

lhas a partir de 35.000 elementos no PMI proporcionaram independência. Compa-

rando as malhas independentes (ou seja, malhas 04, 05 e 06) se inferiu que a 

malha 05 comparada a 04 apresentou 12,35% mais elementos no PMS e deman-

dou um tempo de simulação 16,67% maior. Já a comparação da malha 06 a 04 

mostrou que aquela possui 18,54% mais elementos e necessitou de 25% mais 

tempo para a simulação e, desta forma, pode-se dizer que em termos de tempo 

necessário para execução da simulação, a malha 04 é a mais viável. Contudo, 

levando-se em consideração que o processo de atomização do combustível seria 

melhor representado por menores volumes finitos, ao comparar a malha 06 a 05 

se verificou que aquela possui 5,5% mais elementos e necessitou apenas de 

7,7% mais tempo para ser processada. 

 

 

 

Como há um problema de injeção de combustível que irá se atomizar e va-

porizar, volumes finitos maiores que uma gota não as representaria e deixariam 

de abranger pequenas partículas dispersas no spray de combustível. Ng et al. 

(2012) apontaram a importância do teste de independência da malha e concluí-

ram que o uso das mais refinadas se justifica devido a presença de pequenas go-

tas formadas no processo de atomização do combustível líquido que devem ser 

abrangidas pelos volumes finitos que compõe o domínio geométrico construído. 

Nesta ótica, a malha 06 foi escolhida em virtude do maior refinamento e 

número de elementos presentes, permitindo melhor representação do jato de 
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Figura 28. Teste de independência das malhas mediante avaliação da máxima pressão no 
interior da câmara para uma dada condição de operação. 
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combustível sem aumento demasiado no tempo requerido de simulação. A Figura 

29 exemplifica a representação do jato de combustível para as 06 malhas constru-

ídas e testadas. Ressalta-se, novamente, que a versão acadêmica do software 

ANSYS Fluent®, adotada nesta pesquisa, restringe a utilização de malhas que 

possuam um número de nós/elementos superior a 512.000, caso sejam simulados 

problemas fluidodinâmicos, o que configurou o teto para o refinamento. 

 

 

 

5.3. Dados iniciais, condições de contorno e propriedades dos 
combustíveis 
 

Para a realização das simulações alguns dados iniciais foram necessários 

para a inicialização do escoamento e prosseguimento da rotina de iterações. Os 

dados de entrada para estabelecimento do set-up foram adquiridos do relatório do 

ensaio em bancada dinamométrica, conduzido por Mahle (2012), do motor MAN® 

D0834 em diferentes condições de operação, além de manuais técnicos relativos 

ao motor oferecidos pela MAN® Latin (2013) e manuais de treinamento da MAN® 

Service Academy (2005) publicados na internet. A Tabela 12 elenca as variáveis 

necessárias para o set-up, e os dados de entrada peculiares a cada regime de 

operação simulado estão disponíveis no Apêndice D. 

Informações relativas às temperaturas das fronteiras foram assumidas me-

diante dados apresentados, em estudos disponíveis na revisão bibliográfica, por 

diferentes autores e exibidos na Tabela 13. As temperaturas assumidas para as 

simulações foram as utilizadas por Wei et al. (2013).  

  

Figura 29. Comparação da representação do jato de combustível entre as seis malhas 
construídas e testadas. 
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Dados de entrada Unidade 
Temperatura do ar de admissão (tadm-ar) K 

Temperatura do combustível injetado (tcomb) K 
Pressão manométrica do ar admitido (padm) Pa 

Razão de equivalência (Φ) - 
Ângulo de início da injeção (θi,inj) Graus de giro do virabrequim (º) 

Ângulo de término da injeção (θf,inj) Graus de giro do virabrequim (º) 
Vazão combustível por furo do bico (vcomb) kg/s 

Giro do motor (n) rpm 

 

 Tpistão (K) Tparedes (K) Tcabeçote (K) 
Rakapoulos et al. (2009) - 380 - 

Wei et al. (2013) 525 425 425 
Petranovic et al. (2015) 550 500 - 

 

As propriedades dos combustíveis necessárias para o desenvolvimento 

das simulações estão listadas na Tabela 14. Para representar os combustíveis 

reais, foram utilizadas espécies substitutas, pois, o combustível real é uma mistu-

ra de diversas espécies e, assim, foi imprescindível selecionar uma espécie quí-

mica que tem características próximas ao combustível representado. 

 

Propriedades em estado líquido Propriedades em estado gasoso 
Massa específica (kg/m³) Condutividade térmica (W/m.K) 
Calor específico (J/kg.K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) 

Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Massa molecular (kg/kmol) 
Calor latente (J/kg) Entalpia do estado padrão (J/kmol) 

Temperatura de vaporização (K) Entropia do estado padrão (J/kmol.K) 
Temperatura de ebulição (K)  

Difusão binária (m²/s)  
Pressão de saturação de vapor (Pa)  

Tensão superficial (N/m)  

 

O diesel foi representado pelo n-decano (C10H22) cujas propriedades se en-

contram no banco de dados do Fluent®. O diesel de cana e o biodiesel de cana 

foram representados pelo farnesano (C15H32) e pelo éster metílico hexa-9-

decanoato (C17H32O2), respectivamente. As propriedades dos biocombustíveis 

foram adquiridas de textos e notas técnicas de Amyris (2012) e Rinelli (2012), 

laudos de laboratório do relatório da Mahle (2012), ferramentas on-line de predi-

ção (Chémeo, 2016) e correlações empíricas e modelos de predição baseados na 

obra de Reid (2001). Os valores referentes às propriedades de cada um dos com-

Tabela 12. Variáveis de entrada necessárias para o estabelecimento do set-up. 

Tabela 13. Temperaturas de fronteiras adotadas em outros estudos de simulação em MCI. 

Tabela 14. Propriedades físicas e químicas dos combustíveis para as simulações. 
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bustíveis simulados se encontram disponíveis e devidamente referenciados no 

Apêndice A, e as correlações e modelos de predição no Apêndice C. 

Os regimes do motor simulados levaram em consideração a condição de 

carga plena na qual os ensaios em bancada dinamométrica foram conduzidos, ou 

seja, considerou-se que o motor operava na posição de maior acionamento do 

acelerador. Os regimes simulados foram a 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 

2200, 2400 e 2600 rpm, onde os de maior destaque são o de máximo torque (a 

1600 rpm) e máxima potência (a 2400 rpm). As estratégias de injeção utilizadas 

nas simulações e exemplificadas na Figura 30, foram: 

 

 Injeção simples (IS), para todas as rotações e combustíveis, com i-

nício da injeção a 7º APMS e duração de 20º de giro do virabrequim 

(hipotética); 

 Injeção tripla (IT), para todas as rotações e combustíveis, com pré-

injeção iniciada a 14º APMS e duração de 1,7º de giro do virabre-

quim, injeção principal iniciada a 1,7º APMS e duração de 4,7º de gi-

ro do virabrequim e pós-injeção iniciada a 8,3º DPMS e duração de 

2º (real). 

 

 

 

O formato tipo cartola (Top Hat) da curva de injeção foi uma aproximação 

assumida por Krishnan et al. (2012) e também foi utilizada para facilitar a caracte-

rização das variáveis do processo de injeção como, por exemplo, a vazão mássi-

ca de combustível. Para a injeção simples assumiu-se que 100% da massa fos-

Figura 30. Estratégias de injeção de combustível adotadas para as rodadas de simulação: 
(a) injeção simples e (b) injeção tripla. 
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sem injetados em um só passe a vazão constante. Para a injeção tripla adotou-se 

que fosse injetado 30%, 60% e 10% da massa com início em diferentes ângulos e 

em diferentes tempos de injeção, fazendo com que a vazão mássica fosse dife-

rente para cada etapa, mas, constante do começo ao fim da injeção de cada par-

cela injetada. O Apêndice D lista a vazão mássica para as diferentes rotações e 

combustíveis. 

O furo do bico injetor, com diâmetro assumido de 0,254 mm, foi posiciona-

do na coordenada (0,5; 0,18; 139), tendo em vista que o domínio geométrico foi 

construído no primeiro quadrante cartesiano e a região designada cabeçote foi 

fixada na posição z = 140. O vetor direção d do jato combustível possui um ângulo 

β = 65º (adotando-se o sentido horário como positivo) em relação ao plano xy e as 

seguintes componentes: (0,8; 0,3; -0,4). O tipo de injeção selecionado para as 

simulações foi do tipo solid-cone e o ângulo de cone do spray foi 4º. A Figura 31 

exemplifica o posicionamento do furo e o vetor direção do jato de combustível. 

 

 

 

Deve-se destacar que não foi objetivo desta pesquisa se aprofundar no es-

tudo de sistemas de injeção e, desta forma, a escolha de uma estratégia hipotéti-

ca de injeção, neste caso a simples, se deveu apenas a enriquecimento da pes-

quisa e aproveitamento da ferramenta CFD que permitiu a fácil configuração de 

um set-up de simulação para a referida estratégia se utilizando dos dados de en-

trada.  

  

Figura 31. (a) Vetor direção do jato de combustível em relação ao plano xy (b) Posição 
geométrica do furo no plano xy. 
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5.4. Modelos selecionados para as simulações 
 

Os modelos selecionados para representar os fenômenos físicos envolvi-

dos no processo real durante as simulações são exibidos na Tabela 15, e dispo-

níveis no Fluent®, além disso, foram utilizados em estudos da mesma temática, 

conforme verificado na revisão bibliográfica.  

