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Resumo 
O setor de transportes em todo o mundo é responsável por um alto consumo de energia a 

partir de fontes primárias e, consequentemente, por grande parte das emissões antrópicas de 

gases causadores do efeito estufa. Com a mudança de paradigma generalizada em relação 

à consciência ambiental, vários países vêm se focando neste setor para mitigar estes referidos 

impactos, criando políticas para banir o uso de combustíveis fósseis e para substituí-los por 

combustíveis derivados da biomassa. Outra estratégia viável para mitigar os impactos 

ambientais dos motores é melhorar a forma como eles utilizam a energia do combustível, ou 

seja, melhorar suas eficiências de conversão térmicas desenvolvendo novas arquiteturas não-

convencionais. Uma destas arquiteturas que já foi proposta anteriormente é o motor de 

combustão interna de ciclo-dividido (MCICD), que divide os quatro estágios do motor 

convencional entre dois cilindros: um compressor e um expansor. Hipotetiza-se que este 

motor pode obter altas eficiências de conversão térmica e baixas emissões de NOx. Assim, o 

objetivo deste trabalho é executar um estudo numérico 1-D de um motor convencional 

convertido para operar como um MCICD para testar estas hipóteses em um sistema viável e 

realista. Para tal, um motor convencional alimentado por etanol hidratado foi modelado 

baseado em dados de testes experimentais de outro autor. Então, ele foi convertido para 

operar como um MCICD, que foi dimensionado em termos de parâmetros de abertura de 

válvulas e de combustão. Uma versão deste motor com downsizing dos compressores 

também foi simulada e verificou-se que isto resultou em eficiência de conversão térmica 

ligeiramente maior comparado à geometria inalterada. Por causa disto, o MCICD com 

downsizing foi simulado usando dois combustíveis diferentes: etanol hidratado (H100) e uma 

mistura indoleno-etanol (H85). Os resultados numéricos foram comparados com os resultados 

dos testes experimentais do motor convencional. Comprovou-se que o MCICD alimentado por 

H100 teve significativas diminuições de eficiência volumétrica, potência, torque e eficiência de 

conversão térmica e maior consumo específico de combustível ao freio, apesar do notável 

menor consumo de combustível, comparado à arquitetura convencional. Isto foi atribuído 

principalmente ao menor número de cilindros do motor convertido, ao alto consumo de 

trabalho nos compressores e ao ponto de ignição extremamente retardado de um MCICD. 

Operando com o H85, o consumo de combustível foi notavelmente menor devido à menor 

eficiência volumétrica e às propriedades do combustível, o que levou a eficiência de 

conversão térmica e consumo específico de combustível comparáveis em relação ao MCI 

convencional. Ambos os combustíveis causaram emissões de NO significativamente menores 

devido ao menor número de cilindros de potência e à menor concentração média das espécies 

O e OH nos cilindros. Desta forma, atesta-se que o MCICD poderia trabalhar como um modo 

de operação em MCIs convencionais, levando à economia de combustível e baixas emissões 

à baixas cargas. 

Palavras-chave: Motor de Ciclo-Dividido. Etanol. Simulação de motores. Energia. 



 

Abstract 

The transport sector in the whole world is responsible for a high energy consumption from 

primary energy sources and, consequently, for a huge participation in the anthropogenic 

emissions of greenhouse gases. With the general paradigm shift in relation to the 

environmental awareness, many countries are focusing on this sector to mitigate these 

impacts, by adopting policies to ban the use of fossil fuels and to substitute them by biomass-

derived fuels. Another feasible strategy to mitigate the environmental impacts from engines is 

to improve the way they use the fuel energy, i.e., improve their thermal conversion efficiencies 

by developing new non-conventional architectures. One such architecture that has already 

been proposed is the Split-Cycle ICE (SCICE), which splits the four strokes of the conventional 

engine into two different cylinders: a compressor and an expander. It is hypothesized that this 

engine can achieve high thermal conversion efficiencies and low NOx emissions. Thus, the 

objective of this work is to execute a 1-D numerical study of a conventional engine converted 

to operate as an SCICE to test these hypotheses on a feasible realistic system. For this, a 

hydrous ethanol-fueled conventional engine was modeled based on data from experimental 

tests from another author. Then, it was converted to operate as an SCICE, which was 

dimensioned in terms of valve opening and combustion parameters. A version of this engine 

with downsized compressors was also simulated and it was found that this resulted in slightly 

higher thermal conversion efficiency compared to the unaltered geometry. Because of this, the 

downsized SCICE was then simulated using two different fuels: hydrous ethanol (H100) and 

an indolene-ethanol blend (H85). The numerical results were compared to the results of the 

conventional engine experimental tests. It was found that the SCICE fueled by H100 had 

significantly lower volumetric efficiency, power, torque and thermal conversion efficiency and 

higher brake specific fuel consumption, despite the notable lower fuel consumption, compared 

to the conventional architecture. This was attributed mainly to the lower number of power 

cylinders in the converted engine, the high work consumption in the compressors and the 

extremely delayed ignition point of the SCICE. When fueled by H85, the fuel consumption was 

notably lower both due to the lower volumetric efficiency and the fuel properties, which led to 

comparable thermal conversion efficiency and brake specific fuel consumption in relation to 

the conventional ICE. Both fuels caused significantly lower NO emissions due to the lower 

number of power cylinders and a lower average concentration of O and OH species in the 

cylinders. This way, it is stated that the SCICD could work as a mode of operation of 

conventional ICEs, leading to fuel savings and low emissions at low loads. 

Keywords: Split-Cycle Engine. Ethanol. Engine simulation. Energy. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A inércia do mercado consumidor de produtos propulsionados por motores de 

combustão interna é uma das causas da extensa aplicação de sistemas inerentemente 

ineficientes, como é o caso do ciclo Otto convencional. Segundo Damiani, Repetto e Prato 

(2014, p. 252) “transportes absorvem cerca de 1/5 do consumo de energia global, dos quais 

cerca de 80% são imputáveis aos veículos rodoviários”. Como consequência destes fatores, 

este setor é um dos principais responsáveis pela degradação dos índices de qualidade do ar 

no mundo.  

O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, do inglês 

Intergovernamental Panel on Climate Change) aponta que emissões antrópicas totais de 

gases de efeito estufa aumentaram em média 1,0 GtCO2-eq1 por ano entre 2000 e 2010, taxa 

duas vezes e meia maior que a média de crescimento no período de 1970 a 2000. Em 2010, 

o setor de transportes contribuiu com 14% das emissões antrópicas diretas totais de gases 

de efeito estufa por setor econômico (EDENHOFER et al., 2014). Em 2011, em relação a 

1750, estas condições foram responsáveis por um forçamento radiativo antrópico2 total de 2,3 

W/m², na faixa de incerteza de 1,1 a 3,3 W/m² (IPCC, 2014). 

A Empresa de Pesquisa Energética (2016) reporta o balanço de energia nacional 

referente ao ano de 2015, fazendo uma análise do consumo final de energia por diversos 

setores da economia brasileira. Segundo o relatório, o setor de transporte rodoviário foi 

responsável por 31,8% do consumo final energético total, valor inferior apenas ao 

demonstrado pelo setor industrial.  

                                                
1 Unidade comum de medição de emissões de gases do efeito estufa equivalentes, em termos 

de potencial de aquecimento global, à emissão de CO2. 

2 Segundo o IPCC (2014), o forçamento radiativo mede a perturbação de energia na Terra como 

sistema, causada por agentes físicos. Forçamentos radiativos maiores que zero levam ao aquecimento 

das regiões próximas à superfície. 
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Em 2012, entre os cinco setores da economia considerados significativos para a 

estimativa de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, estima-se que o setor da energia 

foi responsável por 37% das emissões totais de CO2 equivalente, dos quais 96% são 

atribuídos à queima de combustíveis. Estima-se ainda que, no mesmo ano, o subsetor de 

transportes rodoviários contribuiu com 43,6% das emissões totais de CO2 por queima de 

combustíveis fósseis (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014). 

Para que este cenário seja mitigado, o poder executivo brasileiro instituiu a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) por meio da Lei n° 12.187/2009 (BRASIL, 2009), 

que assume o compromisso nacional voluntário de reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020, obedecendo 

acordos firmados na COP 21 (conferência do clima da Organização das Nações Unidas).  

Por influenciar tanto o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa, 

muitas ações de mitigação devem ser focadas no setor de transportes rodoviários para que 

esta meta seja atingida. Desta forma, aprimoramentos nos conjuntos de potência de veículos 

rodoviários visando o aumento de eficiência global e a redução das emissões de gases 

poluentes devem ser encarados como estratégias para dirimir progressivamente os impactos 

ambientais de origem antrópica. 

Como fatores indispensáveis nos processos de geração de energia por combustão e 

por representarem um setor econômico estratégico nas relações de políticas externas, os 

combustíveis são frequentemente protagonistas das ações que visam o desenvolvimento 

sustentável em todo o mundo. Neste cenário, o Brasil é um dos países pioneiros, 

apresentando em sua história três marcos destacáveis a favor da potencialização de 

biocombustíveis, especificamente o etanol, dentro do setor energético. Na Figura 1.1, é 

possível identificar a flutuação, devido a estes marcos, nas vendas de automóveis por tipo de 

combustível, respectivamente. 

O primeiro marco é o decreto nº 19.717, de 20 de fevereiro de 1931 (atualmente 

revogado), previa que o importador de combustíveis deveria adquirir etanol anidro de 

procedência nacional para misturá-lo, em uma proporção mínima de 5%, ao volume de 
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gasolina comercializada (BRASIL, 1931). O decreto continha diversas outras medidas criadas 

pelo Governo Provisório de Getúlio Vargas para intervir no mercado a favor das indústrias 

envolvidas na cadeia de produção do etanol anidro nacional. 

 

Figura 1.1 – Licenciamento de veículos por tipo de combustível no período de 1979-2015. 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (2016). 

Esta intervenção culminou na criação do Instituto de Açúcar e do Álcool (IAA), ponto em 

que “a intervenção estatal na agroindústria do açúcar tornou-se permanente e sistemática” 

(LAMARÃO, 2010, p. 43). No entanto, estas medidas não mudaram o cenário de alta demanda 

interna pela importação de combustíveis fósseis, deixando o país dependente do volátil 

mercado de óleo cru.  

Em 1973, o petróleo representava 46% da oferta interna de energia em tonelada 

equivalente de petróleo no Brasil e a dependência externa de energia gerada a partir de 

derivados deste óleo era de aproximadamente 77% do volume consumido no país (EMPRESA 

DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). Neste mesmo ano, ocorreu o primeiro choque do 

petróleo, como consequência de deliberações dos países membros da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que causaram diminuição na oferta de óleo cru. 

Com isto, surgiu a necessidade, pelos países importadores do produto, da criação de políticas 
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para diminuir a dependência externa de petróleo. 

Assim, instituiu-se no Brasil, em 1975, o segundo importante marco favorável aos 

biocombustíveis: o Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), com o objetivo de aumentar a 

produção agrícola de matérias-primas do etanol, modernizar e ampliar destilarias existentes 

e instalar novas usinas, diminuindo a demanda por combustíveis importados (BRASIL, 1975).  

Tal programa realizou revoluções relevantes em relação à geração de energia no setor 

de transportes a partir de biocombustíveis: 

 incentivo e priorização da produção de etanol hidratado para substituir 

integralmente a gasolina em motores de combustão interna do ciclo Otto;  

 aumento, para 20%, da proporção obrigatória de etanol misturado à gasolina;  

 estabelecimento de políticas para incentivar a disseminação de veículos à etanol 

na frota nacional (MICHELLON; SANTOS; JULIANO, 2008);  

 desenvolvimento de tecnologias para adaptação dos motores de combustão 

interna ciclo Otto à operação com etanol hidratado puro; 

 domínio do mercado automotivo pelos carros movidos a etanol hidratado puro – 

96,0% dos automóveis licenciados no Brasil em 1985 eram movidos a etanol, 

contra 0,27% em 1979 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2016); 

 reduções de 70 a 80% na emissão de chumbo, de 57% na emissão de monóxido 

de carbono e 64% na emissão de hidrocarbonetos, entre 1978 e 1983 (TÁVORA, 

2011). 

Porém, antes que os automóveis movidos a etanol atingissem a fase de maturidade 

como produtos, o ProÁlcool sofreu sua derrocada em função do contrachoque do petróleo1 

em 1986. Távora (2011), Farina, Rodrigues e Sousa (2013) e Stattman, Hospes e Mol (2013) 

                                                
1 Queda dos preços do petróleo no mercado internacional de US$ 30 para US$ 15 em valores 

correntes (FARINA; RODRIGUES; SOUSA, 2013). 
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listam outros motivos de ordem política e econômica que também levaram à 

desregulamentação do setor sucroalcooleiro. Em 1990 o IAA foi extinto e em 1998 foi liberado 

o controle sobre os preços do etanol hidratado. A queda nas vendas de carros movidos a 

etanol devido a estas mudanças fica clara na Figura 1.1.  

O terceiro marco ocorreu em 2003 e foi motivado por uma inovação tecnológica nacional 

essencial para o ressurgimento do etanol no mercado de combustíveis automotivos. Neste 

ano, foram introduzidos no mercado brasileiro os primeiros carros com a tecnologia flex fuel, 

que podem operar com etanol, gasolina ou a mistura destes em qualquer proporção. 

Como destacado por Dal Bem (2008, p. 33): 

Vários são os fatores que levam uma região ou um país a dispor de uma ou 
mais opção energética para veículos. Podem-se citar questões ambientais, 
disponibilidade e afinidade tecnológica, incentivos fiscais, legislação, 
facilidades ligadas ao suprimento de uma determinada fonte de energia, 
fatores derivados da logística da distribuição da própria energia, fatores 
técnicos vinculados ao desempenho e à aplicação do veículo, entre outros. 

Com a opção de escolher entre dois combustíveis e suas misturas de acordo com estes 

fatores, os automóveis popularmente conhecidos como flex se tornaram comercialmente 

atrativos. Estes produtos dominam o mercado automotivo nacional desde 2005 (Figura 1.1) 

e, em 2015, as vendas de veículos flex fuel (FFVs, do inglês Flex Fuel Vehicles) atingiram 

93,6% das vendas totais de automóveis (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2016).  

Atribui-se a esta tecnologia o relevante aumento de demanda por etanol hidratado 

observado a partir de 2003, pois ela possibilitou parcialmente o alinhamento entre as 

estratégias do setor energético e as crescentes políticas ambientais. De acordo com Giersdorf 

(2013), em 2009 o etanol de cana-de-açúcar já havia substituído 39% da demanda de gasolina 

por automóveis leves no Brasil. Em 2015, o etanol representou 18,4% do consumo total de 

combustíveis pelo setor de transportes nacional (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 

2016), caracterizando-se como o combustível alternativo mais importante do país. Giersdorf 

(2013) revela que tamanha demanda provocou, desde o início do ProÁlcool, o aumento em 

duas vezes da quantidade de etanol produzido por hectare de cultivo de cana-de-açúcar, que, 
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por sua vez, aumentou em sete vezes.  

Em estudo sobre o panorama e as perspectivas do setor sucroenergético brasileiro, 

Garcia, Lima e Vieira (2015) destacam que o etanol brasileiro possui elevada produtividade e 

balanço energético superior ao etanol produzido a partir de milho nos Estados Unidos da 

América (EUA), garantindo a competitividade do produto no mercado internacional. Aliados à 

consolidação do etanol combustível no mercado brasileiro, estas razões motivam expressivos 

investimentos de capital externo neste setor. Os autores mostram ainda que, apesar de uma 

estagnação no ritmo de crescimento da indústria sucroenergética resultante da crise mundial 

de 2008, não houve grande impacto sobre a entrada de capital externo nesta área e, no 

período recente, testemunhou-se aceleração nos investimentos em novas tecnologias 

relacionadas ao uso da cana-de-açúcar. 

La Rovere, Pereira e Simões (2011) reforçam a importância da produção de 

biocombustíveis para a segurança energética, a economia de divisas e a geração local de 

empregos em um país.  

Além de todas estas questões econômicas e políticas, o consumo de etanol apresenta 

vantagens oportunas na prevenção de emissões de gases do efeito estufa. De acordo com 

Macedo, Seabra e Silva (2008), o uso da mistura gasolina-etanol com 25% de etanol anidro 

foi responsável pela prevenção da emissão de 2256 kg CO2eq/m³ de gases de efeito estufa 

em 2002 no Brasil. No biênio 2005-2006, este valor foi de 2111 kg CO2eq/m³. Realizando uma 

projeção para o cenário de 2020, os autores indicam que a substituição de combustíveis 

puramente fósseis por misturas de gasolina-etanol hidratado em FFVs será responsável pela 

prevenção de 1805 kg CO2eq/m³ destas emissões, enquanto o uso da gasolina-etanol anidro 

comercial contribuirá com a prevenção de 2111 kg CO2eq/m³. 

Sendo assim, novos programas governamentais brasileiros para consolidar estratégias 

de valorização dos biocombustíveis continuam sendo formulados. O programa RenovaBio, 

sancionado em dezembro de 2017, tem como objetivo principal a ampliação dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional como forma de contribuir com a implementação 

dos acordos da COP 21 (KAFRUNI, 2017). Outro programa em processo de criação é o Rota 
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2030, que busca implementar um novo regime político com uma visão de longo prazo para a 

indústria automotiva nacional a partir de 2018. Propostas relevantes sendo consideradas 

envolvem incentivos para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao etanol e para a 

eficiência energética (CONSIGLIO, 2017). 

Estima-se que o mercado mundial de veículos baseado em etanol apresente uma taxa 

de crescimento anual composta de 7% até 2020 (BUSINESS WIRE, 2016).  

No conjunto Europa, Oriente Médio e África, avalia-se que a taxa de crescimento atingirá 

dois dígitos até 2020. O esforço mais proeminente deverá partir da Europa, adotando medidas 

corretivas para substituição dos combustíveis fósseis na tentativa de realizar os acordos 

firmados na COP 21 (BUSINESS WIRE, 2016).  

Focados nestes acordos, o Reino Unido e a França sinalizaram a intenção de banir 

carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2040 (PETROFF, 2017). Ao contrário do 

Reino Unido, a França não prevê a obrigatoriedade de eletrificação total dos trens de potência 

de seus veículos e continuará permitindo o uso de motores de combustão interna operados 

por fontes de energia que resultam em menos emissões. Este pais é o maior produtor de 

etanol da União Europeia e tal combustível é um importante agente na matriz energética 

francesa, notável pelo extenso uso de fontes de energia consideradas “limpas” (FLACH et al., 

2016).  

Na região Ásia-Pacífico, a taxa de crescimento anual composta deverá atingir 12% até 

2020. Tal crescimento deverá ser alavancado por metas de mistura de etanol à gasolina 

configuradas pelos governos chinês e indiano, que buscam resolver problemas de fluxo de 

caixa em usinas sucroalcooleiras da Índia (BUSINESS WIRE, 2016; LANE, 2016). 

Por isto, em agosto de 2017, o governo chinês anunciou um projeto visando consolidar 

a mistura obrigatória de 10% de etanol na gasolina, em volume, até 2020, como uma solução 

para aumentar a demanda por milho e diminuir a poluição atmosférica (REUTERS, 2017). O 

anúncio ocorreu logo após o Vice-Ministro da Indústria e da Tecnologia da Informação do país, 

Xin Guobin, declarar que seu ministério estuda um cronograma para o banimento de veículos 

movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel (BBC, 2017). Esta decisão marca 
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a entrada definitiva do etanol no maior mercado automotivo do mundo. Já o governo indiano 

assegurou que todos os veículos vendidos no país a partir de 2030 deverão ser totalmente 

elétricos (PETROFF, 2017). 

O Ato de Independência e Segurança Energética dos Estados Unidos de 2007 considera 

o etanol um biocombustível avançado, adequado para ser utilizado na redução do consumo 

de gasolina (EUA, 2007). Assim, o país figura no cenário global como o maior produtor de 

etanol do mundo e o possuidor da segunda maior frota de FFVs, apesar de ainda não possuir 

uma sólida infraestrutura de distribuição de etanol para consumo automotivo. 

Devido à importância dos FFVs para a efetivação de políticas de desenvolvimento 

sustentável, deve-se melhorar continuamente tal tecnologia, potencializando sua eficiência na 

conversão de energia e atenuando suas emissões de gases do efeito estufa. 

Bishop, Martin e Boies (2014) mostram que avanços tecnológicos focados na melhoria 

da eficiência térmica de um MCI podem levar a reduções de uso de energia de 20 a 40% em 

relação a um motor convencional. Por exemplo, ao se aplicar um MCI de injeção direta em 

um veículo híbrido elétrico em série, a redução de uso de energia pode atingir 76%. 

Os autores mostram ainda que, considerando-se o mercado automotivo do Reino Unido, 

estas tecnologias são mais efetivas quando são considerados os custos de fabricação e 

tempo de retorno financeiro para o consumidor, além da eficiência energética. 

Dong, Morgan e Heikal (2015) afirmam que melhorias na eficiência térmica de MCIs 

oferecem a forma mais efetiva de redução do consumo de energia quando comparadas a 

outras soluções, em termos de custos e eficiência global de toda a cadeia de geração da 

energia.   

Segundo Daw et al. (2010), participantes do Colóquio sobre Eficiência do Motor de 

Combustão para Transporte, do Conselho de Pesquisas Automotivas dos Estados Unidos 

(USCAR, do inglês The United States Council for Automotive Research), concordam que a 

máxima eficiência de conversão térmica ao freio que pode ser atingida por motores de 

combustão interna de ignição por centelha de arquitetura convencional é de 60%, se for 

assumido que não há limitações financeiras. O motivo mais significativo para este limite é a 
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irreversibilidade inerente das combustões livres do sistema, que ocorrem longe das condições 

de equilíbrio térmico e químico (EDWARDS et al., 2011). 

Outra conclusão destacada por Daw et al. (2010): através de alterações na arquitetura 

convencional dos motores de combustão interna (MCIs), seria possível atingir eficiências de 

conversão térmica ao freio entre 60% e 85%. 

Os MCIs flex fuel apresentam uma alternativa sólida para auxiliar na busca pelo máximo 

de eficiência de conversão térmica possível para este tipo de equipamento. No entanto, os 

FFVs são inovações que foram desenvolvidas sobre MCIs de arquitetura convencional que 

apresentam os problemas anteriormente discutidos acerca da eficiência de conversão 

térmica. 

A limitação mais significativa para o escopo deste estudo diz respeito à taxa de 

expansão geométrica do motor, que deve ser igual à taxa de compressão geométrica em um 

MCI no qual os quatro tempos são realizados pelo mesmo cilindro. A taxa de compressão 

geométrica, por sua vez, é restringida pela tendência à autoignição do MCI, sobre a qual o 

combustível exerce grande influência. A taxa de compressão geométrica nos MCIs flex fuel 

não pode ser suficientemente alta para o etanol, que é um combustível de alta resistência à 

autoignição, pois este parâmetro é limitado pela diminuição da resistência à autoignição das 

misturas gasolina-etanol com a diminuição do teor do etanol (FOONG et al., 2014).  Com isto, 

reprime-se também o aumento da eficiência de conversão térmica que pode ser conseguido 

com o aumento da taxa de expansão geométrica. 

Tecnologias já aplicadas com sucesso para solucionar o problema do acoplamento das 

taxas de compressão e expansão geométricas dos MCIs de arquitetura convencional são os 

ciclos que realizam a sobre-expansão dos gases de combustão. Nestes ciclos, a taxa de 

compressão efetiva do MCI é diminuída em relação à taxa de expansão efetiva, por meio do 

fechamento tardio ou adiantado das válvulas de admissão.  

Dois ciclos de sobre-expansão extensamente explorados na bibliografia científica são o 

ciclo Miller e o ciclo Atkinson. Como mostram Li et al. (2014), um MCI a gasolina com 

turbocompressor, com taxa de compressão geométrica de 12 e injeção direta de combustível 
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pode apresentar uma redução de 6,9% no consumo específico de combustível com o 

fechamento tardio das válvulas de admissão, operando no ciclo Miller, em comparação com 

o ciclo convencional. Em um MCI de ignição por compressão a diesel com turbocompressor, 

Gonca et al. (2015b) demonstraram que a aplicação do ciclo Miller leva a um aumento de 

6,3% da eficiência de conversão térmica ao freio. Estes autores comprovam também que o 

efeito de redução das temperaturas dentro do cilindro causada pela sobre-expansão dos 

gases faz com que as emissões de NO sejam reduzidas em 27% com a aplicação do ciclo 

Miller. Para um MCI a gasolina trabalhando no ciclo Atkinson, que também aplica o 

fechamento tardio ou adiantado das válvulas de admissão, mas trabalha sem 

turbocompressores, Liu et al (2014) observou reduções de 12,2 a 15,5% no consumo 

específico de combustível em relação ao ciclo convencional. 

Os ciclos Miller e Atkinson já são consolidados científica e comercialmente (BUDACK et 

al., 2016) e seus benefícios já são bem conhecidos. No entanto, estes ciclos também são 

propostas de tecnologia que buscam melhorias em MCIs de arquitetura convencional. Aliar os 

conceitos já explorados com sucesso nos sistemas padronizados à possibilidade de melhorias 

que podem ser implementadas a partir de arquiteturas não-convencionais é essencial para o 

desenvolvimento de MCIs altamente eficientes e com baixas emissões. 

Por isto, neste trabalho busca-se investigar, por meio da simulação 1-D, o desempenho 

e as emissões de NOx de um conceito de MCI de arquitetura alternativa ainda pouco 

explorado, que também permite a operacionalização de um ciclo de sobre-expansão: o MCI 

de ciclo-dividido (MCICD), operando com etanol hidratado e uma mistura gasolina-etanol 

hidratado. 

Traça-se a hipótese de que as características do MCICD, que permitem taxas de 

compressão efetivas superiores às de MCIs convencionais e baixas temperaturas de 

combustão, em conjunto com o uso combustíveis oxigenados, oferecem benefícios à 

eficiência de conversão térmica e a baixas emissões de NOx. 

O presente estudo leva em consideração a necessidade de se aliar novas tecnologias 

à demanda do mercado consumidor e à infraestrutura produtiva já instalada para fabricação 
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dos sistemas convencionais. Coloca-se um foco no mercado de veículos leves de 

passageiros. Portanto, devido à relativa simplicidade construtiva desta arquitetura não-

convencional, busca-se derivar o MCICD de um MCI convencional, cujos dados experimentais 

são utilizados como linha de base. Desta forma, é possível potencializar os valores criados 

para os potenciais futuros consumidores finais. 

Na Seção 2, os objetivos geral e específicos do trabalho são listados. 

Na Seção 3, apresenta-se a fundamentação teórica necessária para se entender as 

relações entre a geração de trabalho e a eficiência de conversão térmica de MCIs, como os 

parâmetros do motor se inter-relacionam e como eles impactam suas emissões. Dá-se 

destaque para os fenômenos de transporte que ocorrem principalmente no sistema de 

admissão e na câmara de combustão de MCIs, muito relevantes para o correto modelamento 

numérico de máquinas deste tipo. 

Na Seção 4, são apresentados resultados da bibliografia científica acerca da aplicação 

de misturas gasolina-etanol em MCIs convencionais. Exibe-se também o estado da arte do 

desenvolvimento dos MCICDs em todos os aspectos importantes para seu correto 

modelamento. 

Na Seção 5, a metodologia do trabalho é detalhada, descrevendo os modelos 

numéricos, as hipóteses simplificadoras e as regras de convergência empregadas nas 

simulações do MCI convencional e do MCICD. 

Na Seção 6, os resultados do estudo numérico do MCICD são apresentados e 

comparados com o MCI convencional de referência. Estes resultados são analisados e 

discutidos frente aos objetivos e à hipótese traçada no estudo. 

Na Seção 7, as conclusões do trabalho são descritas e realiza-se uma discussão sobre 

a possível melhor aplicabilidade de um MCICD adaptado da arquitetura convencional. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é investigar, por meio do modelamento numérico, o 

desempenho e as emissões de NOx de um motor de combustão interna de ciclo-dividido 

operando com etanol e uma mistura gasolina-etanol. Ademais, busca-se comparar os 

resultados obtidos com dados experimentais de um motor de combustão interna a etanol 

utilizado como referência, testando a hipótese traçada na Seção 1. 

Os objetivos específicos são enumerados a seguir. 

i. Modelar o MCI convencional GM 2.0 a etanol testado por Silva (2004), calibrar e 

validar o modelo à carga plena, em diversos regimes de rotação. 

ii. Modificar o modelo para operar como um MCICD e dimensiona-lo em termos de 

parâmetros de válvulas, de injeção, de geometria e de combustão. 

iii. Identificar as características do MCICD que mais influenciam sua eficiência de 

conversão térmica e suas emissões de NOx. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Ciclos ideais de motores de combustão interna 

Esta seção tem como foco os MCIs alternativos, cujo ciclo mecânico é executado por 

um conjunto cilindro-pistão conectado a uma árvore de manivelas (virabrequim) por meio de 

uma biela. Ademais, os MCIs baseados no ciclo Otto (definido na seção 3.1.2) em quatro 

tempos: o ciclo mecânico é concluído após quatro movimentos do pistão e duas revoluções 

do virabrequim. Aqui, aborda-se também apenas os MCIs nos quais o processo de combustão 

é iniciado por centelha, após admissão de uma mistura de combustível e ar. Este tipo de 

equipamento é chamado de MCI convencional neste trabalho. 

Heywood  (1988) lista os fatores mais importantes de um MCI que controlam seus custos 

de operação total e o quanto o equipamento é capaz de respeitar regulamentos ambientais. 

Três deles são o foco da proposta de alteração de arquitetura presente neste trabalho: o 

desempenho, o consumo de combustível e as emissões do motor ao longo da sua faixa de 

operação. As próximas subseções visam explorar os MCIs sob estes escopos, do ponto de 

vista teórico. 

3.1.1 Propriedades geométricas de MCIs convencionais 

Na Figura 3.1, tem-se as dimensões de um MCI convencional, que estabelecem 

propriedades importantes do motor e são utilizadas como parâmetros no modelamento 

numérico da máquina. Tais propriedades exercem grande influência sobre o desempenho, o 

consumo de combustível e as emissões de qualquer MCI, por mecanismos que serão 

explicados em seções subsequentes.  

Além do volume mínimo da câmara de combustão 𝑉  (cm³) e do volume deslocado 𝑉  

(cm³), a Figura 3.1 mostra também o diâmetro do pistão B (mm), o curso do pistão L (mm), o 

comprimento da biela l (mm), o raio de manivela do virabrequim a (mm), o ângulo de 

virabrequim θ (°CA), a distância entre o pino do pistão e o centro do virabrequim s (mm), o 
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ponto morto superior (PMS), o ponto morto inferior (PMI) e a excentricidade do pino do pistão 

d (mm). 

 

Figura 3.1 - Propriedades geométricas do cilindro, do pistão, da biela e do virabrequim de 

um MCI convencional. Fonte: do autor. 

O ciclo mecânico do MCI utiliza o PMS e o PMI como referência para os eventos que 

ocorrem no processo. Por isto, estabelece-se também os pontos antes ou depois do PMS 

(°aPMS e °dPMS) e antes ou depois do PMI (°aPMI e °dPMI) para referir-se a estes eventos 

e localizá-los no ciclo. 

A taxa de compressão rc é definida pela razão entre os volumes máximo e mínimo da 

câmara de combustão, como visto na Equação 3.1.  

 𝑟 =
𝑉

𝑉
=

V + V

V
 (3.1) 

Vc 

Vd 
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Uma propriedade importante para determinar a transferência de calor instantânea do 

sistema durante o ciclo mecânico do MCI é a área total da câmara de combustão a qualquer 

ângulo de virabrequim, dada pela Equação 3.2, na qual s é calculada pela Equação 3.3, Ach 

(mm²) é a área superficial do cabeçote na câmara de combustão e Ap (mm²) é a área 

superficial da cabeça do pistão (HEYWOOD, 1988). 

 𝐴 = 𝐴 + 𝐴 + 𝜋𝐵(𝑙 + 𝑎 − 𝑠)  [𝑚𝑚 ] (3.2) 

 𝑠 = 𝑎 cos 𝜃 +(𝑙 − 𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝜃)   [𝑚𝑚] (3.3) 

A velocidade média do pistão é uma das velocidades características do MCI e é dada 

pela Equação 3.4, na qual N é a frequência de rotação do virabrequim (min-1 ou s, dependendo 

do contexto) (HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997). 

 𝑆̅ = 2𝐿𝑁  [𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] (3.4) 

3.1.2 Ciclos ideais e seus parâmetros de operação 

O ciclo mecânico de um MCI envolve processos termo-fluidodinâmicos acoplados a 

reações químicas que frequentemente não atingem o equilíbrio, conferindo alta complexidade 

ao estudo deste sistema de geração de potência. 

Por isto, para análise numérica do MCI e entendimento de como suas propriedades 

afetam suas características de operação, é útil simplificar o histórico de pressão e volume do 

cilindro em diversos níveis de aproximação. 

Para tal, os modelos mais simples são os ciclos ideais de MCI, capazes de fornecer 

dados qualitativos e quantitativos sobre seu desempenho e sua eficiência de conversão de 

combustível. 

O ciclo ideal que realiza a aproximação mais elementar dos processos do MCI é o ciclo-

padrão a ar frio. Neste ciclo, o fluido de trabalho é uma quantidade fixa de gases modelados 

como gases ideais com capacidades térmicas específicas constantes à temperatura 
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ambiente. Este modelo é capaz de fornecer informações apenas qualitativas sobre o MCI 

(MORAN et al., 2010). 

 O modelo que resulta em mais informações sobre as características de operação do 

motor é o ciclo ideal de combustível-ar, que aplica modelos realistas das propriedades do 

fluido de trabalho (HEYWOOD, 1988). Neste ciclo, o fluido de trabalho é uma mistura de ar, 

vapor de combustível e gases residuais queimados. Este modelo assume que, dentro do 

cilindro, a composição química dos gases não-queimados não sofre alteração e que a mistura 

de gases queimados se encontra em equilíbrio. 

É importante destacar que MCIs não satisfazem a descrição termodinâmica de 

máquinas térmicas. O ciclo existente no processo de geração de potência por MCIs 

convencionais é mecânico. Na análise térmica, o equipamento é um sistema termodinâmico 

aberto. Logo, os ciclos ideais de MCI não são ciclos termodinâmicos, mas sim uma sequência 

de processos termodinâmicos (HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997). 

A premissa mais importante de um ciclo ideal, que determina sua qualidade como 

indicador do desempenho e da eficiência do motor, é aquela adotada para o processo de 

combustão (HEYWOOD, 1988). Para um MCI convencional (de ignição por centelha, como 

definido anteriormente) em suas condições normais de operação (ponto ótimo de ignição), a 

premissa que melhor representa este processo é a combustão em volume constante. Neste 

modelo, assume-se uma combustão infinitamente rápida com o pistão no PMS. 

A Figura 3.2 mostra, para efeitos de comparação, dois diagramas pressão-volume, 

conhecidos como diagramas indicadores. Nesta, p0 é a pressão atmosférica, AVA é a abertura 

da válvula de admissão, AVE é a abertura da válvula de exaustão, FVA é o fechamento da 

válvula de admissão, FVE é o fechamento da válvula de exaustão e WOT é a operação do 

motor com o corpo de borboletas em posição totalmente aberta, do inglês Wide Open Throttle. 

Para obter-se o ciclo combustível-ar ideal de volume constante na Figura 3.2a, são 

estabelecidas as premissas para os processos logo depois da figura, explicadas em detalhe 

por Pulkrabek (1997).  
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Figura 3.2 – Diagramas indicadores de (a) um ciclo combustível-ar ideal de volume 

constante e (b) um MCI de ignição por centelha, ambos em operação WOT. Adaptado: 

Pulkrabek (1997). 

1-2 Compressão isentrópica da mistura de vapor de combustível, ar e gases 

residuais sem alteração da composição dos gases, levando a um significativo 

aumento de temperatura devido ao aumento de pressão.  

2-3 Pico instantâneo de pressão devido à combustão completa, adiabática e 

infinitamente rápida a volume constante, formando gases em equilíbrio com alto 

conteúdo entálpico. 

3-4 Expansão isentrópica dos gases queimados em equilíbrio produzindo trabalho. 

4-5 Purga adiabática a volume constante dos gases queimados em equilíbrio. 

5-6 Exaustão adiabática a pressão constante dos gases queimados em equilíbrio. 

6-1 Admissão a pressão constante com mistura adiabática entre gases residuais, 

vapor de combustível e ar sem alteração da composição. 

No ciclo real da Figura 3.2b, os números são atribuídos a cada curva, que podem ser 

identificadas de acordo com os eventos do ciclo mecânico do MCI: compressão (1), 
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combustão (2), expansão (3), exaustão (4) e admissão (5).  

Outras premissas do ciclo-padrão a ar frio contrastam com a descrição do ciclo 

combustível-ar. Neste ciclo, os gases exauridos do cilindro são readmitidos no início do ciclo, 

constituindo um sistema fechado. Não há combustão: o processo de ignição é modelado por 

meio da transferência de energia térmica para dentro do sistema a partir de uma fonte externa. 

Já Heywood (1988) modela este processo como uma combustão adiabática a volume 

constante. A exaustão é substituída por uma rejeição de energia térmica a volume constante. 

Este ciclo também é chamado de ciclo padrão-ar Otto por alguns autores (MORAN et al., 

2010; PULKRABEK, 1997; STONE; BALL, 2004).  

As notáveis semelhanças qualitativas entre o ciclo ideal e o ciclo real revelam a boa 

aproximação praticada pela premissa da combustão a volume constante. Sendo assim, tal 

ciclo é fundamental para o desenvolvimento de relações termodinâmicas descritivas de alguns 

parâmetros de operação do motor. 

O Anexo A lista resultados para alguns parâmetros de desempenho discutidos a seguir, 

obtidos por outros autores em testes experimentais de MCIs de diversas configurações. 

3.1.2.1. Trabalho e Potência 

O objetivo principal de um MCI é realizar trabalho, o que é conseguido por meio dos 

gases de combustão dentro dos cilindros. 

O trabalho realizado pelo ciclo combustível-ar ideal é dado pela integração da pressão 

p (kPa) ao longo da curva do diagrama indicador, chamado de trabalho indicado (Wc,i, Equação 

3.5). Assim, pode-se definir dois valores diferentes para este parâmetro: trabalho indicado 

bruto (Wc,ig, Equação 3.6), especificado apenas pelo trabalho desenvolvido nos estágios de 

compressão (WC) e expansão (WE, áreas A e C na Figura 3.2b); trabalho indicado líquido (Wc,in, 

Equação 3.7), que é o trabalho desenvolvido ao longo de todo o ciclo, dado pela soma do 

trabalho de bombeamento (área B na Figura 3.2b) e o trabalho indicado bruto (HEYWOOD, 

1988; PULKRABEK, 1997; STONE; BALL, 2004). 
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 𝑊 , = 𝑝 𝑑⩝  [𝑘𝐽] (3.5) 

 𝑊 , = 𝑊 + 𝑊   [𝑘𝐽] (3.6) 

 𝑊 , = 𝑊 , + 𝑊   [𝑘𝐽]   (3.7) 

Sob a convenção de sinais (MORAN et al., 2010), o trabalho de compressão é negativo, 

pois é um trabalho realizado sobre os gases no cilindro. 

O trabalho de bombeamento (Wp) é o trabalho negativo realizado pelo pistão sobre os 

gases durante os estágios de admissão e exaustão, caso a pressão de admissão seja menor 

que a pressão de exaustão, como no caso da Figura 3.2b. Se a pressão de admissão for maior 

que a pressão de exaustão, Wp será transferido dos gases para o pistão e será positivo. 

O trabalho gerado no cilindro deve ser entregue pelo conjunto pistão-biela ao 

virabrequim, vencendo perdas mecânicas relevantes. Além disso, o MCI deve ceder energia 

para o acionamento de acessórios que auxiliam sua operação (e.g., bombas, alternador, 

compressores). Por isto, o trabalho disponível na saída do virabrequim é menor que o trabalho 

indicado e é denominado trabalho ao freio (STONE; BALL, 2004). 

Porém, o parâmetro mais adequado para fundamentar a identificação dos impactos dos 

processos de compressão, combustão e expansão no desempenho do motor é o trabalho 

indicado bruto (HEYWOOD, 1988). Esta característica é compatível com os objetivos do 

presente estudo, portanto os parâmetros apresentados a seguir, identificados como valores 

indicados, são derivados do trabalho indicado bruto. 

Os trabalhos de compressão e expansão para os ciclos ideais são dados pelas 

Equações 3.8 e 3.9, nas quais m (kg) é a massa da mistura na câmara de combustão no ciclo, 

u (kJ/kg) é a energia interna específica da mistura e os índices numéricos são referentes aos 

pontos do diagrama indicador da Figura 3.2a. 

 𝑊 = 𝑚(𝑢 − 𝑢 )  [𝑘𝐽] (3.8) 

 𝑊 = 𝑚(𝑢 − 𝑢 )  [𝑘𝐽] (3.9) 
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 A potência indicada gerada pelo ciclo é dada pela Equação 3.10 (HEYWOOD, 1988; 

PULKRABEK, 1997), na qual nR é o número de revoluções realizado pelo virabrequim ao final 

de um ciclo mecânico. Já para se obter a potência ao freio, subtrai-se a potência de atrito da 

potência indicada, como visto na Equação 3.11 (HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997). 

 𝑃 =
𝑊 , 𝑁

𝑛
= 𝑝 𝑑𝑉 ∙

𝑁

𝑛
  [𝑘𝑊] (3.10) 

 𝑃 = 𝑃 − 𝑃   [𝑘𝑊] (3.11) 

3.1.2.2. Eficiência de conversão térmica 

Para definir a eficiência de conversão térmica de um sistema que gera energia por meio 

da combustão, é necessário definir primeiramente a eficiência de conversão de combustível 

e a eficiência de combustão. 

A eficiência de conversão de combustível indicada expressa a fração da energia total 

disponível no combustível, por ciclo, que é transformada em trabalho indicado pelos 

processos termodinâmicos. Para MCIs, a propriedade que remete à energia total disponível 

no combustível por unidade de massa é o poder calorífico inferior (PCI). Por isto, o conteúdo 

total de energia do combustível por ciclo é uma função da massa de combustível injetada no 

ciclo (mf) e do PCI. A Equação 3.12 expõe a forma generalizada da eficiência de conversão 

de combustível (HEYWOOD, 1988; MORAN et al., 2010; STONE; BALL, 2004). 

 𝜂 =
𝑊

𝑚 ∙ 𝑃𝐶𝐼
=

𝑃

�̇� ∙ 𝑃𝐶𝐼
 (3.12)

Já a Equação 3.13 (HEYWOOD, 1988; MORAN et al., 2010; PULKRABEK, 1997; 

STONE; BALL, 2004) exibe formas da eficiência de conversão de combustível derivada das 

relações do ciclo-padrão a ar frio, na qual γ=cp/cv é o coeficiente de expansão adiabática 

(razão entre as capacidades térmicas), T (K) é a temperatura, V (m³) é o volume instantâneo 

da câmara de combustão e os índices numéricos são referentes aos pontos no diagrama 
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indicador da Figura 3.2a. 

 𝜂 , = 1 −
𝑉

𝑉
= 1 −

𝑉

𝑉
= 1 −

𝑇

𝑇
= 1 −

𝑇

𝑇
= 1 −

1

𝑟
 (3.13) 

No entanto, em processos reais a combustão é incompleta, ou seja, nem todo o 

combustível que é injetado por ciclo é queimado. Estas perdas são consequências de misturas 

heterogêneas, variações locais de temperatura, extinção de chama e outras imperfeições do 

processo (TAYLOR, 1985). Consequentemente, apenas uma fração do conteúdo total de 

energia do combustível é liberado. Desta maneira, torna-se necessário definir a eficiência de 

combustão pela Equação 3.14, dada pela razão entre a energia química líquida liberada na 

combustão, [HR(TA)-HP(TA)], e o conteúdo total de energia do combustível (HEYWOOD, 

1988).  

 𝜂 =
𝐻 (𝑇 ) − 𝐻 (𝑇 )

𝑚 ∙ 𝑃𝐶𝐼
 (3.14) 

A razão entre a eficiência de conversão de combustível e a eficiência de combustão 

expressa, então, a fração da energia química líquida liberada na combustão que de fato é 

transformada em trabalho em um ciclo. Esta razão é chamada de eficiência de conversão 

térmica, 𝜂 . Portanto, as relações na Equação 3.15 são válidas (HEYWOOD, 1988). 

 𝜂 =
𝑊

𝐻 (𝑇 ) − 𝐻 (𝑇 )
=

𝜂

𝜂
 (3.15) 

Por meio destas relações, é possível observar o amplo impacto que os processos de 

compressão e expansão e a propriedade razão de compressão exercem sobre a eficiência de 

conversão térmica.  

Com as análises sobre trabalho e eficiência de conversão térmica, argumenta-se que 

uma estratégia adequada para o aumento da eficiência de conversão térmica de um MCI é 

alterá-lo de forma a diminuir o trabalho de compressão e aumentar o trabalho de expansão. 

A compressão isotérmica é o mecanismo que exige a menor quantidade de trabalho em um 
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processo de compressão internamente reversível entre duas pressões fixas. Por sua vez, no 

processo de expansão internamente reversível entre duas pressões fixas, a maior quantidade 

de trabalho gerada pelo sistema se dá por meio da expansão adiabática (MORAN et al., 2010). 

Portanto, os estágios de compressão e expansão em um MCI devem ser aproximados destes 

processos ideais para favorecer a eficiência de conversão térmica. 

A Figura 3.3 é desenvolvida com base na Equação 3.13 e indica como o aumento da 

eficiência de conversão de combustível pode ser atingido pelo aumento da razão de 

compressão em um ciclo ideal. 

 

Figura 3.3 – Eficiência de conversão de combustível em função da taxa de compressão de 

um ciclo-padrão a ar frio, no qual γ = 1,4. Fonte: do autor. 

A análise da Equação 3.13 revela que o aprimoramento da eficiência de conversão de 

combustível com o aumento da taxa de compressão está relacionado às interações entre o 

volume máximo (V1 e V4) e o volume mínimo (V2 e V3) da câmara de combustão. O incremento 

da taxa de compressão é executado por meio do aumento do volume total ou da diminuição 

do volume mínimo da câmara de combustão, tanto para o ciclo ideal quanto para MCIs 

convencionais. Assim, à medida que V2 se torna menor que V1, 𝜂 ,  é elevada. 

Ainda sobre a Equação 3.13, observa-se que o aumento da taxa de compressão 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

η
f,i

Taxa de compressão



51 

também afeta as temperaturas do ciclo ideal e, consequentemente, a eficiência de conversão 

de combustível. Uma maior taxa de compressão resulta em uma maior temperatura dos gases 

ao final da combustão (T2), o que significa uma maior energia interna no sistema neste estado. 

O aumento da taxa de compressão também leva a uma menor temperatura ao final do estágio 

de expansão (T4), o que significa uma menor energia interna do sistema neste estado. De 

acordo com as Equações 3.8 e 3.9, estes efeitos provocam a diminuição do trabalho de 

compressão e o aumento do trabalho de expansão, efetivamente aumentando as eficiências 

de conversão de combustível e de conversão térmica. 

No entanto, em MCIs convencionais reais, a temperatura máxima atingida ao fim da 

combustão é o principal limitador da taxa de compressão. Esta limitação decorre da 

inabilidade dos combustíveis aplicados nestes motores de suportar as altas temperaturas 

envolvidas no processo de compressão, levando a indesejáveis anomalias de combustão 

como a autoignição e a pré-ignição. Estas anomalias são abordadas na Seção 3.3.5.  

Como em um MCI convencional V2 = V3 e V1 = V4 são igualdades inerentes às suas 

propriedades geométricas, sua taxa de compressão é igual à sua taxa de expansão re. Sendo 

assim, a limitação física da taxa de expansão é um corolário da limitação termodinâmica da 

taxa de compressão. Nota-se, portanto, que a arquitetura do MCI convencional em si 

representa a restrição do potencial de desenvolvimento da eficiência de conversão térmica de 

todo o sistema. 

3.1.2.3. Eficiência volumétrica 

Segundo Pulkrabek (1997, p. 60), a habilidade de um MCI em admitir em seu cilindro a 

maior quantidade de massa de ar possível é um dos processos que mais afetam o seu 

desempenho. 

Se um motor admite massa de ar equivalente à igualdade 𝑚 = 𝜌 𝑉 , na qual 𝑚  (kg) e 

𝜌  (kg/m³) são respectivamente a massa e a densidade do ar admitido, ele admite a maior 

quantidade de massa possível a determinada condições atmosféricas, para determinado 

volume deslocado, sob indução natural de ar de admissão. Nestas condições, então, o MCI 
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poderá injetar a maior massa possível de combustível para determinada razão de 

equivalência, o que lhe confere maior potencial de gerar energia térmica. 

No entanto, MCIs reais possuem sistemas de admissão que oferecem diversas 

resistências ao escoamento do ar e que, consequentemente, geram perdas no processo. 

Assim, pode-se definir um parâmetro indicador da efetividade do sistema de admissão. Tal 

parâmetro é a eficiência volumétrica, dada pela Equação 3.16 (PULKRABEK, 1997). 

 𝜂 =
𝑚

𝜌 𝑉
=

𝑛 𝑚

𝜌 𝑉 𝑁
 (3.16)

Nesta expressão, pode-se utilizar a densidade do ar atmosférico como referência, 

situação na qual 𝜂  mede o desempenho de todo o sistema de admissão. Ou pode-se utilizar 

a densidade do ar no coletor de admissão, passando 𝜂  a medir o desempenho do 

bombeamento da porta e das válvulas de admissão (HEYWOOD, 1988). 

A composição e a fase do combustível e o coeficiente de excesso de ar (Seção 3.3.1) 

afetam a eficiência volumétrica do motor. A presença de vapor de combustível no coletor de 

admissão diminui a pressão parcial do ar para um valor menor que a pressão da mistura na 

admissão, por um fator que é dado pela Equação 3.17, assumindo que a mistura é um gás 

ideal (HEYWOOD, 1988). Na equação, pa,admissão é a pressão parcial do ar na admissão, padmissão 

é a pressão da mistura no coletor de admissão, �̇� , �̇�  e �̇�  são as vazões mássicas de 

vapor de combustível, ar e vapor de água respectivamente e 𝑀𝑊 , 𝑀𝑊  e 𝑀𝑊  são as massas 

moleculares da água, do combustível e da água respectivamente. 

 
𝑝 ,

𝑝
= 1 +

�̇�

�̇�

𝑀𝑊

𝑀𝑊
+

�̇�

�̇�

𝑀𝑊

𝑀𝑊
 (3.17)

Portanto, vapores de álcoois e combustíveis gasosos, que possuem massas 

moleculares relativamente pequenas em relação aos hidrocarbonetos não-oxigenados, 

podem diminuir significativamente a pressão parcial do ar e, consequentemente, diminuir a 

eficiência volumétrica.  
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3.1.2.4. Consumo específico de combustível 

O consumo específico de combustível, Cs, é um indicador da habilidade do MCI em 

utilizar a vazão de combustível, ṁf (g/s), para produzir potência, na forma da Equação 3.18 

(HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997; STONE; BALL, 2004). 

 𝐶 =
�̇�

𝑃
  [𝑔 𝑘𝑊 ∙ ℎ⁄ ] (3.18) 

Quando o Cs se relaciona com a potência indicada do motor, define-se o consumo 

específico indicado de combustível, Cs,i. Já o Cs referente à potência do motor no freio é o 

consumo específico de combustível ao freio, Cs,b. 

O consumo específico de combustível se relaciona diretamente com a eficiência de 

conversão de combustível, como dado pela Equação 3.19. 

 𝜂 =
3,6 × 10

𝐶 ∙ 𝑃𝐶𝐼
 (3.19) 

Como o consumo específico de combustível é dimensional e tende a diminuir com o 

aumento do volume deslocado pelo MCI, sua aplicação é adequada apenas de forma 

criteriosa como parâmetro de comparação entre MCIs diferentes. Assim, torna-se possível 

avaliar se alterações na arquitetura do MCI causam impactos no consumo de combustível.  

3.1.2.5. Pressão média efetiva  

A pressão média efetiva indicada (PMEI) pode ser interpretada como a medida da 

efetividade com a qual o motor utiliza seu volume deslocado para realizar trabalho 

(HEYWOOD, 1988). É um parâmetro útil para descrever o desempenho do motor de uma 

forma que independe de seu tamanho, de sua frequência de rotação e das perdas por atrito 

(PULKRABEK, 1997; STONE; BALL, 2004). Desta forma, a PMEI (kPa) é o parâmetro 

preferível para indicação da carga do motor, ao invés do torque. 

A PMEI também pode ser entendida como a pressão constante que agiria sobre o pistão 
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durante o estágio de expansão e produziria o mesmo Wc,i fornecido pelo ciclo normal (i.e., a 

pressões não-constantes), como visto na Figura 3.4, na qual PMEg é referente ao trabalho 

indicado bruto e PMEB (pressão média efetiva de bombeamento) é referente ao trabalho de 

bombeamento.  

 

Figura 3.4 – Diagrama p-V com a definições de PME. Fonte: do autor.  

Logo, a PMEI é definida pela Equação 3.20, que também mostra como o parâmetro se 

relaciona à potência e ao torque, MT (𝑘N∙m) (HEYWOOD, 1988). A partir de uma análise do 

ciclo ideal de volume constante com gases ideais como fluidos de trabalho e capacidades 

térmicas específicas constantes, cp e cv (kJ/kg-K), Heywood (1988) classifica como importante 

a razão entre a PMEI e a pressão máxima atingida no ciclo, PMEI/p3. O autor usa a Equação 

3.21 para descrever esta razão, na qual Q* (kJ) é a diminuição da energia interna e da entalpia 

específicas durante combustão isotérmica e T1 (K) é a temperatura no início da compressão. 

 
𝑃𝑀𝐸𝐼 =

𝑊 ,

𝑉
=

𝑃 𝑛

𝑉 𝑁
=

2𝜋𝑀 , 𝑛

𝑉
  [𝑘𝑃𝑎] 

(3.20) 

 
𝑃𝑀𝐸𝐼

𝑝
=

1

(𝛾 − 1)𝑟

𝑟

𝑟 − 1

1 − 1 𝑟⁄

𝑐 𝑇 𝑄∗ + 1 𝑟⁄⁄
 (3.21) 
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O valor da razão PMEI/p3 deve ser o mais alto possível, pois a PMEI mede a pressão 

útil no pistão e a pressão máxima do ciclo afeta as exigências de resistência mecânica da 

estrutura do MCI, o que pode levar ao aumento de peso do sistema. Garantir uma alta carga 

a pressões mais uniformes é uma estratégia para se aumentar a eficiência de conversão de 

combustível de um MCI de estrutura menos robusta. 

A pressão média efetiva ao freio (PMEF) recebe as mesmas definições listadas acima, 

porém é relativa ao trabalho ao freio. A PMEF é resultado da diferença entre a PMEI e uma 

pressão média efetiva de atrito (PMEA). Ela também pode ser calculada por meio da Equação 

3.20, substituindo-se os parâmetros indicados por parâmetros ao freio. 

3.2 Fenômenos de transporte 

Alguns autores demonstram fundamentos teóricos detalhados sobre a propagação de 

chamas pré-misturadas turbulentas (BORGHI, 1988; VEYNANTE; VERVISCH, 2002). Para o 

presente estudo, uma importante característica mostrada nestes estudos é a forte interação 

entre a turbulência e as reações químicas que ocorrem na zona de reação. Assim, o transporte 

de massa e momento por difusão molecular e por campos de escoamento turbulento é um 

fenômeno que deve ser modelado para descrever corretamente o processo de combustão em 

um MCI. 

Segundo Turns (2000), a difusão molecular é lenta e opera em escalas espaciais 

pequenas quando comparadas ao transporte por turbulência, que depende da velocidade e 

do tamanho de vórtices que carregam o material transportado. 

3.2.1.1. Transporte por difusão molecular 

Para se descrever a difusão molecular em um nível mais fundamental, faz-se uso da Lei 

de Difusão de Fick, exposta por Turns (2000). 

A Lei de Fick caracteriza a taxa à qual uma espécie A se difunde através de uma espécie 

B em uma mistura gasosa não-reagente das duas espécies. Para o caso de difusão 

unidimensional, tal lei se expressa pela Equação 3.22, na qual �̇�  é o fluxo de massa da 
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espécie A por unidade de área perpendicular ao escoamento, YA é sua fração mássica e 𝜌 é 

a densidade da mistura (kg/m³). DAB (m²/s) é conhecido como o coeficiente de difusividade de 

um gás A no meio B. 

 �̇� = 𝑌 (�̇� + �̇� ) − 𝜌𝐷
𝑑𝑌

𝑑𝑥
   [𝑘𝑔 𝑠 ∙ 𝑚⁄ ] (3.22)

A Equação 3.22 mostra que a espécie A é transportada tanto devido ao transporte em 

massa do fluido (primeiro termo no lado direito da equação), quanto pela difusão molecular 

da espécie A (segundo termo no lado direito da equação), ambos em termos da área 

perpendicular ao escoamento.  

Mostra-se que o gradiente de concentração da espécie A no espaço é o agente impulsor 

da difusão molecular com um fator de proporcionalidade −𝜌𝐷 , pois a difusão molecular da 

espécie A ocorre preferencialmente da região de maior para a região de menor concentração. 

Quando se assume que a difusão molecular é resultante apenas do gradiente de 

concentração, diz-se que a difusão é ordinária. Indica-se, assim, um fluxo difusivo molecular 

de qualquer espécie i em um meio diluído, dado pela Equação 3.23, na qual 𝜇 é a viscosidade 

dinâmica molecular (Pa.s) e 𝑆𝑐  é o número de Schmidt, definido como a razão entre a 

difusividade de momento e a difusividade de massa (𝜇 𝜌𝐷⁄ ) (BORGHI, 1988; VEYNANTE; 

VERVISCH, 2002). 

 𝐽 = −
𝜇

𝑆𝑐

𝜕𝑌

𝜕𝑥
= −𝜌𝐷

𝜕𝑌

𝜕𝑥
  [𝑘𝑔 𝑠 ∙ 𝑚⁄ ] (3.23)

O fator de proporcionalidade é diretamente dependente da raiz quadrada da 

temperatura e independente da pressão. Em muitos processos de combustão, portanto, ele é 

tratado como constante.  

Deve-se destacar que o princípio de conservação de massa requer que o somatório dos 

fluxos de massa das espécies no sistema seja igual a zero. 
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3.2.1.2. Transporte por escoamento turbulento 

A turbulência é crucial no controle da combustão em MCIs. É o fenômeno dominante no 

processo de propagação de chama, sendo mais relevante para o transporte de massa e 

momento do que a difusão molecular. É observável também na formação de um jato cônico 

no escoamento da mistura ar-combustível através da válvula durante o processo de admissão. 

Além disto, é um evento que ocorre em todos os escoamentos do MCI e é determinante 

também na transferência de calor (HEYWOOD, 1988; TURNS, 2000).  

No entanto, o transporte por escoamento turbulento é um fenômeno que se inicia em 

escalas espaciais grandes e se dissipa em escalas relativamente pequenas, enfim se 

tornando suficientemente complexo para impossibilitar a aplicação de metodologias holísticas 

para seu estudo com a capacidade computacional disponível atualmente. Este cenário é 

agravado quando o objeto de estudo é um escoamento turbulento reativo, como no caso de 

chamas pré-misturadas em MCIs convencionais. 

Para se atingir uma aproximação heurística que descreva a turbulência 

satisfatoriamente, é necessário primeiramente caracterizar os escoamentos turbulentos não-

reativos. 

Escoamentos turbulentos são resultantes de flutuações aleatórias locais nas variáveis 

de transporte em relação ao espaço-tempo, quando as instabilidades não são suficientemente 

amortecidas pela viscosidade do fluido (CHAKRABORTY, 2012; HEYWOOD, 1988; TURNS, 

2000).  

Como forma de se contornar as aleatoriedades inerentes à turbulência, aplicam-se 

métodos estatísticos na análise de tais escoamentos, como o uso de valores médios e suas 

flutuações no tempo. Estes métodos são elaborados sob hipótese de escoamentos 

turbulentos em regime permanente.  

No entanto, o padrão do escoamento em um MCI apresenta significativas variações 

dentro de um único ciclo, bem como variações de um ciclo para o outro, tanto no transporte 

em massa quanto nas flutuações turbulentas. Resulta-se desta observação a necessidade de 
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se utilizar médias de conjunto para o tratamento destes escoamentos quase-periódicos.  

À vista disto, a Equação 3.24 dá a velocidade média de conjunto do escoamento 

turbulento quase-periódico, i.e., a média da velocidade medida ao longo de vários ciclos 

dentro de uma mesma faixa de ângulos de virabrequim (HEYWOOD, 1988). Na equação, Nc 

é o número de ciclos para os quais existem os dados de velocidade. As Equações 3.24 a 3.26 

são dadas em unidades de velocidade consistentes entre si. 

 𝑉 (𝜃) =
1

𝑁
𝑉(𝜃, 𝑖) (3.24)

A velocidade instantânea local em uma direção específica, a um ângulo de virabrequim 

particular e em um determinado ciclo i é dada pela Equação 3.25, na qual 𝑣  é a flutuação da 

velocidade em torno da média e 𝑉 é a variação ciclo-a-ciclo da velocidade média (HEYWOOD, 

1988). 

 𝑉(𝜃, 𝑖) = 𝑉 (𝜃) + 𝑉(𝜃, 𝑖) + 𝑣 (𝜃, 𝑖) (3.25)

A Figura 3.5 ilustra a flutuação da velocidade em torno da velocidade média em função 

do ângulo de virabrequim, em um escoamento turbulento, durante dois ciclos consecutivos do 

MCI. Os pontos representam ângulos de virabrequim iguais. 

 

Figura 3.5 – Variação das velocidades de um escoamento em função do ângulo de 

virabrequim durante dois ciclos consecutivos de um MCI com pequena variação ciclo-a-ciclo. 

Adaptado: Heywood (1988). 
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A forma quase-periódica das flutuações de velocidade justifica a definição de uma 

intensidade das flutuações (Equação 3.26) a partir da raiz do valor quadrático médio de 𝑣  

(HEYWOOD, 1988). 

 𝑣 (𝜃) =
1

𝑁
[𝑣 (𝜃, 𝑖)]

⁄

 (3.26) 

Outro aspecto dos escoamentos turbulentos é a presença de vórtices, elementos 

macroscópicos de fluidos nos quais os elementos microscópicos se comportam como uma 

unidade. Estes vórtices são de diferentes tamanhos e vorticidades (medida de velocidade 

angular), sendo que vórtices de pequenas escalas podem se encontrar embutidos em vórtices 

de grandes escalas (TURNS, 2000). Devido a isto, este tipo de escoamento pode ser 

caracterizado por escalas de comprimento e tempo. 

A escala de comprimento que limita o tamanho dos maiores vórtices do escoamento é 

a macroescala do escoamento, ou comprimento característico do escoamento, Lt. Em um 

MCI, Lt pode ser a distância variável entre o topo do pistão e o cabeçote ou o diâmetro do 

cilindro para o escoamento turbulento. 

A escala que representa o tamanho médio dos vórtices no escoamento turbulento é 

chamada de escala integral, 𝑙 . É uma escala da mesma ordem de grandeza do comprimento 

característico do escoamento, sendo representativa dos maiores vórtices do sistema. Se, no 

escoamento turbulento, velocidades forem medidas em dois pontos distintos separados a uma 

distância 𝑥 ≫ 𝑙 , isto significa que não haverá correlação entre estas velocidades 

(HEYWOOD, 1988). Ou seja, a escala integral é a distância entre dois pontos do escoamento 

na qual deixa de existir qualquer correlação entre as flutuações de velocidade nestes pontos 

(TURNS, 2000). 

No entanto, medir a velocidade em dois pontos diferentes simultaneamente não é um 

exercício trivial. Mais fácil é precisar a correlação entre velocidades medidas em um mesmo 

ponto, porém em momentos diferentes. Assim, define-se a escala de tempo integral, 𝜏 . 
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Quando a turbulência é transportada para além do ponto de medição sem distorções 

significativas e a turbulência é relativamente fraca, as escalas de tempo e comprimento 

integrais podem ser associadas pela Equação 3.27, dada em unidade de comprimento 

(HEYWOOD, 1988). 

 𝑙 = 𝑉𝜏  (3.27)

Em escoamentos nos quais as estruturas de escala integral são transportadas, a escala 

de tempo integral mede o tempo que um vórtice desta ordem de grandeza leva para passar 

por um ponto de observação (HEYWOOD, 1988). 

A escala de comprimento intermediária entre a escala integral e a menor escala é 

conhecida como microescala de Taylor, 𝑙 , que corresponde à microescala de tempo 𝜏 . 

Como mostra a Equação 3.28, dada em unidade de frequência, esta escala está relacionada 

à flutuação da taxa de deformação do campo de escoamento turbulento 𝜕𝑣 𝜕𝑥⁄  (HEYWOOD, 

1988). 

 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
=

𝑣

𝑙
 (3.28)

Vórtices de escala integral extraem energia cinética do escoamento médio. Os vórtices 

de escalas menores se sobrepõem ao escoamento de escala integral, extraindo energia 

cinética destes e adotando imensa vorticidade (CHAKRABORTY, 2012). Neste sentido, 

vórtices menores respondem mais rápido às flutuações locais no escoamento e tendem a ser 

isotrópicos (HEYWOOD, 1988). 

Na menor escala associada ao escoamento turbulento, a microescala de Kolmogorov 

(𝑙 , Equação 3.29), finalmente ocorre dissipação por viscosidade cinemática molecular (𝜗, em 

m²/s) da energia cinética para a energia interna do fluido (CHAKRABORTY, 2012; TURNS, 

2000). A Equação 3.30, em unidade de tempo, exibe a microescala de tempo de Kolmogorov, 

que caracteriza a difusão de momento das menores estruturas do escoamento (HEYWOOD, 

1988). 
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 𝑙 ≈
𝜗

𝜀
 (3.29) 

 𝜏 ≈
𝜗

𝜀
 (3.30) 

Nas equações acima, 𝜀 é a taxa de dissipação de energia por unidade de massa, 

aproximadamente expressa pela Equação 3.31 (HEYWOOD, 1988; TURNS, 2000). 

 𝜀 ≡
𝛿(𝑘𝑒 )

𝛿𝑡
≈

𝑣

𝑙
 (3.31) 

Com base na microescala de Kolmogorov, define-se o número de Reynolds turbulento 

(Equação 3.32), que correlaciona as escalas integral e de Kolmogorov como mostrado na 

Equação 3.33 (HEYWOOD, 1988). 

 𝑅𝑒 =
𝑣 𝑙

𝜗
 (3.32) 

 
𝑙

𝑙
≈ 𝑅𝑒

⁄  (3.33) 

A Figura 3.6 explicita a presença destas diversas microescalas em um escoamento 

turbulento, usando como exemplo o jato formado no escoamento de mistura através da 

válvula de admissão de um MCI. 

Para escoamentos turbulentos reativos, é necessário definir também um importante 

adimensional que realiza uma medição inversa da influência do escoamento turbulento sobre 

os processos químicos na zona de reação. Este é o número de Damköhler, exibido na 

Equação 3.34 (HEYWOOD, 1988; TURNS, 2000), na qual 𝑆  é a velocidade, 𝜏  é o tempo 

característico de recirculação dos vórtices de escala integral, 𝜏  é o tempo necessário para a 

chama se propagar a uma distância equivalente à sua espessura 𝛿 . 

Em suma, nos vórtices de escalas da mesma ordem de comprimento do sistema, e as 

forças inerciais são dominantes sobre as forças viscosas. Já nos vórtices da microescala de 
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Kolmogorov, as forças viscosas são dominantes e a energia se dissipa. Por isso, estabelece-

se um fenômeno conhecido como cascata de energia, no qual a energia cinética dos grandes 

vórtices é dissipada pelos menores vórtices. 

 

Figura 3.6 – Ilustração das escalas de comprimento presentes em um escoamento 

turbulento através da válvula de admissão de um MCI. Fonte: Heywood (1988). 

 𝐷𝑎 =
𝜏

𝜏
=

𝑙

𝛿

𝑆

𝑣
 (3.34)

A energia cinética associada ao escoamento turbulento é comumente denominada 

energia cinética turbulenta. 

3.2.1.3. Equações de governo para escoamentos turbulentos 

A solução das variáveis do campo de escoamento é possível graças à descrição 

euleriana do movimento do fluido, utilizando-se dos conceitos de conservação de massa das 

espécies, segunda lei de Newton, conservação de momento angular e primeira e segunda leis 

da termodinâmica (FOX; PRITCHARD; MCDONALD, 2011). Com isto, define-se um conjunto 

de equações diferenciais de governo para caracterizar o transporte de propriedades 

extensivas em um escoamento reativo, um princípio estipulado pelo teorema de transporte de 

Reynolds. 

A Equação 3.35 expressa a conservação de massa relativa a um volume de controle, 
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na qual �⃗� é o vetor de velocidades e t é o domínio do tempo (FOX; PRITCHARD; MCDONALD, 

2011). 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝜌�⃗� = 0 (3.35) 

A partir desta noção e da relação �⃗� , = �⃗� − ∑ 𝑌 �⃗� , na qual �⃗� ,  é a velocidade de 

difusão da espécie i e �⃗�  é sua velocidade em relação aos eixos de coordenadas estacionários, 

desenvolve-se a expressão de conservação de massa das espécies para o caso de difusão 

ordinária da espécie i, dada pela Equação 3.36. Nesta, �̇�  (kg/m³-s) é a taxa de reação de 

massa da espécie i por unidade de volume no sistema de coordenadas retangulares 

𝑥 , 𝑥  e 𝑥 , com l,m = 1, 2 e 3 (BORGHI, 1988; VEYNANTE; VERVISCH, 2002). 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑌 ) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣 𝑌 ) = −

𝜕𝐽

𝜕𝑥
+ �̇�  (3.36) 

O movimento do fluido é governado pela Equação 3.37, que expressa a conservação 

de momento de um escoamento compressível (CHAKRABORTY, 2012). Nesta, 𝑝 (Pa) é a 

pressão termodinâmica local, λ (Pa.s) é o segundo coeficiente de viscosidade, k é um índice 

genérico que pode assumir a identidade de l ou m e 𝑏  (N) é uma força de corpo. 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣 ) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣 𝑣 ) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
𝜇

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆 + 𝜇)

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑏  (3.37) 

A Equação 3.37 configura um conjunto de expressões conhecido como equações de 

Navier-Stokes na forma conservativa, que governa o transporte de momento de um fluido 

newtoniano, cuja solução é um campo de velocidades.  

Todos os termos no lado direito da equação possuem dimensão de força por unidade 

de volume, que se igualam às forças inerciais ao lado esquerdo. O primeiro termo no lado 

direito representa o gradiente de pressão e constitui uma das incógnitas da equação. O 

segundo termo é o termo viscoso, que reflete as deformações por cisalhamento sofridas pelo 

volume de controle em escoamentos viscosos com gradientes de velocidade significativos. O 
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terceiro termo dá a dilatação volumétrica do fluido sob escoamento compressível, refletindo 

sua deformação volumétrica. Estes três termos são derivados das componentes do tensor de 

tensões viscosas agindo sobre o volume de controle, nos quais as tensões hidrostáticas 

correspondem ao gradiente de pressão e as tensões deviatóricas correspondem ao termo 

viscoso e à dilatação volumétrica. O quarto termo oferece a expressão para as forças de corpo 

do volume de controle (CHAKRABORTY, 2012). 

A Equação 3.38 é derivada da Primeira Lei da Termodinâmica para volumes de controle 

e exibe a forma conservativa que rege o transporte de energia térmica no escoamento de um 

fluido newtoniano não-reativo no espaço cartesiano de coordenadas retangulares x, y e z 

(ANDERSON JR., 2009).  

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢) + ∇ ∙ 𝜌𝑢�⃗�

= 𝜌�̇� +
𝜕

𝜕𝑥
𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑦
𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑧
𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
− 𝑝

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧

+ λ
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧

+ 𝜇 2
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 2

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 2

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥

+
𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 

(3.38)

O primeiro termo ao lado esquerdo da Equação 3.38 expressa a taxa de acúmulo de 

energia interna no volume de controle, enquanto o segundo termo expressa a taxa de fluxo 

de energia interna por convecção no volume de controle. Ao lado direito, o primeiro termo dá 

a taxa líquida de calor adicionado no sistema aberto por uma fonte, sendo �̇� (W/kg) a taxa de 

geração de energia específica no volume. Os três termos que se seguem representam a 

condução de calor governada pela lei de Fourier, sendo k (W/m.K) o coeficiente de 

condutividade térmica. Os termos restantes são derivados da taxa de trabalho realizada sobre 

o volume de controle pelo ambiente circundante. Os dois últimos termos, que envolvem a 
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multiplicação por λ e 𝜇, simbolizam a dissipação de energia por tensões viscosas (KUO, 2005). 

Fundamentado pela equação de governo da conservação de energia, desenvolve-se a 

Equação 3.39 de conservação da entalpia total (ℎ = ℎ + 𝑣  𝑣 /2) em um escoamento reativo 

no sistema de coordenadas retangulares 𝑥 , 𝑥  e 𝑥 , na qual 𝐽  é o fluxo difusivo da entalpia e 

𝜏  é o tensor de tensões viscosas (BORGHI, 1988; VEYNANTE; VERVISCH, 2002).  

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌ℎ ) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣 ℎ ) =

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
𝐽 + 𝑣 𝜏 + 𝑣 𝑏  (3.39) 

O fluxo difusivo de entalpia sob a Lei de Fourier é dado pela Equação 3.40, 

desconsiderando-se a difusão de entalpia por gradientes de concentração e transferência de 

calor por radiação. Na equação, Pr é o número de Prandtl, razão entre o transporte difusivo 

de momento e temperatura (𝜇𝑐 𝑘⁄ ) (VEYNANTE; VERVISCH, 2002). 

 𝐽 = −
𝜇

𝑃𝑟

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+

𝑃𝑟

𝑆𝑐
− 1 ℎ

𝜕𝑌

𝜕𝑥
 (3.40) 

 Então, introduz-se o número de Lewis (Le), que é a razão entre as difusividades térmica 

e mássica (𝑆𝑐 𝑃𝑟⁄ ), que pode levar a simplificações no modelamento de zonas de reação. 

Assumindo-se Le = 1, as equações de conservação de massa e entalpia total se tornam 

idênticas em estrutura em escoamentos a baixos números de Mach. Esta hipótese é 

comumente aplicável ao modelamento de chamas pré-misturadas, nas quais frações de 

massa de espécies e temperatura são interpretadas como variáveis equivalentes 

(VEYNANTE; VERVISCH, 2002). 

Chakraborty (2012) aponta que existe uma sinergia entre as Equações 3.35-3.39, pois 

todas descrevem a conservação de uma variável física, nas quais a taxa de variação se iguala 

à taxa à qual tal variável é transportada através dos limites do volume de controle somada à 

taxa à qual ela é gerada dentro do sistema aberto. Seguindo este raciocínio, pode-se escrever 

uma estrutura conservativa geral das equações de conservação que consiga sumarizar os 

mecanismos de transporte. Isto é feito pela Equação 3.41, na qual φ é um escalar sob 
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transporte e para o qual escreve-se a equação de conservação, Γ é o coeficiente generalizado 

de difusão (uma constante de proporcionalidade entre o fluxo de φ por difusão e o negativo 

do gradiente de φ) e S é a taxa de geração de φ por unidade de volume. Nesta equação, 

encontram-se indicados a quais mecanismos de transporte cada termo está relacionado.  

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜑)

Termo transiente

+ ∇ ∙ 𝜌𝜑�⃗�

Transporte por
advecção

= ∇ ∙ (𝛤∇𝜑)

Transporte por
difusão

+ 𝑆⏟
Termo de fonte

 
(3.41)

3.3 Combustão 

A combustão em MCIs é uma rápida reação química entre um combustível e o oxigênio 

contido no ar, que gera energia e, frequentemente, emite luz (TURNS, 2000). Os produtos 

desta reação são os gases de combustão, cuja composição depende de vários parâmetros 

do motor. Assim, este é um processo que exerce importante influência sobre o desempenho, 

a eficiência e as emissões do sistema. 

Segundo Heywood (1988, p. 197, tradução nossa), “o elo mais fraco nos ciclos ideais é 

o modelamento do processo de combustão em MCIs de ignição por centelha”. O modelamento 

de um sistema é apenas tão preciso quanto sua aproximação mais imprecisa, por isto faz-se 

necessário um entendimento substancial sobre a combustão. 

Em um MCI convencional livre de anomalias de combustão, uma mistura de combustível 

em fase gasosa e ar é admitida e comprimida na câmara de combustão. Pouco antes do PMS, 

uma descarga elétrica, vinda de uma vela de ignição posicionada dentro do cilindro, fornece 

a energia necessária para ativar o processo de combustão da mistura. A partir do núcleo da 

combustão (i.e., os gases que circundam a vela de ignição), uma zona de reação se propaga, 

a uma velocidade subsônica, em direção às paredes do cilindro, local no qual a chama se 

extingue. Esta zona de reação é chamada de frente de chama e possui uma pequena 

espessura em relação às dimensões da câmara de combustão (HEYWOOD, 1988; TAYLOR, 

1985; TURNS, 2000).  
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Adiante da frente de chama, existem os gases não-queimados, compostos pela mistura 

de ar e vapor de combustível e gases residuais. Envoltos pela frente de chama, existem os 

gases queimados, entre os quais podem existir pequenos volumes de gases não-queimados. 

Estas interações são esquematizadas na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Modo de combustão com chama pré-misturada em um MCI convencional. 

Adaptado: Turns (2000). 

Segundo a teoria amplamente aceita, a combustão de misturas de ar e combustível 

acontece graças a reações em cadeia que ocorrem até o equilíbrio, ou até a quebra da cadeia. 

Sob combustão sem anomalias, estas reações não conseguem se formar adiante da frente 

da chama, nos gases não-queimados frios, estabelecendo um claro limite para a zona de 

reação (TAYLOR, 1985).  

A propagação da chama relativa aos gases não-queimados é um fenômeno importante 

para descrever como o processo de combustão afeta os históricos de pressão e temperatura 

interna do cilindro, a taxa com a qual a mistura é consumida e a composição dos gases de 

combustão. Tal fenômeno é altamente dependente das características da chama, que, 

portanto, devem ser classificadas. As chamas formadas em MCIs são classificadas como 

chamas pré-misturadas transientes turbulentas propagando em um meio gasoso. Chamas 

pré-misturadas são resultados da combustão de reagentes que se encontram misturados em 

Propagação de chama Vela de ignição 

Gases queimados 

Gases 
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nível molecular antes da ocorrência de qualquer reação (HEYWOOD, 1988). Chamas 

transientes são aquelas cuja estrutura e movimento variam no tempo, como resultado do 

desequilíbrio entre reações formadoras de espécies ativas e reações que quebram a cadeia 

(TURNS, 2000). 

Nota-se que, para o modelamento da combustão, é necessária a fundamentação teórica 

dos processos químicos, termodinâmicos e convectivos da chama, que serão abordadas nas 

subseções a seguir. 

3.3.1 Estequiometria da combustão 

A reação global de um mol de combustível (F) com 𝑎 mols de um gás oxidante (Ox) para 

gerar 𝑏 mols de produtos de combustão (PC) pode ser dada pela Equação 3.42, conhecida 

como mecanismo global de reação (TURNS, 2000). Medições experimentais definem que a 

taxa à qual o combustível é consumido nesta reação pode ser expressa pela Equação 3.43 

(TURNS, 2000). 

 𝐹 + 𝑎𝑂𝑥 → 𝑏𝑃𝐶 (3.42)

 
𝑑[𝑋 ]

𝑑𝑡
= −𝑘 (𝑇)[𝑋 ] [𝑋 ]  (3.43)

Na Equação 3.43, 𝑋  (kmol/m³) é a fração molar de determinada espécie na mistura. 

Estabelece-se que a taxa de destruição do combustível é uma função de uma potência das 

concentrações dos reagentes. O coeficiente de proporcionalidade 𝑘  (m³/kmol.s) é chamado 

coeficiente de taxa global e é uma função da temperatura. A ordem da reação é (n+m), sendo 

n em relação ao combustível e m em relação ao oxidante, ordens determinadas 

experimentalmente e não necessariamente inteiros (TURNS, 2000). 

Os reagentes da combustão em um MCI convencional são o vapor de combustível e o 

oxigênio contido no ar seco. O nitrogênio é considerado inerte a temperaturas de combustão 

relativamente baixas. Para efeitos de simplificação desta análise, considera-se que existem 

3,76 mols de nitrogênio para cada 1 mol de oxigênio no ar. Quando a reação contém a 
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quantidade exata de oxigênio para consumir completamente o combustível (todo o carbono e 

o hidrogênio são respectivamente transformados em CO2 e H2O), diz-se que a reação é 

estequiométrica. Este parâmetro é chamado de quantidade teórica de ar. 

Sob estas considerações, a equação geral da combustão completa estequiométrica de 

um combustível hidrocarboneto é dada pela Equação 3.44, na qual 𝑎 = x+y/4 (HEYWOOD, 

1988; TURNS, 2000). 

  𝐶 𝐻 + 𝑎(𝑂 + 3,76𝑁 ) → 𝑥𝐶𝑂 +
𝑦

2
𝐻 𝑂 + 3,76𝑎𝑁  (3.44) 

Desta forma, é possível definir a razão ar-combustível estequiométrica (𝐴 𝐹⁄ )  pela 

Equação 3.45, na qual MWa e MWf são as massas moleculares (kg/mol) do ar e do 

combustível, respectivamente (TURNS, 2000). 

 (𝐴 𝐹⁄ ) =
𝑚

𝑚
=

4,76𝑎

1

𝑀𝑊

𝑀𝑊
 (3.45) 

A (𝐴 𝐹⁄ )  é proporcional à razão molar entre hidrogênio e carbono (H/C) na molécula 

de combustível hidrocarboneto. Quando maior a razão H/C, maior (𝐴 𝐹⁄ ) , ou seja, maior 

a quantidade de ar necessária para queimar o composto estequiometricamente. 

 Uma mistura ar-combustível pode conter menos ou mais ar do que a quantidade 

estequiométrica e ainda assim entrar em combustão. Quando há excesso de ar, diz-se que 

esta mistura é pobre em combustível. Dentro das premissas traçadas no início desta seção, 

a reação de oxidação pobre em combustível apresentará o excesso de ar (O2 não-reduzido e 

excesso de N2) como produto. Quando há menos ar que o necessário, a mistura é rica em 

combustível. Por consequência, a combustão é quimicamente incompleta. Os produtos 

apresentarão, adicionalmente à reação estequiométrica, monóxido de carbono CO e 

hidrogênio molecular H2. 

A presença de espécies não oxidadas entre os produtos significa que parte da energia 

disponível no combustível não foi convertida pela reação. Por isso, idealmente, a mistura 
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estequiométrica é a que resulta na máxima liberação de energia química no processo de 

combustão (PULKRABEK, 1997).  

Um indicador quantitativo adequado para estipular o quanto uma mistura é rica ou pobre 

é a razão de equivalência, dada pela Equação 3.46, que relaciona a razão ar-combustível de 

uma reação específica à razão ar-combustível estequiométrica. Como mostra a mesma 

equação, o inverso da razão de equivalência é o coeficiente de excesso de ar 𝜆 (TURNS, 

2000). 

 𝛷 =
(𝐴 𝐹⁄ )

(𝐴 𝐹⁄ )
=

(𝐹 𝐴⁄ )

(𝐹 𝐴⁄ )
=

1

𝜆
 (3.46)

Para uma mistura estequiométrica, 𝜆 = 1. Para uma mistura rica, 𝜆 < 1. Para uma mistura 

pobre, 𝜆 > 1. Na combustão com reagentes pré-misturados, o coeficiente de excesso de ar 

deve estar próximo da condição estequiométrica (STONE; BALL, 2004). 

Quando o combustível é um álcool, o oxigênio contido na molécula de combustível deve 

ser incluído no balanço estequiométrico. A Equação 3.47 exibe a combustão estequiométrica 

do etanol, para o qual (A/F)esteq = 9,0 (HEYWOOD, 1988). 

 𝐶 𝐻 𝑂𝐻 + 3(𝑂 + 3,76𝑁 ) → 2𝐶𝑂 + 3𝐻 𝑂 + 11,28𝑁  (3.47)

3.3.2 Poder calorífico de combustível 

Uma análise de um processo de combustão sob a luz da Primeira Lei da Termodinâmica 

permite relacionar os estados finais dos gases de combustão, sem necessidade de conhecer 

detalhes sobre o processo.  