 

Fenômeno Físico Modelo Selecionado 
Turbulência Standard k-ε Model 

Interação de espécies Eddy Dissipation Model 
Ruptura e colisão de gotas Wave Model 

Atraso de ignição Hardenberg & Hase Model 

 

5.4.1. Modelagem da turbulência 
 

Conforme sugerido por ANSYS (2013) os valores das constantes do mode-

lo k-ε (Equações 3.7 e 3.8) adotadas nas simulações foram: C1ε, C2ε e C3ε ajustadas 

em 1,44, 1,92 e 0,09, respectivamente; σk e σε são números de Prandtl turbulentos 

para k e ε, e valem 1,0 e 1,3 respectivamente. Para a viscosidade turbulenta µt 

(Equação 3.9) assumiu-se que a constante Cµ valeria 0,09, conforme reportado 

por Rakapoulos et al. (2009) e Morse (2014). 

 

5.4.2. Modelagem da interação de espécies 
 

Para o modelo de transporte de espécies Eddy Dissipation Model, com uso 

reportado em outros estudos da temática da pesquisa, as constantes empíricas A 

e B do modelo (Equações 3.12 e 3.13) foram ajustadas em 15 e 0,5, respectiva-

mente, conforme sugerido por ANSYS (2011). 

O modelo adotado resolveu o processo de reação levando-se em conside-

ração a reação global em um só passo, não havendo a presença de mecanismos 

de reação e sub-rotinas de cálculo de formação de espécies intermediárias ou 

produtos da combustão não estequiométrica e considerou-se que o combustível 

foi totalmente oxidado. A equação geral de reação do combustível com o ar foi: 

 

Tabela 15. Modelagem adotada para representação dos fenômenos físicos envolvidos no 
processo em estudo. 
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������ + ��������(�� + 3,76��)→ ���� + ���� + ��� + ���     (5.2) 

 

Onde os coeficientes estequiométricos são: 

 

� = �              (5.3) 

� =
�
2�              (5.4) 

� = 3,76��������            (5.5) 

� = �� 2� + ���������− �� + �
2� �          (5.6) 

 

Em condições estequiométricas αexc é igual a 1,0, pois não há excesso de 

ar, contudo as condições simuladas se encontravam todas em excesso de ar, ou 

seja, não estequiométrica, e assim, determinou-se o valor do excesso de ar αexc 

por meio do cálculo da taxa de equivalência Φ para cada condição. 

 

Φ =	
�����

������
�          (5.7) 

���� =
1
Φ�            (5.8) 

 

A relação para queima estequiométrica ACest de cada combustível se en-

contra no Apêndice A. Os coeficientes estequiométricos das reações, o coeficien-

te aest do ar e o coeficiente de excesso de ar αexc de cada regime simulado estão 

no Apêndice B. A relação ACreal de cada regime e combustível se encontra no A-

pêndice D. 

 

5.4.3. Modelagem da ruptura do spray de combustível 
 

Para o modelo de ruptura do spray de combustível a constante B0 (Equa-

ção 3.16) foi ajustada em 0,61 conforme reportado por Govindan et al. (2014) e 

Petranovic et al. (2015). A constante B1 (Equação 3.17) foi definida em 15,0 con-

forme sugerido por ANSYS (2011). Ressalta-se que, conforme reportado por Pe-

tranovic et al. (2015) os valores de B1 podem se situar no intervalo de 1,73 a 160 e 
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que a escolha do valor depende da característica da injeção e valores mais altos 

provocam desaceleração do processo de ruptura do spray. 

 

5.4.4. Modelagem do atraso de ignição 
 

Para a modelagem do atraso de ignição (Equação 3.14) a constante C1 foi 

definida em 0,35, o expoente de pressão ep em 0,63 e o valor de Ehh da expressão 

da energia interna Ea (Equação 3.15) em 618.840 (ANSYS, 2013). O número de 

cetano CN, cujos valores estão no Apêndice A, variou em função do combustível. 

 

5.5. Outros ajustes e considerações 
 

Para o cálculo da taxa de liberação de calor (Equação 3.6) foi necessário 

fixar valor para a relação de calores específicos γ. Heywood (1988) recomenda 

que o valor esteja entre 1,30 e 1,35 para motores de ciclo Diesel, contudo, deixa 

claro que para uma melhor descrição da liberação os valores deveriam mudar em 

função da variação de temperatura em cada tempo que o motor executa. Assim, 

foram adotados nesta pesquisa, os mesmos valores usados no estudo numérico 

de Maghbouli et al. (2014): para o tempo da compressão γ = 1,37 e para expan-

são γ = 1,30.  

O ar foi modelado como um gás ideal cujo calor específico Cp foi assumido 

como variável, assim como adotado para as outras espécies em estado de vapor, 

que também foram representadas com o calor específico variável com base em 

uma expressão polinomial do tipo: 

��
�
� = �� + ��� + ���

� + ���
� + ���

�          (5.9) 

Onde R é a constante universal dos gases, T é a temperatura do fluido ope-

rante, ai são os coeficientes de ajuste da expressão. 

 

5.6. Aquisição e tratamento dos resultados 
 

Os resultados gerados pelo ANSYS Fluent® foram adquiridos por meio de 

dois formatos: arquivos do tipo txt com resultados temporais das variáveis em es-

tudo que permitiram a importação para Microsoft Excel®, onde eram organizados 
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e tratados; imagens no formato tiff na resolução de 940 x 720 com os contornos 

de fração mássica de combustível e temperatura instantânea no interior da câma-

ra de combustão. 

Os resultados disponíveis nos arquivos txt apresentaram a variação tempo-

ral de uma variável de interesse (temperatura, por exemplo) e, para uma melhor 

interpretação, foi necessário converter o tempo de escoamento (dado em segun-

dos) para ângulo de giro do virabrequim αj (dado em graus). Para converter o 

tempo de escoamento em graus de giro do virabrequim se encontrou a velocidade 

angular ω do regime de operação e multiplicou-se pelo instante de tempo: 

 

� = 360º.�	         (5.10) 

 

Onde ω é a velocidade angular (º/s) e f é a freqüência (Hz) do regime de 

operação do motor. Como as simulações se iniciaram no ângulo de fechamento 

da válvula de admissão θFVA, para obter o ângulo αj bastou multiplicar a velocidade 

angular ω pelo instante de tempo tj e somar esse incremento a θFVA. Para obter 

um próximo ângulo de giro αj+1, bastou somar ao ângulo encontrado αj o novo in-

cremento, conforme as equações abaixo: 

 

�� = ���� + ���        (5.11) 

���� = �� + �����        (5.12) 

���� = ������ + �����       (5.13) 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão exibidos e discutidos os resultados provenientes das 

simulações numéricas, e comparados os regimes de máximos torque e potência 

aos dados de ensaios experimentais adquiridos do relatório oriundo da Mahle 

(2012). Nos resultados das simulações o diesel foi representado pelo n-decano 

(C10H22), diesel de cana (D.Cana) pelo farnesano (C15H32) e o biodiesel de cana 

(B.Cana) pelo éster metílico hexa-9-decanoato (C17H32O2). 

 

6.1. Atraso de ignição 
 

De modo geral, o atraso médio de ignição aumentou conforme houve au-

mento da rotação independente da estratégia de injeção e do combustível simula-

do, conforme a Tabela 16. Heywood (1988) mostrou que, para altas cargas, o 

aumento da rotação faz com que haja o aumento do atraso médio de ignição em 

graus, contudo, se o atraso médio for medido em segundos haverá diminuição em 

virtude da elevação da velocidade angular do motor. 

 

  Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 
Rotação Diesel_IS Diesel_IT D.Cana_IS D.Cana_IT B.Cana_IS B.Cana_IT 

  º º º º º º 
1000 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
1200 2,8 3,3 2,8 2,8 3,3 3,3 
1400 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,8 
1600 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
1800 4,0 4,0 3,8 4,0 4,3 4,0 
2000 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
2200 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
2400 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,8 
2600 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 

 

Comparando o atraso médio dos biocombustíveis ao diesel se constatou 

que independente da estratégia de injeção utilizada não houve significativas mu-

danças, salvo exceção para rotações particulares onde o biodiesel de cana apre-

sentou maior atraso e o diesel de cana menor quando comparados ao diesel. Ao 

analisar o atraso médio na injeção tripla se notou que diesel e diesel de cana a-

presentaram mudanças em apenas uma rotação em particular (1200 rpm), en-

quanto o biodiesel de cana se mostrou mais suscetível as mudança do atraso em 

Tabela 16. Atraso médio de ignição para os combustíveis simulados. 
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quatro regimes de operação diferentes apresentando maiores valores quando 

comparado ao demais, conforme Figura 32. 

 

 

 

Em uma primeira análise, isto pode ser explicado pelo número de cetano, 

pois, para o diesel e diesel de cana ele é próximo sugerindo que ambos tenham 

comportamento semelhante, contudo, o biodiesel de cana apresenta um maior 

número de cetano em relação indicando, assim, as alterações verificadas nos va-

lores de atraso médio.  

Contudo, deve-se destacar que este comportamento é contrário a resulta-

dos de outros autores. Rocha (2010) verificou que um maior número de cetano 

ocasionou menor atraso de ignição quando o biodiesel de óleo de mamona foi 

adicionado ao diesel mineral. An et al. (2014) também verificaram a influência do 

número de cetano no atraso de ignição com o uso de biodiesel de óleo de colza, 

puro ou misturado ao diesel mineral, reportando que houve redução do atraso. 