O processo de combustão pode ser modelado simplificadamente por um sistema de 

massa fixa (circunferência na Figura 3.8) no qual espécies de gases ideais reagem a pressão 

constante e formam produtos (TURNS, 2000). Na Figura 3.8, p é a pressão, H (MJ) é a entalpia 

dos gases, V é o volume do sistema, QR-P (MJ) é a transferência de calor que pode ocorrer 

entre o sistema não-isolado e o ambiente e os índices R e P indicam propriedades dos 
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reagentes e produtos, respectivamente. 

 

Figura 3.8 – Sistema fechado com combustão a pressão constante. Fonte: do autor. 

Aplicando a Primeira Lei entre os estados inicial e final deste processo, cujas 

temperaturas são iguais, tem-se a Equação 3.48 (HEYWOOD, 1988; MORAN et al., 2010). 

 𝑄 = 𝐻 − 𝐻 = (∆𝐻) ,   [𝑀𝐽] (3.48) 

Esta equação descreve um processo exotérmico, o que significa que a variação de 

entalpia do sistema, (ΔH)p,T’, é negativa. Expressando-se esta propriedade em termos de um 

mol de combustível, tal valor é conhecido como a entalpia de combustão a pressão constante 

à temperatura T’ (HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997; TURNS, 2000). 

Para o cálculo das energias internas dos produtos e reagentes, é configurado um estado 

padrão de referência de temperatura e pressão, determinado por vários autores como T0 = 25 

°C e p0 = 1 atm (HEYWOOD, 1988; MORAN et al., 2010; PULKRABEK, 1997; TURNS, 2000).  

Como consequência, obtém-se o conceito de entalpia absoluta de uma espécie, que é 

dada pela soma da entalpia de formação de tal espécie e de sua variação sensível de entalpia. 

A entalpia de formação é associada à variação de entalpia observada na formação de um mol 

de um composto químico a partir de seus elementos, com o composto e os elementos no 

estado padrão (MORAN et al., 2010). Já a variação sensível de entalpia é a variação da 

entalpia devido ao desvio das propriedades em relação ao estado padrão de referência. Na 

Equação 3.48, H é a entalpia absoluta. 

No entanto, para combustíveis cuja exata composição é desconhecida, a entalpia de 

QR-P 
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combustão não pode ser determinada a partir do balanço de Primeira Lei. O valor deve ser 

medido experimentalmente, pelo poder calorífico (PC) do combustível, dado pela Equação 

3.49, na qual ∆ℎ (é a variação de entalpia absoluta específica da reação. 

 𝑃𝐶 = −(∆ℎ) ,   [𝑀𝐽/𝑘𝑔] (3.49)

O poder calorífico mede a magnitude da entalpia de combustão (a pressão constante, 

neste caso específico) no estado padrão de referência, considerando combustão completa. 

Dois valores diferentes para a propriedade surgem de metodologias experimentais distintas: 

o poder calorífico superior, quando toda a água presente nos produtos é condensada e todo 

o calor latente de vaporização da água é recuperado; e o poder calorífico inferior, quando toda 

a água presente nos produtos se encontra na fase de vapor. Em MCIs, é mais comum o uso 

do poder calorífico inferior (PCI) a pressão constante (HEYWOOD, 1988). 

3.3.3 Temperatura adiabática de chama 

Presume-se, agora, que o sistema na Figura 3.8 é rígido de forma que VP=VR, ou seja, a 

combustão ocorre em volume constante. Assume-se também que o sistema é termicamente 

isolado e nenhum calor atravessa as fronteiras, levando a uma combustão adiabática. O 

balanço de Primeira Lei leva, então, à igualdade Equação 3.50, na qual U é a energia interna 

absoluta da mistura (TURNS, 2000). 

 𝑈 (𝑇 , 𝑝 ) = 𝑈 (𝑇 , 𝑝 )  [𝑀𝐽] (3.50)

A Figura 3.9 ilustra este processo em um diagrama U-T. A temperatura adiabática de 

chama estabelece um limite adiabático da combustão, na qual os produtos retêm toda a 

energia gerada pela combustão e atingem a máxima temperatura possível para tal reação, 

considerando-se reagentes e produtos determinados. Desta forma, outra interpretação física 

da temperatura adiabática de chama é associada ao desempenho de um MCI. Quanto maior 

a temperatura adiabática de chama de um composto químico (combustível) em determinada 

reação, maior a quantidade de energia térmica que pode ser produzida pela combustão e 
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recuperada em forma de trabalho. Então, a propriedade é indicativa da qualidade do 

combustível para um processo específico. 

 

Figura 3.9 – Diagrama U-T mostrando a combustão adiabática em volume constante. 

Adaptado: Turns (2000). 

Por outro lado, o aumento da temperatura adiabática de chama pode influenciar 

negativamente as emissões, pois a temperatura elevada dos produtos ao fim da combustão 

favorece o processo de dissociação do N2 para formação de óxidos de nitrogênio (NOx) 

(TURNS, 2000). 

Tipicamente, para combustíveis utilizados em MCIs convencionais, a temperatura 

adiabática de chama é máxima para 𝜆 = 1 (HEYWOOD, 1988). 

3.3.4 Desenvolvimento de chama pré-misturada turbulenta em MCIs convencionais 

Chamas são zonas de reação localizadas que se propagam de forma autossustentável 

a velocidades subsônicas. Esta propagação se dá pela deflagração de uma única onda de 

combustão (KUO, 2005), que no MCI convencional tem início no núcleo da chama e se 

propaga em direção às paredes da câmara de combustão. 

Teorias voltadas para a combustão por chamas pré-misturadas têm o objetivo de 

designar relações para a velocidade à qual a frente de chama se propaga e descrever a 
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estrutura da chama, o que é indispensável para o modelamento da taxa de reação. Não há 

teorias geralmente consolidadas sobre chamas pré-misturadas turbulentas, por isto elas são 

comumente descritas a partir de uma abordagem fenomenológica. O submodelo de 

combustão utilizado neste trabalho não é preditivo da taxa de reação. No entanto, o 

entendimento sobre algumas propriedades de chamas pré-misturadas faz-se necessário para 

a correta parametrização do submodelo. 

Quando a zona de reação se encontra entre os gases queimados e a mistura de 

combustível e oxidante a nível molecular, como mostra a Figura 3.10a, tem-se uma chama 

pré-misturada.  

 

Figura 3.10 – a) Estrutura de uma chama pré-misturada laminar. b) Distribuição qualitativa 

das propriedades nas diferentes regiões do sistema. Adaptado: Veynante e Vervisch (2002). 

A Figura 3.10b mostra de forma qualitativa as concentrações de combustível e oxidante, 

a temperatura e a taxa de reação em cada região. Segundo Veynante e Vervisch (2002), o 

gradiente de temperatura típico entre os gases queimados e não-queimados é da ordem de 5 

a 7. Segundo Heywood (1988), a densidade dos gases não-queimados é aproximadamente 
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4 vezes maior que a densidade dos gases queimados na combustão de um MCI convencional. 

Destacada na Figura 3.10b, tem-se a zona de pré-aquecimento à frente da chama, 

consequência dos fluxos de calor (principalmente por condução) correspondentes aos 

gradientes de temperatura. Esta região é responsável por iniciar a combustão dos gases não-

queimados (HEYWOOD, 1988; VEYNANTE; VERVISCH, 2002). 

A outra região ressaltada é a zona de reação, definida fisicamente por Heywood (1988) 

como a região entre a temperatura à qual a reação química exotérmica se inicia e a fronteira 

entre a alta temperatura da zona de reação e a temperatura de equilíbrio dos gases 

queimados. 

Em virtude do desequilíbrio local entre a difusão do calor e a taxa de reação, a chama 

se propaga em direção à mistura não-queimada a uma velocidade 𝑆 , conhecida como 

velocidade de chama laminar, definida para um observador estacionário em relação à chama 

e em direção normal à superfície desta (KUO, 2005; TURNS, 2000). No MCI, esta é uma 

propriedade da mistura entre ar, combustível e gases queimados (HEYWOOD, 1988). 

A bibliografia científica explana diversas teorias aceitas para determinação de 𝑆  e da 

espessura da chama 𝛿  (KUO, 2005; TURNS, 2000). Aqui, busca-se abordar apenas as 

definições aplicáveis à modelagem de MCIs. 

A relação mais comum para a espessura da chama vem de argumentos dimensionais, 

na forma da Equação 3.51 (HEYWOOD, 1988). 

 𝛿 =
𝐷

𝑆
  [𝑚𝑚] (3.51) 

Com suporte das equações de conservação de massa e energia (Seção 3.2.1.3), a 

espessura da zona de pré-aquecimento pode ser calculada pela Equação 3.52, na qual 𝜌  é 

a densidade dos gases não-queimados e as propriedades são referentes à própria zona em 

questão (HEYWOOD, 1988). 
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 𝛿 , =
4,6𝑘

𝑐̅ 𝜌 𝑆
  [𝑚𝑚] (3.52)

A velocidade de chama laminar às pressões e temperaturas típicas dos gases não-

queimados em MCIs pode ser dada pela Equação 3.53, na qual 𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄  (kg/s) é a evolução 

temporal da massa de gases queimados e 𝐴  é área superficial da frente de chama 

(HEYWOOD, 1988). 

 𝑆 =
𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄

𝐴 𝜌
  [

𝑚

𝑠
] (3.53)

A espessura de chama laminar é da ordem de poucos milímetros e desprezível em 

relação às outras dimensões da câmara de combustão (HEYWOOD, 1988; TURNS, 2000). 

Turns (2000) argumenta que é útil dividir a zona de reação em outras duas regiões: uma fina 

região de reações químicas muito rápidas seguida de uma região mais larga de reações mais 

lentas. 

A zona de reações rápidas é dominada por reações bimoleculares, causando a 

destruição de moléculas de combustível e a criação de diversas espécies intermediárias. A 

pequena espessura desta zona acarreta em grandes gradientes de temperatura e 

concentração de espécies (TURNS, 2000). Desta maneira, como comprovado pela teoria dos 

fenômenos de transporte, esta zona exerce influência primordial sobre a habilidade de 

autossustentação da chama laminar, pois neste regime os fluxos difusivos são significativos. 

Os fatores que exercem expressiva influência sobre a velocidade de chama laminar são 

referentes à composição e às propriedades termodinâmicas da mistura não-queimada: razão 

de equivalência, estrutura molecular do combustível, difusividade e capacidade térmicas 

chama, presença de aditivos, massa de gás residual, temperatura adiabática de chama, 

temperatura dos gases não-queimados e pressão (HEYWOOD, 1988; KUO, 2005; TURNS, 

2000).  

Dentre estas condições, a temperatura da chama é essencialmente o que determina a 
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velocidade de chama laminar. As altas temperaturas favorecem a formação de radicais livres, 

que podem se difundir para a zona de pré-aquecimento, potencializando as reações em 

cadeia e, consequentemente, aumentando a velocidade de chama. Logo, reações que 

ocorrem às razões de equivalência que resultam em maiores temperaturas de chama para 

cada combustível, resultam em maiores velocidades de chama laminar (KUO, 2005). 

O processo de combustão em MCIs é afetado pelos estágios anteriores e se distancia 

das condições de propagação de chama laminar, pois um campo de escoamento turbulento 

é induzido por altas tensões de deformação originadas durante o estágio de admissão (Figura 

3.6) e modificadas no estágio de compressão (HEYWOOD, 1988). Stone e Ball (2004) 

apontam que estas tensões são geradas pelo escoamento através das válvulas de admissão, 

que gera swirl, e pelas áreas de squish (cujos conceitos são abordados na Seção 3.4). Esta 

chama, portanto, exibe características de escoamento aleatório e transiente e uma superfície 

irregular, com propriedades que a distanciam da condição de escoamento laminar. Estas são 

chamas pré-misturadas turbulentas. 

A combustão em MCIs depende do desenvolvimento de chamas turbulentas, que 

elevam significativamente as taxas de mistura e transporte das espécies e a área efetiva da 

frente de chama (HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997; STONE; BALL, 2004). O 

modelamento preditivo destas chamas pré-misturadas turbulentas depende da distinção do 

regime da chama de acordo com as diferentes escalas envolvidas no escoamento. Porém, 

tais regimes não são incluídos no escopo deste trabalho, que utiliza um modelo de combustão 

baseado em curvas pré-determinadas de fração mássica de ar-combustível consumida. 

A Figura 3.11 mostra a estrutura da chama ao longo de seu desenvolvimento dentro da 

câmara de combustão de um MCI convencional para um melhor entendimento das fases de 

propagação. 

A ignição por centelha ocorre a -30°aPMS e estabelece o núcleo da chama, que se faz 

visível primeiramente a -20°aPMS. O campo de escoamento e a composição da mistura no 

entorno da vela de ignição neste momento impactam notadamente o estágio inicial da 

propagação da zona de reação. 
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Figura 3.11 – Fotograma do processo de desenvolvimento de chama em um MCI 

convencional, obtido através de um cabeçote de vidro de quartzo, com indicação da posição 

das válvulas e da vela de ignição na câmara de combustão. Abaixo dos fotogramas, 

destaca-se alguns ângulos de virabrequim correspondentes. Adaptado: Haq (2016).  

A chama, então, começa a se desenvolver com uma estrutura aproximadamente 

esférica, levemente irregular por influência das pequenas escalas de turbulência. Esta 

estrutura é a fina frente de chama que emite luz azul e engloba os gases de combustão. No 

PMS, a chama ocupa aproximadamente 2/3 do diâmetro do cilindro. 

À medida que a frente de chama se propaga, ela interage com as grandes escalas do 

campo de escoamento turbulento criado nos estágios anteriores. No início da propagação, o 

único efeito significativo destas grandes escalas é causar a convecção do centro da chama 

para longe da vela de ignição. À medida que o núcleo da chama cresce, há uma progressiva 

interação entre as grandes escalas e a superfície de chama, causando também sua 

convolução (HAQ, 2016). 

A 15 °dPMS, a frente de chama atinge a parede da câmara de combustão mais distante 
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da vela de ignição. A combustão se estende por mais cerca de 10°, até que a chama se 

extingue devido à significativa transferência de calor para as paredes, à destruição de 

espécies ativas e à menor intensidade de turbulência (HAQ, 2016). 

A 10°dPMS, observa-se o surgimento de uma luz brilhante no centro do núcleo da 

chama, consequência do aumento da temperatura causada pelo aumento de pressão 

originado na combustão do resto da mistura (TAYLOR, 1985). 

No início de sua propagação, a chama moderadamente corrugada possui conexões 

simples e é comparável a uma chama laminar em termos de espessura e velocidade. À 

medida que ela se propaga, a velocidade se torna cerca de 10 vezes maior que a velocidade 

de chama laminar e apresenta um valor quase-permanente. Na fase final da combustão, a 

taxa de reação diminui de forma exponencial (BERETTA; RASHIDI; KECK, 1983; HEYWOOD, 

1988; PULKRABEK, 1997; STONE; BALL, 2004). 

Mais detalhes sobre a propagação de chama em MCIs convencionais são dados no 

clássico estudo de Gatowski, Heywood e Deleplace (1984). 

Para efeitos de análise, o processo de combustão no MCI é dividido em dois estágios. 

O estágio inicial é chamado de ângulo de desenvolvimento de chama. Normalmente, define-

se que este estágio se inicia com a ignição e termina quando 10% da massa dos gases de 

trabalho foram consumidos pela reação. O estágio que se segue é o ângulo de queima rápida, 

cujo fim é marcado quando a fração mássica de gases queimados corresponde a 90%. Por 

isto, diz-se que a faixa entre 10% e 90% de fração mássica consumida configura a duração 

da combustão (HEYWOOD, 1988). A fração mássica consumida é a razão entre a massa de 

gases queimados e a massa total da mistura na câmara de combustão. 

A modulação da velocidade da chama ocorre por meio da convolução de sua superfície 

pelo campo de escoamento turbulento. Esta superfície sofre efeitos de deformação e 

curvatura, ou seja, a área superficial da chama turbulenta é esticada em relação à área 

superficial da chama laminar. Contudo, a não ser sob a presença de swirl muito intenso, a 

superfície da chama pode ser aproximada da superfície de uma esfera, a não ser no momento 

de sua intersecção com os limites físicos da câmara de combustão (ALI, 2011; HEYWOOD, 
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1988; LIU; BURLUKA; SHEPPARD, 2013).  

3.3.5 Autoignição 

A autoignição é uma anomalia de combustão que limita alguns parâmetros de projeto 

do MCI e, assim, impacta seu desempenho. 

Da Figura 3.11 deriva-se a noção de que a combustão em um MCI ocorre graças à 

propagação de frente de chama que reage que se forma entre a mistura ar-combustível 

(assumindo-se ausência de gases residuais) e os gases de combustão. No momento em que 

a combustão se inicia, a mistura ar-combustível se encontra sob pressão e temperatura 

relativamente altas. Ao longo do processo, os gases de combustão começam a se expandir e 

causam um aumento de pressão adiabática do núcleo dos gases não-queimados, 

aumentando também sua temperatura (STONE; BALL, 2004; TAYLOR, 1985). Os gases não-

queimados que se encontram sob influência da camada limite térmica também podem sofrer 

aumento de temperatura, caso a dissipação de energia térmica pelas fronteiras da câmara de 

combustão seja menor que o calor recebido pela fronteira da zona de reação e que a energia 

térmica gerada no processo de compressão (HEYWOOD, 1988). 

No entanto, para toda mistura de combustíveis e comburentes existe um estado no qual 

a substância entra em ignição espontânea, sem a necessidade de uma fonte de calor externa. 

No MCI, isto significa que o aumento de pressão e temperatura da mistura ar-combustível 

pelos mecanismos explicados anteriormente pode causar sua autoignição antes da passagem 

da frente de chama. 

A autoignição é caracterizada pela rápida liberação de grande parte da energia química 

da mistura ar-combustível, que causa o aumento repentino das pressões locais no cilindro e 

o surgimento de ondas de pressão que se propagam pela câmara de combustão (HEYWOOD, 

1988; STONE; BALL, 2004; TAYLOR, 1985).  

A severidade desta anomalia depende da quantidade de gases não-queimados que 

entra em autoignição. Ela pode ser inofensiva para o MCI, quando produz apenas oscilações 

de pressão de baixa amplitude e uma região de ignição espontânea que se propaga 
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lentamente. No entanto, quando uma grande fração de ar-combustível sofre autoignição, uma 

onda de choque se propaga em velocidade supersônica a partir desta região de alta pressão, 

ao mesmo tempo que uma onda de expansão se propaga para dentro da região de alta 

pressão. Estas ondas são refletidas pelas superfícies da câmara de combustão e interagem 

entre si, criando oscilações de pressão estacionárias de alta amplitude, que decaem à medida 

que o movimento dos gases é amortecido (HEYWOOD, 1988). Quanto mais cedo a 

autoignição ocorre no ciclo, maior a intensidade da autoignição, pois maior será a quantidade 

de ar-combustível envolvida no processo (TAYLOR, 1985). Estas ondas estacionárias 

geradas pela anomalia causam a excitação estrutural dos elementos da câmara de combustão 

do MCI. Assim, uma das consequências da autoignição severa é um ruído metálico 

característico, comumente conhecido como “batida de pino” (STONE; BALL, 2004).  

Este tipo de anomalia é responsável pelo aumento do calor transferido para as paredes 

da câmara de combustão, ocasionando o sobreaquecimento do pistão, do cabeçote e das 

válvulas. Assim, a resistência dos materiais destes elementos físicos é prejudicada. Surge 

então um mecanismo pelo qual as ondas de alta pressão podem provocar a erosão e o pitting 

do cabeçote e do pistão e a quebra dos anéis e das caneletas do pistão (HEYWOOD, 1988). 

O sobreaquecimento dos metais na câmara de combustão pode estimular outra 

anomalia de combustão: a ignição do ar-combustível por superfícies quentes na câmara de 

combustão, que pode ocorrer antes (pré-ignição) ou depois (pós-ignição) da centelha. 

Qualquer evento que proporciona o avanço do início da combustão (IDC), em relação ao ponto 

de ignição que promove o máximo torque ao freio (MBT, do inglês maximum brake torque), 

acarreta na intensificação do crescimento da pressão e da temperatura no cilindro. O mesmo 

efeito é observado quando frentes de chama se propagam a partir de mais de uma fonte. O 

aumento de pressão e temperatura propiciado pela ignição por superfícies quentes, portanto, 

pode provocar a autoignição severa. A combinação entre a pré-ignição e a autoignição pode 

ser tal que as anomalias se sustentam: o sobreaquecimento é acentuado e a pré-ignição 

acontece cada vez mais cedo, aumentando a severidade da autoignição com o tempo e 

levando o MCI a uma falha catastrófica em minutos (HEYWOOD, 1988). 
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Segundo Taylor (1985) e Heywood (1988), todas as variáveis de projeto e operação do 

MCI que alteram a temperatura e a pressão da mistura ar-combustível e a duração da 

combustão, influenciam a tendência à autoignição e sua severidade. A duração da combustão 

influencia o tempo durante o qual a mistura é submetida às condições extremas antes da 

chegada da frente de chama. Fundamentalmente, os dois autores rotulam o projeto e as 

condições de operação do MCI e a composição do combustível como os fatores determinantes 

da propensão à autoignição. 

Para avaliar a qualidade do combustível de MCIs convencionais quanto à sua 

resistência à autoignição, geralmente utiliza-se uma escala baseada em números de octano 

(ON). Nesta escala, tem-se como referência dois hidrocarbonetos: o iso-octano, característico 

por ser dotado de grande resistência à autoignição, e o n-heptano, que entra em ignição 

espontânea facilmente. Arbitrariamente, atribui-se ON de 100 ao iso-octano e de 0 ao n-

heptano. Os valores intermediários representam a concentração de iso-octano em uma 

mistura iso-octano – n-heptano. Assim, o ON de um combustível representa sua capacidade 

de resistência à autoignição relativa às misturas destes hidrocarbonetos. Por exemplo, um 

combustível com ON = 90 resiste à autoignição de forma equivalente a uma mistura de 90% 

de iso-octano e 10% de n-heptano (DAL BEM, 2008; HEYWOOD, 1988).  

Dependendo do método utilizado para se determinar o ON, ele recebe diferentes 

denominações. Os dois métodos mais difundidos são o método motor e o método de pesquisa, 

que determinam respectivamente o número de octano motor (MON, do inglês Motor Octane 

Number) e o número de octano de pesquisa (RON, do inglês Research Octane Number). No 

Brasil, para se medir a qualidade de resistência à autoignição dos combustíveis, utiliza-se a 

média aritmética destes dois números, que é chamada de Índice Antidetonante1 (IAD) 

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2013). 

                                                
1 Aqui, utiliza-se o termo derivado de “detonação” para que haja correspondência com a 

regulamentação vigente. Destaca-se que nem todo evento de autoignição resulta em uma detonação, 

ou seja, ondas de choque em velocidades supersônicas. 



83 

Já a forma como a tendência a autoignição é afetada pelo projeto e pelas condições de 

operação do MCI é medida pelo requisito de octano do equipamento, ou seja, o IAD 

necessário para se evitar a autoignição neste motor. Assim, o requisito de octano do MCI 

aumenta quando um parâmetro ou condição aumenta a temperatura e pressão do ar-

combustível e/ou aumenta a duração da combustão (HEYWOOD, 1988). 

Há que se destacar que o iso-octano é apenas uma referência e pode ser inferior a 

outros combustíveis quanto à qualidade de resistência à ignição espontânea. Heywood (1988) 

aponta que este é o caso dos combustíveis oxigenados, como os álcoois, que por isso 

apresentam o potencial de substitutos ou aditivos da gasolina em MCIs com alto requisito de 

octano. Rothamer e Jennings (2012) traçam a hipótese de que parte desta resistência se dá 

pelo alto calor latente de vaporização destes combustíveis, que promovem o resfriamento 

evaporativo dos gases não-queimados antes da combustão. 

A existência de combustíveis que extrapolam a escala do ON motiva o emprego de 

outros métodos de avaliação da qualidade de resistência à autoignição. Uma possibilidade é 

medir esta qualidade a partir de uma variável dependente cujo efeito sobre a tendência à 

autoignição sempre age em uma mesma direção. Uma variável com tal comportamento é a 

pressão de entrada do ar no cilindro, cujo aumento sempre sucede em aumento da tendência 

à detonação. O aumento desta pressão causa o aumento da PMEI, que também pode ser 

tratada como variável dependente. A PMEI medida no momento em que a autoignição 

incipiente surge com o aumento da pressão de entrada do ar é denominada pressão média 

efetiva indicada limitada pela autoignição (PMEILA). Menor PMEILA indica menor resistência 

à autoignição. A partir desta noção, estabelece-se o Número de Desempenho (ND), um índice 

capaz de estender a escala de medição da qualidade em questão. Este número é a razão 

entre a PMEILA do combustível de interesse e a PMEILA do iso-octano (TAYLOR, 1985). 

Analogamente ao requisito de octano, um requisito de ND pode ser atribuído a qualquer MCI. 

Existem dois parâmetros de um MCI que aumentam o requisito de ND do MCI 

convencional quando seus valores são incrementados e que são de suma importância no 

presente trabalho: a temperatura dos gases na entrada do cilindro e a taxa de compressão, 
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que exercem grande influência sobre a temperatura dos fluidos no cilindro ao final da 

compressão (T2), de acordo com as relações que podem ser derivadas da Equação 3.13.  

A Figura 3.12 demonstra a diminuição da PMEILA com o aumento da temperatura de 

entrada do ar, para dois combustíveis. 

 

Figura 3.12 – Efeito da temperatura de entrada sobre a PMEILA. Adaptado: Taylor (1985). 

Szwaja e Naber (2013) mostram, com a Figura 3.13, que há uma relação 

aproximadamente linear entre a taxa de compressão e a temperatura do ar-combustível no 

PMS, determinada teoricamente com base em um processo de compressão politrópica com 

índices determinados experimentalmente. Sendo assim, a tendência à autoignição limita a 

taxa de compressão, o que limita a eficiência de conversão térmica do MCI para dado 

combustível. 

Esta limitação é atualmente um grande obstáculo enfrentado pelos motores flex fuel. Os 

MCIs flex fuel possuem arquitetura e operação convencionais, o que dificulta o isolamento 

dos efeitos do aumento adiabático de pressão sobre a temperatura dos gases não-queimados. 
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Como tais motores podem operar apenas com gasolina, sem adição de EHC, a taxa de 

compressão é limitada pela relativa baixa resistência à autoignição do hidrocarboneto. Por 

isto, como se vê no Anexo A, a taxa de compressão do MCI pode ser insuficiente para resultar 

em ganhos significativos de eficiência de conversão térmica com a adição de EHC no 

combustível, ocasionando até mesmo a deterioração desta eficiência em alguns casos. Os 

MCIs flex fuel podem, então, se beneficiar de estratégias que permitam o uso de taxas de 

compressão altas visando melhor desempenho com misturas gasolina-etanol. 

 

Figura 3.13 – Temperatura de uma mistura ar-hidrogênio no PMS de um MCI de ignição por 

centelha em função da razão de compressão. Adaptado: Szwaja e Naber (2013). 

 A teoria extensamente aceita sobre as reações químicas da autoignição em combustão 

por chamas pré-misturadas defende que tal fenômeno é decorrente da produção, na mistura 

ar-combustível, de espécies altamente reativas, devido às altas temperatura e pressão locais. 

Estas espécies iniciam, então, reações em cadeia antes da chegada da frente de chama, 

consumindo rapidamente os gases não-queimados (HAN; YAO, 2015; HEYWOOD, 1988; 

TAYLOR, 1985). Se a duração da combustão for suficientemente curta para consumir toda a 

mistura ar-combustível antes do estabelecimento das reações em cadeia, a autoignição não 

ocorrerá. Por meio deste mecanismo, combustíveis oxigenados, que resultam em combustões 

mais rápidas – pois permitem o avanço do ponto de ignição do MCI devido a NDs superiores 

e têm maiores velocidades de chama (BALKI; SAYIN; CANAKCI, 2014; BAYRAKTAR, 2005; 

HARA; TANOUE, 2006; MELO et al., 2012) – demonstram outro potencial de diminuição do 
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requisito de ND de MCIs. 

Taylor (1985) destaca que uma estratégia para aumentar a PMEI e, consequentemente, 

a produção de potência dos MCIs, sem causar o aumento do requisito de ND, é a injeção de 

água ou de uma mistura álcool-água no sistema de admissão. Esta estratégia explora a alta 

capacidade de resfriamento evaporativo destes fluidos, diminuindo a temperatura dos gases 

ao final da compressão. 

3.4 Movimentos indutores de turbulência no MCI 

Como visto na Figura 3.6, vórtices de turbulência são induzidos no escoamento de 

admissão do MCI logo na passagem através da porta de admissão. A dissipação desta 

turbulência ocorre durante o estágio de compressão (STONE; BALL, 2004), o que pode 

prejudicar a estabilização da chama e gerar ineficiência de conversão térmica. Para se evitar 

estas consequências, os MCIs convencionais contam com dois movimentos de gases não-

queimados que induzem a turbulência no momento da combustão: swirl e squish. 

A Figura 3.14 esquematiza o swirl por meio de sua componente tangencial de 

velocidade. 

 

Figura 3.14 – Movimento de swirl no cilindro de um MCI. Fonte: Gupta (2012). 

Pulkrabek (1997) classifica o swirl como o movimento de massa macroscópico principal 
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dentro do cilindro. Este é o nome dado ao movimento rotacional em torno do eixo central do 

cilindro causado por um momento angular inicial. A componente tangencial de velocidade é 

dada à mistura de gases pela porta de admissão (por exemplo, propriedades geométricas da 

porta ou da válvula, abertura parcial da válvula de admissão ou da válvula do corpo de 

borboleta) (GUPTA, 2012; HEYWOOD, 1988; LEE; BAE; KANG, 2007; PORPATHAM; 

RAMESH; NAGALINGAM, 2013; PULKRABEK, 1997).  

Uma das formas de se caracterizar este evento é pelo número chamado de razão de 

swirl, dado pela Equação 3.54, na qual 𝜔  é a velocidade angular do gás no cilindro e 𝜔  é a 

velocidade angular do motor (RICARDO SOFTWARE, 2016).  

 𝑅𝑆 =
𝜔

𝜔
 (3.54) 

Logo após o fechamento da válvula de admissão, o movimento angular dos gases 

começa a se deteriorar por tensões viscosas nas paredes da câmara de combustão e forças 

de arrasto causadas por objetos como a vela de ignição (PULKRABEK, 1997). 

Por meio do uso de câmaras de combustão compactas, é possível intensificar o swirl 

antes da combustão com a indução do squish (Figura 3.15). Este é o movimento radial dos 

gases em direção ao eixo central do cilindro, forçado pela subida do pistão ao final do estágio 

de compressão (GUPTA, 2012; HEYWOOD, 1988; PULKRABEK, 1997).  

 

Figura 3.15 – (a) Movimento de squish em uma câmara de combustão tipo cunha. (b) Área 

de squish. Adaptado: Heywood (1988). 
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A Figura 3.15a exemplifica o squish em uma câmara de combustão tipo cunha, na qual 

os gases são expulsos do volume compreendido entre a superfície inferior do cabeçote e a 

área do topo do pistão que mais se aproxima desta superfície. Esta área de squish (As) 

representa a porcentagem da área superficial do topo do pistão que se aproxima do cabeçote, 

que comumente é utilizada para caracterizar o squish (HEYWOOD, 1988). Esta área é exibida 

em hachura no corte na vista superior da câmara de combustão, na Figura 3.15b. 

3.5 Emissões 

Como abordado na Seção 3.3, a combustão em um MCI é um processo de alta 

complexidade. Mesmo tendo-se conhecimento das espécies que compõem os produtos da 

combustão em um determinado sistema, a premissa de equilíbrio químico feita na Equação 

3.42 leva à imprecisão no cálculo de suas concentrações ao final do processo. Neste, uma 

série de reações intermediárias ocorrem longe das condições de equilíbrio e a concentração 

dos produtos é determinada pela taxa à qual estas reações ocorrem. O estudo numérico das 

emissões depende do entendimento dos mecanismos detalhados de formação destas 

espécies. Análises deste tipo são chamadas de cinética química (HEYWOOD, 1988). 

A maioria das reações intermediárias, que são denominadas reações elementares, são 

bimoleculares, de primeira ordem em relação a cada reagente, de segunda ordem global e 

podem ser arbitrariamente representadas pela Equação 3.55 (TURNS, 2000). 

 𝑅1 + 𝑅2 → 𝑃1 + 𝑃2 (3.55)

A taxa da reação é diretamente proporcional às concentrações dos reagentes, como 

exemplifica a Equação 3.56 (TURNS, 2000). Neste caso, o coeficiente de proporcionalidade 

também é função da temperatura, porém é determinado teoricamente. 

 
𝑑[𝑅1]

𝑑𝑡
= −𝑘 [𝑅1][𝑅2] (3.56)

O fundamental estudo de Newhall (1969) sobre a cinética da produção de poluentes em 
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MCIs determina treze espécies de grande importância para as reações elementares da 

combustão de hidrocarbonetos: nitrogênio, oxigênio e hidrogênio atômicos (N, O e H) e 

diatômicos (N2, O2 e H2), hidroxila (OH), água (H2O), monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e óxido nitroso (N2O). 

Os desvios observados em relação à Equação 3.42 surgem principalmente devido às 

ineficiências de combustão (sob predomínio da razão de equivalência da mistura ar-

combustível), aos mecanismos de formação destas espécies intermediárias (sob influência da 

temperatura máxima de combustão e também da razão de equivalência) e à composição dos 

combustíveis. Desta forma, as emissões produzidas por MCIs comumente apresentam 

adicionalmente, em concentrações significativas: CO, hidrocarbonetos não-queimados (HC) 

ou parcialmente queimados, e os óxidos de nitrogênio (NOx).  

De acordo com Turns (2000), a combustão por chama pré-misturada de combustíveis 

comerciais, que também possuem hidrocarbonetos sulfurados, produz apenas vestígios de 

óxidos de enxofre. 

Por outro lado, o uso do etanol como combustível tem o potencial de aumentar as 

emissões de aldeídos, um grupo de hidrocarbonetos parcialmente queimados (HEYWOOD, 

1988; KOHSE-HÖINGHAUS et al., 2010). 

As emissões de CO, HC, NOx e aldeídos por automóveis que utilizam MCIs 

convencionais são regulamentadas no Brasil pelo Programa de Controle das Emissões 

Veiculares (PROCONVE) (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2011). 

Newhall (1969) lista trinta e duas reações elementares que são determinantes no 

estágio de expansão e, portanto, indispensáveis na previsão das emissões do processo. 

A formação e destruição de compostos orgânicos (HC, CO e CO2) se relacionam 

diretamente com o processo primário de queima do combustível. Já os NOx não são formados 

e destruídos na combustão, mas estas reações ocorrem em um ambiente criado pela queima 

do combustível, razão pela qual tal processo é determinante nas concentrações destas 

espécies (HEYWOOD, 1988). Aborda-se, primeiramente, as espécies diretamente produzidas 
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pelo processo de combustão. 

Com a Figura 3.16, é possível esclarecer os mecanismos de formação de CO.  

 

Figura 3.16 – Frações molares de CO nos produtos de reações de combustão em equilíbrio 

entre o propano e o ar, à temperatura de chama adiabática e a 1500 K. Adaptado: Turns 

(2000). 

A formação de CO é principalmente resultado da insuficiência de oxigênio molecular 

para oxidar todo o combustível em misturas ricas e de dissociações de CO2 que ocorrem à 

temperatura típica da combustão e que se congelam sob a queda de temperatura, longe da 

condição de equilíbrio, em misturas ricas e pobres (HEYWOOD, 1988; TURNS, 2000). A 

concentração deste gás, portanto, é uma função da razão de equivalência e da temperatura 

da reação, como sugere a Figura 3.16. Esta figura revela que a concentração de CO cai 

rapidamente com a queda de temperatura em condições de equilíbrio. No entanto, em MCIs, 

durante o estágio de expansão, a queda de temperatura ocorre em uma escala de tempo 

menor que a escala de tempo da reação de equilíbrio. Portanto, a concentração de CO nos 

gases de exaustão se encontra entre as concentrações equilibradas ao pico de pressão e 

temperatura no cilindro e à pressão e à temperatura no escape (HEYWOOD, 1988; TURNS, 
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2000). 

A Equação 3.57 é a reação elementar principal da oxidação do CO, que se mantém em 

equilíbrio durante os estágios de expansão e purga da exaustão, de acordo com Newhall 

(1969) e Turns (2000). 

 𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻 (3.57) 

Portanto, as concentrações relativas de CO e CO2 são controladas pelas concentrações 

relativas de H e OH, que, por sua vez, são controladas pelo equilíbrio parcial de reações 

elementares, incluindo as Equações 3.58 e 3.59 (NEWHALL, 1969).  

 𝐻 + 𝑂𝐻 + 𝑀 → 𝐻 𝑂 + 𝑀 (3.58) 

 𝐻 + 𝐻 + 𝑀 → 𝐻 + 𝑀 (3.59) 

Estas são conhecidas como reações de três corpos, nas quais os átomos e radicais se 

recombinam na presença de um terceiro corpo inerte M. São reações muito lentas que não 

atingem o equilíbrio durante a expansão e se congelam quando o CO atinge um valor máximo 

(NEWHALL, 1969). 

As concentrações relativas de CO e CO2 em função das concentrações relativas de H e 

OH são dadas pela Equação 3.60, na qual k é o coeficiente de taxa da reação (NEWHALL, 

1969; RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 
[𝐶𝑂]

[𝐶𝑂 ]
=

1

𝑘

[𝐻]

[𝑂𝐻]
 (3.60) 

Heywood (1988) e Turns (2000) sintetizam que a causa da presença de HC nas 

emissões de MCIs é a combustão incompleta de combustíveis que contêm hidrocarbonetos. 

Portanto, este é um bom indicador da ineficiência de combustão. 

Pode-se atribuir a formação de hidrocarbonetos não-queimados ou parcialmente 

queimados em MCIs convencionais a quatro mecanismos: a extinção de chama nas paredes 

do cilindro, o que interrompe a combustão e deixa uma mistura ar-combustível não queimada 
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na região; a extinção da chama na entrada de fendas presentes no cilindro, deixando mistura 

ar-combustível não queimada dentro destas fendas; absorção de vapor de combustível por 

filmes de óleo na parede do cilindro, que sofrem dessorção nos estágios de expansão e 

exaustão; queima incompleta por má qualidade da combustão (HEYWOOD, 1988). 

No entanto, parte da mistura ar-combustível que escapa da combustão por ser 

absorvida por outras fontes pode, por difusão e/ou convecção, voltar para a região de gases 

queimados depois da frente de chama ou para a região de gases não-queimados antes da 

frente de chama. Uma fração do HC que volta para a zona de gases queimados pode ser 

consumida por um processo de pós-oxidação antes de deixar o cilindro com os gases de 

escape, devido à alta temperatura destes produtos. Parte deste HC que não sofre pós-

oxidação é exaurida do cilindro e a parte restante compõe os gases residuais do cilindro. O 

HC que migra para a zona de gases não-queimados pode ser consumido pela passagem da 

frente de chama ou permanecer como HC por ineficiências de combustão. Devido a estes 

processos, existe uma significativa diferença entre a concentração de HC formado no MCI e 

a concentração de HC nos gases de exaustão (HEYWOOD, 1988; RICARDO SOFTWARE, 

2016; TURNS, 2000). Cerca de um terço do HC exaurido pelo cilindro é oxidado na própria 

porta de exaustão (WU; HOCHGREB; NORRIS, 1995). 

Segundo Heywood (1988), a Equação 3.61 fornece um ajuste razoável a dados 

experimentais de taxa de reação de pós-oxidação de HC, na qual R é a constante do gás e o 

termo de densidade (𝑝 𝑅𝑇⁄ ) tem unidades de mol/cm³. 

 
𝑑[𝐻𝐶]

𝑑𝑡
= −6,7 × 10  𝑒𝑥𝑝

−18 735

𝑇
𝑋 𝑋

𝑝

𝑅𝑇
  [𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚³ ∙ 𝑠] (3.61)

De acordo com estudos da cinética química da oxidação de HC, diversas espécies deste 

tipo reagem parcialmente com o oxigênio atômico ou molecular para formar CO, efeito que é 

mais pronunciado na queima de misturas pobres (HEYWOOD, 1988; HOBBS, 2000; SHER, 

1998). 

A formação de HC atribuída aos filmes de óleo nas paredes de cilindro se dá por meio 
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de uma interação entre vapor de combustível e óleo líquido. Então, um importante parâmetro 

desta interação é a solubilidade do gás no líquido. De acordo com a lei de Henry, a 

solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão parcial do gás em interface com 

a solução líquida (MYERS, 2003). Matematicamente, expressa-se a concentração do vapor 

de combustível no filme de óleo à interface gás-líquido pela Equação 3.62, na qual pHC (atm) 

é a pressão parcial do vapor de combustível na mistura ar-combustível e H (L.atm/mol) é a 

constante de Henry, uma função da temperatura na interface gás-líquido e dos tipos de 

combustível e lubrificante (HEYWOOD, 1988; RICARDO SOFTWARE, 2016). De acordo com 

esta relação, durante os estágios de admissão e compressão, nos quais a concentração de 

vapor de combustível na mistura é alta, ocorre absorção de HC pelos filmes de óleo nas 

paredes do cilindro. Mesmo que se atinja a saturação, a absorção continuará até o fim do 

estágio de compressão por causa do aumento de pHC. Durante a combustão a concentração 

de vapor de combustível naturalmente cai para quase zero na interface gás-líquido e, por isso, 

ocorre dessorção deste gás a partir dos filmes de óleo. O processo de dessorção se estende 

pelos estágios de expansão e exaustão (HEYWOOD, 1988). 

 𝑋 =
𝑝

𝐻
  [𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄ ] (3.62) 

Quando absorvido pelo filme de óleo, o vapor de combustível é transportado por difusão 

neste meio. Segundo Heywood (1988), o filme de óleo é suficientemente fino e a difusão é 

suficientemente rápida para se atingir um equilíbrio, o que garante que a Equação 3.62 pode 

ser utilizada para estimar a fração molar de HC dissolvida no óleo. 

Em seguida, descreve-se os mecanismos de formação dos NOx relevantes para o 

estudo aqui proposto. 

Diversos autores concordam que o único NOx encontrado em concentrações relevantes 

nos gases de exaustão de MCIs convencionais é o NO (HEYWOOD, 1988; SHER, 1998; 

STONE; BALL, 2004; TURNS, 2000). Apesar disso, Stone e Ball (2004) esclarecem que o NO 

posteriormente sofre oxidação no ambiente, o que gera NO2, que por sua vez reage com 
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hidrocarbonetos (exceto o metano) na presença de luz ultravioleta para gerar fumaça 

fotoquímica. Por isso, enquanto os mecanismos de formação de poluentes em MCIs 

convencionais são analisados com foco no NO, o cálculo e a medição de emissões específicas 

são realizados assumindo-se que todo o NO é oxidado para NO2. 

Sumarizando-se as informações dadas por estes autores com foco na combustão de 

chamas pré-misturadas, a formação de NO é altamente dependente da temperatura máxima 

atingida pelos gases produtos da combustão. Estas temperaturas induzem reações entre 

átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio que, devido à rápida queda de temperatura 

durante a expansão, se congelam antes de atingir o equilíbrio. 

O principal mecanismo de formação de NO na combustão de misturas 

aproximadamente estequiométricas é o mecanismo térmico, também conhecido como 

Zeldovich estendido. Este mecanismo é caracterizado pelo conjunto de três reações químicas 

elementares, dadas pelas Equações 3.63, 3.64 e 3.65, que governam a formação e destruição 

de NO nestas misturas (HEYWOOD, 1988; SHER, 1998; STONE; BALL, 2004). 

 𝑁 + 𝑂 𝑁𝑂 + 𝑁 (3.63)

 𝑁 + 𝑂 𝑁𝑂 + 𝑂 (3.64)

 𝑁 + 𝑂𝐻 𝑁𝑂 + 𝐻 (3.65)

Newhall (1969) determina que as Equações 3.63 e 3.64 são muito lentas para promover 

uma destruição apreciável do NO e que, por isto, a concentração da espécie permanece 

aproximadamente fixa ao longo do estágio de expansão. 

Fenimore (1971) classifica a Equação 3.65 como uma reação muito rápida que 

provavelmente intervém nos gases quentes quando a água é uma espécie em grande 

concentração. 
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A energia de ativação da Equação 3.63 no sentido direto é da ordem de 10² kcal/mol, 

representando a reação limitante da taxa de formação de NO na maioria das condições de 

operação de MCIs. Adicionalmente, as energias de ativação das Equações 3.64 e 3.65 no 

sentido reverso são relativamente altas. Denota-se assim que as taxas de formação de NO 

possuem uma grande dependência da temperatura (HEYWOOD, 1988; SHER, 1998). Turns 

(2000) destaca ainda que a formação desta espécie pelo mecanismo térmico é diretamente 

proporcional ao tempo durante o qual os produtos de combustão são expostos a altas 

temperaturas. 

Geralmente, o mecanismo térmico é atrelado à combustão por meio das espécies O2, 

O e OH (MILLER; BOWMAN, 1989; TURNS, 2000). No entanto, assume-se que a formação 

de NO é dominada pelos processos que ocorrem nos gases queimados. Heywood (1988) dá 

coerência a esta premissa argumentando que o tempo de residência das reações sob as 

condições da frente de chama é curto devido à sua pequena espessura. Além disto, destaca 

que os gases queimados no início da combustão ainda sofrem compressão residual e atingem 

uma temperatura mais alta que na combustão. Turns (2000) e Stone e Ball (2004) sumarizam 

estas características com a premissa de que as reações de combustão são muito mais rápidas 

do que o mecanismo térmico de formação de NO. Desta forma, em alguns casos é possível 

desacoplar os fenômenos da combustão e da cinética de formação de NO e assumir que as 

espécies O, O2, OH, H e N2 estão em equilíbrio nas condições de pressão e temperatura dos 

gases queimados. 

Com estas hipóteses e assumindo que 𝑑[𝑁] 𝑑𝑡 = 0⁄ , Heywood (1988) deduz a Equação 

3.66 para a taxa de formação de NO térmico. Nesta, 𝑅 = 𝑘 [𝑂] [𝑁 ] = 𝑘 [𝑁𝑂] [𝑁] , 𝑅 =

𝑘 [𝑁] [𝑂 ] = 𝑘 [𝑁𝑂] [𝑂]  e 𝑅 = 𝑘 [𝑁] [𝑂𝐻] = 𝑘 [𝑁𝑂] [𝐻] , nas quais [ ]  indica as 

concentrações em equilíbrio, + indica o sentido direto e – indica o sentido reverso das reações. 

 
𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
=

2𝑅 {1 − ([𝑁𝑂] [𝑁𝑂]⁄ ) }

1 + ([𝑁𝑂] [𝑁𝑂]⁄ )𝑅 (𝑅 + 𝑅 )⁄
  [𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑚³ ∙ 𝑠⁄ ] (3.66) 

No entanto, Fenimore (1971) comprova que a extrapolação de curvas da concentração 
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local de NO em função do tempo (substancialmente lineares), medidas nos gases de 

combustão por chama pré-misturada de hidrocarbonetos, não resultam em zero na zona de 

reação e na vizinhança imediata desta, mas sim em números positivos. Visto que esta espécie 

não está presente nos reagentes, isto é resultado de uma formação muito rápida de NO nesta 

região. O autor nota também que a concentração de NO na zona de reação aumenta com o 

incremento da razão de equivalência até atingir um máximo para um valor 0,71<λ<0,77. Estes 

fatores são indicativos de um mecanismo de formação de NO na zona de reação que não é 

governado pela Equação 3.66, que Fenimore (1971) chama de prompt (imediato, na tradução 

literal da palavra em inglês). 

No trabalho referido, nota-se que o mecanismo prompt é causado apenas por 

combustíveis que contêm hidrocarbonetos e só é significativo em combustões de misturas 

suficientemente ricas em combustível. Diversos autores observam que picos de radicais de 

hidrocarbonetos ocorrem na frente de chama, que reagem com H, OH e terceiros corpos para 

formar radicais de metino (CH). Estes reagem com N2 para formar aminas e compostos ciano, 

que posteriormente geram NO. Por isto, o prompt é governado pelas reações exibidas nas 

Equações 3.67 e 3.68 (MILLER; BOWMAN, 1989; SHER, 1998; STONE; BALL, 2004; 

TURNS, 2000). 

 𝐶𝐻 + 𝑁 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 (3.67)

 𝐶 + 𝑁 ↔ 𝐶𝑁 + 𝑁 (3.68)

A Equação 3.67 é o caminho primário do mecanismo e é o passo limitante da taxa de 

reação. Além disto, possui energia de ativação menor comparada ao mecanismo térmico, por 

isto tornando-se mais significativo em combustões a temperaturas relativamente baixas 

(SHER, 1998; TURNS, 2000). 

Normalmente atrela-se também ao mecanismo prompt a formação de uma pequena 

fração de NO devido à concentração de O e OH em excesso do equilíbrio, o que comumente 

ocorre na frente de chama e acelera as taxas das reações de Zeldovich. Neste caso, quebra-

se a premissa que desacopla o mecanismo térmico da combustão e a análise cinética da 
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oxidação do combustível se torna indispensável. À pressão atmosférica, mostra-se que este 

mecanismo é predominante para misturas pobres (TURNS, 2000). 

Algumas observações importantes são feitas por Miller e Bowman (1989) em relação 

aos mecanismos térmico e prompt, com base em dados experimentais da combustão de 

hidrocarbonetos em reatores perfeitamente agitados e dados numéricos de modelos de 

cinética química. O mecanismo térmico é dominante na faixa de razões de equivalência 

1,00<λ<1,25 e insignificante abaixo de λ ≈ 0,77. A formação de NO na combustão de misturas 

ricas é ocasionada principalmente pelo mecanismo prompt. A λ = 0,83, o cianeto de hidrogênio 

(HCN) passa a contribuir expressivamente para a quantidade total de nitrogênio fixado e 

atinge um pico de concentração a λ = 0,71, diminuindo rapidamente para misturas mais ricas. 

No entanto, as características da química de formação de NO se alteram com a razão de 

equivalência. Até λ = 0,83, HCN e N produzidos pela Equação 3.67 são rapidamente 

convertidos em NO. Para λ > 0,83, a conversão de HCN em NO deixa de acontecer 

rapidamente e a Equação 3.63, que se acopla ao mecanismo prompt, se inverte do sentido 

direto para o reverso e começa a destruir NO. Ainda, o NO começa a se recombinar com 

átomos de carbono e radicais de hidrocarboneto, se reciclando em forma de HCN, por meio 

de reações que ocorrem de forma mais efetiva sob condições de mistura rica. Assim, os 

resultados experimentais de Miller e Bowman (1989) indicam um pico de concentração de NO 

a λ = 0,83. 

Quando as concentrações de NO são da ordem de 100 ppm ou menos, a formação da 

espécie pelo mecanismo prompt se mostra preponderante. Emissões desta ordem 

normalmente são produtos de baixas temperaturas de combustão causadas por misturas 

muito diluídas, misturas pobres ou ponto de ignição retardado, situações adversas para a 

formação de NO térmico (LAVOIE; BLUMBERG, 1973). 

De acordo com Sher (1998), a formação de NO em MCIs operando com misturas pobres 

é mais sensível aos picos de temperatura atingidos no ambiente da combustão, enquanto com 

misturas ricas o fenômeno é mais sensível às temperaturas depois da combustão. 

Um terceiro mecanismo determinante na formação de NO nos gases queimados de 
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misturas pobres (que tendem a suprimir as Equações 3.67 e 3.68), a baixas temperaturas de 

combustão (que suprimem o mecanismo térmico) e altas pressões (que favorecem reações 

com um terceiro corpo) é proposto por Lavoie, Heywood e Keck (1970). Neste, são 

promovidas reações de formação de óxido nitroso (N2O) que reage com átomos de hidrogênio 

e oxigênio para formar NO. 

Caton (2002) demonstra que a primeira reação de Zeldovich, Equação 3.63, é a mais 

importante na formação de NO em MCIs. 

As concentrações de cada poluente nos gases de escape de MCIs convencionais 

sofrem grade influência da razão de equivalência da combustão. A Figura 3.17 mostra 

tendências qualitativas típicas das emissões em um MCI de ignição por centelha. 

 

Figura 3.17 – Comportamentos das concentrações de NO, CO e HC no escape de MCIs 

convencionais em função da razão de equivalência. Adaptado: Heywood (1988). 

Na Figura 3.17, fica clara a íntima relação entre as emissões de CO e HC e a combustão. 

As concentrações destes compostos aumentam com a incompletude das combustões de 

misturas ricas, enquanto misturas pobres levam à diminuição da concentração de CO (pois a 
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formação de CO2 passa a predominar nas combustões mais completas) e de HC. No entanto, 

a eficiência da combustão é capaz de diminuir as emissões de HC apenas até λ ≈ 1,25 (Φ ≈ 

0,8). Misturas mais pobres que isto causam frequentes falhas de ignição que levam ao 

aumento da concentração de hidrocarbonetos que fogem ao processo de combustão. 

Evidencia-se também a grande influência do mecanismo térmico sobre as emissões 

típicas de NO de um MCI convencional, que atingem um valor máximo na faixa de 

1,00<λ<1,25 (0,8 < Φ < 1). 

A Figura 3.18 sintetiza um caminho representativo da oxidação do etanol por chama 

parcialmente pré-misturada, a temperaturas acima de 1000 K, a pressões abaixo de 100 bar, 

a λ > 0,33. As setas indicam os caminhos principais e são acompanhadas das indicações dos 

agentes que tomam parte na reação e, entre parênteses, as porcentagens de suas 

contribuições. 

Por meio deste diagrama, estabelece-se que as espécies que resultam da 

decomposição do etanol (O, H e OH e o radical de metil, CH3) reagem para formar CH3CHOH 

por meio da abstração do hidrogênio. A partir da oxidação deste composto, forma-se 

acetaldeído. 

Estudos de cinética química da combustão por chama pré-misturada do etanol e de 

misturas deste com a gasolina mostram que a decomposição deste combustível na zona de 

reação leva à formação de intermediários oxigenados, inclusive o acetaldeído (CH3CHO), com 

grande contribuição das espécies O, H e OH (DAGAUT; TOGBÉ, 2010; KASPER et al., 2007; 

SAXENA; WILLIAMS, 2007). 

Mais detalhes sobre os mecanismos de formação de aldeídos na oxidação do etanol e 

de misturas gasolina-etanol, que extrapolam o escopo do presente estudo, são dados nos 

trabalhos de Saxena e Williams (2007), Dagaut e Togbé (2008), Kohse-Höinghaus et al. 

(2010) e Dagaut e Togbé (2010). 

Desta análise de mecanismos de formação, conclui-se que as concentrações de O, H e 

OH são fatores com efeitos relevantes sobre as emissões de CO e NO a partir de combustíveis 

hidrocarbonetos. 
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Figura 3.18 – Diagrama de caminho da reação de oxidação do etanol por chama pré-

misturada. Fonte: Saxena e Williams (2007). 

  



101 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Etanol, gasolina e suas misturas 

O etanol é um combustível derivado de matérias primas orgânicas. No Brasil, é 

geralmente um produto da fermentação alcoólica da sacarose contida na cana-de-açúcar, 

além de outros processos. 

Sua fórmula molecular é C2H5OH, considerado um álcool de cadeia curta, o que resulta 

em um líquido inflamável, volátil e solúvel em água. Seu uso como combustível ou aditivo 

justifica-se principalmente por dois fatores: sua alta resistência à autoignição; seu potencial 

em reduzir as emissões de gases poluentes, por ser um combustível oxigenado, livre de 

enxofre, que consome CO2 em seu ciclo de vida (ALEIFERIS; SERRAS-PEREIRA; 

RICHARDSON, 2013; EL-FAROUG et al., 2016). 

A resolução Nº 19, de 15 de abril de 2015, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (2015), especifica dois tipos de combustíveis baseados no etanol: etanol 

anidro combustível (EAC) e etanol hidratado combustível (EHC). O EAC é o etanol tratado por 

um processo de desidratação, destinado a ser utilizado como aditivo de outros combustíveis, 

como a gasolina. De acordo com as especificações deliberadas pela resolução N° 19 citada 

acima, deve possuir uma massa específica máxima de 791,5 kg/m³. Por sua vez, o EHC é o 

etanol cuja massa contém uma fração regulamentada de água, destinado a ser utilizado 

diretamente como um combustível. Sua massa específica deve se encontrar entre 805,2 e 

811,2 kg/m³ e pode conter um teor de água de até 7,5% em massa, de acordo com as 

especificações da resolução Nº 19. 

A gasolina é um derivado do petróleo e é composta por diversos hidrocarbonetos 

pertencentes às classes das parafinas, olefinas, naftênicos e aromáticos. 

A resolução Nº 40, de 25 de outubro de 2013, da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (2013), especifica dois tipos de gasolina para comercialização no 

Brasil: gasolina tipo A e gasolina tipo C. A gasolina A é um combustível livre de componentes 

oxigenados. Já a gasolina C é a mistura da gasolina A e de uma fração regulamentada de 
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EAC. Em respeito à resolução Nº 1, de 04 de março de 2015, do Conselho Interministerial do 

Açúcar e do Álcool (2015), a gasolina C no Brasil deve conter um teor de EAC de 27% em 

volume. O índice antidetonante deste combustível deve ser de, no mínimo, 87,0 segundo a 

regulamentação brasileira (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2013). 

Neste trabalho, escolhe-se utilizar a nomenclatura mais difundida para se especificar as 

misturas de gasolina-etanol. Para as misturas com etanol anidro, tal nomenclatura é formada 

pela letra E seguida de um número que designa a porcentagem de etanol na mistura, em 

volume. Desta forma, E0 é a gasolina pura, E85 é a mistura de 85% de EAC e 15% de gasolina 

e E100 é o etanol anidro puro. Para as misturas de etanol hidratado e gasolina, substitui-se a 

letra E pela letra H. Ou seja, H0 é a gasolina pura, H85 e a mistura de 85% de EHC e 15% de 

gasolina e H100 é o etanol hidratado puro. Dois combustíveis são empregados nas 

simulações realizadas no presente trabalho: etanol hidratado e uma mistura de 85% de etanol 

hidratado e 15% de gasolina. Estes combustíveis serão denominados, então, H100 

(combustível de referência) e H85.  

O uso do etanol como uma das principais substâncias de um combustível naturalmente 

leva a importantes impactos no desempenho e nas emissões de um MCI, como mostra a 

bibliografia explorada na seção que se segue. Adicionalmente, o emprego de misturas 

gasolina-etanol pode ser origem de instabilidades físicas do combustível, especialmente na 

presença de água, o que também é abordado a seguir. 

Todos os estudos descritos nas seguintes subseções foram realizados em MCIs de 

ignição por centelha operando em regime permanente. Resultados quantitativos detalhados 

de alguns destes testes são mostrados no Anexo A. 

4.1.1 Desempenho e emissões 

Para demonstrar a capacidade antidetonante do etanol, Foong et al. (2014) investigaram 

os números MON e RON de misturas de etanol com gasolina comercial, com proporções do 

álcool variando de 0% a 100%. Os resultados mostram que o etanol puro possui MON de 90,7 
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e RON na faixa de 108 a 108,5, o que resulta em um IAD de 99,35 a 99,60. Partindo da 

gasolina (MON = 82,1 e RON = 91,5), os números de octano aumentam continuamente de 

forma não linear com a adição gradativa de etanol ao combustível. A mistura E80 apresenta 

MON de 90,2 e RON igual a 106,4. Quando o etanol foi combinado com o iso-octano, um dos 

substitutos da gasolina, as misturas E60 e E80 exibiram MON e RON superiores até mesmo 

ao etanol puro. 

Esta característica das misturas gasolina-etanol as colocou, nas últimas duas décadas, 

no foco de diversos estudos que buscaram entender como estes combustíveis afetam o 

desempenho e as emissões dos MCIs. Alguns destes exploram a sensibilidade dos resultados 

à variação da taxa de compressão do motor. 

Abdel-Rahman e Osman (1997) utilizaram um MCI convencional submetido a alterações 

de taxa de compressão. Os resultados mostram que, para uma taxa de compressão de 10:1, 

a potência indicada do motor operando com E10 aumenta em relação à gasolina pura. No 

entanto, potências indicadas menores que a observada na queima da gasolina pura são 

obtidas para as proporções E20, E30 e E40, pois a perda de poder calorífico se torna um 

efeito dominante. À medida que a tendência à detonação da mistura aumenta, sua eficiência 

de conversão térmica é prejudicada. Por isto, os resultados revelam que a potência indicada 

não evolui progressivamente com a taxa de compressão: para cada mistura, existe uma taxa 

de compressão ótima na qual as perdas térmicas são as menores e acima da qual o 

desempenho começa a se deteriorar. Nas configurações utilizadas nos testes, estes valores 

foram de 8:1, 10:1 e 12:1 respectivamente para as misturas E10, E20 e E30. 

Hsieh et al. (2002) testaram um MCI convencional automotivo à taxa de compressão de 

9,5:1 a diferentes cargas. Foram testados os combustíveis: gasolina, E5, E10, E20 e E30. A 

estratégia de injeção foi mantida original, ou seja, tendendo a manter a reação rica, 

interpretando que o combustível é formado apenas por gasolina. 

Os resultados revelam que para altas cargas (a partir de 60%) à rotação de 3000 rpm, 

o torque do MCI é elevado continuamente à medida que a fração de etanol no combustível 

aumenta.  
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Quanto ao consumo específico de combustível ao freio, os referidos autores mostram 

que não há as esperadas alterações significativas com a adição de etanol à mistura 

carburante. Os autores argumentam que o etanol pode ser considerado um hidrocarboneto 

parcialmente oxidado, que possui menor razão (𝐴 𝐹⁄ )  que a gasolina. O sistema de 

injeção detecta o empobrecimento da mistura com a adição de etanol e tende a provocar 

misturas ar-combustível ricas, tendo apenas a gasolina como referência. A estratégia de 

injeção, então, aproxima a combustão das condições estequiométricas e provoca um 

equilíbrio no consumo específico. 

O empobrecimento da mistura ar-combustível com o aumento da proporção de etanol, 

que resulta em combustão mais completa, naturalmente leva à maior concentração de CO2 

nos produtos de combustão e, portanto, à menor formação de CO e de HC, o que é confirmado 

pelos resultados de Hsieh et al. (2002). No trabalho, são exibidas reduções de até 90% nas 

emissões de CO e de até 80% nas emissões de HC, com aumentos de até 25% nas emissões 

de CO2. Mostra-se também que o aumento da temperatura de combustão à medida que a 

reação se aproxima das condições estequiométricas leva a um aumento nas emissões de 

NOx, particularmente devido ao aumento da formação de NO térmico. No entanto, os autores 

julgam insignificantes, nos testes realizados, a influência da adição de etanol ao combustível 

sobre a concentração de NOx para 𝜆<1, faixa na qual MCIs automotivos comumente operam. 

Conclui-se que a formação de NOx depende das condições de operação do motor, não do 

conteúdo de etanol no combustível. 

Al-Hasan (2003) utiliza um MCI automotivo carburado com taxa de compressão de 9:1, 

testado à carga constante (75%) e rotações variáveis. Foram testadas a gasolina e adições 

gradativas de etanol à gasolina em incrementos absolutos de 2,5%, até a proporção máxima 

de 25%.  

Ao aumentar a proporção de etanol até o E20, os resultados de Al-Hasan (2003) para o 

coeficiente de excesso de ar corroboram Hsieh et al. (2002), de modo que tal parâmetro 

aumenta progressivamente para todas as rotações. No entanto, à proporção de 22,5% de 
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etanol, o coeficiente de excesso de ar volta a diminuir. 

Também para todas as rotações, observa-se o aumento gradativo das eficiências de 

conversão térmica e volumétrica do MCI, até atingirem valores máximos para o E20. A partir 

da proporção de 22,5% de etanol, há degradação dos parâmetros em relação ao E20, mas 

não em relação à gasolina. 

Al-Hasan (2003) atribui o aumento da eficiência volumétrica ao efeito de resfriamento 

evaporativo oferecido à mistura ar-combustível pelo maior calor latente de evaporação do 

álcool, em relação à gasolina, o que diminui a densidade dos gases admitidos no cilindro. Por 

outro lado, o autor explica que combustíveis com maiores proporções de etanol possuem 

capacidades térmicas maiores, o que impacta negativamente o efeito resfriativo da 

substância. A partir da proporção de 25% de etanol, sob as condições testadas, este 

fenômeno se torna dominante e a densidade da mistura ar-combustível passa a aumentar.  

O efeito de resfriamento evaporativo, ainda de acordo com o mesmo autor, se estende 

até o estágio de compressão. Portanto, os combustíveis com concentração de etanol até 20% 

tornaram os fluidos de trabalho mais frios, o que contribuiu com a diminuição do trabalho de 

compressão realizado pelo motor. Logo, tem-se o aumento da eficiência de conversão 

térmica. Sendo assim, quando o aumento da capacidade térmica do combustível com a adição 

do etanol passa a ser dominante sobre a temperatura do fluido de trabalho, a eficiência de 

conversão térmica experimenta um decréscimo.  

Como resultado dos comportamentos das eficiências de conversão térmica e 

volumétrica, o torque e a potência do MCI aumentam continuamente, para todas as rotações, 

com o aumento da proporção de etanol e atingem valores máximos para o E20. Nos testes 

com maiores proporções de etanol, tais parâmetros sofrem queda em relação ao E20, mas 

ainda apresentam clara vantagem sobre a gasolina. 

O trabalho mostra também que, em todas as rotações, o consumo de combustível em 

kg/h aumenta com o aumento da proporção de etanol. Este comportamento é esperado, pois, 

devido ao menor do PCI do etanol em relação à gasolina, mais massa deste combustível deve 

ser injetada para se obter uma mesma energia térmica. Por outro lado, comprova-se que, 
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neste caso, o consumo específico de combustível sofre um efeito dominante da eficiência de 

conversão térmica e diminui continuamente até a adição de 20% de etanol ao combustível, 

para todas as rotações. O consumo específico passa a aumentar a partir do E22,5. O consumo 

específico do combustível E25 é maior que o da gasolina à rotação de 1000 rpm e 

aproximadamente igual às outras rotações. 

Os resultados de Al-Hasan (2003) para as emissões de CO, CO2 e HC mostram 

correlação direta com o comportamento do coeficiente de excesso de ar, confirmando os 

resultados de Hsieh et al. (2002). Portanto, o empobrecimento da mistura observado com a 

adição de etanol até a proporção de 20% causa maior concentração de CO2 e menor 

concentração de CO, comportamento que começa a se inverter quando mais etanol é 

adicionado e a mistura se torna mais rica. 

Al-Hasan (2003) conclui que o E20 é o combustível que resulta em melhor desempenho 

e menores emissões nas configurações testadas. 

Bayraktar (2005) realizou investigações teórica e prática do efeito da adição de etanol à 

gasolina sobre desempenho e emissões de um MCI de ignição por centelha, às taxas de 

compressão de 7,75:1 e 8,25:1, à rotação constante. Os combustíveis testados foram a 

gasolina e diversas proporções de mistura de gasolina-etanol, até o máximo de 12% de etanol 

hidratado nos estudos experimentais e de 21% etanol anidro nos estudos teóricos. 

Os resultados teóricos e experimentais de Bayraktar (2005) atestam a contínua 

diminuição da razão de equivalência da mistura ar-combustível à medida que se adiciona 

etanol. O autor atribui este efeito não apenas à fórmula química do combustível, mas também 

à sua capacidade de aumentar a eficiência volumétrica do MCI. 

Os resultados experimentais do autor para potência e eficiência de conversão térmica 

respaldam Al-Hasan (2003) qualitativamente. Observa-se melhorias relevantes e paulatinas 

em ambos os parâmetros com a adição de etanol à gasolina, atingindo um máximo à 

proporção de 7,5% de etanol, para ambas as taxas de compressão. Adicionando-se mais 

etanol além deste limite, a potência e a eficiência de conversão térmica passam a se 

deteriorar, porém ainda apresentam vantagens sobre a gasolina. 
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Bayraktar (2005) revela que, de acordo com a análise numérica, o combustível que leva 

às maiores evoluções em termos de desempenho nas condições testadas é aquele contendo 

16,5% de etanol. Segundo o autor, esta grande diferença entre os resultados se dá pela 

presença de água no etanol, o que pode causar separação de fase e prejudicar o 

desempenho. Tal efeito não foi considerado no modelo numérico. 

Ainda no mesmo estudo, nas duas taxas de compressão, a adição de etanol à gasolina 

reduz o consumo específico de combustível do MCI em relação à gasolina, atingindo um 

mínimo à proporção de 7,5% nos testes experimentais. Assim como constatado por Al-Hasan 

(2003), o efeito do aumento da eficiência térmica devido às melhorias das características de 

combustão devido ao etanol é dominante sobre a perda de poder calorífico do combustível. 

Por outro lado, os resultados teóricos mostram aumento sucessivo do consumo específico 

com o aumento da proporção de etanol. 

Bayraktar (2005) corrobora Hsieh et al. (2002) qualitativamente quanto às emissões de 

CO e NO, para ambas as taxas de compressão. No entanto, ao contrário de Al-Hasan (2003), 

não há enriquecimento da mistura a partir de determinada proporção de etanol na mistura, 

portanto não se observa inversões no comportamento de diminuição contínua da 

concentração de CO. 

Celik (2008) examinou o efeito do aumento da taxa de compressão em pequenos MCIs 

de ignição por centelha sobre o desempenho e as emissões dos combustíveis: gasolina, E25, 

E50, E75 e E100. O avanço do ponto de ignição foi ajustado eletronicamente para o MBT e a 

razão de equivalência foi fixada em 𝜆 = 1, para todas as condições de teste. 

Semelhantemente aos resultados de Al-Hasan (2003) e Bayraktar (2005), à taxa de 

compressão original do MCI (6:1), são observados ganhos de potência de 3%, 6% e 2% 

respectivamente para as misturas E25, E50 e E75 e uma perda de 4% para o E100, em 

relação à gasolina pura. Como se nota, no entanto, a proeminência da diminuição da 

capacidade térmica do combustível só se manifestou a partir da mistura E75, proporção 

consideravelmente maior do que os limites encontrados pelos outros dois autores referidos. 

Contrariando Hsieh et al. (2002), Al-Hasan (2003) e Bayraktar (2005), o consumo 
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específico de combustível aumenta em 10%, 19%, 37% e 56% respectivamente para os 

combustíveis E25, E50, E75 e E100, à taxa de compressão original, o que Celik (2008) atribui 

à diminuição do PCI do combustível com o a adição de etanol. 

Os resultados deste mesmo estudo mostram reduções nas emissões não apenas do 

CO, mas também do CO2, ambos reduzindo contínua e significativamente com o aumento da 

fração de etanol na mistura. Celik (2008) explica que, além de possuir oxigênio que auxilia na 

completude da combustão, o etanol possui menor conteúdo de carbono disponível para 

formação de CO2. 

Neste trabalho, indica-se também a redução das emissões de HC, o que se mostra 

progressivo com o aumento da fração de etanol na mistura, porém apenas até certo ponto. 

Nota-se melhorias na emissão de HC apenas até a proporção E50. A partir do combustível 

E75, a emissão de HC aumenta em relação aos valores coletados para a queima de gasolina. 

Segundo Celik (2008), este efeito também é consequência do resfriamento da mistura ar-

combustível causado pelo etanol, o que pode causar queimas parciais nas áreas próximas às 

superfícies da câmara de combustão. 

Para Celik (2008), outra implicação do efeito de resfriamento evaporativo é a gradativa 

diminuição da emissão de NOx com o aumento da fração de etanol no combustível, pois as 

temperaturas de combustão se tornaram menores. Como se observa, o efeito de resfriamento 

da mistura ar-combustível foi dominante na maioria das condições de teste destes 

experimentos. Este é mais um indício que confirma o argumento de Hsieh et al. (2002) acerca 

da dependência entre a formação de NOx e as condições de operação do motor. 

Em termos de potência e emissão de HC, Celik (2008) afirma que a mistura gasolina-

etanol mais adequada é a E50, à taxa de compressão original do MCI. Ademais, ao aumentar 

a taxa de compressão para 8:1 e para 10:1, não houve autoignição em nenhuma das 

condições de teste a partir da proporção E50, enquanto proporções menores apresentaram 

tal anomalia à carga plena e baixas rotações. 

Nos testes com o E50 à taxa de compressão de 10:1, em relação ao mesmo combustível 

à taxa de compressão de 6:1, o referido trabalho mostra que há diminuição do consumo 
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específico de combustível (aumento da taxa de conversão térmica) e da emissão de CO, com 

aumento da potência. Por outro lado, há aumento das emissões de CO2 (pela diminuição da 

produção de CO), de HC (pelo aumento da razão superfície/volume da câmara de combustão) 

e de NOx (pelo aumento de temperaturas causado pela maior taxa de compressão). 

Costa e Sodré (2010) estudaram um MCI automotivo flex fuel à taxa de compressão de 

12:1 sob operação com os combustíveis H100 e E22. A injeção de combustível foi controlada 

eletronicamente. A estratégia de injeção e ignição adotada para cada rotação foi: avanço do 

ponto de ignição otimizado para o maior torque ao freio (MBT, do inglês Maximum Brake 

Torque) para o H100 ou para o limite de detonação do E22; coeficiente de excesso de ar 

otimizado para obter o maior torque ao freio com o menor consumo de combustível. 

Os resultados mostram que a PMEF (e, portanto, o torque) a rotações menores que 

3250 rpm é maior para o E22 em relação ao H100, comportamento que se inverte acima de 

4000 rpm. Costa e Sodré (2010) explicam que a baixas rotações o efeito do maior PCI do E22 

é dominante. Contudo, às altas rotações, o efeito das melhores características de combustão 

do etanol se torna predominante. A maior velocidade de chama do H100 contrabalança as 

perdas causadas pela redução do tempo disponível para se completar a combustão a altas 

rotações. Além disso, esta característica permite o avanço do ponto de ignição do MCI, o que 

eleva a temperatura e a pressão na câmara de combustão, contribuindo ainda mais com o 

aumento da velocidade de chama. 

Também devido a estes fatores, às rotações maiores que 5000 rpm, os resultados 

mostram aumento de potência no uso do H100 em relação ao E22, enquanto às rotações 

menores não há diferenças perceptíveis entre os combustíveis. 

Em toda a faixa de rotações testada, Costa e Sodré (2010) mostram aumento da 

eficiência de conversão térmica quando o motor é operado com H100, esclarecido pelos 

autores como um resultado da diminuição das perdas de calor para as paredes da câmara de 

combustão, proveniente da redução do tempo de combustão oferecida pelo combustível. 

Costa e Sodré (2010) mostram que o consumo específico de combustível aumenta em 

toda a faixa de rotações testada, até um máximo de 54%, pois o efeito da redução do PCI 
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prevalece sobre o aumento da eficiência de conversão térmica com o uso do H100. 

Quanto às emissões, Costa e Sodré (2010) confirmam as reduções nas emissões de 

CO e HC e aumento na emissão de CO2 no uso do H100 em relação ao E22, para todas as 

rotações. Há também o aumento da emissão de NOx a todas as rotações, exceto a 2500 rpm, 

contrariando Hsieh et al. (2002) e Bayraktar (2005). 

Em termos de custo-benefício, Costa e Sodré (2010) constatam que o uso do H100 é 

vantajoso apenas quando seu preço representa no máximo 72% do custo da gasolina 

aditivada com etanol. 

Costa e Sodré (2011) aprofundam os estudos sobre o uso do H100 em relação ao E22, 

desta vez submetendo o MCI automotivo a variações na taxa de compressão (10:1, 11:1 e 

12:1) e testando-o a diferentes rotações. A estratégia de injeção foi semelhante à utilizada em 

Costa e Sodré (2010), porém fixando-se a razão de equivalência em 𝜆 = 1,11 para todas as 

condições. 

Naturalmente, os resultados mostram aumento do PMEF com o aumento da taxa de 

compressão para ambos os combustíveis, a todas as rotações. Na comparação entre os 

combustíveis, os resultados para as taxas de compressão de 11:1 e 12:1 são análogos a 

Costa e Sodré (2010). No entanto, à taxa de compressão de 10:1, o E22 pôde ser configurado 

para o MBT sem atingir seu limite de detonação, o que entregou PMEF ligeiramente maior 

abaixo de 5000 rpm e aproximadamente igual acima de 5000 rpm, comparado ao H100. 

O único aumento perceptível de potência com o aumento da taxa de compressão foi 

obtido a 12:1 para ambos os combustíveis, a todas as rotações, com resultados equivalentes 

aos de Costa e Sodré (2010) na comparação de combustíveis. 

A importância da adequação da taxa de compressão do MCI ao combustível em 

operação é constatada com a diminuição dos consumos específicos e o aumento das 

eficiências de conversão térmica de ambos os combustíveis à medida que Costa e Sodré 

(2011) aumentam a taxa de compressão do MCI. Estes efeitos são ainda mais pronunciados 

para o H100, que pode se beneficiar com maiores avanços do ponto de ignição a todas as 

taxas de compressão testadas. Porém, em todas as condições testadas, o consumo 
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específico do H100 se mantém maior em comparação ao E22. A eficiência de conversão 

térmica do H100 à taxa de compressão de 12:1 se destaca por ser significativamente superior 

aos valores obtidos nas outras condições de teste. 

Phuangwongtrakul et al. (2016) submetem a teste um MCI automotivo com taxa de 

compressão de 10,5:1, operando com E100 a 99,5% de pureza e misturas deste com gasolina, 

em diversas proporções de 10% a 85% do álcool, a rotações variáveis e carga parcial. Por 

meio do controle eletrônico da injeção, o ponto de ignição foi configurado para o MBT e o 

coeficiente de excesso de ar foi mantido estequiométrica em todas as condições de teste. 

Os autores comprovam que o avanço do ponto de ignição do MCI é maior com o 

aumento da proporção de etanol no combustível, para todas as cargas. No entanto, mostra-

se que o ponto de ignição só é avançado continuamente até a rotação de 3500 rpm. A partir 

desta condição, o acúmulo de energia térmica dentro da câmara de combustão começa a 

provocar uma tendência de menores avanços. 

Assim, abaixo de 3500 rpm, o aumento do conteúdo de etanol no combustível ocasiona 

o aumento do MBT, similarmente para todas as cargas. Acima de 3500 rpm, o MBT é reduzido 

com o aumento do conteúdo de etanol, devido ao efeito da deterioração do PCI e à diminuição 

do avanço do ponto de ignição a partir desta rotação. 

Comprova-se também, em Phuangwongtrakul et al. (2016), o aumento do consumo 

específico de combustível com o aumento da proporção de etanol no combustível, para todas 

as condições de teste. 

Nos resultados do trabalho referido, demonstra-se um aumento contínuo da eficiência 

volumétrica do MCI à medida que se incrementa o conteúdo de álcool do combustível, não se 

observando o efeito do aumento da capacidade térmica da mistura sobre tal parâmetro, 

contrariando Al-Hasan (2003). 

Por outro lado, os resultados de Phuangwongtrakul et al. (2016) mostram tendências 

semelhantes às vistas em Al-Hasan (2003), sendo que a baixas cargas e rotações os 

combustíveis com maiores proporções de etanol apresentam maiores eficiências de 

conversão térmica, enquanto a altas cargas e rotações os combustíveis com menos etanol 
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são mais profícuos acerca deste parâmetro. 

Phuangwongtrakul et al. (2016) formulam que MCIs flex fuel podem se beneficiar com a 

aplicação de controles adaptativos em tempo real da proporção de etanol no combustível, de 

forma que a cada regime de trabalho do MCI fosse utilizada uma mistura otimizada em termos 

de desempenho. Para MCIs automotivos, com regime de trabalho altamente transiente, os 

autores traçam dois cenários diferentes para o controle adaptativo: à carga constante e 

rotação variável, aumento da concentração de etanol a baixas rotações e diminuição da 

concentração de etanol a altas rotações; à carga variável e rotação constante, aumento da 

concentração de etanol a baixas cargas e diminuição da concentração de etanol a altas 

cargas. 

Chama-se atenção para o fato de que Celik (2008), Costa e Sodré (2010, 2011) e 

Phuangwongtrakul et al. (2016) utilizam estratégias de injeção semelhantes e obtêm 

resultados análogos entre si para o consumo específico de combustível. Já Al-Hasan (2003) 

e Bayraktar (2005), que inferem redução do consumo específico para alguns combustíveis 

contendo etanol, não utilizam controle eletrônico de injeção, de modo que os coeficientes de 

excesso de ar das reações são controlados pela proporção da mistura de combustíveis e 

sofrem uma importante influência deste fator. Hsieh et al. (2002) utilizam um controle de 

injeção que tem apenas a gasolina como referência e não observam alterações significativas 

no consumo específico de combustível com a adição de etanol. 

Como se nota, os MCIs flex fuel devem ser otimizados em termos de suas taxas de 

compressão e estratégias de injeção em relação a seus regimes de operação e todas as 

proporções de misturas gasolina-etanol que podem ser utilizadas em sua aplicação. O 

emprego de parâmetros inadequados pode resultar em efeitos adversos, como no aumento 

do consumo específico de combustível e na diminuição da eficiência de conversão térmica. 

Alguns estudos nas últimas duas décadas foram focados não apenas nas emissões 

usuais de CO, HC e NOx, mas também na produção de aldeídos, que pode ser potencializada 

pelo uso do etanol como combustível. 

He et al. (2003) testam as misturas E0, E10 e E30 em um MCI convencional operando 
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às rotações constantes de 2000 e 3000 rpm e sob carga variável, com controle de injeção 

eletrônica em malha fechada e mistura aproximadamente estequiométrica a baixas cargas e 

em malha aberta a altas cargas para gerar potência máxima. 

À carga plena e à rotação de 2000 rpm, o E10 e o E30 reduzem as emissões de CO em 

4,7% e 5,8% respectivamente, em relação ao E0. À mesma carga e à 3000 rpm, as reduções 

são respectivamente de 5,7% e 3,1%. Os autores explicam que as reduções ocorrem porque 

o átomo de oxigênio do etanol é mais efetivo que o oxigênio molecular contido no ar em termos 

de melhoria da combustão. Os autores não traçam hipóteses para o melhor resultado do E10 

à rotação de 3000 rpm. No entanto, os resultados também mostram que este combustível 

promove um maior empobrecimento da mistura nestas condições, o que pode levar a uma 

combustão mais completa. 

 As reduções máximas de HC atingidas pelo uso de etanol no estudo citado são de 13% 

para o E10 e 29,5% para o E30 a 2000 rpm e de 15,3% para o E10 e 25,8% para o E30 a 

3000 rpm. 

Os resultados de He et al. (2003) corroboram as observações de Hsieh et al. (2002), 

Bayraktar (2005) e Celik (2008), atestando que a adição de etanol à gasolina pode levar à 

redução das emissões de NOx de acordo com as condições de operação do MCI. Mostra-se 

que o E30 produz a menor concentração de NOx na maioria das condições de operação 

testadas. Assim como no trabalho de Celik (2008), estes resultados são causados pela 

diminuição da temperatura da mistura de admissão com o aumento do calor latente de 

vaporização do combustível, fruto da adição de etanol. 

Confirmando o que é previsto pelos estudos cinéticos da oxidação de misturas gasolina-

etanol, He et al. (2003) mostram que o aumento da proporção de etanol no combustível causa 

o aumento progressivo da concentração de aldeído nos gases de exaustão. As emissões 

medidas na saída do motor chegam a um máximo de aproximadamente 100 ppm, para o E30. 

Contudo, quando medidas na extremidade do duto de escape, após tratamento por conversor 

catalítico de três vias, as concentrações de acetaldeído são menores que 20 ppm e até mesmo 

insignificantes em algumas condições de teste. 
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Yang et al. (2012) realizaram testes experimentais do E0 e do E3 em nove motocicletas 

diferentes, com MCIs quatro-tempos de ignição por centelha carburados. 

Os resultados destes autores mostram que o uso da mistura gasolina-etanol leva a 

diminuições de 19,4% e 5,15% nos fatores de emissão médios (g/km) do CO e do HC, 

respectivamente, devido ao aumento da eficiência de combustão. Por outro lado, a média dos 

fatores de emissão de NOx e CO2 exibem aumentos de 5,47% e 2,49%, respectivamente. 

Os autores do referido trabalho observam que o aumento das emissões de CO2 é 

estatisticamente insignificante e não acompanha a expressiva diminuição das emissões de 

CO. Eles explicam que isto ocorre porque o E3 contém menos átomos de carbono que o E0 

e, por isto, os resultados não se correlacionam tão diretamente. 