Por fim, Govidan et al. (2014) reportaram que a adição do biodiesel de thumba ao 

diesel mineral reduziu o atraso de ignição, afirmando assim, o comportamento 

descrito pelo autores anteriores. 
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veis simulados na injeção tripla. 
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Atrelar a mudança do atraso de ignição apenas ao número de cetanos limi-

ta a análise a apenas as propriedades químicas do combustível, pois, o número 

de cetano pode ser entendido com uma medida da energia necessária para ativa-

ção da reação e, assim, quanto maior mais fácil seria a ignição. Contudo, deve-se 

enfatizar que o processo reativo é precedido pela atomização e formação da mis-

tura ar-combustível, que são governados pelas propriedades físicas do combustí-

vel, conforme reportado por Ren et al. (2010). Petranovic et al. (2014) reportaram 

que o processo de formação da mistura ar-combustível depende da atomização 

de vaporização do combustível e, que estes tem influencia no processo de com-

bustão. 

Destaca-se, também, que a pressão de admissão variou para a mesma ro-

tação em função do combustível utilizado, influenciando a pressão atingida no 

processo de compressão na iminência da injeção de combustível, assim como 

houve mudanças sutis na temperatura do ar de admissão. Ressalta-se que a 

temperatura do combustível na linha de alimentação mudou, para a mesma rota-

ção em função do combustível usado, devido à diferente característica de condu-

tividade térmica dos combustíveis. Os valores das variáveis supra citadas, em 

função do regime e do combustível, estão disponíveis no Apêndice D. 

 

6.2. Pressão máxima no interior da câmara de combustão 
 

A pressão máxima obtida com o uso dos biocombustíveis foi superior a 

pressão gerada com o diesel independente da rotação e estratégia de injeção uti-

lizadas, salvo exceção para o biodiesel que apresentou menores pressões nas 

rotações de 1200 e 1400 rpm em estratégia simples, e em estratégia tripla a 1000, 

1200 e 1400 rpm, conforme Tabela 17.  

Quando se utilizou injeção simples os biocombustíveis apresentaram pres-

são média aproximadamente 5% superior ao diesel, enquanto com injeção tripla o 

aumento médio foi aproximadamente 5,4%. Em um estudo cujas condições de 

operação eram diferentes desta pesquisa, Maghbouli et al. (2014) reportaram que, 

a 50% carga, o uso da injeção modulada em baixas rotações propiciou aumento 

da pressão no interior câmara e do trabalho líquido produzido. Assim, o resultado 
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encontrado nesta pesquisa apontou, também, que a mudança da estratégia de 

injeção gerou aumento da pressão média com a utilização da injeção tripla. 

 

  Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 
Rotação Diesel_IS Diesel_IT D.Cana_IS D.Cana_IT B.Cana_IS B.Cana_IT 

  Pmed (bar) Pmed (bar) Pmed (bar) Pmed (bar) Pmed (bar) Pmed (bar) 
1000 169,1 197,0 183,4 218,0 172,8 195,3 
1200 201,0 227,9 216,9 250,8 191,5 211,8 
1400 213,9 244,2 232,0 265,4 213,8 238,5 
1600 224,2 257,9 242,7 279,4 233,4 263,9 
1800 221,0 254,6 232,2 275,9 235,2 269,7 
2000 208,9 243,3 223,4 259,0 221,4 251,6 
2200 189,0 224,4 207,3 238,4 205,7 234,3 
2400 187,2 211,9 198,2 224,3 197,1 220,1 
2600 146,5 164,4 154,3 180,6 151,4 173,6 

 

Ressalta-se, assim como na análise do atraso de ignição, que a pressão de 

admissão, para a mesma rotação, variou em função do combustível utilizado, e 

assim as pressões de compressão mudaram e, conseqüentemente, contribuíram 

para as diferenças na pressão máxima no interior da câmara em cada regime. Isto 

é explicado porque a relação ar-combustível para cada combustível muda e, des-

sa forma, a vazão mássica de gases de exaustão também, além disso, cada 

combustível possui um potencial energético diferente e, assim, a quantidade de 

energia recuperada pelos turbo compressores difere em função do combustível, 

influenciando na pressão de admissão (Apêndice D). Analisando a influência da 

injeção sobre o comportamento individual de cada combustível (Figura 33), cons-

tatou-se que a utilização da tripla gerou aumento da pressão em todos os regi-

mes.  

Foi observado que, independente da estratégia de injeção e combustível u-

tilizado, as maiores pressões foram observadas no intervalo de 1200 a 1800 rpm, 

confirmando a característica exterior de velocidades real do motor em máxima 

carga, isto é, representação da faixa de rotações onde ocorreram os maiores tor-

ques (Anexo A). Para o diesel e diesel de cana as maiores pressões ocorreram a 

1600 rpm em ambas estratégias de injeção, enquanto o biodiesel de cana apre-

sentou as maiores pressões a 1800 rpm.  

 

Tabela 17. Pressão máxima no interior da câmara simulada para os combustíveis simulados. 
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Analisando de forma mais específica os biocombustíveis (Figura 34), ob-

servou-se que entre os regimes de 1000 a 1600 rpm a diferença de pressões en-

tre ambos é maior, contudo, nos regimes seguintes (1800 a 2600 rpm) ela diminui. 

 

 

 

Além das mudanças nas condições de temperatura e pressão do ar admiti-

do, temperatura do combustível na linha de alimentação, esta diferença pode ser 
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Figura 33. Evolução da pressão no interior da câmara em função da rotação para os com-
bustíveis simulados. 

Figura 34. Comparação da pressão no interior da câmara para os biocombustíveis simula-
dos. 
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explicada pelas diferentes propriedades físicas dos biocombustíveis, pois, a vis-

cosidade dinâmica, a massa específica, temperaturas de vaporização e ebulição e 

tensão superficial do biodiesel de cana são superiores quando comparadas as 

mesmas propriedades do diesel de cana. 

 

6.3. Temperatura média no interior da câmara de combustão 
 

Em geral, os biocombustíveis apresentaram maiores temperaturas médias 

no interior da câmara quando comparados ao diesel independente da estratégia 

de injeção e regime de rotação, conforme a Tabela 18. 

 

  Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 
Rotação Diesel_IS Diesel_IT D.Cana_IS D.Cana_IT B.Cana_IS B.Cana_IT 

  T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) 
1000 1758 1830 1854 1995 1909 1979 
1200 1741 1775 1831 1912 1850 1870 
1400 1693 1719 1766 1803 1820 1807 
1600 1650 1671 1726 1759 1731 1730 
1800 1636 1650 1698 1735 1684 1680 
2000 1585 1604 1672 1690 1638 1628 
2200 1542 1576 1656 1690 1614 1620 
2400 1600 1562 1690 1641 1635 1626 
2600 1410 1416 1466 1514 1438 1476 

 

Na estratégia simples de injeção os biocombustíveis apresentaram tempe-

raturas 5,2% superiores ao diesel, enquanto na estratégia tripla 4,9%. Analisando 

individualmente cada combustível, em função da estratégia de injeção utilizada, 

verificou-se que o diesel apresentou aumento da temperatura média em todos os 

regimes na injeção tripla, com exceção do regime de 2400 rpm. O diesel de cana 

também mostrou elevação na temperatura média com a injeção tripla salvo exce-

ção no regime de 2400 rpm onde houve uma sutil redução. 

Com uso do biodiesel de cana, observou-se que alguns regimes apresenta-

ram aumento da temperatura enquanto outros apresentaram diminuição, não ha-

vendo clara tendência em relação ao comportamento da variável. As maiores 

temperaturas médias ocorreram na rotação de 1000 rpm independente do com-

bustível ou estratégia de injeção utilizada, conforme Figura 35. 

Tabela 18. Temperatura média no interior da câmara para os combustíveis simulados. 



83 
 

 

 

Comportamento diferente da temperatura média de biocombustíveis foi re-

portado na revisão bibliográfica, onde, Ng et al. (2012) verificaram que o diesel, 

(assumido n-heptano, C7H16), em determinada condição de carga e rotação, apre-

sentou maior temperatura média no interior da câmara quando comparado aos 

biocombustíveis estudados naquela pesquisa, contudo, ressalta-se que eles utili-

zaram mecanismos de reação acoplados ao modelo reativo, indicando que esta  

seja uma possível diferença na construção da modelagem. An et al. (2015) apon-

taram que os biocombustíveis estudados por eles, também, geraram menores 

temperaturas comparados ao diesel, contribuindo para a redução da formação de 

NOx, em virtude da diminuição da geração de NOx térmico. 

Comparando individualmente os biocombustíveis (Figura 36), notou-se que 

a diferença da temperatura média entre ambos é menor no intervalo de 1000 a 

1600 rpm, aumenta no intervalo de 1800 rpm a 2200 rpm e volta a diminuir nos 

dois últimos regimes. 
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Conforme expostos na análise das variáveis anteriores, pode-se dizer que 

as condições de temperatura e pressão do ar admitido, bem como, as condições 

de temperatura do combustível injetado têm influência direta na temperatura e 

pressão na iminência da injeção e, conseqüente influência na temperatura e pres-

são no interior da câmara em virtude da combustão. Além disso, o biodiesel de 

cana é um biocombustível oxigenado e se esperava que seguisse a tendência 

reportada na literatura, isto é, menores temperaturas quando comparado ao die-

sel. O diesel de cana é um biocombustível não oxigenado, e acredita-se que o 

mesmo deveria apresentar temperaturas próximas ao diesel e, superiores ao bio-

diesel de cana.  