A explicação dada por Yang et al. (2012) para o aumento das emissões de NOx é que a 

combustão mais completa auxilia a reação entre nitrogênio e oxigênio para formar NO térmico, 

uma causa que, nestes testes, teria predominado sobre a diminuição da temperatura da 

mistura ar-combustível. No entanto, observa-se que os MCIs utilizados nestes testes, 

originalmente projetados para operar com gasolina, não sofreram qualquer modificação para 

receber o E3. Sabe-se que a adição de etanol à gasolina diminui a relação (𝐴 𝐹⁄ )  do 

combustível. Isto quer dizer que possivelmente os testes com E3 foram realizados com 

misturas consideravelmente mais pobres, que, ao contrário do hipotetizado, prejudicariam a 

formação de NOx térmico. Propõe-se que o efeito de aumento de NOx tem outra causa, como 

o aumento da temperatura máxima no cilindro devido à diminuição da duração da combustão 

com uso do E3. 

Yang et al. (2012) constroem, ainda, importantes conhecimentos sobre as emissões de 

compostos do grupo carbonila. Estes resultados indicam que não existem grandes diferenças 

entre as espécies encontradas nos gases de exaustão da queima do E0 e do E3, sendo o 

acetaldeído, o formaldeído, a acetona e o benzaldeído os compostos encontrados em maior 

quantidade em ambos os casos. Com o uso de E3, observa-se aumentos nos fatores de 

emissão médios de, respectivamente, 40,9%, 37,0%, 2,06% e 19,1%. 

Munsin et al. (2013) estudaram o efeito do aumento do conteúdo de água no EHC sobre 
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as emissões específicas de um MCI convencional estacionário utilizado para a geração de 

energia elétrica. A proporção de água em volume foi variada de 20 a 40% e as misturas foram 

mantidas em condições estequiométricas. 

Este trabalho mostra que o incremento da proporção de água eleva significativa e 

continuamente as emissões específicas de CO, HC e aldeídos, o que os autores atribuem a 

combustões incompletas devido ao resfriamento da chama na presença de vapor d’água. Esta 

tendência só não ocorre com a emissão de formaldeído pelo etanol com 25% de água, que 

diminui frente ao combustível com 20% de água. Entre os resultados dos combustíveis com 

20% e com 40% de água, os aumentos das emissões de CO, HC, HCHO (formaldeído) e 

CH3CHO são respectivamente de 58%, 267%, 150% e 275% antes da conversão catalítica. 

As emissões específicas de acetaldeído e formaldeído antes do tratamento catalítico 

atingem máximos de aproximadamente 2,5 g/kWh e 1,0 g/kWh, respectivamente, na 

combustão do etanol com 40% de água.  

Um dos benefícios gerados pelo resfriamento da chama com o aumento da proporção 

de água é notado na redução de aproximadamente 80% nas emissões de NOx do etanol com 

40% em relação àquele com 20% do líquido. Afeta-se, assim, o principal mecanismo de 

formação de NO em MCIs convencionais. 

4.1.2 Características de combustão 

A forma como a adição de etanol à gasolina afeta as características de combustão dos 

MCIs também é um foco importante da produção científica na área das ciências térmicas. 

Bayraktar (2005), a partir do modelamento do MCI cujos resultados de desempenho são 

abordados na Seção 4.1.1, mostra que a pressão e a temperatura no cilindro aumentam 

sensivelmente à medida que o etanol é misturado à gasolina, para as taxas de compressão 

de 7,75:1 e 8,25:1. Estes parâmetros então atingem um máximo para o combustível E16,5. 

Além disto, o autor comprova que a duração da combustão diminui progressivamente com a 

adição de etanol, atingindo uma redução máxima de 22% à taxa de compressão de 8:25:1. 

Hara e Tanoue (2006) investigam as velocidades laminares de chama do etanol e de 
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dois substitutos de gasolina, o n-heptano e o iso-octano. O estudo busca também determinar 

o efeito da adição do etanol aos outros dois combustíveis sobre as estabilidades das chamas.  

Os resultados revelam, por meio da Figura 4.1, a velocidade de chama laminar de três 

combustíveis diferentes (etanol, n-heptano e iso-octano) reagindo com ar a diferentes razões 

de equivalência, dentro de uma câmara de combustão de volume constante à pressão 

atmosférica, a partir de ignição por centelha.  

 

Figura 4.1 – Efeito da razão de equivalência e da estrutura do combustível sobre a 

velocidade de chama laminar. Adaptado: Hara e Tanoue (2006). 

A partir da Figura 4.1, entende-se que as velocidades de chama laminar do etanol e do 

n-heptano são aproximadamente iguais e maiores que os valores achados para o iso-octano. 

À razão de equivalência de aproximadamente 1,10 (λ = 0,90), todos os combustíveis possuem 

a maior velocidade de chama observada. Segundo os autores, isto se deve às maiores 

temperaturas de chama atingidas nesta condição. 

Ainda no estudo em questão, infere-se que a adição de etanol ao n-heptano e ao iso-

octano aumenta a estabilidade da chama em reações ricas em combustível. 
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Bayraktar (2007) aprofunda seus estudos numéricos sobre propagação de chamas 

turbulentas em modelos de MCIs convencionais alimentados por gasolina, etanol e diferentes 

misturas gasolina-etanol, à taxa de compressão de 9,2:1, à rotação nominal de 5800 rpm, à 

razão de equivalência de 1,15 (λ = 0,87) e ponto de ignição constante. Investigando os efeitos 

dos combustíveis sobre a geometria da chama pré-misturada, o modelo de Bayraktar (2007) 

prevê que o raio da chama, no PMS e a 10° dPMS, aumenta com a adição de etanol à gasolina 

até a proporção de 25%. O mesmo comportamento é apresentado pelo volume de gases 

envoltos pela chama em ambos os pontos. Quanto à área superficial da frente de chama, 

nota-se incrementos até a proporção de 25%, no PMS e a 10° aPMS. A 10° dPMS, quando já 

houve intersecção entre as superfícies da câmara de combustão e a frente de chama, a área 

diminui com o aumento da proporção de etanol até 25%. 

A Figura 4.2 mostra as curvas da fração mássica consumida de cada combustível, 

previstas por Bayraktar (2007), traçadas em relação ao PMS (0 °CA), obtidas a partir do 

modelamento termodinâmico de uma câmara de combustão de duas zonas: uma zona de 

gases queimados e uma de gases não-queimados. 

 

Figura 4.2 – Efeito da concentração de etanol sobre a fração mássica consumida. Adaptado: 

Bayraktar (2007). 
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Observa-se que a fração mássica consumida é pouco afetada pela composição do 

combustível no início da combustão, em torno de -10 °CA. No entanto, em torno do PMS e 

nos estágios finais da combustão, a fração mássica consumida aumenta com a concentração 

de etanol até 25%. Por isto, entre todos os combustíveis estudados, o E25 é o que resulta em 

maior fração mássica consumida quando o ciclo atinge o PMS. 

Estes resultados são indicativos de que a propagação de chama é cada vez mais rápida 

à medida que a concentração de etanol no combustível aumenta até 25%. Bayraktar (2007) 

confirma esta hipótese mostrando que a duração da combustão diminui continuamente com 

o aumento da proporção de etanol no combustível, apresentando a duração mínima na 

queima do E25. No entanto, o E100 leva a uma combustão mais longa em relação à gasolina. 

Bayraktar (2007) mostra ainda que os históricos de pressão e temperatura dentro do 

cilindro do MCI exibem tendências semelhantes de acordo com a composição do combustível. 

Ambos os escalares são elevados em todos os estágios de combustão à medida que a 

concentração de etanol é avolumada até 25%. Desta forma, os maiores picos de pressão e 

temperatura são atingidos na combustão do E25, enquanto os menores são resultados da 

operação com E100. O autor atribui tais efeitos às características de combustão melhoradas 

desta mistura gasolina-etanol e ao aumento da eficiência volumétrica promovida pelo etanol. 

Traça-se ainda a hipótese de que estas melhorias podem resultar em maiores trabalho 

indicado médio e eficiência de conversão térmica. 

Melo et al. (2012) estudam o desempenho da combustão de um MCI automotivo flex 

fuel, com taxa de compressão de 10,35:1, utilizando os combustíveis gasolina comercial 

contendo 25% de etanol anidro, H30, H50, H80 e H100. Os testes foram realizados a 

diferentes rotações, sob condições de carga parcial a 𝜆 = 1 e alta carga a 𝜆 = 0,90. O ponto 

de ignição foi otimizado para o MBT limitado pela autoignição e pela temperatura máxima de 

900°C dos gases de exaustão, em cada condição de teste. 

Nos resultados deste trabalho, nota-se o aumento do avanço do ponto de ignição e a 

diminuição da duração da combustão com o incremento da proporção de EHC no combustível, 

para todas as rotações e cargas. É importante perceber que há uma diferença sensível entre 
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a duração da combustão da gasolina e das misturas gasolina-etanol. No entanto, à medida 

que a proporção de etanol aumenta, há apenas uma diminuição discreta da duração da 

combustão (ou nenhuma, como nas condições de alta carga a 3875 rpm). Ao mesmo tempo, 

a diminuição do ângulo de desenvolvimento de chama com o aumento progressivo da 

concentração de etanol é expressiva. Melo et al. (2012), portanto, confirma os resultados de 

Bayraktar (2007) para a duração da combustão, porém inferindo alterações mais significativas 

no primeiro estágio da combustão.  

Quanto às pressões máximas dentro do cilindro, Melo et al. (2012) mostram que, para 

misturas ricas, em todas as rotações, há uma tendência geral de aumento com a adição 

gradativa de etanol ao combustível, governada pelo avanço do ponto de ignição. Para 

misturas estequiométricas, a pressão máxima tende a se manter aproximadamente constante 

com a variação da composição do combustível, a não ser a 3875 rpm. Nesta rotação, o avanço 

do ponto de ignição foi limitado pela tendência à autoignição da gasolina e do H30. Em 

contraste com o estudo teórico de Bayraktar (2007), estes resultados mostram que o controle 

adequado do ponto de ignição faz com que os picos de pressão do H100 sejam maiores que 

os da gasolina. 

O histórico de pressão dentro do cilindro, apresentado por Melo et al. (2012), revela que 

o aumento do conteúdo de etanol do combustível causa também a amplificação contínua da 

taxa de elevação da pressão dentro do cilindro por ângulo de virabrequim. 

Consequentemente, o adiantamento do pico de taxa de liberação de calor é mais pronunciado 

à medida que a proporção de álcool aumenta. A mesma tendência é vista na curva da fração 

mássica consumida em função do ângulo de virabrequim. Apesar de estes resultados serem 

análogos aos apresentados por Bayraktar (2007), Melo et al. (2012) apontam uma causa 

diferente: o avanço do ponto de ignição em função do aumento da capacidade antidetonante 

concedida pelo etanol ao combustível. 

Balki, Sayin e Canakci (2014) exploram os efeitos do uso da gasolina e do etanol sobre 

as características de combustão de um MCI carburado originalmente destinado a trabalhar 

com gás liquefeito de petróleo, à taxa de compressão de 8,5:1, diferentes rotações, carga 
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plena, condições estequiométricas em todas as condições de teste e ponto de ignição 

constante. 

Os resultados de tal investigação confirmam que a duração da combustão do álcool é 

menor que a do hidrocarboneto, como visto em Melo et al. (2012), pelos motivos apontados 

por Hara e Tanoue (2006). Ademais, observa-se que a eficiência de combustão do etanol é 

maior que a da gasolina em toda a faixa de rotações testada, devido ao oxigênio presente no 

álcool. 

Determina-se também que, a 1600 rpm, a máxima pressão dos gases dentro do cilindro 

é maior na combustão da gasolina, em relação ao etanol. À medida que a rotação aumenta, 

a máxima pressão resultante da queima do etanol se torna maior em relação à gasolina, 

devido à redução da duração da combustão. Os perfis de taxa de liberação de calor1 da 

gasolina e do etanol são semelhantes a 2400 rpm. No entanto, a gasolina apresenta um pico 

de taxa de liberação de calor mais acentuado a 1600 rpm, enquanto o etanol apresenta um 

adiantamento em seu pico de taxa de liberação de calor em relação à gasolina a 1600 e 3600 

rpm. 

Balki, Sayin e Canakci (2014) não observam aumento acentuado das pressões máximas 

dentro do cilindro como visto em Melo et al. (2012), pois não realizam o avanço do ponto de 

ignição do MCI, resultando também em diminuições mais discretas do avanço da taxa de 

liberação de calor e da duração da combustão. 

Marques et al. (2017) analisam a composição dos gases de exaustão de um MCI 

automotivo flex fuel para determinar o desempenho da combustão dos combustíveis E22 e 

H96, à taxa de compressão de 9,8:1. Os autores constatam que a eficiência da combustão do 

H96 é diminutamente maior do que aquela obtida com o E22. 

Quanto ao efeito de movimentos indutores de turbulência sobre a combustão de 

                                                
1 Os autores não especificam o método de cálculo da taxa de liberação de calor, mas é possível 

inferir que este parâmetro foi determinado a partir dos valores de pressão medidos no cilindro em 

função do ângulo de virabrequim. 
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combustíveis oxigenados, Cahyono, Nugroho e Bakar (2016) investigam o impacto da adição 

de um gerador de swirl no coletor de admissão de um MCI convencional operando com 

diversas frações de misturas gasolina-etanol. Os autores concluem que a indução de swirl 

aumenta a taxa de reação dentro do cilindro devido a: o aumento do momento angular dos 

gases; e à redução da razão 𝐴 𝐹⁄  consequente da resistência oferecida pelo gerador ao 

escoamento. A publicação revela que o swirl eleva o torque e a potência do MCI à carga plena 

para todas as misturas e a todas as rotações testadas, principalmente a altas rotações, 

quando a velocidade média do pistão induz swirl mais intenso. A maior elevação de torque 

observada foi de 14,6% a 4000 rpm para a mistura E20. Na potência, são constatados ganhos 

de 11% a 13% a altas rotações. Como consequência, o consumo específico de combustível 

diminui com a indução de swirl, principalmente a altas rotações, o que leva a um aumento da 

taxa de conversão térmica. 

4.2 Eficiência volumétrica de MCIs de injeção monoponto 

Os dados experimentais de Silva (2004) mostram que a eficiência volumétrica do MCI 

convencional de referência deste trabalho possui um comportamento diferente daquele 

observado Phuangwongtrakul et al. (2016), diminuindo na faixa de relativa média rotação e 

aumentando à relativa alta rotação (Anexo B). Isto representou um desafio durante o 

modelamento do MCI convencional, como se relata na Seção 5.10 (na qual também se 

apresenta os dados experimentais da eficiência volumétrica deste motor). No entanto, Silva 

(2004) utiliza um MCI com injeção monoponto no corpo de borboleta, enquanto 

Phuangwongtrakul et al. (2016) testa um MCI com injeção multiponto nas portas de admissão, 

o que é uma diferença essencial quando se trata da eficiência volumétrica. Outros trabalhos 

realizados com injeção monoponto de combustíveis gasosos mostram um comportamento de 

eficiência volumétrica semelhante ao relatado por Silva (2004). 

Kaleemuddin e Rao (2009) converteram um motor de ignição por compressão para 

trabalhar como um motor de ignição por centelha monocilíndrico operando com dois 

combustíveis, gás natural comprimido e diesel. Neste motor, a mistura ar-combustível é 
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preparada em um carburador. O MCI foi testado em dinamômetro de 1600 a 3600 rpm em 

intervalos de 200 rpm a diferentes cargas constantes. Sob carga plena e com o uso de gás 

natural, os autores mostram que a eficiência volumétrica do motor é menor em toda a faixa 

de rotações testadas em comparação com o uso do diesel, o que eles atribuem à menor 

massa molecular do CNG. Além disto, mostram que a eficiência volumétrica decresce 

continuamente de 1600 a 3600 rpm, argumentando que a baixa qualidade do gás natural e o 

efeito de pulsação a altas rotações são as causas deste comportamento. 

Erkus, Sürmen e Karamangil (2013) executaram testes dinamométricos de um MCI de 

ignição por centelha de 2000 a 4000 rpm em intervalos de 500 rpm e às cargas parciais de 25 

e 50%. Os combustíveis utilizados foram gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP). No 

primeiro conjunto de testes, a gasolina foi testada com o carburador original do motor. No 

segundo conjunto de testes, o carburador foi modificado para trabalhar com o GLP e os testes 

foram realizados com este sistema. Por fim, empregou-se um sistema de injeção multiponto 

no coletor de admissão para testes com o GLP. A Figura 4.3 mostra os resultados de eficiência 

volumétrica obtidos por estes autores. 

 

Figura 4.3 – Resultados de eficiência volumétrica de um MCI com preparação de mistura em 

carburador em função da rotação a carga parcial. Adaptado: Erkus, Sürmen e Karamangil 

(2013). 
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Observa-se que, tanto para o combustível gasoso, quanto para a gasolina, existe 

diminuição da eficiência volumétrica a de 2500 a 4000 rpm em relação à rotação de 2000 rpm, 

enquanto para o GLP injetado em multipontos a tendência da eficiência volumétrica é 

aumentar com a rotação. Além disto, ambos os combustíveis testados com o carburador 

levaram à queda de eficiência volumétrica de 2500 a 4000 rpm em relação ao teste do GLP 

no sistema de injeção multiponto. A eficiência volumétrica do GLP operando com carburador 

apresenta um comportamento muito semelhante àquele mostrado por Silva (2004) para o 

H100. Erkus, Sürmen e Karamangil (2013) argumentam que a eficiência volumétrica do MCI 

com carburador operando com GLP é menor do que operando com gasolina porque o vapor 

do combustível gasoso causa um maior deslocamento do volume de ar no coletor de 

admissão. Além disto, os autores apontam que a eficiência volumétrica do MCI com 

carburador é menor em relação à arquitetura com injeção multiponto devido à queda de 

pressão através do venturi, que reduz a pressão absoluta no coletor de admissão e, 

consequentemente, a eficiência volumétrica. No trabalho referido, argumenta-se também que 

a queda de eficiência volumétrica foi suficiente para fazer com que o MCI com carburador 

entregasse um menor torque ao freio com o GLP do que com a gasolina, mesmo considerando 

o maior PCI do combustível gasoso. 

Elfasakhany (2014) submeteu um MCI a gasolina de ignição por centelha carburado a 

testes dinamométricos a várias rotações entre 2600 e 3400 rpm (o trabalho não menciona a 

carga utilizada nos testes). Foram testados quatro combustíveis sem qualquer modificação do 

carburador original: gasolina pura e três misturas gasolina-n-butanol (com 10%, 7% e 3% de 

n-butanol). Os resultados mostram que todos os combustíveis possuem um comportamento 

semelhante de eficiência volumétrica, que decresce continuamente de 2600 a 3100 rpm e 

permanece aproximadamente constante de 3100 a 3400 rpm. Além disto, em todas as 

rotações testadas, a eficiência volumétrica é menor à medida que o conteúdo de n-butanol 

aumenta na mistura de combustíveis. A eficiência volumétrica do MCI operando com a mistura 

contendo 10% de n-butanol é cerca de 3,5% menor em comparação com a gasolina. Assim 

como Erkus, Sürmen e Karamangil (2013), Elfasakhany (2014) também não levanta hipóteses 
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sobre o comportamento da eficiência volumétrica com a rotação. Porém, o autor explica que 

a diminuição da eficiência volumétrica com a adição de n-butanol é uma causa da menor 

pressão de saturação do biocombustível em relação ao hidrocarboneto, que aumenta a 

habilidade de evaporação da substância. O combustível evaporado, então, desloca o ar no 

coletor de admissão e diminui a eficiência volumétrica. Além disto, argumenta-se no trabalho 

referido que a relação (𝐴 𝐹⁄ )  do combustível diminui com a adição de combustível 

oxigenado à mistura, o que também diminui a eficiência volumétrica. Os resultados também 

mostram que o aumento do conteúdo de etanol diminui o torque ao freio do MCI, porém não 

se estabelece uma relação entre os comportamentos do torque e da eficiência volumétrica 

com a rotação. 

4.3 Motor de combustão interna de ciclo-dividido 

O MCI de ciclo-dividido (MCICD) é uma proposta de alteração do ciclo mecânico e dos 

processos termodinâmicos de um MCI convencional, que se converte em uma alteração da 

arquitetura do motor. 

Segue-se uma descrição sobre as formas de operação dos MCICDs baseada nos 

seguintes autores: Scuderi (2003), Coney, Linnemann e Abdallah (2004), Branyon e Eubanks 

(2005), Pirault (2008), Tussing, Li e Roberts (2009), Phillips et al. (2011), Phillips (2011, 2012), 

Sud (2013), Gentili, Rossi e Musu (2014), Cameron e Sobiesiak (2015), Dong, Morgan e Heikal 

(2016, 2015) e Karuppaswamy, Bhat e Gangadkar (2016). 

Enquanto o ciclo mecânico convencional consiste em quatro estágios realizados por um 

único cilindro, o conceito do ciclo-dividido se resume em dividir os quatro estágios entre dois 

cilindros geometricamente independentes trabalhando em par, como mostrado na Figura 4.4. 

Assim, um cilindro realiza os estágios de admissão e compressão (trabalhando como um 

compressor alternativo, 66 na Figura 4.4) enquanto em outro cilindro acontece a combustão 

e realizam-se os estágios de expansão e exaustão dos gases (um cilindro expansor, 68 na 

Figura 4.4). Com esta configuração, os quatro estágios do motor são realizados em apenas 

uma revolução do virabrequim. Portanto, apesar de operar em quatro tempos bem definidos, 
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a geração de potência do MCICD se dá em dois tempos, o que é benéfico para a densidade 

de potência do equipamento e pode equilibrar a necessidade de adição de equipamentos em 

relação aos sistemas convencionais. 

 

Figura 4.4 – Motor de combustão interna de ciclo-dividido. Adaptado: Phillips (2011). 

O ar é admitido no cilindro compressor pela válvula de admissão (82), é comprimido e 

depois levado até o cilindro expansor através de portas de transferência de ar comprimido 

(78, 79), doravante chamados apenas de portas de transferência, cujas entrada e saída de 

fluidos são controladas por válvulas acionadas por eixos de comando. As válvulas da porta 

de transferência se abrem para fora do cilindro, como forma de diminuir a distância entre a 

coroa do pistão e o cabeçote, uma consequência das altas taxas de compressão e expansão 

utilizadas. As válvulas de entrada (86) e saída (88) da porta de transferência serão 

denominadas neste trabalho por VEX e VSX, respectivamente. 

A porta de transferência recebe um injetor projetado para injeção direta de combustível 

em ambientes a alta pressão. Desta forma, o combustível é adicionado ao ar comprimido, logo 

antes de ser admitido no cilindro expansor. Neste último cilindro, ocorre a combustão, a 

Exaustão Ar ambiente 

Injetor 
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expansão e finalmente a exaustão dos gases pela válvula de exaustão (94). 

Como se nota, nesta construção específica os pistões são conectados a um virabrequim 

em comum (54), por meio de bielas (60 e 62). Os pistões trabalham, então, em defasagem, 

com o pistão do cilindro expansor conduzindo o pistão do cilindro expansor em algumas 

dezenas de graus (ângulo formado entre as manivelas 56 e 58). Este parâmetro é conhecido 

como fase de PMS. 

A Figura 4.5 mostra didaticamente como ocorrem os quatro estágios no ciclo mecânico 

do MCICD. Nesta discussão, cabe a definição dos pontos mortos do cilindro compressor e do 

expansor respectivamente como PMSc, PMIc, PMSe (Figura 4.5a) e PMIe (Figura 4.5b). 

 

   

 

Figura 4.5 – Ciclo mecânico de um MCICD: (a) 0 °AV, (b) 180 °AV e (c) ~360 °AV . 

Adaptado: Wikipedia (2012). 

Com a divisão dos estágios do MCI, o diagrama indicador também se divide em 

diagramas P-V que descrevem os processos que ocorrem em cada cilindro. Diagramas 

indicadores representativos dos processos dos cilindros compressor e expansor são 

mostrados respectivamente na Figura 4.6a e b. 

Cameron e Sobiesiak (2015, p. 34, tradução nossa) detalham os processos que 

(a) (b) (c) 
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comumente ocorrem em um ciclo de um MCICD de ignição por centelha: 

Processo no cilindro de compressão: 

1-2. A válvula de admissão se fecha e a compressão de ar começa. 

2-3. Em 2, a pressão no cilindro atinge a pressão do coletor de transferência 
e a válvula de entrada da porta de transferência se abre. Enquanto continua 
o estágio de compressão, o ar do cilindro é transferido para a porta de 
transferência. 

3-4. A válvula de entrada da porta de transferência se fecha e ar residual no 
cilindro é expandido até a pressão atmosférica. 

4-1. A válvula de admissão se abre e ar é admitido no cilindro para se repetir 
o ciclo. 

Processo no cilindro de expansão: 

1-2. A válvula de exaustão se abre e produtos de combustão são expulsos do 
cilindro. 

2-3. Aproximadamente a 10°CA antes do ponto morto superior (PMS), a 
válvula de exaustão se fecha enquanto a válvula de saída da porta de 
transferência se abre simultaneamente. Tipicamente, combustível seria 
injetado neste momento, antes da válvula de saída da porta de transferência 
ou diretamente no cilindro. Assim, o cilindro é rapidamente preenchido com 
mistura ar-combustível, dentro de alguns milissegundos. A pressão na porta 
de transferência se mantém aproximadamente constante enquanto a massa 
que a deixa é substituída pelo cilindro de compressão trabalhando em atraso 
de fase. 

3-4. Combustão iniciada por centelha e liberação de calor ocorrem depois do 
PMS. O avanço do tempo de ignição é limitado pelo tempo de fechamento da 
válvula de saída da porta de transferência, para garantir que não haja retorno 
de chama para a porta de transferência. 

4-1 Produtos de combustão se expandem até a ocorrência da exaustão em 1 
e o ciclo se repete. 

 

Figura 4.6 – Diagramas indicadores representativos do (a) cilindro compressor e (b) do 

cilindro expansor. Fonte: Cameron e Sobiesiak (2015). 

O trabalho indicado líquido produzido em tal ciclo é a soma das áreas sob as curvas de 

ambos os diagramas indicadores. Neste caso, fica claro como o trabalho parasítico de 

compressão se desacopla do trabalho produzido na combustão e na expansão dos gases. 
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Graças à independência geométrica dos cilindros, o trabalho de compressão pode ser 

facilmente manipulado para potencializar a eficiência de conversão térmica do ciclo. 

Karuppaswamy, Bhat e Gangadkar (2016) inferem que o MCICD pode utilizar taxas de 

compressão maiores em relação aos sistemas convencionais e efetivar um ciclo de sobre-

expansão dos gases de combustão (análogo ao ciclo Atkinson), graças à independência dos 

cilindros. Com isto, o motor pode ter uma densidade de potência comparável a MCIs 

convencionais, com a eficiência de MCIs de ignição por compressão. 

Dong, Morgan e Heikal (2015) apontam ainda que por meio desta estratégia: o ar é 

admitido em um cilindro a baixa temperatura que pode empregar técnicas de resfriamento 

direto dos gases, reduzindo o trabalho de compressão; a energia térmica dos gases de 

exaustão pode ser recuperada para o pré-aquecimento da mistura ar-combustível depois do 

estágio de compressão. Segundo os autores, estes fatores também potencializam a eficiência 

global do MCI. 

Branyon e Eubanks (2005) e Phillips et al. (2011) listam parâmetros novos que surgem 

com a aplicação do ciclo-dividido, cujas interdependências afetam o desempenho do MCI. 

 Razões entre os volumes do cilindro compressor, do cilindro expansor e da porta 

de transferência. 

 Razões B/L dos cilindros compressor e expansor, que podem ser diferentes. 

 Fase de PMS. 

 Fase de transferência de gases do cilindro compressor para o cilindro expansor, 

que é afetada pela fase de PMS e pelos tempos e durações de eventos de 

válvulas. 

 Taxas de compressão e de expansão (re). 

 Início e duração da combustão. 

Portanto, o MCICD sofre importantes alterações de ordem mecânica, termodinâmica e 

fluidodinâmica em relação a um MCI convencional. No entanto, visando o futuro do MCICD 

no mercado especializado, este estudo prevê um equipamento que seja economicamente 
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viável e que não exija adaptações radicais da infraestrutura já instalada para produção dos 

sistemas convencionais. 

Para tal, as seções que se seguem são focadas apresentar diretrizes e resultados que 

guiam a atividade de dimensionamento à vista de: entender as potenciais vantagens e riscos 

associados ao MCICD; que os modelos numéricos sejam representativos; que as adaptações 

sejam realistas e derivem de um MCI convencional. 

4.3.1 Volumes e taxas de compressão e expansão 

A Figura 4.7 mostra o volume da porta de transferência e a evolução dos volumes do 

cilindro compressor, do cilindro expansor e do volume total do protótipo de um MCICD, com 

rc = 96 e rc = 50.  

 

Figura 4.7 – Volumes do compressor, do expansor e da porta de transferência. Adaptado: 

Phillips et al. (2011). 

Os volumes ao PMS dos cilindros são semelhantes e significativamente menores que 

os volumes da câmara de combustão de MCIs convencionais. Cameron e Sobiesiak (2015) 

destacam que não há volume de squish em MCICDs, ou seja, a distância entre a face superior 
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da coroa do pistão e o cabeçote é mínima. Segundo os autores, isto diminui a quantidade de 

massa de ar presa no cilindro compressor ao final de um ciclo, diminuindo o trabalho de 

bombeamento. No cilindro expansor, este pequeno volume é necessário para uma purga mais 

completa dos gases de combustão, porque o estágio de exaustão acontece à baixa pressão 

e é seguido de um estágio de expansão (BRANYON; EUBANKS, 2005; SCUDERI, 2003).  

No caso da Figura 4.7, os volumes ao PMI são diferentes. Esta diferença surge com o 

aumento da taxa de compressão em relação à taxa de expansão. Nesta figura tem-se também 

a evolução do volume agregado total do sistema, dado pela soma das curvas dos volumes 

dos cilindros e da porta de transferência. Este volume atinge um valor mínimo a 

aproximadamente 11°dPMSe. Neste instante, as válvulas de admissão e exaustão se 

encontram fechadas, enquanto as válvulas de entrada e saída da porta de transferência se 

encontram abertas. Phillips et al. (2011) se referem a este ponto como o PMS efetivo do 

MCICD, pois é o momento em que todos os volumes internos se encontram em interação. 

Phillips (2012) define ainda o PMI efetivo do MCI, que é o ponto de máximo volume 

agregado dos cilindros e da porta de transferência. Com isto, o autor estabelece uma taxa de 

compressão geométrica efetiva (Equação 4.1). Nas equações, VA é o volume agregado dos 

cilindros e da porta de transferência, ou volume agregado total, e os índices “máx” e “min” 

indicam os volumes máximo e mínimo respectivamente. 

 𝑟 , =
𝑉 , á

𝑉 ,
 (4.1) 

Como pode ser observado, ao PMS efetivo, o volume da porta de transferência é 

consideravelmente maior que o volume dos cilindros. Então, o volume do PMS efetivo é 

substancialmente definido pelo volume da porta de transferência. Por isto, Phillips (2012) 

argumenta que o dimensionamento da porta de transferência é uma atividade crítica para a 

eficiência do MCICD, pois afeta a transferência dos fluidos, a homogeneidade da mistura ar-

combustível, a combustão e a geração de trabalho indicado. O autor afirma que tal volume 

deve ser mantido pequeno especialmente em relação ao volume do cilindro compressor, 
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garantindo uma alta pressão na porta de transferência, o que estende a duração do 

escoamento sônico do ar comprimido e aumenta a pressão de combustão. 

Define-se também as taxas de compressão residual (rc,r), dada pela relação entre os 

volumes máximo e mínimo do cilindro compressor que são atingidos com as válvulas VA e 

VEX fechadas. Analogamente, a taxa de expansão residual (re,r) é a relação entre os volumes 

máximo e mínimo do cilindro expansor com as válvulas VSX e VE fechadas (MELDOLESI; 

BADAIN; GILBERT, 2011a). 

Seguem algumas diretrizes traçadas pelo Phillips (2012) para o dimensionamento da 

porta de transferência do MCICD. 

O volume máximo do cilindro compressor VCC,máx deve ser no mínimo duas vezes maior 

e preferencialmente pelo menos oito vezes maior que o volume da porta de transferência VX. 

Quanto maior esta diferença, maior será 𝑟 , , levando a melhorias na eficiência do motor. 

O volume máximo do cilindro expansor VCE,máx deve ser no mínimo duas vezes maior e 

preferencialmente pelo menos oito vezes maior que o volume da porta de transferência VX, o 

que também promove o aumento de 𝑟 , . 

O volume máximo agregado dos cilindros deve ser no mínimo oito vezes maior e 

preferencialmente pelo menos quinze vezes maior que VX. Como o volume agregado mínimo 

é muito afetado por VX, esta diretriz tem grande impacto sobre 𝑟 , . 

O VA,máx também deve ser no mínimo oito vezes maior e preferencialmente pelo menos 

quinze vezes maior que VX. 

Phillips (2012) explica que o volume agregado dos cilindros e o volume agregado total 

são determinantes do processo de transferência de fluidos pelo método push-pull (abordado 

na Seção 4.3.2), durante o qual todos os volumes estão em interação e o pequeno volume 

relativo da porta de transferência age como uma restrição ao escoamento. Isto favorece o 

escoamento sônico de fluidos para dentro do cilindro expansor. 

O volume agregado mínimo VA,min deve ser dimensionado de forma a não exceder muito 

o VX, como forma de manter um nível mínimo de pressão alta na porta de transferência. O 
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VA,min deve ser no máximo quatro vezes maior e preferencialmente no máximo duas vezes 

maior que VX. 

Resultados de testes dinamométricos do protótipo de um MCICD construído por Phillips 

et al. (2011) confirmam que a taxa de compressão efetiva é altamente dependente do volume 

da porta de transferência. Neste estudo, testes foram conduzidos com o MCI ora utilizando 

duas portas de transferência, ora utilizando apenas uma. Conclui-se que o uso de apenas 

uma porta promove o aumento de 25% da taxa de compressão efetiva em relação à operação 

com duas portas. O uso de apenas uma porta também evita a necessidade de se utilizar mais 

de um bico injetor de combustível por par de cilindros. 

A taxa de expansão deve ser pelo menos igual a 80, preferencialmente em torno de 120, 

o que garante níveis de eficiência de conversão térmica vantajosos. Resultados de estudos 

numéricos indicam que a diminuição da taxa de expansão a partir deste valor leva a um 

aumento significativo do fluxo de ar, porém com diminuição insensível da potência indicada e 

diminuição considerável da eficiência de conversão térmica (BRANYON; EUBANKS, 2005). 

Respeitando-se as diretrizes de dimensionamento dos volumes agregados, deseja-se 

que a taxa de compressão tenha a mesma ordem de grandeza da taxa de expansão. Por 

outro lado, a eficiência de conversão térmica do MCI pode ser otimizada com a efetivação de 

um ciclo de sobre-expansão, no qual a taxa de expansão é feita maior que a taxa de 

compressão para se obter maior trabalho indicado e, consequentemente, maior eficiência de 

conversão térmica. 

A redução da taxa de compressão a partir de 100, à taxa de expansão fixa de 120, causa 

a deterioração do fluxo de ar, da potência indicada e da eficiência de conversão térmica 

(BRANYON; EUBANKS, 2005). 

Tipicamente a diminuição da taxa de compressão em relação à taxa de expansão é 

realizada pelo downsizing do cilindro de compressão, i.e., diminuição do volume deslocado 

por este cilindro. Isto é frequentemente conseguido por meio do aumento do curso do pistão 

do compressor, mantendo-se os diâmetros das câmaras de combustão de ambos os cilindros 

iguais para favorecer a intercambialidade de elementos (PHILLIPS et al., 2011). No entanto, 
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deve-se destacar que a taxa de compressão ainda pode ser incrementada por meio da 

diminuição do volume da câmara de combustão do cilindro compressor. 

A bibliografia científica não conta com investigações específicas do efeito do downsizing 

do cilindro compressor em MCICDs de aspiração por pressão manométrica negativa. De 

acordo com estudos acerca deste efeito em MCICDs alimentados por turbocompressores, a 

eficiência de conversão térmica, a PMEF e a eficiência volumétrica são otimizadas com a 

utilização de um cilindro compressor cujo volume deslocado se encontra na faixa de 75% 

(BRANYON; HOAG; SCUDERI, 2014) a 92% (PHILLIPS et al., 2011) do volume deslocado 

pelo cilindro expansor. 

Dong, Morgan e Heikal (2016) constatam, em investigação numérica, que a eficiência 

de conversão térmica de um MCICD à taxa de compressão de 231 pode ser melhorada em 

2,8% quando a taxa de expansão é aumentada de 23 para 26. Os autores explicam que esta 

estratégia faz com que o processo de exaustão se aproxime mais de um processo isobárico, 

reduzindo as perdas de calor inerentes a tal estágio do ciclo. Por outro lado, o aumento da 

taxa de expansão até o valor de 27 causou pressões muito menores no cilindro, o que levou 

a perdas de trabalho e, consequentemente, ao deterioramento da eficiência de conversão 

térmica. 

4.3.2 Transferência dos fluidos entre cilindros 

O histórico de pressões previstas em pontos selecionados do MCICD (Figura 4.8), 

resultado de um modelo numérico de Phillips et al. (2011), é um parâmetro adequado para 

prover entendimento sobre a transferência de fluidos entre os cilindros do equipamento. 

Históricos de pressão medidos experimentalmente por Cameron e Sobiesiak (2015) são 

                                                
1 No estudo referido, o MCICD conta com um recuperador de calor dos gases de exaustão entre 

os cilindros compressor e expansor para beneficiar a eficiência de conversão térmica. A taxa de 

compressão foi regulada para a condição que resultou na mesma pressão de combustão observada no 

MCI convencional utilizado como linha de base. 
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qualitativamente semelhantes. 

 

Figura 4.8 – Histórico de pressões previstas nas válvulas da porta de transferência e nos 

cilindros do MCICD a 4000 rpm, à carga plena. Adaptado: Phillips et al. (2011). 

Mostra-se que ao longo do ciclo, excetuando-se os instantes que antecedem e sucedem 

o PMSe, a pressão na porta de transferência se mantém quase constante, significando que a 

porta de transferência se mantém preenchida de ar comprimido por todo o ciclo. 

A porta de transferência é naturalmente dominada por ondas de pressão dos fluidos 

enquanto as válvulas VEX e VSX se encontram fechadas, revelando que o comprimento deste 

duto pode ser dimensionado de forma a beneficiar o aumento da eficiência volumétrica do 

cilindro expansor em determinados regimes de trabalho do motor (método conhecido como 

tuning).  

Phillips et al. (2011) explica que a queda de pressão, de aproximadamente 5 bar, que 

ocorre entre o FVSX e abertura da VEX (AVEX) é consequência da perda de energia térmica 

pelas paredes do duto. Cameron e Sobiesiak (2015) observam uma queda de 
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aproximadamente 1,5 bar e pressão média de 18 bar na porta de transferência. 

À AVEX, há um diferencial de pressão em torno da VEX que causa o retorno 

momentâneo do fluido da porta de transferência para o cilindro compressor, cujo pistão se 

encontra em seu movimento em direção ao PMSc. A VE se fecha alguns instantes antes da 

abertura da VSX (AVSX), depois da qual os cilindros e a porta de transferência passam a 

formar o volume agregado do MCI. Neste instante, o diferencial de pressão entre a porta de 

transferência e o cilindro expansor é grande, causando um escoamento de alta velocidade da 

mistura ar-combustível para dentro do cilindro expansor. A pressão então passa a ser 

transferida entre os cilindros, o que é evidenciado pela diferença de aproximadamente 10°AV 

entre o pico de pressão do cilindro compressor e o primeiro pico de pressão do cilindro 

expansor. Depois de preenchido, a pressão no cilindro expansor começa a diminuir devido ao 

movimento do pistão em direção ao PMIe, até que a ignição ocorre e dá origem a um pico de 

pressão devido à combustão. As válvulas da porta de transferência se fecham e os gases de 

combustão então se expandem até a pressão de exaustão, evento que não é mostrado na 

figura referida. 

No cilindro compressor, um segundo e menor pico de pressão denota o PMSc, depois 

do qual o ar residual se expande até a pressão de admissão à AVA. 

É inegável que o processo de transferência de fluidos entre os dois cilindros apresenta 

complexidades que devem ser consideradas no dimensionamento da porta de transferência 

(Seção 4.3.1), da geometria e dos eventos das válvulas, do sistema de injeção e da fase de 

PMS. 

A porta de transferência é uma câmara de pressão, na qual os fluidos de trabalho 

pressurizados são armazenados entre o FVSX e a AVEX (MELDOLESI et al., 2010). 

Idealmente, a mesma quantidade de massa de ar que é admitida e comprimida em um ciclo 

no cilindro compressor é consumida e exaurida pelo cilindro expansor no ciclo seguinte 

(BRANYON; EUBANKS, 2005). Para tal, é reconhecida a necessidade de se manter na porta 

de transferência uma pressão mínima aproximadamente constante, que deve ser igual ou 

superior às condições necessárias para a combustão (BRANYON; EUBANKS, 2005; 
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CAMERON; SOBIESIAK, 2015; MELDOLESI; BADAIN; GILBERT, 2011a; PHILLIPS, 2012; 

SCUDERI, 2003). 

De acordo com Scuderi (2003), Meldolesi Badain e Gilbert, (2011) e Phillips (2012), a 

pressão mínima da porta de transferência é tipicamente 20 bar em operações à carga plena. 

Tal pressão em um volume relativamente pequeno faz com que os fluidos na porta de 

transferência tenham densidade da ordem de 10 kg/m³, o que deve ser refletido pelo diâmetro 

das válvulas VEX e VSX. No protótipo explorado em Phillips et al. (2011), o diâmetro destas 

válvulas corresponde a 57% do diâmetro da VA. 

Para operacionalizar estas condições, a transferência de fluidos entre os cilindros se dá 

pelo método chamado de push-pull, que pode ser observado na Figura 4.8. Substancialmente, 

a transferência dos fluidos se dá com o pistão do cilindro compressor se movendo em direção 

ao PMSc (“empurrando” o ar comprimido, tradução literal do verbo em inglês derivado de 

push), enquanto o do cilindro expansor se move para o PMIe (“puxando” o ar comprimido, 

tradução literal do verbo em inglês derivado de pull). Com isto, garante-se que a massa de ar 

comprimido consumida no cilindro expansor seja substituída por uma quantidade equivalente 

produzida pelo cilindro compressor, mantendo a condição próxima à isobárica na porta de 

transferência (MELDOLESI; BADAIN; GILBERT, 2011a; PHILLIPS, 2012). 

O dimensionamento correto dos eventos de válvula e da fase de PMS também ajuda a 

garantir as altas pressões mínimas na porta de transferência (PHILLIPS, 2012). Eventos de 

válvulas típicos de um MCICD são exemplificados na Figura 4.9, correspondentes aos 

mesmos parâmetros utilizados para geração dos dados da Figura 4.8. 

Para manter a massa de ar aproximadamente constante na porta de transferência, as 

válvulas VEX e VSX devem ser mantidas fechadas durante uma grande fração de tempo do 

ciclo, tipicamente correspondente a 80% ou mais (CAMERON; SOBIESIAK, 2015; 

MELDOLESI; BADAIN; GILBERT, 2011a; PHILLIPS, 2012).  Ademais, a transferência de 

fluidos entre os cilindros deve ocorrer em uma curta escala de tempo para efetivar os quatro 

estágios do MCI, então longos tempos de permanência podem ser contraproducentes. O 

tempo de permanência das válvulas da porta de transferência é preferencialmente igual ou 
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menor que 35 °AV (BRANYON; EUBANKS, 2005). Segundo Meldolesi, Badain e Gilbert 

(2011), a transferência dos fluidos geralmente ocupa de 30 a 60 °AV do ciclo. Já segundo 

Phillips et al. (2011), este período é de 30 a 35 °AV do ciclo. 

 

Figura 4.9 – Eventos de válvula típicos de um MCICD. Adaptado: Phillips et al. (2011). 

Branyon e Eubanks (2005) expõem resultados do estudo numérico de um MCICD com 

tempo de permanência das válvulas da porta de transferência equivalente a 25 °AV e elevação 

máxima de 2,27 mm. Ao passo que a duração destes eventos foi estendida, observou-se um 

aumento na vazão de ar, porém com reduções na potência indicada e na eficiência de 

conversão térmica indicada. 

Por estes motivos, as válvulas da porta de transferência precisam rapidamente atingir 

suas elevações máximas. Se mantidas elevações máximas típicas de válvulas de MCIs 

convencionais, tais perfis de elevação tão curtos exigiriam velocidades de válvula extremas. 

Velocidades elevadas geram, principalmente, choques mecânicos severos entre a válvula e 

seu assento (MELDOLESI et al., 2010). Por isto, a elevação máxima da VEX e da VSX deve 

ser limitada à faixa de aproximadamente 35 a 40% da elevação máxima da VA, para tempos 
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de permanência de 30 a 35°AV (PHILLIPS et al., 2011). 

Em sistemas de atuação por árvore de comandos de válvulas, os elementos mecânicos 

sofrem expansão térmica cuja amplitude depende da rotação do motor. Sem medidas 

mitigatórias, este efeito variaria o perfil de elevação das válvulas ao longo de todo o regime 

de operação do equipamento. Por isto, o conjunto é projetado com folgas que compensam a 

expansão térmica.  

Estas folgas, no entanto, podem causar uma atuação imprecisa das válvulas, com 

implicações mecânicas e térmicas na operação do motor. Os sistemas convencionais 

modernos (Figura 4.10a), como aqueles que atuam a VA e a VE, contam com ajustadores 

hidráulicos (conhecidos como tuchos hidráulicos), que reduzem a zero, em qualquer regime 

de operação, a folga entre o came e o balancim das válvulas.  

 

 

Figura 4.10 – Sistemas de atuação de válvulas (a) convencional e (b) para válvulas de 

rápida atuação e pequena elevação máxima. Fonte: Meldolesi et al. (2010). 

Os tuchos hidráulicos (82 na Figura 4.10a) agem também como um elemento de suporte 

dos balancins (73 na mesma figura). No entanto, devido à compressibilidade do óleo nos 

tuchos hidráulicos, a rigidez do sistema de atuação das válvulas é reduzida com o aumento 

da rotação da árvore de comando, o que pode causar a falha mecânica dos balancins 

(a) (b) 
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(MELDOLESI et al., 2010). 

Nos MCICDs, a limitação da elevação máxima se traduz em cames com rampas e 

flancos mais curtos (161 na Figura 4.10b). Além disto, as folgas no sistema devem ser 

pequenas para obedecer a exigência de atuação rápida das válvulas. Assim sendo, variações 

das folgas com a expansão térmica podem exceder a curta altura das rampas, o que pode 

levar a imprevisibilidades no perfil de elevação das válvulas. No entanto, a alta velocidade de 

rotação da árvore de comando da VEX e da VSX exclui a possibilidade de uso de tuchos 

hidráulicos montados da forma usual (MELDOLESI et al., 2010).  

Mais ainda, os balancins devem possuir massa pequena o suficiente para atuar as 

válvulas rapidamente. Por outro lado, suas massas devem ser grandes o suficiente para que 

possuam rigidez e não se deformem na atuação das válvulas, que se abrem contra a alta 

pressão da porta de transferência (MELDOLESI et al., 2010). 

Uma possível solução para estes contratempos é apresentada pela patente de Meldolesi 

et al. (2010), que consiste em um sistema de ajuste de folga para a árvore de comando das 

válvulas da porta de transferência de um MCICD, capaz de operar a altas rotações com a 

rigidez necessária (Figura 4.10b). Nesta solução, o ajustador de folga não contém elementos 

de atuação integrados ao sistema de comando. O came (152 na Figura 4.10b), o balancim 

(162) e a válvula (132,134) são dinamicamente independentes do ajustador de folga (160). 

Tal conjunto é empregado no protótipo de MCICD construído por Phillips et al. (2011), que 

esclarecem que atualmente os esforços de desenvolvimento do motor se concentram no 

sistema de atuação de válvulas e seus efeitos. 

Os eventos das válvulas da porta de transferência são delimitados principalmente pelo 

FVSX, que obedece dois critérios: a propagação de chama e a taxa de expansão residual.  

Por meio da Figura 4.11, resultante de estudo numérico, Phillips et al. (2011) mostra a 

dependência entre a taxa de expansão residual e o FVSX. Com tal diminuição, espera-se a 

deterioração do trabalho realizado e, consequentemente, da eficiência de conversão térmica. 

No entanto, para um cilindro expansor com re = 50, um FVSX atipicamente tardio de 22 

°dPMSe ainda resulta em re,r = 15,7. Este FVSX é preferencial para se obter uma taxa de 
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expansão residual igual ou maior que 10 (MELDOLESI; BADAIN; GILBERT, 2011b). 

 

Figura 4.11 – Taxa de expansão residual em função do FVSX. Adaptado: Phillips et al. 

(2011). 

A maior influência sobre o FVSX vem da duração da combustão (BRANYON; 

EUBANKS, 2005; MELDOLESI; BADAIN; GILBERT, 2011a; PHILLIPS, 2012). Esta válvula 

deve se encontrar fechada à chegada da frente de chama, para que não haja retorno de 

chama e de ondas de pressão de expansão para a porta de transferência. Como explicado na 

Seção 4.3.3, o início da combustão deve se dar depois do PMSe e se desenvolver 

rapidamente, o que aumenta a eficiência de conversão térmica. Em estudo numérico, 

comprova-se que a duração da combustão é significativamente diminuída quando se permite 

que a VSX se feche depois do início da combustão (BRANYON; EUBANKS, 2005). Com isto, 
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a este efeito, aumenta-se a possibilidade de retorno de chama para a porta de transferência. 
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100% de fração mássica de gases queimados) em pelo menos 5% e preferencialmente em 

15%. 

Quanto aos eventos de válvula na admissão do ciclo, estabelece-se que não pode haver 

cruzamento entre a VA e a VEX, para que não haja retorno da mistura ar-combustível à alta 

pressão para o coletor de admissão. 

A AVA pode ser retardada em relação ao FVEX, pois assim permite-se que o pistão 

receba o trabalho de expansão do ar comprimido que restou no cilindro compressor após o 

abastecimento da porta de transferência. Isto também serve para garantir que a pressão no 

cilindro compressor seja menor que a pressão atmosférica no momento da AVA, condição 

essencial em MCIs com alimentação por aspiração natural de ar (BRANYON; EUBANKS, 

2005). 

Como visto na Figura 4.9, o FVA ocorre depois do PMI de ambos os cilindros. Os 

resultados experimentais de Phillips et al. (2011) revelam que a taxa de compressão residual 

aumenta continuamente à medida que o FVA é gradativamente atrasado de 100 a 

200°dPMSe. Este último ponto corresponde ao PMIc, portanto a taxa de compressão residual 

começa a diminuir quando o FVA ocorre depois de 200°dPMSe. 

Os tempos de permanência da VA e da VE devem ser dimensionados visando-se a 

otimização da eficiência volumétrica do MCI. Tipicamente, estes tempos excedem 160°AV 

(BRANYON; EUBANKS, 2005). 

No cilindro expansor, analogamente ao cilindro compressor, não pode haver 

cruzamento entre a VSX e a VE, pois isto causaria a expulsão da mistura ar-combustível à 

alta pressão direto da porta de transferência para o coletor de escape. Portanto, o FVSX deve 

ocorrer antes da AVE e o FVE deve ocorrer antes da AVSX. O FVE, por sua vez, deve 

acontecer o mais tarde possível, para que: a expansão seja tal que reduza o trabalho de 

recompressão dos gases residuais no cilindro; o diferencial de pressão entre a porta de 

transferência e o cilindro expansor seja o maior possível; evite-se o aprisionamento de gases 

quentes na região de exaustão do cilindro expansor, consequentemente diminuindo-se a 

tendência à autoignição (PHILLIPS et al., 2011). 
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No entanto, o preenchimento de um cilindro de volume relativamente grande à baixa 

pressão por fluidos à alta pressão causa irreversibilidades, pois se trata de um processo de 

expansão descontrolada. Para reduzir estas irreversibilidades, o FVE pode ser avançado para 

permitir um leve aumento de pressão no cilindro expansor (BRANYON; EUBANKS, 2005).  

O avanço do FVE também pode ser utilizado como uma forma simples de promover a 

redução da emissão de NOx por meio da reciclagem dos gases de exaustão (CONEY; 

LINNEMANN; ABDALLAH, 2004). 

No momento da AVSX, a pressão na porta de transferência é cerca de vinte vezes maior 

que a pressão no cilindro expansor (Figura 4.8). Para o escoamento de um fluido através de 

um orifício, existe uma razão de pressão crítica que corresponde à maior vazão mássica 

possível para as condições do escoamento, que é igualada ou excedida no momento da 

AVSX. Por isto, inicialmente o escoamento de fluidos da porta de transferência para o cilindro 

expansor se dá em velocidade sônica, como se mostra na Figura 4.12. Conforme a pressão 

no cilindro expansor aumenta, a velocidade do escoamento cai para Mach 0,35 a 4000 rpm e 

Mach 0,15 a 1400 rpm, o que ainda são velocidades expressivas (PHILLIPS, 2011). 

 

Figura 4.12 – Número de Mach do escoamento através da VSX em função do ângulo de 

virabrequim de um MCICD a 1400 rpm. Adaptado: Phillips (2011). 
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A escala integral das estruturas deste escoamento é da ordem da elevação máxima da 

VSX e da distância entre a coroa do pistão e o cabeçote do cilindro expansor, que, como já 

abordado, são dimensões bem menores que as convencionais. O escoamento a alta 

velocidade e as estruturas de pequena escala integral se combinam para gerar turbulência de 

alta intensidade. Phillips et al. (2011) destacam que estes fatores são responsáveis por 

evaporar o combustível no momento da injeção e promover uma mistura ar-combustível 

homogênea que resulta em uma combustão mais rápida. 

Phillips (2011) e Phillips et al. (2011) argumentam que o escoamento turbulento a alta 

velocidade contribui também com o aumento da resistência à autoignição da mistura ar-

combustível na porta de transferência, pois reduz o tempo pelo qual ela é exposta à 

temperatura elevada do ar comprimido. 

Phillips (2012) enfatiza que a eficiência deste motor pode ser otimizada pela adoção de 

métodos que prolonguem a duração do escoamento sônico, como a transferência de gases 

por push-pull e o correto dimensionamento do volume da porta de transferência. Este volume 

deve agir como uma restrição ao escoamento, o que aumenta a velocidade dos fluidos 

entrando no cilindro expansor. Gentili, Rossi e Musu (2014) ressalta que o processo de 

evaporação do combustível é beneficiado pelo escoamento sônico e a mistura ar-combustível 

é mais homogênea que em motores convencionais, resultando em uma combustão mais 

completa. Cameron e Sobiesiak (2015) corroboram a relevância destes fatores para a 

homogeneização da mistura ar-combustível e a estabilização da chama. Baseados em 

resultados de testes experimentais, estes autores expõem que a geração de turbulência nos 

MCICDs a baixa rotação é independente da velocidade do pistão. Combustões de curta 

duração foram conseguidas mesmo sem a indução de swirl e squish. 

Tussing, Li e Roberts (2009) e Phillips et al. (2011) propõem a utilização de uma porta 

de transferência cuja saída para o cilindro expansor possui formato helicoidal, como forma de 

induzir a turbulência dos fluidos que a atravessam. Por meio de estudos de fluidodinâmica 

computacional, os autores referidos demonstram que tal estratégia de fato favorece a razão 

de swirl e a energia cinética turbulenta em conjunto. Desta forma, providencia-se combustões 
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mais rápidas. No entanto, o swirl em cilindros expansores de MCICDs só atingem um pico 

quando a combustão já está bem desenvolvida, o que indica que o efeito dominante é a 

energia cinética turbulenta. 

Sud (2013) corrobora os autores citados anteriormente esclarecendo que a mistura de 

combustível com ar na porta de transferência do MCICD não depende da penetração do spray, 

mas sim do swirl, da velocidade e da temperatura dos fluidos. Desta forma, pressões de 

injeção tão altas quanto as utilizadas em sistemas de injeção direta de combustível não seriam 

necessárias. Porém, Phillips (2012) ressalta que a pressão de injeção deve ser 

necessariamente maior que a pressão dos fluidos na porta de transferência e deve ser 

regulada para otimizar a duração da injeção de acordo com as condições de operação do 

motor. Na simulação de um MCICD a 4000 rpm à carga plena, o titular da patente referida 

observa valores de pressão de até 65 bar na porta de transferência durante a injeção de 

combustível, o que significa que a pressão de injeção deve se encontrar bem acima deste 

valor. Cameron e Sobiesiak (2015) utilizam a pressão de injeção de 69 bar para uma pressão 

média de 18 bar na porta de transferência. 

A bibliografia conta com algumas diretrizes para dimensionamento do início da injeção 

(IDI) e do fim da injeção (FDI), relatadas a seguir.  

De acordo com Phillips (2012), garante-se uma transferência aproximadamente 

completa do combustível da porta de transferência para o cilindro expansor caso a injeção 

ocorra totalmente durante o estágio de compressão. O IDI deve ser tardio em relação a MCIs 

convencionais, o que aumenta a resistência à autoignição, pois: o combustível é injetado 

apenas após uma considerável perda de calor do ar comprimido através das paredes da porta 

de transferência; o ar idealmente puro que inicialmente escoa para dentro do cilindro expansor 

serve como um isolante térmico entre o ar-combustível e os gases de combustão aprisionados 

no cilindro (PHILLIPS et al., 2011).  O IDI à vista destes aspectos é dimensionado para a faixa 

de 25 a 0 °aPMSe. 

Por outro lado, deseja-se um IDI avançado para que a mistura ar-combustível seja 

exposta ao estágio sônico do escoamento na porta de transferência, o que também contribui 
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com a resistência à autoignição. Phillips et al. (2011) afirmam que resultados de fluidodinâmica 

computacional apontam que um curto tempo para promover a mistura ar-combustível, 

resultante de um IDI tardio, causa a estratificação da mistura. Cameron e Sobiesiak (2015) 

argumentam que um longo tempo de residência do combustível na porta de transferência 

beneficia a homogeneidade da mistura ar-combustível. Eles mostram que o uso do metano, 

um combustível com alto IAD, permite um IDI de 270 °aPMSe sem ocorrência de autoignição 

na porta de transferência. 

Em relação ao FDI, Phillips (2011) orienta que seu acontecimento após o fim do estágio 

de compressão (e, consequentemente, fim do processo push-pull) pode resultar em 

deficiência na transferência de combustível para o cilindro expansor e em seu aprisionamento 

na porta de transferência. Assim, o FDI ocorre normalmente entre -10 e 10 °dPMSe para um 

MCICD com fase de PMS de 20 °AV. 

Referindo-se à fase de PMS, Scuderi (2003) sugere que tal parâmetro deve 

preferencialmente se encontrar entre 30 e 60 °AV. Os relevantes estudos de Branyon e 

Eubanks (2005), Phillips et al. (2011), Branyon, Hoag e Scuderi (2014) e Cameron e Sobiesiak 

(2015) são baseados em modelos numéricos ou protótipos de MCICDs com fase de PMS 

equivalente a 20 °AV. Já o modelo numérico de Karuppaswamy, Bhat e Gangadkar (2016) 

utiliza fase de PMS de 25 °AV. Branyon e Eubanks (2005) determinam que 20 °AV é o limite 

inferior deste parâmetro, pois abaixo deste valor o MCICD sofre decréscimos de fluxo de ar, 

potência e eficiência de conversão térmica, bem como aumento da PMEA proveniente de 

picos de pressão mais elevados no cilindro. 

4.3.3 Combustão 

O processo de combustão do MCICD é tão peculiar quanto os outros processos 

envolvidos na geração de potência deste equipamento, pois tal arquitetura não consegue 

exceder a eficiência de MCIs convencionais caso o processo de combustão siga de forma 

convencional (MURRAY, 2011). 

Uma das principais particularidades da combustão neste ciclo é o ponto de ignição, que 
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é ditado por dois fatores limitantes: o FVSX e o pico de pressão diferencial através da VSX 

(CAMERON; SOBIESIAK, 2015). 

Deve existir um equilíbrio de benefícios entre o ponto de ignição e a fração de tempo 

em que a VSX permanece aberta durante a propagação de chama. De acordo com Phillips et 

al. (2011), a ignição deve ocorrer o mais próximo possível do PMSe para beneficiar a eficiência 

de conversão térmica. Com o mesmo fim, deseja-se que a VSX permaneça aberta durante 

até 15% da duração total da combustão (Seção 4.3.2). Devido à necessidade de um tempo 

de permanência da VSX bem dimensionado, o ponto de ignição não pode sofrer avanço em 

relação ao PMSe como ocorre em MCIs convencionais. Caso contrário, seria necessário 

adiantar o FVSX de forma insatisfatória para evitar o retorno de chama para a porta de 

transferência. 

Sabe-se também que o avanço do ponto de ignição em relação ao PMSe causa picos 

de pressão maiores no cilindro. Como as válvulas da porta de transferência se abrem para 

fora do cilindro, o que as mantém fechadas é a soma da pressão da porta de transferência e 

a pré-carga das molas do sistema de controle de válvulas. Portanto, o ponto de ignição não 

deve ser avançado de forma que cause um pico de pressão no cilindro que exceda a pressão 

que mantém a VSX fechada. O sistema de controle de válvulas utilizado por Cameron e 

Sobiesiak (2015) permite que o pico de pressão no cilindro expansor exceda a pressão da 

porta de transferência em aproximadamente 15 bar. 

A combustão deve ter início preferencialmente entre 10 e 20 °dPMSe (BRANYON; 

HOAG; SCUDERI, 2014; MELDOLESI et al., 2010; PHILLIPS, 2012). Cameron e Sobiesiak 

(2015) mostram que menores retardos do ponto de ignição em relação ao PMSe levam ao 

aumento da PMEI, de 4,8 bar ao ponto de 25 °dPMSe para 6,3 bar ao ponto de 18 °dPMSe 

(limite de operação para o protótipo testado). Os resultados deste trabalho indicam também 

que a duração da combustão no MCICD é relativamente independente do ponto de ignição. 

Por outro lado, o pico de pressão ocorre cada vez mais cedo no estágio de expansão à medida 

que o ponto de ignição é aproximado do PMSe. Então, os autores inferem que o ponto de 

ignição influencia a PMEI por meio da magnitude e do momento em que o pico de pressão 
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ocorre, não por alterações nas condições de combustão e turbulência. 

A localização temporal do pico de pressão no cilindro expansor do MCICD é outra 

característica que confere melhorias à sua operação. Na combustão a volume idealmente 

constante dos MCIs convencionais, o pico de pressão é verificado próximo do PMS. Neste 

momento, o torque se encontra em seu valor mínimo, pois está orientado quase 

perpendicularmente à direção da força que os gases exercem sobre o conjunto biela-pistão. 

O momento angular do volante do motor garante a continuidade da operação e, enquanto 

pistão se move para o PMI, o torque sobre o virabrequim se eleva progressivamente até atingir 

um valor máximo (tipicamente a 30 °dPMS). No entanto, neste momento os gases de 

combustão já se expandiram a uma fração do volume deslocado. Depois deste ponto, a 

pressão diminui de tal forma que influencia o torque, que também decai. Nota-se então que 

existe uma defasagem entre o ponto de máxima pressão e o ponto de máximo torque, o que 

é inerente à operação dos MCIs  

Já no MCICD, segundo Scuderi (2003), ocorre o alinhamento temporal entre o pico de 

pressão no cilindro e o pico de torque, que trabalham em harmonia e privilegiam a eficiência. 

O início tardio da combustão significa também que este processo ocorre longe das 

condições de volume constante, o que penaliza a eficiência de conversão térmica do MCICD. 

Durante a fração da combustão em que a VSX se encontra aberta, a pressão no cilindro é 

determinada pela pressão constante à montante do cilindro expansor (CONEY; LINNEMANN; 

ABDALLAH, 2004). Como o resto da combustão acontece totalmente no estágio de expansão, 

a elevação de pressão não é significativa e a combustão é considerada quase-isobárica 

(DONG; MORGAN; HEIKAL, 2016, 2015; JACKSON; ATKINS, 2014). De acordo com Coney, 

Linnemann e Abdallah (2004), isto provoca o aumento da temperatura média de liberação de 

calor por combustão sem aumentar a temperatura máxima dos gases, o que limita a formação 

de NOx.  

A baixa temperatura média da combustão também é responsável por diminuir a perda 

de energia térmica dos gases para as paredes do cilindro, o que pode resultar em aumento 

da eficiência de conversão térmica (DONG; MORGAN; HEIKAL, 2015). 
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No estudo experimental da duração da combustão em um MCICD alimentado por 

metano, Cameron e Sobiesiak (2015) observam que o cilindro expansor no momento da 

ignição possui condições que levam a uma combustão de curta duração. A 1000 rpm e à carga 

plena, com uma mistura estequiométrica, foi verificada uma combustão com duração média 

de 12,0 a 15,4 °AV (dependendo do método utilizado para cálculo). Em modelo numérico, 

Phillips et al. (2011) predizem uma duração de combustão de 10 a 90% de fração mássica 

consumida na ordem de 23,2 °AV, a 4000 rpm e à carga plena, na combustão da gasolina. 

Cameron e Sobiesiak (2015) observam que maiores velocidades de rotação do MCICD 

resultam em durações de combustão levemente maiores em relação ao ângulo de 

virabrequim, resultado do menor tempo disponível para que a combustão se complete. Já 

Phillips et al. (2011) explicam que a velocidade sônica do escoamento na porta de 

transferência é constante no tempo, pois é uma função apenas da temperatura acima da razão 

de pressão crítica constante. Desta forma, a baixas rotações, esta velocidade é maior em 

relação ao ângulo de virabrequim, influenciando diretamente o ângulo de desenvolvimento de 

chama. Tal relação também ajuda a esclarecer a menor duração da combustão neste regime 

de operação. 

Em relação às concentrações de ar e combustível na mistura, Cameron e Sobiesiak 

(2015) concluem que o empobrecimento até 𝜆=1,11 não causa alterações no ângulo de 

desenvolvimento de chama e no ângulo de queima rápida. Para misturas mais pobres, ambos 

os ângulos passam a sofrer aumento. Phillips et al. (2011) corroboram tal observação 

concluindo que o MCICD testado apresentou melhor desempenho com misturas 

estequiométricas e misturas pobres em até 10%. 

4.3.4 Desempenho e emissões 

Phillips et al. (2011) apresentam, com a Figura 4.13, resultados experimentais de PMEF 

e resultados numéricos de PMEI e PMEF para diferentes regimes de rotação de um MCICD. 

A revisão bibliográfica revela que há uma escassez de resultados experimentais e 

numéricos acerca de emissões de MCICDs de ignição por centelha. 
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Figura 4.13 – Resultados de simulação 1D para PMEI e PMEF contra resultados 

experimentais de PMEF em função da rotação de um MCICD. Adaptado: Phillips et al. 

(2011). 

Os resultados existentes, como mostrado na Figura 4.14, revelam que a baixa 

temperatura da combustão isobárica provoca baixas emissões de NOx, especialmente na 

queima de mistura estequiométrica.  

 

Figura 4.14 – Emissões específicas de NOx em função da PMEF de um MCICD a 1200 rpm, 

para queima de misturas estequiométrica e 10% pobre. Adaptado: Phillips et al. (2011). 
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Phillips et al. (2011) publicam também resultados representativos das emissões 

específicas de HC (Figura 4.15a) e CO (Figura 4.15b) em MCICDs.  

 

.   

Figura 4.15 – Emissões específicas de (a) HC e (b) CO em função da PMEF de um MCICD 

a 1200 rpm, para queima de misturas estequiométrica e 10% pobre. Adaptado: Phillips et al. 

(2011). 

Quanto às emissões específicas de NOx, Phillips et al. (2011, p. 462, tradução nossa) 

afirmam que elas são “comparáveis ou menores que as de um MCI convencional utilizando 

recirculação de gases de exaustão e retardo de ponto de ignição”. 

PMEF (bar) 

E
m

is
sõ

e
s 

es
p

ec
ífi

ca
s 

de
 H

C
 (

g
/k

W
h)

 

Estequiométrica 

10% pobre 

PMEF (bar) 

E
m

is
sõ

e
s 

es
p

ec
íf

ic
a

s 
de

 C
O

 (
g/

kW
h)

 

10% pobre 

Estequiométrica 

(a) 

(b) 



151 

Branyon e Eubanks (2005) preveem a redução de 50 a 80% nas emissões de NOx em 

relação a um MCI convencional na queima de misturas estequiométricas. Tal redução é mais 

significativa quando o fechamento da FVSX permite um cruzamento de apenas 5% entre seu 

tempo de permanência e a duração da combustão. 

Quanto às emissões específicas de HC, Phillips et al. (2011) afirmam que estas são 

comparáveis àquelas provenientes de MCIs convencionais.  

Em relação às emissões de CO, como previsto numericamente pelo Branyon e Eubanks 

(2005), o MCICD operando com mistura estequiométrica produz este poluente em um nível 

relativamente elevado, de duas a três vezes mais que um MCI convencional segundo Phillips 

et al. (2011). Explica-se que isto indica que a mistura ar-combustível não atingiu a 

homogeneidade necessária para uma combustão completa. Tal ineficiência de combustão 

também é utilizada pelos autores para explicar, em parte, as baixas emissões de NOx. 

Já para a mistura pobre com PMEF acima de 2,5 bar, Phillips et al. (2011) concluem 

que as emissões de CO são comparáveis às de um MCI convencional. As emissões 

permanecem baixas às PMEFs menores que 2,5 bar, ao contrário de MCIs convencionais, 

que experimentam um aumento de emissões de CO nesta faixa. 

4.4 Escassez de resultados de MCICDs 

Como é possível observar pela revisão bibliográfica, os estudos em torno de MCICDs 

ainda são escassos, contando com poucos protótipos para estudos experimentais e validação 

de estudos numéricos. Assim, nota-se que ainda são poucos os resultados disponíveis sobre 

desempenho, especialmente eficiência de conversão térmica, e emissões destes motores, 

assim como comparativos com MCIs convencionais automotivos. 

O presente trabalho busca preencher estas lacunas ao mesmo tempo que propõe a 

aplicação de um sistema viável a partir de um MCI convencional, com auxílio da metodologia 

descrita na próxima seção. 
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5 METODOLOGIA 

Enumera-se a seguir as atividades críticas do trabalho como uma forma de sumarizar a 

metodologia aplicada neste estudo. 

i. Consulta ao banco de dados de parâmetros de um MCI convencional (Figura 

5.1) gerado por Silva (2004) para parametrização de um modelo 1-D 

baseado neste MCI, realizado no software Ricardo WAVE. 

ii. Aplicação de submodelos numéricos adequados para calibração e validação 

do desempenho e das emissões do modelo 1-D com os resultados 

experimentais de Silva (2004). 

iii. Modificação do modelo do MCI convencional para operar como um ciclo-

dividido, simulação do modelo e obtenção de resultados de desempenho e 

de emissões, operando ora com H100, ora com H85. 

iv. Análise e comparação dos resultados do MCI convencional e do MCICD. 

 

Figura 5.1 – Bancada dinamométrica do MCI convencional. Adaptado: Silva (2004). 

O MCI convencional utilizado como referência e mostrado na Figura 5.1, foi submetido 

por Silva (2004) a testes experimentais em uma bancada dinamométrica montada na Escola 

de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Na Figura 5.1, dá-se destaque 

Plenum MCI 

Dinamômetro 
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para o plenum de admissão de ar, para o dinamômetro e para o MCI. A seguir, descreve-se 

algumas metodologias dos testes experimentais como descritas por Silva (2004). 

Na Figura 5.2 traça-se um esquema da instrumentação utilizada na bancada. O motor 

testado é um GM a etanol, de ignição por centelha, quatro cilindros, quatro tempos, com 

injeção eletrônica de combustível no corpo de borboleta. 

 

Figura 5.2 – Esquema da montagem da bancada com detalhes da instalação da 

instrumentação. Adaptado: Silva (2004). 

Na cabine onde os experimentos foram realizados, mediu-se a pressão ambiente, por 

meio de um manômetro de coluna de mercúrio, e as temperaturas de bulbo seco e bulbo 

úmido do ar ambiente, por termômetros de bulbo de mercúrio. 

O plenum é utilizado como uma câmara de amortecimento para medição da vazão 

volumétrica de ar através de um bocal. A queda de pressão ao longo do bocal foi medida por 

meio de um manômetro de coluna d’água. Com um termopar níquel-cromo montado no bocal, 

mediu-se a temperatura do fluxo de ar. Com estes dados, com os valores de temperatura da 

cabine e da pressão ambiente e com as dimensões geométricas do bocal, calculou-se a vazão 

volumétrica do ar no sistema. 

As temperaturas e pressões dos fluidos nos coletores de admissão e escape foram 

coletadas respectivamente com termopares e transdutores piezoelétricos. Os pontos de 
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medição de temperatura e pressão foram os dutos primários de admissão e escape do cilindro 

utilizado como referência para o início do ciclo mecânico, o cilindro 1. 

A temperatura do óleo e as temperaturas de entrada e saída do fluido no sistema de 

arrefecimento também foram monitoradas e registradas por termopares. 

Transdutores de pressão foram utilizados para a medição da pressão no interior da 

câmara de combustão do quarto cilindro, ou cilindro 4, através de um furo no cabeçote do 

motor. As pressões medidas foram relacionadas ao ângulo de giro do virabrequim, que foi 

medido por meio do equipamento AVL-Gras-Austria. 

Para a medição do consumo de combustível, foi utilizado o medidor gravimétrico 

esquematizado simplificadamente na Figura 5.2. 

Para medição das emissões (CO, HC e NOx) nos gases de exaustão, utilizou-se o 

método NDIR (infravermelho não-dispersivo, do inglês Nondispersive Infrared), no qual a 

absorção da radiação infravermelha pelas espécies é utilizada para determinar suas 

concentrações. Os gases, antes de passarem pelo analisador de gases, são escoados através 

de uma serpentina para resfriamento e diminuição de umidade, o que evita a contaminação 

por água das células medidoras do analisador. Ao início de cada medição, as mangueiras do 

equipamento de medição foram lavadas com ar para retirada de condensados e um gás 

padrão foi utilizado para aferir as medidas do analisador. 

Os sinais de temperatura dos termopares foram adquiridos e convertidos por meio de 

uma placa de aquisição AD-Strawberry Tree 12 bits com um terminal de compensação T-21 

Strawberry Tree. Os sinais foram tratados e digitalizados no software Workbench, que 

também realiza a compensação da junção fria e linearização do sinal. 

Para aquisição dos sinais de pressão dos transdutores piezoelétricos, aplicou-se uma 

placa National Instruments PCI 6035E, controlada por uma programação feita em Labview. 

Não se utilizou filtro anti-aliasing, devido à alta frequência de amostragem da placa, de até 20 

MHz, muito superior ao dobro da frequência máxima do fenômeno medido. Os sinais de 

pressão na câmara de combustão foram medidos durante 20 ciclos mecânicos consecutivos 

do MCI. Estes sinais foram normalizados em uma curva média por meio do MATLAB, 
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representativa dos 20 ciclos e dada em função do ângulo de virabrequim. 

Detalhes sobre a calibração dos equipamentos de medição e o cálculo das incertezas 

destas medições são dados por Silva (2004). 

Os regimes de rotação testados foram: 1500, 2000, 3000 e 4000 rpm. A cada rotação, 

o motor foi testado a diferentes cargas, tendo como referência a porcentagem de abertura da 

válvula borboleta. As cargas testadas foram: 30%, 50%, 70% e 100%. As simulações 

relatadas neste trabalho são todas feitas para a condição de 100% de carga, operando com 

H100. 

Os resultados de Silva (2004) são sumarizados no Anexo B. Com auxílio destes 

resultados e dos parâmetros levantados durante os testes, no presente trabalho foi feito o 

modelamento numérico deste MCI convencional no software Ricardo WAVE (Figura 5.3). 

Com a estrutura em blocos montada, foram selecionados os submodelos que melhor 

descrevem os fenômenos térmicos, físicos e químicos do equipamento. Em seguida, 

procedeu-se para as etapas de calibração de eficiência volumétrica e de torque, garantindo 

que o modelo é representativo do MCI convencional real. Para tal, o modelo foi simulado no 

regime à carga plena (WOT, com a válvula borboleta 100% aberta), nas rotações de 1500, 

2000, 3000 e 4000 rpm. 

 

Figura 5.3 – Modelo do MCI convencional no Ricardo WAVE. Fonte: do autor. 
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Nas subseções a seguir, os parâmetros geométricos do MCI convencional são 

apresentados com as técnicas de modelamento geométrico aplicadas no software Ricardo 

WAVE, os submodelos utilizados em cada simulação são abordados e os procedimentos de 

análise numérica são exibidos. 

5.1 Modelamento geométrico do MCI convencional 

Diversos parâmetros geométricos do MCI convencional utilizado nos testes 

experimentais de Silva (2004) são dados pelo autor. 

No estudo de Souza (2010), testes experimentais são realizados no mesmo MCI, com 

suas características geométricas preservadas. Este autor também relaciona várias dimensões 

importantes para o modelamento correto do motor. 

Em seguida, parâmetros geométricos específicos das válvulas e dos sistemas de 

admissão e escape são apresentados, bem como os materiais utilizados na fabricação dos 

componentes que necessitam este tipo de informação – para modelamento da transferência 

de calor por condução e parametrização da rugosidade (e) das paredes internas. 

5.1.1 Modelamento geométrico das válvulas 

A árvore de comando de válvulas utilizada nos testes experimentais utilizados aqui como 

referência para calibração e validação do modelo numérico é identificada por Silva (2004) e 

Souza (2010) pelo código 277, uma referência ao ângulo de permanência nominal das 

válvulas de admissão. Os ângulos nominais de abertura e fechamento das válvulas de 

admissão e exaustão do comando 277 são dados na Tabela 5.1. Nesta tabela também são 

dados os diâmetros nominais das válvulas. 

Tabela 5.1 – Características das válvulas de admissão e exaustão do MCI convencional. 

Válvula Abertura Unidade Fechamento Unidade Diâmetro (mm) 

Admissão 15 °aPMS 82 °dPMI 40 

Exaustão 59 °aPMI 40 °dPMS 33 

Adaptado: Silva (2004) e Souza (2010). 
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Adicionalmente, Silva (2004, p. 60) descreve a metodologia pela qual mediu-se os 

ângulos de cruzamento entre as válvulas, as elevações máximas e os ângulos de 

permanência das válvulas de admissão e exaustão de cada cilindro, resultados apresentados 

na Tabela 5.2: 

O método consistiu na montagem do eixo comando em uma mesa contra-
ponto, e afixado a ele, uma haste. Com um goniômetro verificou-se o ângulo 
entre a haste e a superfície da mesa contra-ponto. Com o auxílio de um 
relógio comparador, o eixo foi posto em posição de modo que o ressalto de 
acionamento da válvula tivesse o seu início de abertura. Nessa situação o 
ângulo entre a mesa e a haste solidária ao comando foi medido com o 
goniômetro. O conjunto foi então posto no ponto de saída do ressalto, 
novamente determinado pelo relógio comparador. Nessa nova situação foi 
novamente medido o angulo entre a haste e a mesa contra-ponto, e desse 
modo foi determinado o ângulo de permanência do ressalto. De maneira 
análoga foram ainda determinados o cruzamento de válvulas e altura do 
levante de válvulas. 
 

O perfil de elevação das válvulas em relação ao ângulo de rotação da árvore de 

comando foi levantado por Souza (2010). Para tal, a árvore foi fixada em uma placa rotativa 

e um relógio comparador digital com precisão da ordem de micro milímetros foi empregado, 

enquanto outro relógio comparador montado em uma posição mais distante da placa de 

fixação serviu para evitar que a árvore girasse fora de centro. Para se evitar o efeito histerese, 

as medições foram realizadas nos dois sentidos de giro. Em cada sentido de giro, foram 

realizadas três medições. Os resultados destas medições são mostrados no Anexo C. 

Tabela 5.2 – Parâmetros da árvore de comando de válvulas 277, sendo os ângulos dados 

em relação ao virabrequim. 

Cruzamento de válvulas 

Cilindro 1 2 3 4 

Ângulo 55°40’ 56° 55°20’ 56°40’ 

Elevação máxima das válvulas (mm) 

Admissão 6,66 6,68 6,67 6,67 

Exaustão 6,67 6,67 6,68 6,66 

Ângulo de permanência 

Admissão 270°10’ 269°20’ 270°20’ 269°30’ 

Exaustão 269°50’ 269°40’ 269°30’ 269°40’ 

Adaptado: Silva (2004). 
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Comparando-se a Tabela 5.1 com a Tabela 5.2, observa-se que os ângulos de 

permanência medidos para as válvulas são diferentes dos nominais. A implementação dos 

ângulos de abertura nominais na parametrização do Ricardo WAVE resultaria em um 

cruzamento de válvulas 10° menor com a implementação dos ângulos de permanência 

medidos. No entanto, os ângulos de permanência e de cruzamento de válvula devem ser 

respeitados, pois impactam significativamente a eficiência volumétrica do motor. Após 

interações realizadas no estágio de calibração da eficiência volumétrica do MCI, decidiu-se 

manter o ângulo de abertura nominal da válvula de admissão e atrasar em 10° a abertura da 

válvula de exaustão, obtendo-se, assim, o valor de cruzamento de válvulas de 55°. 

Para as folgas no sistema de comando das válvulas, Souza (2010) aponta um valor de 

0,05 mm em condições frias. No entanto, neste sistema são utilizados tuchos hidráulicos, 

então considera-se que não existe folga com o MCI em operação. 

5.1.2 Modelamento geométrico do sistema de admissão 

Na Figura 5.4, exibe-se a vista lateral do sistema de admissão, com o corpo de borboleta 

e o coletor de admissão em corte. 

Este sistema foi implementado no Ricardo WAVE por meio de dutos circulares e 

junções, como visto na Figura 5.5. Dutos com uma única conexão são ligados por orifícios 

sem volume, que representam restrições aos fluxos e possuem diâmetro configurável. Por 

padrão, a restrição assume o valor do menor diâmetro conectado a ela. Dutos com várias 

conexões são ligados por junções simples ou complexas. 

Para a solução do modelo, todos os dutos do sistema são discretizados, gerando 

subvolumes dentro dos quais as equações de governo são solucionadas a cada passo de 

tempo do algoritmo solucionador (Seção 5.2). O número de subvolumes gerado em cada duto 

é calculado a partir da parametrização de um comprimento de discretização. Como uma forma 

de se gerar soluções com boa resolução sem necessitar de um tempo computacional 

excessivo, seguiu-se a recomendação do manual de usuário do Ricardo WAVE para a escolha 

do comprimento de discretização. Nele, recomenda-se que, para os elementos de admissão, 
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este parâmetro seja equivalente a 45% do diâmetro do pistão do motor. Portanto, o 

comprimento de discretização para os dutos do sistema de admissão é de 38,7 mm. 

 

Figura 5.4 – Vista lateral do sistema de admissão com o corpo de borboleta e o coletor de 

admissão em corte. Adaptado: Silva (2004). 

As junções complexas geometricamente exigem a configuração do diâmetro referente 

à área de seção transversal normal ao sentido da velocidade do escoamento, do volume do 

elemento e de sua área superficial de atrito e de transferência de calor. Além disto, as entradas 

físicas do volume devem ser configuradas em termos dos ângulos que elas formam com os 

eixos x, y e z da junção e de parâmetros chamados de DELX e DIAB. Nas junções simples, 

as áreas superficiais, o DELX e o DIAB não precisam ser configurados, pois nestas são 

assumidas as dimensões de uma esfera com o diâmetro utilizado. 

O DELX é o comprimento característico da junção em relação à entrada. Ou seja, é a 

distância entre a entrada e o lado oposto do volume (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

O DIAB é o diâmetro da área de seção transversal da circunferência que representa a 
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área para a qual o fluxo se expande dentro da junção a partir da área de uma entrada 

específica. Com isto, o algoritmo calcula a razão entre as áreas, o que determina perdas no 

escoamento, a transferência de momento entre duas entradas individuais e a dissipação do 

fluxo de momento em forma de calor (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 

Figura 5.5 – Sistema de admissão do MCI convencional modelado no Ricardo WAVE. Fonte: 

do autor.  

O plenum indicado na Figura 5.4 tem um volume de aproximadamente 210 L, com um 

diâmetro de 560 mm. Um volume com dimensões tão grandes representa um obstáculo para 

a discretização dos elementos e, consequentemente, para a convergência dos resultados. Por 

isto, o plenum foi eliminado do modelo e em seu lugar foi colocado um bloco de ambiente 

(amb1) que permite a implementação das condições de temperatura e pressão medidas na 

entrada do duto secundário (Seção 5.2). 