Por fim, o comportamento da temperatura de ambos biocombustíveis tam-

bém pode ser explicado pelas diferenças de conteúdo energético, pois, o diesel 

de cana apresenta maior densidade energética por massa quando comparado ao 

biodiesel de cana. Ademais, os sistemas de injeção operam, usualmente, com 

vazões na base volumétrica, e assim, as diferenças entre massas específicas do 

biocombustíveis gera modificações na vazão mássica de combustível injetado no 

interior dos cilindros. 

 

6.4. Liberação de calor acumulada 
 

De modo geral, quando se utilizou a estratégia de injeção simples, com ex-

ceção dos regimes de rotação de 1800 e 2600 rpm, houve maior liberação de ca-
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lor acumulada quando o motor foi abastecido com diesel de cana. Diesel e biodie-

sel de cana apresentaram liberação de calor acumulada semelhante na maioria 

dos regimes de operação, e houve poucas diferenças quantitativas entre ambos. 

Já na estratégia de injeção tripla, com exceção do regime de 2400 rpm, em 

todos os demais o diesel de cana apresentou maior liberação de calor acumulada 

comparada aos demais combustíveis, e na fase de combustão pré-misturada o 

diesel de cana também apresentou maior liberação de calor. Quando se compa-

rou o biodiesel de cana ao diesel, percebeu-se que o calor liberado acumulado 

para ambos é semelhante em termos quantitativos e, em determinadas rotações, 

a liberação do diesel é superior enquanto em outras a liberação do biodiesel de 

cana se sobrepõe. Ademais, a liberação de calor na fase pré-misturada da com-

bustão com biodiesel de cana na injeção tripla mostrou-se diferente dos demais 

combustíveis, e tal fato é justificado pelas propriedades físicas do combustível, 

principalmente a massa específica, notadamente superior. A Figura 37e a Figura 

38 ilustram o comportamento da liberação de calor na injeção tripla para os regi-

mes de máximo torque e máxima potência, respectivamente, e evidenciam a aná-

lise exposta para esta variável. 
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Comparando apenas os biocombustíveis nas condições de máximo torque 

e máxima potência, notou-se que a 1600 rpm o diesel de cana apresentou maior 

liberação de calor comparado ao biodiesel de cana, contudo, a 2400 rpm o biodi-

esel de cana apresentou maior liberação, indicando que nesta condição ele apre-

sentaria maior trabalho líquido produzido e, observando a característica exterior 

de velocidades (Anexo A), inferiu-se que o biodiesel de cana apresentou menores 

torque e potência em todos os regimes, portanto, a simulação superestimou a ca-

racterística exterior do motor com biodiesel de cana na referida rotação. 

 

6.5. Temperatura máxima da combustão 
 

De modo geral os biocombustíveis apresentaram maiores temperaturas 

máximas da combustão (Tabela 19) quando comparados ao diesel, independente 

da estratégia de injeção e regime de rotação. Na estratégia simples de injeção os 

bicombustíveis apresentaram temperaturas 11,7% superiores ao diesel, enquanto 

na estratégia tripla 12,5%. Analisando individualmente cada combustível, em fun-

ção da estratégia de injeção utilizada, verificou-se que o diesel apresentou au-

mento da temperatura máxima de combustão em todos os regimes quando utili-

zada a injeção tripla. O diesel de cana também mostrou elevação na temperatura 
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Figura 38. Liberação de calor acumulada na condição de máxima potência.
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máxima de combustão na injeção tripla, salvo exceção nos regimes de 1800, 

2000 e 2200 rpm onde houve uma sutil redução. Por fim, o biodiesel de cana se-

guiu a mesma tendência do biocombustível anterior, onde exceções ocorreram 

nos regimes de 1000 e 1200 rpm. Não foi observada tendência de ocorrência co-

mum da máxima temperatura em uma determinada rotação, e a Figura 39 exibe o 

comportamento da variável para os combustíveis estudados. 

 

  Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 
Rotação Diesel_IS Diesel_IT D.Cana_IS D.Cana_IT B.Cana_IS B.Cana_IT 

  T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) 
              

1000 2842 2971 3182 3324 3330 3320 
1200 2947 2974 3274 3335 3323 3316 
1400 2939 2977 3278 3322 3307 3308 
1600 2930 2963 3275 3299 3285 3341 
1800 2928 2946 3283 3281 3283 3299 
2000 2909 2919 3259 3252 3257 3300 
2200 2842 2914 3251 3248 3251 3298 
2400 2908 2964 3248 3261 3254 3279 
2600 2861 2866 3183 3207 3199 3215 
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Tabela 19. Temperatura máxima da combustão para os diferentes combustíveis simulados 

Figura 39. Evolução da temperatura máxima da combustão em função da rotação para os 
combustíveis simulados 
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Particularmente para a injeção tripla, no intervalo de rotação de 1600 a 

2600 rpm, o biodiesel de cana apresentou maior temperatura máxima de combus-

tão enquanto nos regimes entre 1000 e 1400 rpm, o diesel de cana apresentou 

maiores temperaturas máximas da combustão (Figura 40). 

 

 

 

Essas diferenças podem ser explicadas pelas diferenças das propriedades 

físicas dos bicombustíveis e conteúdo energético, além disso, condições de tem-

peratura e pressão do ar de admissão também foram diferentes. Por fim, a vazão 

mássica de combustível na mesma rotação, mudou em função do combustível 

utilizado devido às diferenças de massa específica de ambos. 

 

6.6. Comparação da ordem de grandeza da temperatura de exaustão 
medida em ensaio dinamométrico com a temperatura simulada para o 
instante de adiantamento de abertura da válvula de exaustão na estra-
tégia de injeção tripla 
 

Nos ensaios em bancada dinamométrica (Mahle, 2012), em todos os regi-

mes o diesel de cana apresentou temperatura de exaustão (Texaus) superior aos 

demais combustíveis. Entre os regimes de rotação de 1000 e 1600 o biodiesel de 

cana apresentou maior temperatura exaustão quando comparado ao diesel e, en-

tre o regime de 1800 até e 2600 rpm, ambos apresentaram temperaturas próxi-

mas (Tabela 20). 
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  Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 
Rotação TAAVE Texaus TAAVE Texaus TAAVE Texaus 

  T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) 
              

1000 1171 829 1164 887 1145 871 
1200 1117 830 1101 887 1080 855 
1400 1069 823 1021 881 1032 861 
1600 1035 855 996 906 970 870 
1800 1027 861 978 911 932 862 
2000 986 864 951 915 900 864 
2200 975 847 951 898 888 849 
2400 972 888 945 937 932 884 
2600 798 717 757 769 725 730 

 

Foram obtidas nas simulações temperaturas na iminência a abertura da 

válvula de exaustão (TAAVE), e assim, procurou-se correlacioná-las às temperatu-

ras de exaustão (Texaus) obtidas em ensaio. Sabe-se que a temperatura de exaus-

tão foi medida fora dos cilindros e, obviamente, a comparação direta de ambas 

seria quantitativamente diferente. A Figura 41 exemplifica didaticamente a posição 

de obtenção dos valores destas duas variáveis. 

 

 

 

 

Nas simulações realizadas (conforme Figura 42), em todos os regimes, o 

diesel apresentou maior temperatura TAAVE comparado aos demais combustíveis. 

Com exceção do regime de rotação de 1400 rpm, em todos os demais o diesel de 

cana apresentou maior temperatura quando comparado ao biodiesel de cana. 

Tabela 20. Temperatura de exaustão Texaus medida em ensaio dinamométrico e temperatura 
simulada na iminência de abertura a válvula de exaustão TAAVE para os combustíveis simu-

lados. 

Figura 41. Posição de coleta dos valores das temperaturas Texaus e TAAVE. 
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Então, para verificar se haveria correlação entre os resultados simulados e 

os dados coletados em ensaio se assumiu que cada variável seria um vetor ��⃗� 

com nove componentes (a1,...,a9) e se comparou, pela Lei dos Cossenos, a corre-

lação entre ambas as variáveis para cada combustível estudado. No Apêndice G 

se encontra o memorial de cálculo com os resultados para cada um dos combus-

tíveis. Diante dos resultados obtidos via análise de correlação linear, pode-se di-

zer que as variáveis se correlacionam independente do combustível estudado. 

Então, ambas as variáveis possuem correlação, apesar das posições distintas de 

coleta, e inferiu-se que as simulações apontam corretamente para a tendência 

real do fenômeno do ponto de vista qualitativo.  

 

6.7. Contornos de fração mássica de combustível e temperatura ins-
tantânea no interior da câmara de combustão na injeção tripla 
 

O comprimento e formato do primeiro jato de combustível na estratégia de 

injeção tripla podem ser analisados mediante os contornos de fração mássica de 

cada combustível estudado. Analisando o jato de combustível da primeira injeção 

da estratégia tripla, 2,4º após o início do processo, para as rotações de máximo 

torque, verificou-se que o biodiesel de cana possui jatos com maior comprimento, 
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seguido pelo diesel de cana e pelo diesel, conforme Figura 43. Para a rotação de 

máxima potência, biodiesel de cana e diesel de cana também possuem jatos com 

maiores comprimentos conforme Figura 44. Como massa específica e viscosida-

de dinâmica do biodiesel de cana são superiores aos demais, a quantidade de 

movimento do jato de combustível seria maior e, por conseqüência, alcançaria 

maiores distâncias de penetração. 

 

 

 

 

  

Figura 43. Contornos de fração mássica de combustível na injeção tripla para a rotação de 
1600 rpm 

Figura 44. Contornos de fração mássica de combustível para na injeção tripla para as ro-
tação de 2400 rpm. 
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Pode-se inferir que este comportamento tem influência direta na vaporiza-

ção e formação da mistura ar-combustível e altera o período de atraso de ignição. 

Ren et al. (2010) reportaram que as propriedades físicas tem impacto direto no 

spray de combustível e dinâmica de formação da mistura reativa e, dessa manei-

ra, influenciam variáveis como atraso de ignição e pressão no interior da câmara. 

Os contornos de temperatura permitem realizar uma análise espacial no in-

terior da câmara e identificar regiões suscetíveis a formação de poluentes sensí-

veis a alta temperatura como, por exemplo, o NOx. Para a rotação de 1600 rpm , 

verificou-se que a 14,4º APMS, em termos de ordem de grandeza, biodiesel de 

cana e diesel da cana apresentaram regiões com maior temperatura quando 

comparados ao diesel, entretanto, a distribuição de temperaturas é semelhante 

para todos os combustíveis, conforme verificado na Figura 45.  

 

 

 

Para a rotação de 2400 rpm se observou, a 12º DPMS, o mesmo quadro 

da rotação anteriormente descrita, ou seja, biocombustíveis apresentaram maior 

temperatura comparados ao diesel, entretanto, a distribuição espacial da tempera-

tura é semelhante para todos, conforme Figura 46. 

  

Figura 45. Contornos de temperatura no interior da câmara na injeção tripla para a rotação 
de 1600 rpm 
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6.8. Análise dos regimes de operação de máximo torque e máxima 
potência para os biocombustíveis na estratégia de injeção tripla e 
comparação com os dados de ensaio experimental ETC 
 

6.8.1. Regime de máximo torque 
 

A faixa de rotações de ocorrência de maiores torques se estabelece entre 

1200 e 1800 rpm onde o máximo torque ocorre, nominalmente, a 1600 rpm. Me-

diante esta informação se comparou os resultados simulados de pressão, tempe-

ratura média e liberação de calor acumulada aos dados experimentais de torque 

instantâneo e formação do poluente NOx no intuito de se verificar se a simulação 

apontou para real tendência do ensaio experimental. Ao analisar os dados expe-

rimentais do ensaio ETC (European Transient Cycle), mostrados na Figura 47, se 

verificou que, em um determinado instante do ensaio (Figura 48) quando o motor 

se encontrava operando no regime de máximo torque, a operação com diesel de 

cana apresentou maior torque comparada ao biodiesel de cana.  

Analisando as curvas de taxa de liberação de calor simuladas para a rota-

ção de 1600 rpm, verificou-se que o diesel de cana apresentou maior calor libera-

do quando comparado ao biodiesel e, dessa forma, pode-se dizer que as simula-

ções apontaram, qualitativamente, para a tendência do ensaio (Figura 49). 

 

Figura 46. Contornos de temperatura no interior da câmara na injeção tripla para a rotação 
de 2400 rpm 
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Figura 47. Dados do ensaio ETC para as variáveis torque, potência e NOx com destaque 
para os regimes: (a) máximo torque (linha continua) e (b) máxima potência (linha tracejada) 

(a) (b) 
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A pressão simulada a 1600 rpm (Figura 50) para o diesel de cana se mos-

trou superior a apresentada pelo biodiesel de cana, evidenciando que a simulação 

apontou, novamente, para a característica apresentada no ensaio. Pela análise da 

evolução da temperatura em função do ângulo de giro do virabrequim, a uma da-

da rotação, procurou-se relacionar a emissão de NOx medida em ensaio à tempe-

ratura média simulada no interior do cilindro. An et al. (2014) reportaram que mai-

ores temperaturas médias favorecem o aumento da formação de NOx, pois, uma 
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Figura 48. Variação temporal do torque em ensaio de bancada dinamométrica para os bio-
combustíveis estudados à rotação de 1600 rpm – Fonte: Mahle (2012). 

Figura 49. Evolução do calor liberado em função do giro do virabrequim para os combustí-
veis simulados à rotação de 1600 rpm 
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parcela deste é composta por NOx térmico, ou seja, formado devido as altas tem-

peraturas no interior da câmara. 

 

 

 

Em termos de emissão de NOx, notou-se que no intervalo avaliado do en-

saio, as maiores emissões foram apresentadas pelo diesel de cana seguido pelo 

biodiesel de cana (Figura 51). Ao analisar a evolução da temperatura média simu-

lada no interior da câmara, constatou-se que o diesel de cana apresentou maiores 

temperaturas médias comparado ao biodiesel de cana (Figura 52). 
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Figura 50. Evolução da pressão no interior da câmara em função do ângulo de giro do vi-
rabrequim para os combustíveis simulados à rotação de 1600 rpm. 

Figura 51. Variação temporal da formação de NOx em ensaio de bancada dinamométrica 
para os combustíveis estudados à rotação de 1600 rpm - Fonte: Mahle (2012). 
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Então, a maior temperatura média simulada apresentada pelo diesel de ca-

na confirma a característica do ensaio, ou seja, maior emissão de NOx quando 

comparado ao biodiesel de cana. 

 

6.8.2. Regime de máxima potência 
 

A rotação de ocorrência do regime de máxima potência é, nominalmente, a 

2400 rpm, e ao analisar os dados experimentais (Figura 53) se verificou que o 

diesel de cana apresentou maior potência em relação ao biodiesel de cana. 
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Figura 52. Evolução da temperatura média na câmara em função do ângulo de giro do vi-
rabrequim para os combustíveis simulados à rotação de 1600 rpm. 

Figura 53. Variação temporal da potência em ensaio de bancada dinamométrica para os 
combustíveis estudados a rotação de 2400 rpm - Fonte: Mahle, (2012). 
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A liberação de calor simulada no regime de 2400 rpm foi superior para o 

biodiesel de cana (Figura 54) e, desta forma, a simulação superestimou a potên-

cia máxima produzida pelo mesmo que, nos ensaios, demonstrou ser o combustí-

vel que menos produziu trabalho mecânico. 

 

 

 

A pressão simulada (Figura 55) foi superior para o diesel de cana no perío-

do da combustão pré-misturada e logo ambos os biocombustíveis apresentaram 

pressões semelhantes e, assim, pode-se dizer que as simulações, novamente, 

superestimaram a variável para o biodiesel de cana e não apontaram a para a 

característica real ensaiada.  

Pela análise da temperatura média simulada (Figura 56), verificou-se que o 

diesel de cana apresentou temperaturas superiores ao biodiesel de cana, e assim, 

ao se analisar a emissão de NOx (Figura 57) medida em ensaio, verificou-se que 

as maiores emissões ocorreram para o diesel de cana e, dessa forma, a simula-

ção apontou para o comportamento real relatado no ensaio, ou seja, maiores 

temperaturas no interior da câmara tendem a formar maior parcela de NOx  
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Figura 54. Evolução da liberação de calor em função do ângulo de giro do virabrequim pa-
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Figura 55. Evolução da pressão no interior da câmara em função do ângulo de giro do vi-
rabrequim para os combustíveis simulados a rotação de 2400 rpm. 

Figura 56. Evolução da temperatura média no interior da câmara em função do ângulo de 
giro do virabrequim para os combustíveis simulados a rotação de 2400 rpm. 
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7. CONCLUSÕES 
 

Após a análise dos resultados obtidos, concluiu-se que o diesel simulado, 

assumido n-decano (C10H22), subestimou variáveis importantes como a pressão, 

temperaturas médias e máximas e calor liberado acumulado, e acredita-se que 

tais resultados são decorrentes das hipóteses simplificadoras adotadas para a 

condução das simulações. Além disso, os ensaios ETC analisaram o diesel co-

mum, que tem em sua composição uma fração volumétrica de biodiesel e, assim, 

um substituto mais próximo ao diesel comum brasileiro poderia apresentar resul-

tados mais próximos do real. Alguns autores utilizaram o C7H16 (n-heptano) e 

C10H22 (n-decano) para representar o diesel mineral, e reportaram significativa 

aproximação com dados experimentais e, assim, concluiu-se que o uso dessas 

espécies para substituir o diesel comum brasileiro não seria adequado. 

O atraso de ignição apresentou mudanças, em determinadas rotações, 

quando se alterou o combustível e, em uma análise preliminar, associou-se essas 

diferenças ao número de cetano. Contudo, verificou-se que os eventos preceden-

tes à combustão são governados pelas propriedades físicas conforme relatado 

por Ren et al. (2010) e, assim, concluiu-se que as propriedades físicas tem rele-

vante impacto no período de atraso de ignição. Além disso, as propriedades de 

estado do ar admitido e do combustível injetado alteram as condições no interior 

do cilindro na iminência da injeção. 

A título de enriquecimento da pesquisa, também se inferiu que as estraté-

gias de injeção simples e tripla utilizadas nas simulações demonstraram causar 

diferenças no comportamento do motor nos diversos regimes de rotação estuda-

dos, principalmente, pressão, temperatura média, temperatura máxima da com-

bustão e liberação de calor, indicando que o uso da injeção modulada provocou 

uma redução na temperatura média e elevou a pressão e a temperatura máxima 

da combustão na maioria dos regimes estudados. 

A modelagem de ruptura e formação do jato representou de forma clara o 

processo de evaporação do combustível líquido e formação da mistura reativa ar-

combustível e apontou que as propriedades físicas do combustível têm influência 

direta na dinâmica de formação da mistura ar-combustível, etapa anterior à com-

bustão e contabilizada no período de atraso de ignição. 
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Pela análise dos resultados de emissão extraídos do ensaio ETC e consi-

derando que a formação de poluentes nitrosos depende em partes da temperatu-

ra no interior da câmara de combustão, pode-se dizer que a temperatura média 

simulada pode indicar, em termos qualitativos, a formação do poluente NOx, ou 

seja, quando um biocombustível apresentou maior temperatura simulada em um 

dado regime, também apresentou maior formação do poluente. Dessa forma, infe-

riu-se que os biocombustíveis, em geral, foram bem representados pelas espécies 

substitutas escolhidas e, dessa forma, as simulações forneceram resultados quali-

tativamente condizentes com o comportamento real do motor operando com os 

mesmos. 