Assim, o primeiro elemento modelado no sistema de admissão, no sentido do 

Coletor de admissão 
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escoamento, é o duto secundário de admissão de PVC corrugado cujas dimensões são dadas 

na Tabela 5.3. Nesta, o comprimento é referente à distância da saída do plenum até a entrada 

do corpo de borboleta. 

Tabela 5.3 – Dimensões do duto de admissão secundário (duto_sec). 

Parâmetro Valor Unidade 

Comprimento(1) 838 mm 

Diâmetro interno(1) 100 mm 

Rugosidade(2) 1,5 µm 
(1)Fonte: Silva (2004). 
(2)Fonte: Pipe Flow Software (2016). 

Na Figura 5.6, destaca-se o corte lateral do corpo de borboleta e suas dimensões de 

interesse, na qual a rugosidade do aço é dada em Ricardo Software (2016). Neste, encontra-

se a válvula borboleta, um duto venturi e o injetor de combustível, cujo suporte é representado 

no desenho. O venturi é representado por um elemento homônimo na interface apresentada 

na Figura 5.5, a saída do corpo é representada por borb1 e estes dois elementos são 

conectados por um orifício que representa a válvula borboleta. O injetor é posicionado a uma 

distância de 35 mm do topo do corpo de borboleta. 

 

Figura 5.6 – Corte lateral do corpo de borboleta e suas dimensões. Adaptado: Silva (2004). 
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O venturi possui entrada em formato de boca de sino, ou seja, uma grande redução de 

diâmetro em uma seção muito curta (5 mm). Isto causa um afunilamento repentino no 

escoamento com um ângulo pronunciado, se tornando uma técnica de modelamento 

indesejada. Desta forma, o diâmetro de entrada do corpo de borboleta é assumido como o 

diâmetro ao fim da seção de 5 mm e a entrada boca de sino é modelada com um coeficiente 

de descarga, o que é abordado na Seção 5.2, na qual também se discute os problemas 

relacionados ao modelamento de grandes ângulos de afunilamento. 

O coletor de admissão modelado neste trabalho é o coletor original deste MCI, cujo 

diâmetro dos dutos primários equivale a 33 mm (SILVA, 2004; SOUZA, 2010). Este coletor é 

exibido na Figura 5.7, com indicações dos elementos que o formam.  

 

Figura 5.7 – Coletor de admissão do MCI convencional. Adaptado: Silva (2004). 

No modelo numérico, o plenum do coletor é representado como uma junção complexa 

conectada aos dutos primários, que foram divididos em três seções distintas para 

implementação dos ângulos de curvatura (Figura 5.5). O plenum recebe o nome de 

coletor_penum. A nomenclatura dada aos dutos primários do coletor de admissão no modelo 

segue o formato duto_adm_prm_CILINDRO_SEÇÃO, ou seja, o primeiro número 

corresponde ao cilindro ao qual se liga o duto primário e o segundo número é referente à 

Duto primário 

Plenum do 
Coletor 
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seção do duto. Por exemplo, o duto_adm_prm_2_1 é utilizado para indicar a primeira seção 

do duto primário que leva ao cilindro de número 2. 

As dimensões parametrizadas para o plenum do coletor são apresentadas na Tabela 

5.4. O diâmetro é representativo da área de seção transversal do plano paralelo às entradas 

dos dutos primários, garantindo o cálculo correto da velocidade neste elemento. A área 

superficial interna foi determinada a partir de desenhos técnicos realizados por Souza (2010). 

Tabela 5.4 – Dimensões do plenum do coletor (coletor_plenum). 

Parâmetro Valor Unidade 

Diâmetro 62,34 mm 

Volume(1) 244664 mm³ 

Área superficial interna 21601,78 mm² 
(1)Fonte: Souza (2010). 

Na Tabela 5.5, dá-se os valores dos ângulos formados entre as entradas (considerando 

a saída do corpo de borboleta posicionado sobre a seção não-negativa do eixo Z), de DELX 

e de DIAB para cada duto conectado ao coletor_plenum. 

Tabela 5.5 – Valores de parametrização das entradas do coletor_plenum. 

Duto X (°) Y (°) Z (°) DELX (mm) DIAB (mm) 

borb1 90 90 0 33 44 

duto_adm_prm_1_1 90 0 90 92,5 60,98 

duto_adm_prm_2_1 90 0 90 92,5 60,98 

duto_adm_prm_3_1 -90 180 90 92,5 60,98 

duto_adm_prm_4_1 90 180 90 92,5 60,98 

 

A partir do desenho técnico do coletor de admissão, executado por Silva (2004), 

determinou-se os ângulos das curvaturas de cada seção de seus dutos primários, importantes 

nos cálculos de perda de carga (Seção 5.2). Estes valores, juntos de outras dimensões de 

cada seção, são relacionados na Tabela 5.6. Os valores de rugosidade são referentes ao ferro 

fundido e iguais a 150 µm (RICARDO SOFTWARE, 2016). 
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Tabela 5.6 – Dimensões dos dutos primários do coletor de admissão do MCI convencional. 

Duto 
Comprimento do 
eixo central (mm) 

Ângulo de curvatura 
(°) 

duto_adm_prm_1_1 
83,33 90 

duto_adm_prm_4_1 
duto_adm_prm_2_1 

125,63 174 
duto_adm_prm_3_1 
duto_adm_prm_1_2 

110,83 0 
duto_adm_prm_4_2 
duto_adm_prm_2_2 

47,69 77 
duto_adm_prm_3_2 
duto_adm_prm_1_3 

55,83 0 
duto_adm_prm_2_3 
duto_adm_prm_3_3 
duto_adm_prm_4_3 

5.1.3 Modelamento geométrico do sistema de exaustão 

O sistema de exaustão do MCI convencional segue a configuração 4-2-1 de coleta dos 

gases de combustão. Em detalhe, na Figura 5.8, apresenta-se o sistema de exaustão do MCI 

convencional modelado no Ricardo WAVE. 

 

Figura 5.8 – Sistema de exaustão do MCI convencional modelado no Ricardo WAVE. Fonte: 

do autor. 

Coletor de escape 
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A nomenclatura dos dutos primários do coletor de escape no modelo segue o formato 

duto_esc_prm_CILINDRO. Por exemplo, duto_esc_prm_1 é o duto primário de escape do 

cilindro 1. Os escoamentos dos dutos primários de escape são combinados por junções 

simples. Estas junções são nomeadas de acordo com os dutos primários que se conectam a 

elas. Por exemplo, esc_1_4 se refere à junção que coleta os gases dos dutos primários dos 

cilindros 1 e 4. Os escoamentos seguem para os dutos secundários de escape que são 

nomeados duto_esc_sec e codificados com números que também representam os cilindros 

de onde se originaram os fluxos de gases. Finalmente os escoamentos são combinados na 

junção denominada esc e seguem para a descarga no ambiente pelo duto terciário de escape, 

nomeado duto_esc_terc. 

Para a discretização dos dutos do sistema de exaustão, recomenda-se que o 

comprimento de discretização seja equivalente a 55% do diâmetro do pistão do motor. 

Portanto, o comprimento de discretização para os dutos do sistema de exaustão é de 47,3 

mm. 

As dimensões dos dutos primários do coletor de escape, dos dutos secundários e do 

duto terciário de escape são dadas na Tabela 5.7. No modelo numérico, emprega-se um 

submodelo de condução de coletor para predição das temperaturas das paredes dos dutos 

do coletor de escape (assim como no coletor de admissão). O coletor de escape deste MCI 

convencional é protegido em sua superfície superior por uma placa isolante de calor feita em 

alumínio. No entanto, no Ricardo WAVE não é possível implementar isolantes que cobrem 

apenas uma fração da superfície externa dos dutos. Os isolantes são implementados 

invariavelmente como paredes externas que cobrem toda a superfície dos dutos. Por isto, 

assumiu-se que o efeito dominante sobre a temperatura das paredes do coletor de exaustão 

é a convecção forçada dos gases e o isolante não foi implementado. 

Dimensões das junções em Y são dadas na Tabela 5.8. Para o cálculo dos volumes e 

das áreas superficiais, assumiu-se que estes elementos são esferas com o mesmo diâmetro 

do maior duto conectado a elas. 

Na Tabela 5.9, tem-se os parâmetros das entradas de cada uma destas junções Y. 
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Tabela 5.7 – Dimensões dos dutos do sistema de exaustão do MCI convencional. 

Duto 
Diâmetro(1) 

(mm) 

Comprimento(1) 
(mm) 

Ângulo de 
curvartura (°) 

e (2) 
(µm) 

duto_esc_prm_1 

duto_esc_prm_4 

40 190 
90 

150 

duto_esc_prm_2 

duto_esc_prm_3 
0 

duto_esc_sec_1_4 
50 350 0 

duto_esc_sec_2_3 

duto_esc_terc 55 1000 0 
(1)Fonte: Souza (2010). 
(2)Fonte: Ricardo Software (2016). 

Tabela 5.8 – Dimensões das junções Y do sistema de exaustão do MCI convencional. 

Elemento Diâmetro (mm) Volume (mm³) Área superficial (mm²) 

esc_1_4 
50 65449,8 7853,98 

esc_2_3 

esc 55 87113,7 9503,32 

 

Tabela 5.9 – Valores de parametrização das entradas das junções Y do sistema de 

exaustão do MCI convencional. 

Elemento Duto X (°) Y (°) Z (°) 

esc_1_4 

duto_esc_prm_1 90 0 90 

duto_esc_prm_4 -90 -180 90 

duto_esc_sec_1_4 0 90 90 

esc_2_3 

duto_esc_prm_2 
180 90 90 

duto_esc_prm_3 

duto_esc_sec_2_3 0 90 90 

esc 

duto_esc_sec_1_4 180 90 90 

duto_esc_sec_2_3 180 90 90 

duto_esc_terc 0 90 90 

 

5.1.4 Modelamento geométrico do motor 

Na Figura 5.9, mostra-se em detalhe o MCI convencional modelado na interface do 
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Ricardo WAVE, composto do bloco, dos pistões e de portas que representam o cabeçote. 

 

Figura 5.9 – MCI convencional modelado no Ricardo WAVE. Fonte: do autor. 

As dimensões do MCI convencional que devem ser inseridas no Ricardo WAVE como 

dados de entrada são listadas na Tabela 5.10. Para o valor de área superficial do topo do 

pistão, assume-se que o elemento possui face superior plana. 

Tabela 5.10 – Parâmetros geométricos do MCI convencional. 

Parâmetro Valor Unidade 

Número de cilindros(1)(2) 4 - 

Diâmetro do pistão(1)(2) 86 mm 

Curso do pistão(1)(2) 86 mm 

Folga entre topo do pistão e cabeçote(2) 1 mm 

Área superficial do topo do pistão 5808,8 mm² 

Comprimento da biela(2) 141,1 mm 

Excentricidade do pino do pistão(2) 5 mm 

Taxa de compressão(1)(2) 12 - 

Ordem de ignição dos cilindros(2) 1-3-4-2 - 
(1)Fonte: Silva (2004). 
(2)Fonte: Souza (2010).  

As portas de admissão e exaustão são respectivamente denominadas 

porta_admCILINDRO e porta_escCILINDRO. Por exemplo, porta_adm1 e porta_esc1 se 

referem às portas de admissão e exaustão do cilindro 1. As dimensões das portas de 

admissão e exaustão, iguais para todos os cilindros, são dadas na Tabela 5.11. Como se 

mostra na Seção 5.2, as curvas de coeficiente de descarga em função da elevação das 

válvulas do MCI convencional foram levantadas por Souza (2010). Ou seja, as perdas no 
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escoamento das portas do cabeçote já são contabilizadas por este coeficiente e, para evitar 

redundâncias, não são inseridos valores de rugosidade e ângulo de curvatura para estes 

elementos. 

Tabela 5.11 – Dimensões das portas do MCI convencional. 

Duto Diâmetro (mm) Comprimento (mm) 

Portas de admissão 34,6 97 

Portas de exaustão 33,5 83 

Adaptado: Souza (2010). 

5.2 Modelamento dos escoamentos 

Em todos os dutos e junções da rede do modelo construído no Ricardo WAVE, o 

escoamento compressível é resolvido pelas equações de governo na forma explicitamente 

conservativa no domínio quase-unidimensional, dadas pelas Equações 5.1, 5.2 e 5.3 

(RICARDO SOFTWARE, 2016). Nestas, eT é a energia total e os termos relacionados às 

fontes (Seção 3.2.1.3) são aglomerados em um único termo como indicado. 

 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= �̇� (5.1) 

 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =
𝑑𝑒

𝑑𝑡
= 𝑚ℎ + 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠 (5.2) 

 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑑𝑚𝑢

𝑑𝑡
= −𝐴

𝑑𝑝

𝑑𝑥
𝑑𝑥 + �̇�𝑢 − 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠 (5.3) 

Para solução destas equações, os dutos são discretizados como descrito na Seção 

5.1.2. A partir disto, discretiza-se e soluciona-se as equações diferenciais parciais pelo 

método de volumes finitos com uma malha escalonada, assumindo que o escoamento não se 

descola ao longo dos dutos. Neste método, as Equações 5.1 e 5.2 são resolvidas em cada 

volume discreto e, assim, os valores escalares são armazenados nos centros de cada 

subvolume. Já a Equação 5.3 é resolvida nas fronteiras dos subvolumes, onde são 

armazenados os valores vetoriais. Com este método, evita-se o acoplamento das soluções 
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pressão-velocidade que causa a oscilação da pressão e prejudica a estabilidade da solução 

(FERZIGER; PERIC, 2003).  

A diferenciação no tempo é feita pelo esquema de avanço de tempo simples explícito. 

Ferziger e Peric (2003) descrevem que a solução dos campos de velocidade e pressão neste 

método progride da seguinte forma: 

 inicia-se com um determinado campo de velocidades 𝑣  no instante 𝑡 , 

sendo n o n-ésimo passo de tempo da simulação, presumindo que este 

campo obedece a equação da continuidade (Equação 5.1); 

 calcula-se a combinação, 𝐻 , dos termos advectivos e viscosos (vistos na 

Equação 3.37) e sua divergência; 

 soluciona-se a equação de Poisson (Equação 5.4) para o termo de pressão 

𝑝 ; 

 calcula-se o campo de velocidade no novo passo de tempo, que obedecerá 

a equação da continuidade; 

 repete-se todo o processo para o novo passo de tempo. 

 
𝛿

𝛿𝑥

𝛿𝑝

𝛿𝑥
=

𝛿𝐻

𝛿𝑥
 (5.4) 

A parametrização dos dutos exige também a configuração dos diâmetros de seus 

extremos, de seu comprimento, do ângulo de curvatura, da rugosidade das paredes, de 

coeficientes multiplicadores dos efeitos de atrito e transferência de calor nas paredes, de 

coeficientes de descarga nos extremos e das condições iniciais e de contorno de temperatura 

e pressão. 

As junções simples e complexas são volumes nos quais as equações de governo são 

solucionadas à exemplo do procedimento adotado nos subvolumes de dutos. Adicionalmente, 

estes modelos permitem a contabilização do fluxo de momento e das perdas de pressão por 

estagnação devido às mudanças de direção que ocorrem no escoamento dentro destes 
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volumes (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

Junções simples são representadas como uma esfera e exigem a parametrização de 

um diâmetro de referência, de coeficientes multiplicadores dos efeitos de atrito e transferência 

de calor nas paredes, de condições iniciais e de contorno de temperatura e pressão e dos 

ângulos e coeficientes de descarga existentes entre os dutos conectados a eles. 

O diâmetro é utilizado para calcular a área da seção transversal ao escoamento e, 

consequentemente, a velocidade deste escoamento. A partir disto, obtém-se um número de 

Reynolds aplicado no cálculo da perda de pressão por atrito e da transferência de calor pelas 

paredes da junção. 

Nas junções complexas, exige-se ainda a parametrização de seu volume, de sua área 

superficial, do comprimento característico DELX e do diâmetro de expansão DIAB. Em termos 

de solução do escoamento, o DELX pode ser entendido como um parâmetro análogo ao 

comprimento de discretização, pois por meio dele dá-se a distância percorrida pelo 

escoamento dentro do volume. Já o DIAB é utilizado para determinar o coeficiente de 

descarga e a perda de pressão resultante nas transições repentinas de diâmetro. Em junções 

simples, estes mesmos cálculos são realizados, porém o valor de DELX é o próprio diâmetro 

do elemento e o valor de DIAB é calculado dividindo-se o diâmetro da junção por 1,1, para 

todos os dutos conectados. 

O coeficiente de descarga pode ser determinado automaticamente nas junções, assim 

como nos orifícios, pela Equação 5.5, na qual D é o diâmetro do orifício ou da junção, D1 é o 

diâmetro à jusante do elemento e D2 o diâmetro à montante (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝐶 = 1 −
𝐷

𝐷
∗ 0,2 + 0,2 1 −

𝐷

𝐷
 (5.5) 

Este coeficiente é utilizado para modificar a área geométrica da seção transversal ao 

escoamento que percorre dutos, válvulas, orifícios e entradas e saídas de junções. 

Multiplicando tal área pelo coeficiente de descarga, obtém-se a área efetiva que deve ser 
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utilizada nas equações de transporte como forma contabilizar as perdas causadas por 

diferenças repentinas de área (BLAIR, 1999; RICARDO SOFTWARE, 2016). 

Os coeficientes de descarga podem também ser manualmente configurados pelo 

usuário nas extremidades de cada duto, nas saídas das junções e em qualquer elemento que 

represente uma válvula. Este recurso foi utilizado como técnica de modelamento na entrada 

do venturi que realiza a mistura entre o ar e o combustível. À medida que o ângulo de 

afunilamento aumenta, o comprimento do duto usado no modelo diminui e pode se tornar 

menor que o comprimento de discretização. Isto aumenta o tempo de simulação, pois o 

algoritmo solucionador diminui os passos de tempo para manter a estabilidade da solução. 

Ademais, detalhes geométricos pequenos implicam componentes bi ou tridimensionais no 

escoamento que causam perdas de pressão que, no modelamento 1-D, só podem ser 

contabilizadas de forma aglomerada em um coeficiente de perda específico, como o 

coeficiente de descarga. Assim, na entrada do venturi utiliza-se um coeficiente de descarga 

de 0,95, representativo de uma seção em formato de boca de sino (RICARDO SOFTWARE, 

2016). 

Outros parâmetros importantes para o modelamento do escoamento são os coeficientes 

de fluxo progressivo e reverso, análogos aos coeficientes de descarga, mas que são aplicados 

apenas a válvulas. Estes coeficientes são dados pela Equação 5.6 (RICARDO SOFTWARE, 

2016). 

 𝐶 =
𝐴

𝐴 ê
 (5.6) 

Para válvulas de admissão e exaustão, as áreas de referência utilizadas podem ser a 

área do disco da válvula ou a área de cortina formada pela elevação do elemento. Em ambos 

os casos, um diagrama de coeficientes é traçado em função da relação Lv/D, ou seja, a razão 

entre a elevação da válvula e o diâmetro de referência. No primeiro caso, tem-se coeficientes 

de fluxo e no segundo caso tem-se coeficientes de descarga.  

Para válvulas borboleta, a área de referência é a área definida pelo diâmetro do corpo 
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de borboleta e os coeficientes são dados em função de ângulos de abertura da válvula. 

Neste trabalho, para as válvulas de admissão e exaustão, implementou-se os conjuntos 

de coeficientes de descarga levantados por Souza (2010), exibidos no Anexo D. Tal autor 

realizou a medição destes coeficientes no cabeçote do MCI convencional, em uma bancada 

de escoamento. Um circuito de mangueiras para transporte de ar atmosférico foi instalado na 

entrada e na saída de uma das portas do cabeçote. Um ventilador centrípeto foi utilizado ao 

fim do circuito para promover uma queda de pressão através da válvula e, com isso, provocar 

a vazão de ar. A medida da vazão de ar foi realizada entre o cabeçote e o ventilador. Para se 

medir a queda de pressão através da válvula, utilizou-se um manômetro em U de coluna 

d’água. Já a elevação da válvula foi medida por um paquímetro digital com resolução de 0,01 

mm e incerteza de ± 0,02 mm até 100 mm e de ± 0,02 mm de 100 a 300 mm. Os dados de 

vazão, queda de pressão, número de válvulas por cilindro, diâmetro e elevação da válvula e 

temperatura do ar foram inseridos em uma planilha fornecida pelo software GT-Power. 

Assumindo um escoamento compressível isentrópico ao longo de uma restrição, a 

metodologia calcula as áreas efetivas por meio da razão entre a vazão volumétrica e a 

velocidade isentrópica do escoamento. A vazão volumétrica é calculada com base na 

densidade do escoamento na válvula. A velocidade isentrópica é calculada com base na razão 

entre a pressão à jusante e a pressão à montante da válvula, a não ser para escoamentos 

críticos, para os quais a razão de pressão utilizada é a razão de pressão crítica.  

O corpo de borboleta utilizado no MCI convencional do estudo de Silva (2004) não foi 

submetido a testes de escoamento. Portanto, adotou-se um mapa de coeficientes de fluxo 

típico de válvulas borboleta utilizadas em MCIs, disponibilizado na própria interface do Ricardo 

WAVE e apresentado no Apêndice A. 

Nos orifícios, quando o escoamento encontra uma expansão repentina no subvolume 

adjacente, o algoritmo calcula um comprimento de correção que é incluído na interface entre 

os subvolumes em forma de uma massa virtual a ser adicionada na solução da equação de 

conservação de momento. Tal comprimento é equivalente a 35,4% do diâmetro do orifício 

(RICARDO SOFTWARE, 2016). 
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As perdas de carga no escoamento por atrito com as paredes dos dutos são 

determinadas a partir do fator de atrito de Fanning (Cf). Para tal, a viscosidade dinâmica do 

escoamento é calculada assumindo-se que o fluido é um gás composto por ar, produtos de 

combustão e vapor de combustível. Com as propriedades instantâneas do fluido, um número 

de Reynolds local (Re) é computado, considerando que: valores acima de 4000 resultam em 

um escoamento turbulento; valores abaixo de 3000 são considerados escoamentos 

laminares; entre ambos os regimes o escoamento é transitório e o fator de atrito é calculado 

a partir de valores interpolados linearmente entre as soluções turbulenta e laminar. A 

espessura da camada limite dinâmica é considerada 25% do diâmetro do duto para 

escoamentos laminares e 10% deste diâmetro para escoamentos turbulentos. Os fatores de 

atrito então são avaliados pelas Equações 5.7 e 5.8 (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 
𝐶

2
=

4

𝑅𝑒
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 (5.7) 

 
𝐶

2
= 0,027𝑅𝑒 , , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 (5.8) 

Em escoamentos turbulentos, o fator de atrito é corrigido por um multiplicador (Crug) para 

contabilizar o efeito da rugosidade das paredes do duto, calculado pela Equação 5.9. Assim, 

o fator de atrito para escoamentos turbulentos é corrigido pela Equação 5.10 (RICARDO 

SOFTWARE, 2016). 

 𝐶 =
log(5,74 𝑅𝑒 ,⁄ )

log
𝑒 𝐷⁄
3,7

+ 5,74 𝑅𝑒 ,⁄
 (5.9) 

 
𝐶

2
= 𝐶

𝐶

2
 (5.10)

As perdas de carga em dutos com curvaturas são resultantes da geometria do duto, das 

condições do escoamento e da rugosidade relativa da parede. Todas as fontes de perda de 

carga, exceto o atrito, são apuradas com auxílio do coeficiente de perda de carga (Cp), dado 
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pela Equação 5.11 (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝐶 =
∆𝑝

1
2

𝜌𝑉
 (5.11) 

A perda de carga devido à geometria da curvatura (𝐶 ) é dada pela Equação 5.12, na 

qual Cp,A e Cp,B são determinados respectivamente pelas Equações 5.13 e 5.14. Nestas, 𝛼 é o 

ângulo da curvatura e r é seu raio. Estas equações são válidas para Re ≥ 2·105 em dutos com 

paredes lisas (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝐶 = 𝐶 , ∙ 𝐶 ,  (5.12) 

 𝐶 , =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0,9 sin 𝛼,                                                                                                 𝛼 ≤ 70°

0,9
100 − 𝛼

30
sin 𝛼 + 0,7 +

0,35𝛼

90

𝛼 − 70

30
,         70° < 𝛼 < 100°

0,7 +
0,35𝛼

90
, 𝛼 > 100°,                                                                   𝛼 > 100°

 (5.13) 

 𝐶 , =
0,21

𝑟

𝐷

,

,
𝑟

𝐷
≤ 1

0,21
𝑟

𝐷

,

,
𝑟

𝐷
> 1

 (5.14) 

Quando Re < 2·105, o número de Reynolds local começa a exercer influência sobre o 

coeficiente de perda de carga (IDEL’CHIK, 1960). Esta influência pode ser agregada ao 

coeficiente de perda de carga por meio de um fator de correção de Reynolds (CRe). Nestas 

condições, a rugosidade das paredes só provoca efeitos de perda de carga quando Re ≥ 4·104, 

que são incluídos no coeficiente de perda de carga por meio de um fator de correção de 

rugosidade (Ce) (RICARDO SOFTWARE, 2016). Estes fatores de correção são diferentes de 

acordo com a razão r/D, com Re e com a rugosidade da parede, gerando um grande número 

de equações que são apresentadas por Idel’chik (1960). O coeficiente de perda de carga 

devido à curvatura com as correções necessárias adota, então, a forma apresentada na 

Equação 5.15 (RICARDO SOFTWARE, 2016). 
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 𝐶 = 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶  (5.15)

Para escoamentos laminares, o coeficiente de perda de carga é calculado com as 

relações dadas por Idel’chik (1960) para tubos conformados em forma de serpentina. 

Chama-se atenção para o fato de que as perdas de carga em escoamentos pulsantes, 

como os que ocorrem nos sistemas de admissão de MCIs, ainda não foram bem exploradas 

de forma a se obter relações para o cálculo dos coeficientes nestes tipos de fluxo. Portanto, 

tal efeito não é levado em conta nos cálculos de perda de carga (RICARDO SOFTWARE, 

2016). 

Nas junções, as perdas por atrito com as paredes são calculadas de forma análoga à 

descrita para dutos, porém sem a inclusão dos efeitos de rugosidade. 

Os valores calculados para as perdas de carga podem ser calibrados por meio de um 

multiplicador de atrito com as paredes, definido pelo usuário. Desta forma, pode-se evitar que 

as perdas de carga sejam subestimadas em escoamentos pulsantes e em componentes com 

superfícies rugosas. A determinação dos multiplicadores foi realizada durante a calibração da 

eficiência volumétrica do modelo e, portanto, estes valores são descritos na Seção 5.10. 

Para a solução do escoamento, o modelo utiliza dois blocos para definição das 

condições de contorno na admissão e na exaustão, que são, respectivamente: amb1 na 

Figura 5.5 e amb2 na Figura 5.8. Tais condições de contorno são a pressão e a temperatura 

na entrada do sistema de admissão e a pressão na saída do sistema de exaustão. Como foi 

relatado na Seção 5.1.2, o plenum não foi modelado por ter um volume que prejudica a 

convergência dos resultados. Em seu lugar, foi implementado o bloco de ambiente amb1 com 

as condições de temperatura e pressão fixas medidas por Silva (2004) no bocal do plenum. 

Na exaustão, utilizou-se o bloco de amb2 no qual a pressão é uma condição de contorno e a 

temperatura é uma condição inicial. Nesta extremidade, foram utilizados os valores de 

pressão e temperatura ambientes do trabalho de Silva (2004). 

Nos dutos e junções, implementa-se condições iniciais de temperatura e pressão. Os 

valores das condições iniciais e de contorno do modelo de escoamento são relatados na 
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Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 – Condições iniciais e de contorno do modelo de escoamento. 

Rotação 
(rpm) 

T 
amb1 

(K) 

p 
amb1 
(kPa) 

T amb2 
Ti  admissão 

(K) 

p amb2 
(kPa) 

Ti  

exaustão 
(K) 

pi  

exaustão 
(K) 

1500 321 92,4309 

305 92,5241 

473 93,1680 

2000 313 92,3671 533 94,1683 

3000 305 92,1220 513 95,5706 

4000 302 91,7003 533 95,4431 

5.3 Modelamento da transferência de calor 

O modelamento da transferência de calor faz uso de diferentes submodelos para 

respeitar as diferentes condições transporte de calor e massa presentes em um MCI. 

As equações utilizadas para determinação das taxas de transferência de calor são as 

clássicas equações de convecção, condução e radiação encontradas na bibliografia 

especializada (ÇENGEL, 2006). O foco dos modelos é determinar os coeficientes de 

transferência de calor para as equações de convecção e as resistências térmicas para as 

equações de condução, chegando-se assim às temperaturas das superfícies de interesse. 

Os coeficientes de transferência de calor por convecção entre os gases de escoamento 

interno e os dutos e as junções são determinados pela analogia de Colburn. Esta é uma 

analogia entre transferência de calor, momento e massa, baseada na similaridade entre os 

mecanismos que governam estes fenômenos (BRODKEY; HERSHEY, 2003). Esta analogia 

é dada pela Equação 5.16, com propriedades referentes ao gás (RICARDO SOFTWARE, 

2016). 

 ℎ =
𝐶

2
∙ 𝜌𝑉𝐶 𝑃𝑟 ⁄   

𝑊

𝑚² ∙ 𝐾
 (5.16) 

Tais coeficientes também podem ser calibrados por meio de multiplicadores 

configurados pelo usuário. De modo que a Equação 5.16 relaciona os mecanismos de 

transporte de escalares com o de vetores por meio de uma analogia, recomenda-se que os 
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multiplicadores de atrito e de transferência de calor tenham o mesmo valor em um 

determinado duto ou junção. Portanto, os elementos ou conjuntos de elementos nos quais o 

multiplicador foi adotado com um valor diferente de 1 nas simulações são listados na Tabela 

5.13, com os respectivos valores utilizado. Estes valores foram determinados pelo processo 

de calibração do modelo numérico, como forma de se amplificar o efeito das perdas de carga 

em escoamentos sobre superfícies rugosas e escoamentos pulsantes (Seção 5.10). 

Apenas nas portas de admissão e exaustão são utilizados multiplicadores diferentes 

para cada fenômeno. Isto ocorre porque as perdas por atrito já são aglomeradas no perfil de 

coeficientes de descarga medidos experimentalmente. Então, para se evitar redundância, o 

cálculo de atrito nestas portas é desativado configurando-se o multiplicador para zero. 

Tabela 5.13 – Multiplicadores de atrito e transferência de calor utilizados nos modelos 

numéricos. 

Duto Atrito 
Transferência 

de calor 

duto_sec 2 2 

venturi 2 2 

Coletor de admissão 1,4 1,4 

Portas de admissão 0 1,5 

Portas de exaustão 0 2 

Coletor de escape 1,75 1,75 

 

A solução da transferência de calor no modelo depende da determinação das 

temperaturas das superfícies com as quais os gases entram em contato, ou seja, superfícies 

internas dos dutos, das junções, superfícies das válvulas, do topo da coroa do pistão, da 

camisa do cilindro e do cabeçote. Estas temperaturas são dados de entrada que devem ser 

configurados em cada um destes elementos. Dependendo do tipo de solução, a temperatura 

configurada pode ser usada como uma condição de contorno ou como uma condição inicial. 

Neste trabalho, para determinar as temperaturas das paredes dos elementos dos 

coletores de admissão e exaustão, foi utilizado o modelo 2-D de transferência de calor por 
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condução chamado de condução de coletor. Neste caso, a temperatura configurada é uma 

condição inicial a partir da qual a solução prediz uma distribuição de temperaturas de 

superfície nos sentidos radial e axial dos elementos. As condições de contorno das superfícies 

internas são dadas pela solução do modelo de escoamento e as condições de contorno 

externas são especificadas pelo usuário. A solução do modelo se dá em regime permanente, 

de modo que se faz um balanço de energia considerando que a soma das transferências de 

calor radial e axial resulta em zero em cada elemento condutor, desprezando-se a inércia 

térmica do sistema. Escolhe-se esta abordagem específica apenas para tais elementos devido 

à importância da distribuição de temperatura nestes para a solução da transferência de calor 

no MCI. Para os outros dutos e junções, as temperaturas das paredes foram configuradas 

como condições de contorno para valores típicos recomendados pelo Ricardo Software (2016) 

e respeitando-se os valores de temperatura dos gases na admissão medidos 

experimentalmente. 

A Tabela 5.14 relaciona os valores de condições de contorno e iniciais utilizadas para a 

solução do modelo de condução dos dutos e junções no regime de operação de 4000 rpm.  

Tabela 5.14 – Condições de contorno e iniciais para a solução do modelo de condução a 

4000 rpm. 

Elemento 
Ti ou Ts  

(K) 

C  
(J/(m³·K)) 

k  
(W/(m·K)) 

h∞  

(W/(m²·K)) 
T∞  

(K) 
Emissividade 

duto_sec 300 - - - - - 

venturi 305 - - - - - 

Coletor de 
admissão 

337 

3,63·106 58 

Natural 320 

0,6 
Portas de 

admissão e 
exaustão 

353 2500 353 

Coletor de escape 1100 Natural 385 

duto_esc_sec_1_4 
duto_esc_sec_2_3 

1100 - - - - - 

esc 
duto_esc_terc1 

950 - - - - - 

duto_esc_terc2 800 - - - - - 
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Na Tabela 5.14, Ti é a temperatura inicial, Ts é a temperatura de superfície utilizada 

como condição de contorno, C é a capacidade térmica volumétrica, h∞ indica o coeficiente de 

transferência de calor por convecção do ambiente externo e T∞ é a temperatura do campo de 

convecção. Assume-se que a temperatura do campo de radiação é igual a T∞. Assume-se 

ainda que os valores de T∞ para as portas de admissão e exaustão são os valores da 

temperatura de entrada do líquido de arrefecimento no MCI convencional, medidos 

experimentalmente por Silva (2004). 

Quando o h∞ é configurado para a condição “Natural”, significa que tal coeficiente será 

calculado assumindo-se convecção natural sobre um cilindro horizontal ou sobre uma esfera 

isolada utilizando as correlações de Churchill e Chu (1975) para determinação do número de 

Nusselt e, consequentemente, do coeficiente de transferência de calor. 

A analogia de Colburn, baseada em escoamentos sobre placas planas (ÇENGEL, 

2006), não é válida para a natureza do escoamento dentro dos cilindros do MCI. Por isto, 

aplica-se um submodelo específico para predição da média espacial de coeficientes de 

transferência de calor instantâneos entre os gases e as paredes da câmara de combustão.  

O submodelo adotado neste trabalho é baseado na correlação de Woschni, 

extensamente aplicado em estudos numéricos de MCIs convencionais (CHENG et al., 2017; 

IRIMESCU et al., 2015; LIU; BURLUKA; SHEPPARD, 2013; REYES et al., 2015). Nesta 

correlação, o coeficiente de transferência de calor é calculado pela Equação 5.17, assumindo 

ar como fluido de trabalho, sendo p (kPa) a pressão do gás ideal, T (K) a média espacial da 

temperatura do gás no cilindro e Cenht um multiplicador definido pelo usuário para calibrar a 

transferência de calor (HEYWOOD, 1988; IRIMESCU et al., 2015; RICARDO SOFTWARE, 

2016). 

 ℎ = 0,0128𝐵 , 𝑝 , 𝑇 , 𝑉 , 𝐶   
𝑊

𝑚² ∙ 𝐾
 (5.17)

No submodelo de Woschni, assume-se que a velocidade média dos gases, 𝑉 , é 

proporcional à velocidade média do pistão e ao aumento de pressão devido à combustão. 
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Este último fenômeno causa diferenças de densidade que induzem velocidades comparáveis 

à velocidade média do pistão. A velocidade média se relaciona a estes dois parâmetros por 

meio de coeficientes como mostrado na Equação 5.18, que inclui um termo de compensação 

de carga por meio do uso da PMEI e na qual Tr (K), pr (Pa) e Vr (m³) são as propriedades do 

fluido de trabalho em um estado de referência, pm (Pa) é a pressão instantânea do cilindro 

motorizado (operando sem combustão) e V (m³) é o volume instantâneo do cilindro 

(HEYWOOD, 1988; IRIMESCU et al., 2015; RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝑉 = máx 𝐶 𝑆̅ + 𝐶
𝑉 𝑇

𝑝 𝑉
(𝑝 − 𝑝 ) , 𝐶 𝑆̅ 1 + 2

𝑉

𝑉
𝑃𝑀𝐸𝐼 ,   [𝑚/𝑠] (5.18) 

O coeficiente C1, que se relaciona à velocidade média do pistão é determinado por meio 

das Equações 5.19 e 5.20. O coeficiente C2, que se relaciona às velocidades induzidas pela 

combustão, assume o valor de 3,24·10-3 m/(s·K) durante a combustão e de 0 antes da 

combustão e durante a troca de gases (HEYWOOD, 1988; RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝐶 = 6,18 + 0,417
𝑉

𝑆̅
, 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 (5.19) 

 𝐶 = 2,28 + 0,308
𝑉

𝑆̅
, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 (5.20) 

A velocidade de swirl, Vs, é calculada por meio da Equação 5.21. 

 𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑅𝑆 ∙ 𝐵 ∙ 𝑁  [𝑚/𝑠] (5.21) 

Neste trabalho, o RS é configurado como um dado de entrada, devido à ausência de 

dados experimentais para este parâmetro. Assim, assume-se que RS = 0,27 em todas as 

simulações realizadas, valor escolhido com base nos resultados de testes experimentais 

realizados por Alisson (1992) em um MCI 1,8L, com B = 85 mm, com duas válvulas por cilindro, 

semelhante e contemporâneo ao MCI convencional linha de base do presente estudo. 

A média espacial da temperatura empregada na Equação 5.17 também é utilizada para 

obter a taxa de transferência de calor por convecção. Portanto, os resultados do submodelo 



182 

de Woschni são médias espaciais das taxas de transferência de calor da câmara de 

combustão (HEYWOOD, 1988). 

Para a determinação das temperaturas do topo da coroa do pistão, da camisa do cilindro 

e do cabeçote (assume-se que as válvulas e o cabeçote estão à mesma temperatura), 

importantes para fechar a solução de transferência de calor no cilindro, utiliza-se o submodelo 

de condução simples. Neste, a câmara de combustão é representada por uma rede de 

resistências térmicas simplificada como exibido na Figura 5.10, excluindo-se as resistências 

térmicas entre o cabeçote e as válvulas. 

O cabeçote e o cilindro são tratados como resistências térmicas 1-D, expostas ao calor 

Qh que é dissipado de dentro da câmara de combustão, através dos nós de discretização da 

solução, para o líquido de arrefecimento nas paredes exteriores. 

 

Figura 5.10 – Submodelo de condução simples. Adaptado: Ricardo Software (2016). 

O pistão é uma junção de resistências térmicas, de modo que o calor Qp dissipado no 

lado dos gases da câmara de combustão se dividem em duas direções: dissipação para 

Válvula de 
admissão 

Cabeçote 
Válvula de 
exaustão 

Gás do 
cilindro 

Camisa 
do cilindro 

Pistão 
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extremidade inferior da coroa, banhada por óleo lubrificante, e dissipação para a saia do 

pistão. Entre a saia do pistão e a camisa do cilindro, assume-se uma resistência térmica. As 

perdas térmicas devido ao atrito entre os anéis do pistão, a saia do pistão e a camisa do 

cilindro são incluídas no submodelo como frações da perda total por atrito que são dissipadas 

pela saia do pistão (Qfrp) e pela camisa do pistão no lado da câmara de combustão (Qfrl) 

(RICARDO SOFTWARE, 2016). De acordo com Hoshi e Baba (1986), cerca de 50% das 

perdas térmicas por atrito são originadas no pistão, das quais de 70 a 80% são devido a seus 

anéis. Assume-se, então, que 40% das perdas térmicas por atrito ocorrem entre o pistão e a 

camisa do cilindro e que a dissipação desta energia se divide igualmente entre os dois 

elementos. Assim, assume-se que 20% das perdas são dissipadas pela saia do pistão e 20% 

pela camisa do cilindro. 

Para a solução deste submodelo, são importantes as condições de contorno do 

cabeçote e da camisa do cilindro no lado do líquido de arrefecimento e do pistão no lado do 

lubrificante. Assume-se que a temperatura do líquido de arrefecimento é a temperatura 

medida por Silva (2004) na entrada do sistema de arrefecimento. A temperatura do óleo 

lubrificante também foi medida pelo autor em cada regime de operação e é utilizada aqui como 

condição de contorno. Os valores utilizados são listados na Tabela 5.15. Tais temperaturas 

de líquido de arrefecimento são as mesmas utilizadas como condições de contorno nas portas 

de admissão e exaustão. 

Tabela 5.15 – Condições de contorno das temperaturas do líquido de arrefecimento e do 

óleo lubrificante em cada regime de operação simulado. 

Rotação (rpm) 
T líquido de 

arrefecimento 
(K) 

T óleo lubrificante 
(K) 

1500 331 359 

2000 338 366 

3000 335 376 

4000 353 389 
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O coeficiente de transferência de calor atuante no lado do óleo lubrificante do pistão é 

configurado para o valor fixo de 1170 W/(m²·K), que é sugerido por Seale e Taylor (1970) para 

sistemas de lubrificação por salpico. Já os coeficientes que agem sobre o cabeçote e a camisa 

do cilindro nos lados do líquido de arrefecimento são calculados pela correlação empírica 

mostrada na Equação 5.22, válida para quando o MCI já se aqueceu (HOWARTH, 1966 apud 

RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 ℎ = 1,4846795 ∙ 𝑄 ,  (5.22)

Como se nota na Figura 5.10, o espaço é discretizado em nós para solução do 

submodelo de condução por diferenças finitas. A partir das condições iniciais de temperatura 

dos nós internos (p) e de seus vizinhos (j) e das condições de contorno dos nós externos, a 

solução marcha adiante no tempo por meio da Equação 5.23, na qual o subscrito w indica o 

metal sólido, R é referente à resistência térmica entre os nós, T é a temperatura no passo de 

tempo anterior e T’ é a temperatura no passo de tempo atual (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 
𝑇 , − 𝑇 ,

𝑅 ,
=

𝜌𝑉 𝑐

∆𝜏
𝑇 , − 𝑇 ,  (5.23) 

Os valores de 𝐶  utilizados para calibrar a Equação 5.17 às diferentes rotações são 

mostrados na Tabela 5.16. 

Tabela 5.16 – Valores de 𝐶  utilizados em todas as simulações. 