Em geral, a modelagem representou os fenômenos físicos envolvidos nos 

tempos da compressão e expansão de um MCI de ciclo Diesel, e concluiu-se que 

ela é uma alternativa aos ensaios experimentais e se mostra confiável e robusta, 

pois apresentou resultados condizentes com a realidade e permitiu a obtenção de 

informações de variáveis de difícil medição em ensaios experimentais comuns, 

como por exemplo, a distribuição espacial de espécies e temperatura no interior 

da câmara. 

 

7.1. Sugestões para trabalhos futuros 
 

Mediante os resultados obtidos e conclusão formada, sugere-se: 

 

 Encontrar uma espécie substituta que represente o diesel comum 

brasileiro adequadamente e verificar os resultados comparando-os 

aos dados do ensaio ETC; 

 Acoplar um mecanismo de reação ao modelo reativo para que haja a 

representação de espécies intermediárias aos produtos finais e, as-

sim, analisar a influência delas na formação dos poluentes; 

 Acoplar modelos para predição da formação de poluentes como MP, 

NOx e HC, e realizar posterior comparação com os dados obtidos no 

ensaio ETC; 

 Selecionar e testar outros modelos que representem os fenômenos 

físicos envolvidos nos tempos da compressão e admissão, e adicio-
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nar modelos que contemplem perdas, como por exemplo, calor 

transmitido pelas paredes e fuga da compressão pelos anéis dos 

pistões. 
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APÊNDICE A – PROPRIEDADES DOS COMBUSTÍVEIS 
 

 
Uni. Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 

  
Fórmula química 

 
C10H22 

1 
C15H32 

2 
C17H32O2 

3 

Número de cetano 
 

50 
1 

58,7 
2 

70 
3 

Temp. Referência K 298 298 298 

A/Cesteq. kgar/kgcomb 15,05 14,97 12,34 

Fator acêntrico 
 

- 0,685 
5 

0,753 
5 

Temperatura crítica K 603,6 
4 

708,8 
4 

841 
4 

Pressão crítica kPa 2003 
4 

1441 
4 

1320,4 
4 

Volume crítico m³/kg 0,624 
4
 0,858 

4 
0,992 

4 

     
Líquido 

    
Massa específica kg/m³ 730 

1 
771,5 

2 
872,8 

3 

Calor específico J/kg.K 2090 
1 

2212,5 
5 

1990,61 
5 

Viscosidade dinâmica kg/m.s 0,0024 
1 

0,00209 
2 

0.002903 
3 

Calor latente J/kg 277.000 
1 

225.130,65 
4 

233.021,64 
4 

Temperatura de vaporização K 341 
1 

378 
2 

420 
3 

Temperatura de ebulição K 447 
1 

522 
2 

669 
4 

Fração de volatilidade % 100
 

100
 

100
 

Difusão binária m²/s 3,79 x 10
-6

 
1
 9,514 x 10

-6 5
 8,93 x 10

-6 5 

Pressão de saturação de vapor Pa 1329 
1 

1935,73 
5 

1427,8 
5 

Tensão superficial N/m 0,026325 
1 

0,01978 
5 

0,03204 
5 

     
Vapor 

    
Condutividade Térmica W/m.K 0,0178 

1 
0,02050 

5 
0,02519 

5
 

Viscosidade dinâmica kg/m.s 7,0 x 10
-6

 
1 

7,3675 x 10
-6 5 

 9,698 x 10
-6 5 

Massa molecular kg/kmol 142,284 
1 

212,41
4 

268,43 
4 

Entalpia estado padrão J/kmol -2,4966x10
8
 
1 

-3.6877x10
8
 
4 

-5,2179x10
8
 
4 

Entropia estado padrão J/kmol.K 540.531 
1 

739.350 
6 

818.010
 6 

     
 
1 Banco de dados – ANSYS Fluent® 16.2 Acadêmico. 
2 Manual do Diesel de Cana Amirys.- (AMYRIS, 2012). 
3 Laudo de Laboratório – LS9 (Biodiesel de Cana). – (MAHLE, 2012). 
4 Chémeo: Ferramenta on-line de predição de propriedades químicas e físicas – 
(CHEMÉO, 2016) 
5  Correlações empíricas e modelos preditivos - (REID, 2001). 
6  Estimado de tabelas de hidrocarbonetos – (HEARING; DOMALSKI, 1988). 
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APÊNDICE B – COEFICIENTES ESTEQUIOMÉTRICOS E DE EXCESSO DE AR 
 
Diesel de Cana 

C 15 
H 32 
O 0 

Rotação (rpm) αexc aest m n p q 
1000 1,303 23 15 16 112,7 7,0 
1200 1,293 23 15 16 111,8 6,7 
1400 1,320 23 15 16 114,1 7,4 
1600 1,318 23 15 16 114,0 7,3 
1800 1,378 23 15 16 119,2 8,7 
2000 1,399 23 15 16 121,0 9,2 
2200 1,503 23 15 16 130,0 11,6 
2400 1,529 23 15 16 132,2 12,2 
2600 1,966 23 15 16 170,0 22,2 

 
Diesel 

C 10 
H 22 
O 0 

Rotação (rpm) αexc aest m n p q 
1000 1,249 15,5 10 11 72,8 3,9 
1200 1,240 15,5 10 11 72,2 3,7 
1400 1,263 15,5 10 11 73,6 4,1 
1600 1,259 15,5 10 11 73,4 4,0 
1800 1,308 15,5 10 11 76,2 4,8 
2000 1,338 15,5 10 11 78,0 5,2 
2200 1,434 15,5 10 11 83,6 6,7 
2400 1,455 15,5 10 11 84,8 7,1 
2600 1,864 15,5 10 11 108,6 13,4 

 
Biodiesel de Cana 

C 17 
H 32 
O 2 

Rotação (rpm) αexc aest m n p q 
1000 1,303 24 17 16 117,6 7,3 
1200 1,317 24 17 16 118,8 7,6 
1400 1,318 24 17 16 118,9 7,6 
1600 1,315 24 17 16 118,7 7,6 
1800 1,373 24 17 16 123,9 8,9 
2000 1,405 24 17 16 126,8 9,7 
2200 1,506 24 17 16 135,9 12,1 
2400 1,525 24 17 16 137,6 12,6 
2600 1,968 24 17 16 177,6 23,2 
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APÊNDICE C – CORRELAÇÕES EMPÍRICAS E MODELOS DE PREDIÇÃO DE 
PROPRIEDADES 

 
As correlações empíricas e os modelos preditivos para o cálculo de propri-

edades foram baseados em Reid (2001). 
 
1-) Difusão Binária (Dab) – Método de Fuller. 
 

��� =
�,����(�)�,��

�� ��
�
�� �(∑ � �)

�
�� �(∑ � � )

�
�� �
�      (C.1) 

 
Onde Dab é a difusão binária (cm²/s), T é a temperatura de referência (K) e 

P é a pressão de referência (bar). Os demais termos se definem como: 
 

� �� =
�

���
�

����
���

�

������
��

       (C.2) 

 
Onde MMar é a massa molecular do ar e MMcomb é a massa molecular do 

combustível. 
 
∑ � � = 19,70         (C.3) 
 
A espécie A nesta pesquisa sempre é o ar, e o valor acima é recomendado 

para o cálculo da difusão binária envolvendo a mesma. 
 
∑ � � = [(15,9�)+ (2,31�)+ (6,11�)]     (C.4) 
 
Onde MB é a espécie que se dispersará no ar durante o processo de inje-

ção, isto é, o combustível líquido. Assim, x é número de carbonos, y número de 
hidrogênios e z o número de oxigênios presentes na molécula da espécie substi-
tuta ao combustível real. 

 
2-) Pressão de saturação do vapor – Método de Lee-Kesler. 
 
������ = �(�)��� + �(�)�′���       (C.5) 

 
Onde é TBr é a temperatura de ebulição reduzida (adimensionalizada) e ω' 

é o fator acêntrico, Pvrp (bar) é a pressão de vaporização reduzida (adimensionali-
zada). 

 

��� =
��

��
         (C.6) 

���� =
���

��
         (C.7) 

 
Onde Tc é temperatura crítica (K), Pc é a pressão crítica (bar), Tb é a tempe-

ratura de ebulição (K) e Pvp é a pressão de saturação do vapor (bar). 
 

�(�) =
��,��������,�������,���,�������,���,�������

�
    (C.8) 
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�(�) =
��,��������,�������,���,�������,���,������

�
    (C.9) 

 
Onde τ é um adimensional provindo de TBr. 
 
�= (1− ���)         (C.10) 
 
3-) Tensão superficial – Correlação de Brock e Bird. 
 

�

��

�
�� ��

�
��
= (0,132�� − 0,279)(1− ��)

��
��      (C.11) 

 
Onde σ é a tensão superficial (dyn/cm), Pc é a pressão crítica (bar), Tc é a 

temperatura crítica (K) e Tr é a temperatura adimensionalizada do líquido. 
 

�� =
�

��
          (C.14) 

�� = 0,9076�1 +
��� 	��	�

��
�,�����

�

�����
�      (C.13) 

��� =
��

��
         (C.12) 

 
Onde TBr é a temperatura de vaporização adimensionalizada. 
 
4-) Viscosidade dinâmica do gás – Correlação de Cheng et al. 
 

� = 40,785
��(�� ������ )

�
��

��

�
�� � �

       (C.13) 

 
Onde η é a viscosidade dinâmica (µP), MMcomb é a massa molecular do 

combustível, TB é a temperatura de vaporização (K) e Vc é o volume crítico 
(cm³/mol). Os demais termos se definem como: 

 
�� = 1− (0,2756�′)        (C.14) 
Ω� =

�1,16145�∗��,������+ 0,52487(exp(−0,77320�∗))+ 2,16178(exp(−2,43787�∗)) 
           (C.15) 

�∗ = 1,2593���         (C.16) 

��� =
��

��
         (C.17) 

 
Onde ω' é o fator acêntrico, T* é a temperatura de ebulição adimensionali-

zada corrigida TBr. 
 
5-) Condutividade térmica do gás – Correlação de Chung et al. 
 
���� ����

���
=

�,���

�� �⁄
        (C.18) 
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Onde λ' é a condutividade térmica (W/m.K), η é a viscosidade dinâmica do 
gás (kg/m.s), cv é o calor específico do gás a volume constante e MMcomb é a mas-
sa molar combustível (g/kmol) e R é a constante universal dos gases (J/kg.K). Os 
demais termos se definem como: 

 

� = 1+ � �
�,�����,��������,������,�����

�,���������,�����
�     (C.19) 

� = �
��

�
�−

�

�
         (C.20) 

� = 0,7862− 0,7109�′+ 1,3168���     (C.21) 

� = 2+ 10,5��
�        (C.22) 

�� =
�
��
�          (C.23) 

 
Onde ω' é o fator acêntrico, T é a temperatura do gás (K), Tc é a temperatu-

ra crítica (K) e Tr é a temperatura adimensionalizada do gás. 
 
6-) Calor específico de líquido e entropia padrão de formação de gás – Mé-

todo de Benson. 
 
O método de Benson estima a propriedade de uma substância por meio 

das contribuições individuais de cada grupo que compõe a molécula da substân-
cia de interesse. Como Reid (2001) disponibiliza uma tabela com os calores es-
pecíficos já estimados foi assumido que o calor específico do farnesano (C15H32) 
fosse aproximado ao calor específico do pentadecano (C15H32) e o calor específi-
co do Biodiesel de Cana (C17H32O2) fosse aproximado ao calor específico do hep-
tadecano (C17H36), que apesar da diferença estrutural, apresentava massa molar 
próxima ao biodiesel de cana. Para a estimativa da entropia padrão de gás foi 
assumida a mesma premissa, contudo os dados foram retirados dos trabalhos de 
Hearing e Domalski (1988). 
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APÊNDICE D – DADOS DE ENTRADA PARA O SET-UP DAS SIMULAÇÕES 
 

Diesel de Cana 
 
Rotação (rpm) Torque (N.m) Potência (kW) mcomb(kg/h) patm(Pa) mar(kg/h) mexaus(kg/h) tadm-ar(K) tcomb(K) texaus(K) padm(Pa) A/Creal Φ Swirl Ratio 

      
1000 767 80 16,3 92447 318,0 334,3 305 321 887 144372 19,5 0,77 1,64 
1200 846 106 21,2 92437 409,2 430,4 306 321 887 197013 19,3 0,77 1,44 
1400 859 125 24,4 92440 481,5 505,9 306 323 881 234497 19,8 0,76 1,30 
1600 865 145 29,1 92440 574,3 603,3 307 326 906 265127 19,7 0,76 1,23 
1800 831 152 31,0 92437 639,2 670,2 307 327 911 266754 20,6 0,73 1,25 
2000 733 154 32,5 92433 679,6 712,1 308 329 915 256836 20,9 0,71 1,19 
2200 684 158 32,9 92433 739,7 772,6 308 330 898 236647 22,5 0,67 1,25 
2400 674 169 36,5 92427 834,5 871,0 309 330 937 216653 22,9 0,65 1,38 
2600 354 96 23,0 92423 677,1 700,1 308 332 769 184192 29,4 0,51 1,14 

 
  Simples Tripla 
    Pré Principal Pós 

Rotação (rpm) vcomb 
1
 (kg/s) minj (mg) vcomb 

1
 (kg/s) minj (mg) vcomb 

1
 (kg/s) minj (mg) vcomb 

1
 (kg/s) minj (mg) 

      
1000 0,0045287 15,10 0,0159837 4,53 0,0115626 9,06 0,00452870 1,51 
1200 0,0058750 16,32 0,0207353 4,90 0,0150000 9,79 0,00587500 1,63 
1400 0,0067694 16,29 0,0238922 4,89 0,0172837 9,78 0,00676944 1,63 
1600 0,0080852 16,84 0,0285359 5,05 0,0206430 10,11 0,00808519 1,68 
1800 0,0086074 16,40 0,0303791 4,92 0,0219764 9,84 0,00860741 1,64 
2000 0,0090157 15,03 0,0318203 4,51 0,0230189 9,02 0,00901574 1,50 
2200 0,0091324 13,84 0,0322320 4,15 0,0233168 8,30 0,00913241 1,38 
2400 0,0101269 14,07 0,0357418 4,22 0,0258558 8,44 0,01012685 1,41 
2600 0,0063898 8,19 0,0225523 2,46 0,0163144 4,92 0,00638981 0,82 

 
¹ Vazão de combustível em cada furo do bico injetor  
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Diesel 
 
Rotação (rpm) Torque (N.m) Potência (kW) mcomb(kg/h) patm(Pa) mar(kg/h) mexaus(kg/h) tadm-ar(K) tcomb(K) texaus(K) padm(Pa) A/Creal Φ Swirl Ratio 

    
1000 780 82 17,0 92210 320,3 337,4 307 319 829 141379 18,8 0,801 1,60 
1200 865 109 22,3 92207 416,5 438,9 307 320 830 188980 18,7 0,807 1,44 
1400 882 128 25,9 92207 493,1 519,0 307 322 823 221019 19,0 0,792 1,33 
1600 882 148 30,8 92197 583,6 614,4 307 325 855 251703 18,9 0,794 1,24 
1800 848 155 32,9 92197 647,3 680,2 308 327 861 253995 19,7 0,764 1,25 
2000 748 157 34,2 92200 689,5 723,7 308 328 864 251689 20,1 0,747 1,17 
2200 697 161 34,7 92200 747,9 782,6 308 330 847 231291 21,6 0,697 1,23 
2400 685 172 38,5 92197 843,2 881,7 308 331 888 212091 21,9 0,687 1,36 
2600 366 100 24,5 92197 688,4 712,9 308 334 717 179049 28,1 0,536 1,15 

 
 

  Simples Tripla 
  Pré Principal Pós 

Rotação (rpm) vcomb 
1
 (kg/s) minj (mg) vcomb 

1
 (kg/s) minj (mg) vcomb 

1
 (kg/s) minj (mg) vcomb 

1
 (kg/s) minj (mg) 

    
1000 0,0047352 15,78 0,0167124 4,74 0,0120898 9,47 0,00473519 1,58 
1200 0,0062019 17,23 0,0218889 5,17 0,0158345 10,34 0,00620185 1,72 
1400 0,0072065 17,34 0,0254346 5,20 0,0183995 10,41 0,00720648 1,73 
1600 0,0085565 17,83 0,0301993 5,35 0,0218463 10,70 0,00855648 1,78 
1800 0,0091343 17,40 0,0322386 5,22 0,0233215 10,44 0,00913426 1,74 
2000 0,0095074 15,85 0,0335556 4,75 0,0242742 9,51 0,00950741 1,58 
2200 0,0096278 14,59 0,0339804 4,38 0,0245816 8,75 0,00962778 1,46 
2400 0,0106935 14,85 0,0377418 4,46 0,0273026 8,91 0,01069352 1,49 
2600 0,0068157 8,74 0,0240556 2,62 0,0174019 5,24 0,00681574 0,87 

 
¹ Vazão de combustível em cada furo do bico injetor 
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Biodiesel de Cana  
 
Rotação (rpm) Torque (N.m) Potência (kW) mcomb(kg/h) patm(Pa) mar(kg/h) mexaus(kg/h) tadm-ar(K) tcomb(K) texaus(K) padm(Pa) A/Creal Φ Swirl Ratio 

    
1000 673 70 17,3 92285 278,0 295,4 307 322 871 121276 16,1 0,77 1,62 
1200 702 88 21,4 92270 347,2 369,6 307 323 855 156115 16,3 0,76 1,45 
1400 760 110 26,2 92290 426,8 453,0 307 323 861 200258 16,3 0,76 1,31 
1600 766 128 31,3 92285 507,4 538,7 307 326 870 247693 16,2 0,76 1,16 
1800 738 135 33,5 92280 567,8 601,3 307 327 862 267536 16,9 0,73 1,12 
2000 650 136 34,9 92280 605,8 640,8 307 329 864 257382 17,3 0,71 1,07 
2200 605 139 35,5 92280 658,8 694,3 307 329 849 237325 18,6 0,66 1,12 
2400 595 150 39,5 92285 742,3 781,7 307 330 884 217508 18,8 0,66 1,23 
2600 303 83 24,9 92280 605,0 629,9 307 331 730 178054 24,3 0,51 1,05 

 
 

 
Simples Tripla 

Pré Principal Pós 
Rotação (rpm) vcomb 1 (kg/s) minj (mg) vcomb 1 (kg/s) minj (mg) vcomb 1 (kg/s) minj (mg) vcomb 1 (kg/s) minj (mg) 

1000 0,0048042 16,01 0,0169559 4,80 0,0122660 9,61 0,004804167 1,60 
1200 0,0059347 16,49 0,0209461 4,95 0,0151525 9,89 0,005934722 1,65 
1400 0,0072889 17,54 0,0257255 5,26 0,0186099 10,53 0,007288889 1,75 
1600 0,0086847 18,09 0,0306520 5,43 0,0221738 10,86 0,008684722 1,81 
1800 0,0093111 17,74 0,0328627 5,32 0,0237730 10,64 0,009311111 1,77 
2000 0,0097069 16,18 0,0342598 4,85 0,0247837 9,71 0,009706944 1,62 
2200 0,0098486 14,92 0,0347598 4,48 0,0251454 8,95 0,009848611 1,49 
2400 0,0109583 15,22 0,0386765 4,57 0,0279787 9,13 0,010958333 1,52 
2600 0,0069194 8,87 0,0244216 2,66 0,0176667 5,32 0,006919444 0,89 

 
¹ Vazão de combustível em cada furo do bico injetor 
  



115 
 

APÊNDICE E – COMPILAÇÃO DOS TRABALHOS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Autor Código Combustível Turbulência 
Interação de 

espécies 
Ruptura do 

Spray 
Atraso de 
Ignição 

Pressão Temperatura TLC Poluentes 

Kongre et al. 
(2010) 

Fluent Diesel RNG k-ε Model 
Species 

Transport 
Model 

TAB Model ND Sim Não Sim Não 

Rocha (2010) KIVA-3 
Diesel, Bio-

diesel  
RNG k-ε Model 

Finite Rate 
Reaction 

KH-RT Model 
Shell Multi-
Step Model 

Sim Sim Sim Sim 

Ren et al. 
(2010) 

Converge Biodiesel RNG k-ε Model ND KH-RT Model 
Mecanismo de 

reação 
Sim Não Sim Sim 

Krishnan et al. 
(2012) 

Converge 
Diesel, Bio-

diesel 
RNG k-ε Model SAGE Model KH-RT Model ND Sim Sim Sim Sim 

Ng et al. 
(2012) 

Fluent 
Diesel, Bio-

diesel 
RNG k-ε Model 

Diesel Unste-
ady Laminar 

Flamelet 
Wave Model 

Mecanismo de 
reação 

Sim Sim Não Sim 

Yang et al. 
(2013) 

KIVA-4 Biodiesel RNG k-ε Model ND KH-RT Model ND Sim Sim Sim Sim 

Wei et al.. 
(2013) 

AVL-Fire Diesel k-ε-f Model EBU Model Wave Model ND Sim Sim Sim Sim 

Belal et at. 
(2013) 

Fluent Diesel 
Standard k-ε 

Model 
Eddy Dissipa-

tion Model 
TAB Model 

Hardenburg 
Model 

Sim Sim Sim Sim 

An et al. 
(2014) 

KIVA-4 
Diesel, Bio-

diesel 
ND ND ND ND Sim Sim Não Sim 

Karunanidhi 
et al. (20 

Fluent Diesel 
Standard k-ε 

Model 
ND ND ND Sim Sim Não Sim 

Delgado et al. 
(2014) 

Open Foam Diesel 
Standard k-ε 

Model 
ND ND ND Sim Sim Sim Não 

Morse (2014) Fluent 
Diesel, Bio-

diesel 
Standard k-ε 

Model 
ND KH-RT Model ND Sim Sim Sim Sim 

Indrodia et al. 
(2014) 

Fluent Diesel RNG k-ε Model 
Species 

Transport 
Model 

ND ND Não Não Não Sim 

Maghbouli et 
al. (2014) 

KIVA-4 Biodiesel ND ND KH-RT Model ND Sim Sim Sim Sim 

Petranovic et 
al. (2014) 

AVL-Fire Diesel k-zeta-ε Model 
Coherent 

Flame Com-
bustion Model 

Wave Model ND Sim Sim Não Sim 

Govindan et 
al. (2014) 

Fluent 
Diesel, Bio-

diesel 
Standard k-ε 

Model 
Eddy Dissipa-

tion Model 
Wave Model 

Hardenburg 
Model 

Sim Sim Sim Não 

Yang et al. 
(2015) 

KIVA-4 
Biodiesel, 
Metanol 

RNG k-ε Model ND KH-RT Model ND Sim Não Sim Sim 
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Autor Código Combustível Turbulência 
Interação de 

espécies 
Ruptura do 

Spray 
Atraso de 
Ignição 

Pressão Temperatura TLC Poluentes 

Kolhe et al. 
(2015) 

Fluent 
Diesel, Bio-

diesel 
RNG k-ε Model 

Eddy Dissipa-
tion Model 

TAB Model 
Hardenburg 

Model 
Sim Sim Sim Não 

Wang et al. 
(2015) 

AVL-Fire Diesel k-zeta-ε Model ND Wave Model ND Sim Sim Sim Sim 

Rasul et al. 
(2015) 

AVL-Fire 
Diesel, Bio-

diesel 
Standard k-ε 

Model 
ND ND ND Não Sim Não Sim 

Yang et al. 
(2015) 

KIVA-4 
Biodiesel, 

Uréia 
RNG k-ε Model ND KH-RT Model ND Sim Não Sim Sim 

Soni e Gupta 
(2015) 

AVL-Fire Diesel, Água k-zeta-ε Model 
ECFM-3Z 

Model 
Wave Model ND Sim Sim Sim Sim 

 
ND: Não disponível. 
TLC: Taxa de liberação de calor. 
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APENDICE F - ANÁLISE DA CORRELAÇÃO LINEAR ENTRE TEXAUS E TAAVE 
 

 Para analisar a correlação entre as variáveis Texaus e TAAVE, para cada 
combustível, assumiu-se que essas variáveis seriam vetores, com nove compo-
nentes, descritos da seguinte forma: 
 

��⃗���� = (��,��,��,…,��)        (F.1) 

��⃗����� = (��,��,��,…,��)        (F.2) 
 
 O produto escalar entre os vetores retorna um escalar e pode ser expresso 
da seguinte forma: 
 

��⃗����.��⃗����� = ∑ ���� = (����)+⋯+ (����)
�
���      (F.3) 

 
 A norma do vetor é um escalar que remete a intensidade ou "tamanho" do 
mesmo e pode ser calculada pela seguinte expressão: 
 

���⃗������ = ���
� + ��

� + ⋯+ ��
�       (F.4) 

���⃗����� = ���
� + ��

� + ⋯+ ��
�       (F.5) 

 
 Para avaliar a correlação de linearidade entre dois vetores pode aplicar a 
Lei dos Cossenos, que retorna o ângulo entre ambos e, assim, permite avaliar se 
ele são coincidentes, ortogonais ou contrários. A Lei dos Cossenos é expressa 
pela por: 
 

���⃗������
�
+���⃗�����

�
− 2���⃗������.���⃗�����.cos� =	���⃗����� − ��⃗�����

�
  (F.6) 

 
 Simplificando a expressão acima tem-se: 
 

cos � =	
��⃗�����.��⃗ ����

���⃗������.���⃗ �����
        (F.7) 

 
 Logo, tem-se: 
 

cos � =	
∑ �����(����)�⋯�(����)
�
���

���
����

��⋯���
�.���

����
��⋯���

�
       (F.8) 

 
 
 Quando cos β igual à 1 indica coincidência dos vetores, para vetores orto-
gonais é igual à 0 e para vetores opostos vale -1. Assim, podemos avaliar se duas 
variáveis, assumidas como vetores, podem ser coincidentes ou não. No caso da 
correlação das variáveis Texaus e TAAVE, assumidas como vetores, pode-se inferir 
se são coincidentes ou não. A Tabela G.1 exibe o resultado da análise de correla-
ção linear entre as variáveis supracitadas, para todos os combustíveis simulados. 
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Tabela G.1. Valores de TAAVE e Texaus para os combustíveis estudados e a análise de correlação 
linear pela Lei dos Cossenos. 

  Diesel Diesel de Cana Biodiesel de Cana 
Rotação TAAVE Texaus TAAVE Texaus TAAVE Texaus 
  T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) T (K) 
                    

1000 a1 1171 b1 829 a1 1164 b1 887 a1 1145 b1 871 
1200 a2 1117 b2 830 a2 1101 b2 887 a2 1080 b2 855 
1400 a3 1069 b3 823 a3 1021 b3 881 a3 1032 b3 861 
1600 a4 1035 b4 855 a4 996 b4 906 a4 970 b4 870 
1800 a5 1027 b5 861 a5 978 b5 911 a5 932 b5 862 
2000 a6 986 b6 864 a6 951 b6 915 a6 900 b6 864 
2200 a7 975 b7 847 a7 951 b7 898 a7 888 b7 849 
2400 a8 972 b8 888 a8 945 b8 937 a8 932 b8 884 
2600 a9 798 b9 717 a9 757 b9 769 a9 725 b9 730 

 
      

cos β 0,9964 0,9958 0,9958 

 
      

 
 Pela análise de correlação linear, via Lei dos Cossenos, inferiu-se que as 
variáveis Texaus e TAAVE são coincidentes para todos os combustíveis estudados e, 
assim, pode-se dizer que matematicamente as duas variáveis são coincidentes. 
Contudo, deve-se atentar que são variáveis físicas e que devem também ser dis-
cutidas do ponto de vista do fenômeno que representam. 
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ANEXO A – CARACTERÍSTICA EXTERIOR DE VELOCIDADES DO MOTOR 
MAN D0834 OBTIDA POR ENSAIO EM BANCADA DINAMOMÉTRICA 

 

Torque: 
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