Rotação (rpm) 𝑪𝒆𝒏𝒉𝒕 (K) 

1500 1 

2000 1,3 

3000 1,4 

4000 1,5 

  

5.4 Modelamento da combustão 

Nas simulações realizadas neste trabalho, o cilindro é interpretado como um volume de 
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controle cuja massa varia devido ao escoamento de ar, combustível líquido, combustível 

vaporizado e produtos de combustão através das válvulas de exaustão, assumindo-se que 

não há vazamento dos gases do cilindro para o cárter. Tal variação de massa é dada pela 

equação de continuidade de massa, Equação 5.1. Assume-se que o combustível líquido 

possui alta densidade em relação aos gases, ocupando um pequeno volume (RICARDO 

SOFTWARE, 2016). 

Para representar corretamente o fenômeno de propagação de chama e a distribuição 

de temperaturas no cilindro que permite a implementação de submodelos de emissão, o 

volume de controle é dividido em duas zonas: uma zona de gases não-queimados e uma zona 

de gases queimados, ambas sob a mesma pressão e espacialmente homogêneas (CATON, 

2012; RICARDO SOFTWARE, 2016). A Figura 5.11 promove o entendimento desta 

configuração, ao mesmo tempo que apresenta o volume de controle, os fluxos de energia que 

ocorrem através de suas fronteiras e a direção na qual a zona não-queimada se expande à 

medida que ela consome massa da zona não-queimada. 

 

Figura 5.11 – Esquema do volume de controle representado por duas zonas: gases 

queimados (b) e gases não queimados (u). Adaptado: Caton (2015). 

Neste volume de controle, ocorre um processo termodinâmico em função do tempo. A 

Admissão Exaustão 
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variação da energia interna a cada passo de tempo é relacionada ao trabalho sobre o pistão, 

à transferência de calor e ao fluxo de entalpia através das válvulas com base na Primeira Lei 

da Termodinâmica, por meio das Equações 5.24 e 5.25, nas quais o subscrito v se refere ao 

fluxo em cada válvula (CATON, 2015; RICARDO SOFTWARE, 2016).  

 ∆(𝑚 𝑢 ) + 𝑝∆𝑉 + 𝑄 − ∆𝑚 , ℎ , = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑛ã𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (5.24)

 ∆(𝑚 𝑢 ) + 𝑝∆𝑉 + 𝑄 − ∆𝑚 , ℎ , = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (5.25)

O estado no início do ciclo é determinado utilizando as propriedades existentes na 

primeira célula adjacente ao cilindro, ou seja, a última célula do duto conectado à válvula de 

admissão. O estado ao final do ciclo é equivalente ao estado inicial, formando uma simulação 

do MCI em estado permanente. A Equação 5.26 é utilizada como uma restrição à soma dos 

volumes das duas zonas, que totalizam o volume total da câmara de combustão a cada passo 

de tempo (Vdt) (CATON, 2015; RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝑚 𝑅 𝑇 + 𝑚 𝑅 𝑇 − 𝑝𝑉 = 0 (5.26)

As Equações 5.24, 5.25 e 5.26 formam um sistema que é resolvido pelo método de 

Newton-Raphson. Tal método é explicado em detalhes por Turyn (2013), que mostra que a 

solução se dá por iteração a partir de um valor inicial arbitrariamente escolhido, demonstrando 

a importância da seleção correta de condições iniciais do modelo numérico. Ao final de cada 

passo, novos valores de temperatura e pressão das duas zonas são obtidos. 

Para fechar a solução termodinâmica no cilindro, é necessário utilizar um submodelo de 

combustão para determinar a massa de gases não-queimados que é transferida para a zona 

de gases queimados a cada passo de tempo, ou seja, a taxa de queima da combustão. O 

submodelo adotado em todas as simulações descritas neste trabalho é baseado na função de 

Wiebe, dada pela Equação 5.27. Tal equação expressa a fração mássica consumida 

acumulada (Yb) em função do ângulo de virabrequim, sendo 𝑎𝑤 e 𝑚𝑤 parâmetros ajustáveis 

da curva Yb, θ o ângulo de virabrequim depois do início da combustão, θ0 o início da combustão 

e Δθ a duração total da combustão (HEYWOOD, 1988; RICARDO SOFTWARE, 2016). 
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 𝑌 = 1,0 − 𝑒𝑥𝑝 −𝑎𝑤
𝜃 − 𝜃

∆𝜃
 (5.27) 

Para a simulação de sistemas com misturas de dois combustíveis, o Ricardo WAVE 

disponibiliza apenas a utilização do submodelo chamado de multi-wiebe, capaz de sobrepor 

diversas curvas Yb para formar os perfis complexos de taxa de queima de misturas 

parcialmente homogêneas e parcialmente estratificadas. No entanto, apenas uma curva de 

wiebe foi utilizada em cada simulação realizada neste trabalho, pois assume-se que as 

misturas são homogêneas e a combustão se dá por chama pré-misturada. Apesar de este ser 

um submodelo não-preditivo da combustão, sua aplicação é extensa em estudos numéricos 

para predição de desempenho e de emissões de MCIs convencionais (ANETOR; OSAKUE; 

ODETUNDE, 2017; DE FARIA et al., 2017; GONCA; CAKIR; SAHIN, 2017; KIM; BAE; KIM, 

2013). 

A Equação 5.27 possui como incógnitas o 𝑎𝑤, o θ0, o Δθ  e o 𝑚𝑤. O 𝑎𝑤 é calculado 

internamente pelo algoritmo solucionador para garantir que a duração da combustão cubra 

toda a faixa de fração mássica consumida. O 𝑚𝑤 é um parâmetro definido pelo usuário e que 

assume os valores relacionados no Anexo B para cada simulação realizada neste trabalho. A 

duração da combustão também é definida pelo usuário. Aqui, assume-se que esta duração 

comporta o principal estágio da combustão, que é o ângulo de queima rápida entre 10 e 90% 

de fração mássica consumida. O início da combustão é determinado a partir dos parâmetros 

de duração da combustão, 𝑚𝑤 e um terceiro parâmetro configurável que não aparece na 

função de wiebe, que é o ponto de 50% de fração mássica consumida. 

A mensuração dos parâmetros detalhados da combustão não foi um escopo do trabalho 

que deu origem aos dados experimentais utilizados como referência no presente estudo. 

Portanto, a parametrização da combustão nos modelos numéricos foi feita com base em 

valores típicos de início e duração da combustão levantados durante a revisão bibliográfica 

apresentada na Seção 4.1. Os valores adotados em cada simulação, tanto para o MCI 

convencional quanto para o MCICD, são apresentados no Apêndice B. 
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Para o modelamento da autoignição, utiliza-se um submodelo baseado na correlação 

de tempo de indução (𝜏) de Douaud e Eyzat (1978 apud RICARDO SOFTWARE, 2016), dada 

pela Equação 5.28, na qual p e T são a pressão e a temperatura instantâneas no cilindro e 𝜏 

é calculado para cada passo de tempo da simulação. 

 𝜏 = 0,01869 ∙
𝑁𝑂

100

,

∙ 𝑝 , ∙ 𝑒𝑥𝑝
3800

𝑇
 (5.28)

A autoignição dos gases não-queimados ocorre quando o tempo de indução é menor 

que o tempo de chegada da frente de chama, satisfazendo a Equação 5.29, na qual t0 é o 

passo de tempo de início da compressão dos gases não-queimados e ti é o passo de tempo 

da autoignição (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝑑𝜏 𝜏⁄ = 1 (5.29)

Para aplicação deste submodelo, o cilindro precisa ser modelado como um volume de 

controle composto por duas zonas. 

5.5 Modelamento da PMEA 

O cálculo da PMEA de um MCI em estudos numéricos exerce grande influência sobre 

os resultados finais, especialmente sobre os valores ao freio: potência, torque, consumo 

específico de combustível, eficiência de conversão térmica e PMEF. 

Nas simulações apresentadas aqui, a PMEA é uma função desenvolvida a partir da 

correlação de Chen e Flynn (1965 apud RICARDO SOFTWARE, 2016), dada pela Equação 

5.30. Este é o mesmo submodelo de atrito utilizado por Phillips et al. (2011) no estudo 

numérico de um MCICD. 

 𝑃𝑀𝐸𝐴 = 𝐴𝐶𝐹 +
1

𝑛
𝐵𝐶𝐹(𝑝 á ) + 𝐶𝐶𝐹 𝑆 + 𝑄𝐶𝐹 𝑆  (5.30)

Na Equação 5.30, n representa o número de cilindros e Sf é um fator de velocidade dado 
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pela Equação 5.31 (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝑆 = 𝐿 ∙ 𝑁 2⁄ = 𝑆̅ 4⁄   [𝑚/𝑚𝑖𝑛]  (5.31) 

Portanto, o modelo de Chen-Flynn (Equação 5.30) correlaciona a PMEA à uma 

constante ACF (Pa) válida para todo o conjunto do motor e a um somatório, nos cilindros, de 

termos variáveis que se relacionam com contribuições de elementos específicos para o atrito. 

O termo 𝐵𝐶𝐹(𝑝 á )  expressa uma variação linear da PMEA com as pressões máximas 

atingidas em cada cilindro. O termo 𝐶𝐶𝐹 𝑆  varia linearmente com o curso do pistão e, 

portanto, com sua velocidade média, para contabilizar o atrito hidrodinâmico nos cilindros. Por 

sua vez, o termo 𝑄𝐶𝐹 𝑆  varia de forma quadrática com o curso e a velocidade média do 

pistão para contabilizar as perdas pelo atrito entre o pistão e os gases no cilindro (RICARDO 

SOFTWARE, 2016). Os coeficientes BCF, CCF (Pa·min/m) e QCF (Pa·min²/m²) são 

configuráveis pelo usuário para ajustar o modelo às diferentes condições existentes em 

diferentes motores.  

Para se determinar os coeficientes do modelo Chen-Flynn, utilizou-se uma planilha 

disponível no próprio Ricardo WAVE que, para tal fim, realiza uma regressão múltipla pelo 

método dos mínimos quadrados em dados de PMEA e pressão máxima medidos em 

diferentes rotações de um MCI. Os dados escolhidos para compor a regressão foram retirados 

dos resultados da simulação de um modelo de um MCI de ignição por compressão alimentado 

por diesel, com indução forçada com turbocompressor, com curso do pistão de 86 mm e taxa 

de compressão de 16,5. Este modelo também é disponibilizado para estudos no Ricardo 

WAVE e foi escolhido por possuir um curso de pistão exatamente igual ao do MCI 

convencional. No entanto, deve-se levar em conta que sua taxa de compressão 

consideravelmente maior e o uso do turbocompressor levam a pressões máximas no cilindro 

bem maiores em comparação com o MCI convencional. Os resultados, que são utilizados 

como coeficientes em todas as simulações realizadas, são sumarizados na Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 – Coeficientes do modelo de atrito de Chen-Flynn utilizados nas simulações. 

Coeficiente Valor Unidade 

ACF 0,2748 Pa 

BCF 0,0065 - 

CCF 250,0551 Pa·min/m 

QCF 0,8937 Pa·min²/m² 

   

5.6 Modelamento das emissões 

Os submodelos de emissões de CO, HC e NOx são desenvolvidos com base nos 

mecanismos de formação descritos na Seção 3.5. 

O submodelo de emissões de CO prevê as diferenças nos mecanismos de formação 

entre a queima de misturas ricas e de misturas. O algoritmo solucionador calcula as frações 

molares de cada uma das onze espécies nas duas zonas do cilindro a cada passo de tempo 

(Seção 5.7) e determina o instante no qual a fração molar de CO atinge seu valor máximo. 

Neste instante, as Equações 3.58 e 3.59 se congelam e as frações molares das outras nove 

espécies são calculadas respeitando-se o equilíbrio termodinâmico, a conservação do número 

atômico dos elementos H, C, O e N e a limitação imposta pelas Equações 5.32 e 5.33 

(RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝐶𝑂 +
1

2
𝑂 → 𝐶𝑂  (5.32)

 
[𝐶𝑂]

[𝐶𝑂 ]
=

1

𝑘 ∙ 𝑝 ∙ [𝑂 ]
 (5.33)

As predições das concentrações de CO por meio da Equação 5.33 são boas para 

misturas ricas, mas imprecisas para misturas pobres. Por outro lado, a Equação 3.60 proposta 

por Newhall (1969) resulta em boas predições para misturas pobres e más para misturas ricas. 

Portanto, para cobrir toda a faixa de coeficientes de excesso de ar, a predição da 

concentração de CO respeita a relação dada pela Equação 5.34 (RICARDO SOFTWARE, 

2016). 
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[𝐶𝑂]

[𝐶𝑂 ]
= 𝑚á𝑥

1

𝑘 ∙ 𝑝 ∙ [𝑂 ]
,

1

𝑘

[𝐻]

[𝑂𝐻]
 (5.34) 

O submodelo de emissões de HC prevê as seguintes fontes de hidrocarbonetos não 

queimados: dessorção de vapores pela camada de óleo nas paredes do cilindro, cavidade 

entre o cilindro e o pistão terminada no anel de compressão, cavidade entre o bloco do MCI 

e o cabeçote terminada na junta e cavidade da vela de ignição e absorção. Neste submodelo 

também é prevista a oxidação do HC dentro do cilindro e em todo o sistema de exaustão dos 

gases de combustão. 

A concentração de HC na interface entre os gases e a camada de lubrificante no cilindro 

é calculada pela Equação 3.62, para a qual assume-se um perfil de constantes de Henry em 

função da temperatura para a interface entre iso-octano e óleo lubrificante SAE10W40, devido 

à ausência de um perfil específico para o etanol. Para o cálculo do coeficiente de difusividade 

binária, utiliza-se a Equação 5.35 com o perfil de viscosidades dinâmicas em função da 

temperatura dada para o óleo 10W40 (HAYDUK; MINHAS, 1982 apud POLING; PRAUSNITZ; 

O’CONNELL, 2001). 

 𝐷 í → (𝑇) =
13,3 × 10 𝑇 , 𝜇

𝜗 í
,  (5.35) 

Para estimar as concentrações de HC em cada cavidade, estas são tratadas como 

volumes de controle cuja pressão se encontra em equilíbrio com a pressão do cilindro e cuja 

temperatura se encontra em equilíbrio com a temperatura média ponderada por área do gás 

ou da parede em seu entorno (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

Para determinar a taxa de reação de pós-oxidação de HC, utiliza-se a Equação 5.36, 

uma versão modificada da Equação 3.61, na qual 𝑎 e 𝑏 são constantes estequiométricas, CHC 

é uma constante de calibração, T é a média aritmética da temperatura dos gases e da parede 

dos cilindros e assume-se que as concentrações de HC e O2 são resultantes da mistura 

completa dos gases no cilindro (RICARDO SOFTWARE, 2016). 
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𝑑[𝐻𝐶]

𝑑𝑡
= −7,7 × 10 𝐶 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−1,56 × 10 𝑅𝑇⁄ )[𝐻𝐶] [𝑂 ]  (5.36)

As constantes estequiométricas foram configuradas para 𝑎 = 0,25 e 𝑏 = 1,5, que são 

mais representativas das reações intermediárias envolvidas na oxidação de diferentes 

hidrocarbonetos para uma grande faixa de coeficientes de excesso de ar (WESTBROOK; 

DRYER, 1981). O CHC assume um valor de 2, que resultou em um melhor ajuste. 

Quanto ao submodelo de emissões de NOx, considera-se as concentrações de NO 

formadas pelos mecanismos térmico e prompt. No mecanismo prompt, o modelo considera 

apenas o NO formado devido à concentração além do equilíbrio de átomos de O e OH. O 

algoritmo solucionador interpreta as massas de gases queimados a cada instante da 

combustão como pacotes, aos quais são atribuídas concentrações iniciais de NOx compostas 

pelo mecanismo prompt e por NOx residual. A concentração do NO formado na frente de 

chama é calculada pela correlação de dados de Fenimore (1971) para a razão entre o NO 

formado por prompt e a concentração de NO em condições de equilíbrio, em função da razão 

de equivalência. A zona de gases queimados é considerada um volume de controle 

estratificado no qual ocorre formação de NO adicional dependendo da temperatura, pressão 

e coeficiente de excesso de ar do pacote, ou seja, NO térmico. Para a estimação da 

concentração deste tipo de NO, utiliza-se o submodelo de Zeldovich estendido (Equações 

3.63, 3.64 e 3.65), cuja taxa de formação é dada pela Equação 3.66, na qual as constantes 

de reação são dadas pelas Equações 5.37 e 5.38 (RICARDO SOFTWARE, 2016). Nestas 

equações, A é a constante pré-exponencial de Arrhenius, Ta é a temperatura de ativação das 

reações, T é a temperatura da zona queimada e ARC1 e AERC1 são multiplicadores de 

calibração da reação da Equação 3.63. 

 𝑅 = 𝐴 ∙ 𝐴𝑅𝐶1 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑇 ∙ 𝐴𝐸𝑅𝐶1 𝑇⁄ ) (5.37)

 𝑅 = 𝑅 = 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑇 𝑇⁄ ) (5.38)

Os valores de ARC1 = 2 e AERC1 = 0,92 foram utilizados em todas as simulações. 
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As medições das emissões de NOx e de HC são realizadas nas válvulas de exaustão. 

Já a concentração de CO pode ser medida por um sensor posicionado no duto de escape 

terciário. Tal sensor mede a média da vazão mássica do CO no ponto de interesse. Assim, é 

possível normalizar o valor pela vazão mássica total e definir a fração mássica de CO. 

5.7 Propriedades físico-químicas e termodinâmicas dos fluidos 

No Ricardo WAVE, o ar pode ser definido como uma mistura das moléculas N2, O2, CO2 

e H2O, o combustível é uma mistura de átomos de C, H, O e N e os gases de combustão 

podem ser formados por onze espécies: CO, CO2, H, H2, H2O, N2, NO, O, O2, OH e N. Em 

uma equação de equilíbrio entre todos estes compostos, a razão entre os coeficientes de 

equilíbrio do ar e do combustível é utilizada para determinar o conjunto de propriedades da 

massa de gases (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

Estas propriedades são calculadas assumindo o comportamento dos gases reais, com 

os estados sendo estabelecidos pela Equação 5.39, na qual z é o fator de compressibilidade 

(RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝑃𝑉 = 𝑧𝑅𝑇 (5.39) 

Para qualquer propriedade, como o volume, a viscosidade, a entalpia, a densidade e o 

calor específico, determina-se um valor residual (fr) estabelecido pela diferença entre o valor 

real (f) e o valor de tal propriedade calculado sob a premissa de gás ideal (fig), como dado 

pela Equação 5.40 (RICARDO SOFTWARE, 2016).  

 𝑓 = 𝑓 − 𝑓  (5.40) 

Como explicam Moran et al. (2010), diagramas do fator de compressibilidade em função 

da pressão para vários gases são qualitativamente similares e que eles podem se tornar 

quantitativamente similares se traçados em um mesmo sistema de coordenadas adequado. 

Este princípio dos estados correspondentes permite construir relações entre o fator de 

compressibilidade e propriedades adimensionais, mais especificamente a pressão reduzida 
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(pr, Equação 5.41) e a temperatura reduzida (Tr, Equação 5.42). Nas equações a seguir, pc e 

Tc são a pressão e a temperatura críticas do gás, respectivamente. 

 𝑝 = 𝑝 𝑝⁄  (5.41)

 𝑇 = 𝑇 𝑇⁄  (5.42)

Pitzer (1955) verificou que a utilização de um terceiro termo na correlação do fator de 

compressibilidade pode garantir uma precisão pelo menos dez vezes maior que a obtida 

apenas com o princípio dos estados correspondentes. Por isto, Pitzer et al. (1993) propõem a 

utilização do chamado fator acêntrico (𝜔) como um terceiro termo, que mede o aumento da 

entropia de vaporização dos gases em relação a um fluido simples1. A dependência entre o 

fator de compressibilidade e o fator acêntrico é expressa pela Equação 5.43, na qual z0 e z1 

são funções de pr e Tr e estas propriedades reduzidas são tidas como constantes. 

Para se chegar ao cálculo de outras propriedades, utiliza-se as correlações dadas por 

Lee e Kesler (1975) para as propriedades residuais em função do fator acêntrico. Assim, a 

entalpia residual é dada pela Equação 5.44. 

 𝑧 = 𝑧 + 𝜔𝑧  (5.43)

 
ℎ

𝑅𝑇
=

ℎ

𝑅𝑇
+ 𝜔

ℎ

𝑅𝑇
 (5.44)

Com estas correlações dadas, é necessário adotar regras de mistura para se determinar 

a pressão e a temperatura críticas e o fator acêntrico de um gás composto por n espécies. As 

regras utilizadas são expressas pelas Equações 5.45, 5.46 e 5.47 (RICARDO SOFTWARE, 

2016). 

 𝑝 = 𝑋 𝑝 ,  (5.45)

                                                
1 Fluido cujo potencial intermolecular é uma função específica de distâncias intermoleculares e 

no qual não existem efeitos quânticos sobre a translação molecular (PITZER, 1955). 
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 𝑇 = 𝑋 𝑇 ,  (5.46) 

 𝜔 = 𝑋 𝜔  (5.47) 

Com o valor da entalpia residual, calcula-se a energia interna residual com a Equação 

5.48 (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

 𝑢 = ℎ − 𝑝𝑉 = ℎ − 𝑅𝑇(𝑧 − 1) (5.48) 

A partir disto, os valores residuais são usados para calcular os valores reais de entalpia 

e energia interna por meio da Equação 5.40 e de capacidades térmicas residuais a pressão e 

a volume constante com auxílio das Equações 5.49 e 5.50, respectivamente (RICARDO 

SOFTWARE, 2016). 

 𝑐 =
𝑑ℎ

𝑑𝑇
 (5.49) 

 𝑐 =
𝑑𝑢

𝑑𝑇
 (5.50) 

Quanto aos combustíveis, o Ricardo WAVE permite a definição de suas propriedades 

como escalares ativos que são transportados com massa por toda a rede do modelo. Para os 

cálculos termodinâmicos da mistura ar-combustível, o programa utiliza mapas pré-calculados 

de propriedades do combustível em função da temperatura, da pressão e da composição, 

sobre os quais o algoritmo faz interpolações. Estes mapas são gerados a partir da 

configuração das propriedades físico-químicas básicas do combustível. Com esta 

metodologia, permite-se gerar uma mistura a partir da definição de dois combustíveis com 

mapas independentes e da associação de um fator de mistura mássica a cada um deles. Ao 

fim, um único mapa de propriedades é gerado para a mistura dos combustíveis.  

Este trabalho envolve o estudo do desempenho e das emissões de dois tipos de MCIs 

com etanol hidratado puro (combustível de referência) e uma mistura de gasolina-etanol 

hidratado, sendo a gasolina representada pelo indoleno como descrito no próximo parágrafo. 
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A mistura aplicada no trabalho foi a H85 (85% de etanol hidratado e 15% de indoleno), para 

avaliar também o efeito do uso de uma popular mistura com alta concentração de etanol sobre 

o desempenho e as emissões do MCICD. 

 Para os cálculos das propriedades termodinâmicas dos fluidos, é necessária a 

configuração das propriedades físico-químicas dos combustíveis base, etanol hidratado e 

gasolina, mostradas na Tabela 5.18.  

Tabela 5.18 – Propriedades físico-químicas dos combustíveis. 

Propriedades H100 Indoleno 

Fórmula química C1,68H5,36O(1) C7,3H13,9
(4) 

PCI (kJ/kg) 25 235(1) 43 180(4) 

Densidade fase líquida (kg/m³) 809,00(1) 683,75(4) 

Calor específico fase líquida (kJ/( kg·K)) 2,496(2) 1,700(4) 

Calor latente de vaporização (kJ/kg) 948(1) 240(4) 

Entropia de formação (J/(kg·K)) -5549,13(4) -6016,40(4) 

IAD 110,0(3) 91,0(5) 

(A/F)estequiométrico 8,47(1) 14,32(6) 

Temperatura de autoignição (ºC) 580(3) - 

Concentração de água (% vol.) 5,84(1) 0 

Massa molecular (kg/kmol) 41,56288 101,6112 
(1)Fonte: López et al. (2015). 
(2)Fonte: Kadlec (2010). 
(3)Fonte: Soto (2003). 
(4)Fonte: Ricardo Software (2016). 
(5)Fonte: Assis et al. (2013). 
(6)Calculado por meio da Equação 3.45. 

As propriedades do H100 foram configuradas a partir de dados retirados da 

bibliografia científica. Devido à ausência de dados de entropia de formação padrão deste 

composto na bibliografia, assumiu-se para o H100 a entropia de formação do etanol anidro. 

Os perfis de variação do calor específico, da pressão de vapor, da viscosidade e da tensão 

superficial com a temperatura do H100 também foram assumidos iguais aos do etanol anidro, 

estratégia semelhante à utilizada por Daniel (2012). Para representar a gasolina, utilizou-se o 

indoleno, assim como feito por Lattimore et al. (2016). Aleiferis, Serras-Pereira e Richardson 
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(2013) definem o indoleno como uma gasolina padrão sem aditivos. Para este combustível, 

assumiu-se um valor de IAD representativo da gasolina comercial brasileira. Para o substituto 

do indoleno, o próprio Ricardo WAVE disponibiliza arquivos já configurados com suas 

propriedades físico-químicas. 

Para estimar o IAD da mistura H85, utilizou-se a metodologia proposta por Anderson et 

al. (2010). Estes autores mostram que os números de octano de misturas gasolina-etanol 

variam de forma aproximadamente linear com a concentração molar do etanol na mistura, na 

forma da Equação 5.51, na qual 𝑂𝑁  se refere ao ON da gasolina base e 𝑏𝑂𝑁 ,  se 

refere ao ON do etanol na gasolina base em função da fração molar do etanol (𝑋 ). 

 𝑂𝑁 = (1 − 𝑋 )𝑂𝑁 + (𝑋 )𝑏𝑂𝑁 ,  (5.51) 

Anderson et al. (2010) mostram que o 𝑏𝑂𝑁 ,  é essencialmente constante com o 

aumento da concentração volumétrica do etanol na gasolina, especialmente para 

concentrações acima de 20%. Para uma mesma mistura, os únicos fatores que variam na 

Equação 5.51 são o 𝑂𝑁  e o 𝑏𝑂𝑁 , , que podem adotar valores de MON ou de RON. 

Logo, manipulando-se esta equação, chega-se a uma relação para obter o IAD da mistura, o 

que é dado pela Equação 5.52. 

 𝐼𝐴𝐷 = (1 − 𝑋 )𝐼𝐴𝐷 + (𝑋 )𝐼𝐴𝐷  (5.52) 

Para se obter a concentração molar do etanol na mistura, aplica-se a Equação 5.53, na 

qual 𝐶  é a concentração volumétrica do etanol e 𝑟  é a razão de volumes molares da 

mistura, dada pela Equação 5.54 (ANDERSON et al., 2010). 

 𝑋 =
𝐶

[𝐶 + (1 − 𝐶 )𝑟 ]
 (5.53) 

 𝑟 =
𝑀𝑊 𝜌⁄

𝑀𝑊 𝜌⁄
 (5.54) 
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A partir destas relações e com os IADs dos combustíveis (Tabela 5.18), calculou-se que 

o IADs da mistura H85 é 108,9. 

Como se viu na Seção 4.1.1, o alto calor latente de vaporização do etanol é um 

importante fator de influência sobre a eficiência volumétrica do MCI, visto que parte da sua 

evaporação contribui com o aumento da densidade do ar. No Ricardo WAVE, é possível 

configurar a fração de combustível que se evapora instantaneamente quando injetado e 

contribui com o efeito de resfriamento do ar. Baseado nos resultados de estudos numéricos 

de Brown e Ladommatos (1991) sobre o processo de evaporação do metanol em um MCI de 

injeção multiponto, todas as simulações assumiram que 10% dos combustíveis são 

instantaneamente evaporados na injeção. 

Para contabilizar o efeito da evaporação de outras frações do combustível ao longo de 

todo o sistema de admissão do MCI convencional de referência, cuja necessidade é abordada 

na Seção 5.10, a cada rotação o H100 foi injetado parcialmente em forma de vapor. Os valores 

das frações injetadas como vapor são mostrados na Tabela 5.19. Apesar de diferenças nos 

combustíveis significarem diferenças nos mecanismos de evaporação, estes valores foram 

mantidos em todas as simulações realizadas, para se manter a validação do modelo numérico. 

Tabela 5.19 – Frações de combustível injetadas como vapor em todas as simulações. 

Rotação Fração de vapor 

1500 0,325 

2000 0,85 

3000 0,75 

4000 0 

 

Quanto ao ar, considera-se que ele é um gás seco formado por 21% de O2 e 79% de 

N2. Assume-se que esta é a composição inicial dos gases que ocupam todo o MCI no início 

de cada ciclo de simulação. 
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5.8 Convergência dos resultados 

Para a solução do modelo numérico proposto, o algoritmo solucionador utiliza o método 

iterativo, no qual a estabilidade da solução é importante para que os resultados convirjam. 

Também com este objetivo, deve-se estabelecer critérios de convergência para as pressões 

e velocidades de todas as células do modelo e das temperaturas de parede das células 

submetidas ao submodelo de condução. 

O algoritmo solucionador integrado do Ricardo WAVE é explícito com um passo de 

tempo variável, o que permite manter a estabilidade da solução. Para determinar o valor 

máximo do passo de tempo dt que pode ser utilizado sem prejudicar a estabilidade na solução 

de um subvolume com um comprimento de discretização fixo dx, utiliza-se a condição de 

Courant-Friedrichs-Lewy, dada pela Equação 5.55 (RICARDO SOFTWARE, 2016). O dt é 

configurado para limitar-se a um valor máximo de 1 °AV em todas as simulações. 

 𝑑𝑡 = 𝐶𝐹𝐿
𝑑𝑥

𝑐 + |𝑣|
 (5.55) 

Nesta, CFL é um multiplicador entre 0 e 1 configurado pelo usuário para reduzir o passo 

de tempo e aumentar a estabilidade (o que também leva a maior tempo de simulação), c é a 

velocidade instantânea do som e 𝑣 é a velocidade instantânea dos gases. A Tabela 5.20 

mostra os valores de CFL utilizados em cada condição de operação do MCI à carga plena. 

Tabela 5.20 – Valores de CFL utilizados nas simulações de todos os modelos nas rotações 

indicadas. 

Rotação 1500 2000 3000 4000 

CFL 0,5 0,6 0,6 0,7 

 

A duração máxima de todas as simulações realizadas neste trabalho é configurada para 

50 ciclos. No entanto, para diminuir o tempo computacional total, adota-se critérios que, 

quando atingidos, são interpretados pelo algoritmo como convergência dos resultados e a 

simulação é finalizada sem a necessidade de completar os 50 ciclos. Esta é a detecção 
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automática de convergência. Aqui, considera-se que os resultados convergem quando as 

pressões e as temperaturas de todas as células e as temperaturas das paredes das células 

submetidas ao modelo de condução apresentam uma variação fracionária menor que 0,01 

entre dois ciclos consecutivos. Considera-se que os resultados convergem quando estes 

critérios são atingidos por dois ciclos consecutivos. 

Para se comprovar que os resultados apresentam estabilidade e convergência, foram 

feitas simulações do modelo do MCI convencional calibrado e validado às rotações de 1500, 

2000, 3000 e 4000 rpm e observou-se o comportamento das pressões, velocidades e 

temperaturas de parede à medida que se aumenta o número de ciclos de simulação sem a 

detecção automática de convergência. Como exemplo representativo de todos os modelos, a 

Figura 5.12 mostra os comportamentos da pressão máxima no cilindro 1, da temperatura de 

equilíbrio do topo do pistão e da velocidade média na entrada do plenum de admissão com o 

aumento do número de ciclos máximos do modelo do MCI convencional a 4000 rpm. 

 

Figura 5.12 – Comportamento da pressão máxima no cilindro 1, da temperatura de equilíbrio 

no topo do pistão e da velocidade média ne entrada do plenum de admissão em função do 

número de ciclos da simulação a 4000 rpm à carga plena. Fonte: do autor. 

A Figura 5.12 revela que a estabilidade da solução e a convergência dos resultados são 

adequadas para a linha de base a 4000 rpm. Verificou-se que todos os outros elementos e 

modelos exibem variáveis com o mesmo comportamento, demonstrando a correta 
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configuração dos passos de tempo, comprimentos de discretização e número de ciclos. Como 

auxílio para o usuário, ao final das soluções com uso de detecção automática de 

convergência, o Ricardo WAVE exibe aqueles elementos nos quais eventualmente os critérios 

de convergência não foram atingidos. Em todas as simulações aqui relatadas os critérios de 

convergência foram atingidos em todos os elementos.  

5.9 Cálculo dos resultados de desempenho 

A partir das medições de torque, taxa de consumo mássico de ar, tempo de consumo 

de combustível, rotação do motor, temperaturas e pressões (SILVA, 2004), calculou-se 

resultados de desempenho, como potência, PMEF, consumo específico de combustível, 

eficiência volumétrica e eficiência de conversão térmica. Os cálculos dos parâmetros de 

desempenho foram realizados com base em equações estabelecidas na Seção 3.1.2.  A 

Tabela 5.21 sumariza as equações empregadas no cálculo de cada parâmetro. Destaca-se 

que estas equações foram aplicadas para se obter os resultados tanto experimentais quanto 

numéricos, buscando uniformidade na metodologia.  

Tabela 5.21 – Sumário das equações utilizadas no cálculo de parâmetros de desempenho. 

Parâmetro Equação 

Potência Equação 3.11 

Eficiência de conversão térmica Equação 3.12, assumindo 𝜂  = 1  

Consumo específico de combustível Equação 3.18 

PMEI e PMEF Equação 3.20 

Coeficiente de excesso de ar Equação 3.46 

 

Faz-se necessário também o cálculo da propagação de incertezas para os resultados 

experimentais, baseado nas incertezas das medições determinadas por Silva (2004). 

Assumindo que todos os parâmetros medidos são estatisticamente independentes, ou 

seja, as covariâncias entre cada par de variáveis são zero, a incerteza de uma função y dada 

em função das variáveis medidas 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥  é dada pela Equação 5.56, na qual 𝜎 se 

refere às incertezas (TAYLOR; KUYATT, 1994). 
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 𝜎 =
𝜕𝑦

𝜕𝑥
𝜎  (5.56)

5.10 Calibração e validação do modelo do MCI convencional à carga plena 

Segundo Ferziger e Peric (2002), a solução de modelos numéricos de problemas 

fluidodinâmicos é passível de erros de modelamento, erros de discretização e erros de 

iteração. Estes autores estabelecem que os erros de iteração são muito dependentes dos 

critérios de convergência e de como o algoritmo solucionador atinge estes critérios. 

Argumentam também que os erros de discretização são resultantes do uso de aproximações 

para os vários termos das equações de governo e das condições de contorno. São dois erros 

intimamente ligados ao código do algoritmo solucionador, que, no Ricardo WAVE, é robusto 

o suficiente para ser aplicado em diversos estudos numéricos de vários tipos de MCIs 

(BARJANEH; SAYYAADI, 2015; ELSAYED et al., 2017; HARRIS; MUIR; PONS, 2014; 

LALWANI; BAHADUR, 2013; UPPULURI et al., 2016). Além disto, os dados mostrados na 

Seção 5.8 mostram que os critérios de convergência foram bem escolhidos. 

Já para estimar erros de modelamento, é possível utilizar dados experimentais como 

base de comparação para os resultados numéricos, garantindo a validação dos resultados 

quando os erros de discretização e de iteração são suficientemente pequenos (FERZIGER; 

PERIC, 2003). Por isto, escolheu-se o MCI testado por Silva (2004) como referência de 

desempenho e emissões neste trabalho, pois tal banco de dados é rico o suficiente para 

fornecer informações sobre condições de contorno e para validar o modelo numérico. E para 

que o modelo seja validado, ressalta-se a importância de antes calibrá-lo em eficiência 

volumétrica e torque, que são parâmetros que influenciam toda a resposta do motor em 

desempenho (RICARDO SOFTWARE, 2016). 

O primeiro passo para a calibração do modelo após a implementação de todos os 

elementos e submodelos é simulá-lo para obter a condição pré-calibração e identificar 

possíveis causas de discordâncias entre os resultados experimentais e numéricos.  



203 

A Figura 5.13 mostra o resultado das simulações às rotações de 1500, 2000, 3000 e 

4000 rpm do MCI convencional operando à carga plena com o etanol hidratado H100 de 

referência, antes da calibração dos submodelos. Esta figura revela que o comportamento da 

eficiência volumétrica do MCI convencional não é seguido pelo modelo numérico e, 

consequentemente, o torque é sobrestimado nas rotações de 2000 e 3000 rpm. Sem a 

calibração, ele atinge até mesmo valores não usuais de eficiência volumétrica de motores de 

indução natural, acima de 100%. 

 

Figura 5.13 – Eficiência volumétrica e torque ao freio do modelo do MCI convencional 

operando à carga plena com H100. Fonte: do autor. 

Verificou-se que as pressões no coletor de admissão e exaustão do modelo numérico, 

nesta condição, apresentaram boa concordância com os valores experimentais (exceto a 

pressão de exaustão a 2000 rpm, que foi sobrestimada). No entanto, as temperaturas no 

coletor de admissão foram subestimadas a 1500 e 2000 rpm e sobrestimadas a 3000 e 4000 

rpm. Com isto, notou-se que o modelo numérico já estava bem calibrado em termos de perdas 

de pressão, mas não em termos de transferências de calor. Assim, propôs-se as alterações 

dos multiplicadores de transferência de calor para os valores mostrados na Tabela 5.13 da 
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Seção 5.3. Além disto, calibrou-se o modelo de convecção do cilindro durante o período de 

troca de gases com os valores da Tabela 5.16 também da Seção 5.3, buscando implementar 

o efeito do aquecimento dos gases de admissão com o aumento da rotação devido ao 

aumento da turbulência (RICARDO SOFTWARE, 2016). No entanto, após estas alterações, 

o comportamento da eficiência volumétrica do modelo numérico permaneceu inverso ao dos 

resultados experimentais. 

Durante o processo de investigação das causas deste erro de modelamento, notou-se 

que o combustível estava sendo injetado 100% na fase líquida e nenhum modelo de 

evaporação do etanol ao longo do coletor de admissão foi implementado, por falta de dados 

experimentais. De acordo com o manual do usuário do Ricardo WAVE (RICARDO 

SOFTWARE, 2016), o combustível é transportado até os cilindros na fase em que foi injetado. 

No entanto, no MCI convencional de referência a injeção de combustível líquido é feita no 

corpo de borboleta, em uma seção em formato de venturi. Devido às interações entre o 

escoamento de ar e as gotículas de combustível líquido e o filme de combustível líquido que 

se forma em superfícies sólidas, uma fração do H100 é vaporizada antes de chegar ao cilindro 

(BROWN; LADOMMATOS, 1991). Desta forma, de acordo com a Equação 3.17 e com os 

trabalhos de Erkus, Sürmen e Karamangil (2013) e Elfasakhany (2014) (discutidos na Seção 

4.2), a presença de vapor de H100 no sistema de admissão pode diminuir a pressão parcial 

do ar e levar à deterioração da eficiência volumétrica.  

Na Equação 3.17, enquanto a razão entre as massas moleculares do ar e de um 

combustível específico é constante e o fator de correção do vapor d’água é suficientemente 

pequeno, a razão entre as vazões mássicas de combustível e de ar varia com a rotação. Como 

os dados experimentais são referentes à operação com um único combustível, pode-se dizer 

então que, neste caso, o fator de diminuição da pressão parcial do ar é essencialmente uma 

função do coeficiente de excesso de ar. Com a Equação 3.17, calculou-se o fator de 

diminuição da pressão parcial do ar no coletor de admissão do MCI convencional testado por 

Silva (2004), considerando a massa molecular do H100 (Tabela 5.18) e uma correção de 

vapor d’água de 0,03 (HEYWOOD, 1988).  
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Os resultados deste cálculo são mostrados na Figura 5.14 e relacionados ao 

comportamento do coeficiente de excesso de ar para análise. Esta figura comprova a grande 

dependência entre o fator em questão e o coeficiente de excesso de ar, revelando que 

misturas mais ricas de fato causam uma maior diminuição da pressão parcial do ar. 

Relacionando a Figura 5.14 e a Figura 5.13, conclui-se que a eficiência volumétrica nos testes 

experimentais de Silva (2004) teve seu comportamento significativamente ditado pela pressão 

parcial do ar no coletor de admissão. Por exemplo, a razão 𝑝 , 𝑝⁄  atinge um mínimo de 

0,8846 a 2000 rpm, quando λ = 0,8177±0,0077 e 𝜂  = 0,8408±0,0119 também são mínimos. 

 

Figura 5.14 – Fator de diminuição da pressão parcial do ar no coletor de admissão e 

coeficiente de excesso de ar do MCI convencional de referência em função da rotação à 

carga plena. Fonte: do autor. 

Não é possível estimar ou prever por modelos numéricos a quantidade de vapor de 

combustível que se forma no coletor de admissão sem dados experimentais específicos. 

Como se vê em Brown e Ladommatos (1991), o estudo numérico deste fenômeno é altamente 

dependente de distribuições de temperatura no sistema de admissão, o que não foi um foco 

do trabalho de Silva (2004). Assim, no modelo numérico relatado aqui, a estimação da fração 

de combustível que é vaporizada no sistema de admissão partiu de uma análise qualitativa 

do fenômeno e de iterações com diferentes valores de vapor de combustível injetado 

diretamente no corpo de borboleta. 

De acordo com Aleiferis, Serras-Pereira e Richardson (2013), a temperatura de ebulição 
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do EAC é aproximadamente 78 °C, mesma temperatura que é atribuída por Costa e Sodré 

(2011) ao H100. Já a curva de destilação da gasolina comercial (RON = 95) começa a 55 ºC 

e atinge a evaporação total a 170 ºC (ALEIFERIS; SERRAS-PEREIRA; RICHARDSON, 2013). 

No entanto, estas temperaturas são determinadas em testes à pressão atmosférica. Segundo 

Hughes e Goulburn (1976), a evaporação completa da gasolina pode ocorrer a temperaturas 

menores na presença de ar, de 40 a 60 ºC, pois a pressão parcial do vapor de combustível 

também é menor que a pressão da mistura. Estes mesmos autores dizem que, devido à 

pressão da mistura no coletor de admissão ser menor que a atmosférica, a gasolina pode se 

evaporar completamente a temperaturas menores que 40-60 ºC. Conclui-se a partir destes 

fatos que a evaporação de uma quantidade considerável de H100 pode ocorrer abaixo da 

temperatura de 78 ºC. 

Entretanto, a pressão parcial e a temperatura da mistura não são os únicos fatores que 

influenciam a evaporação do combustível no sistema de admissão. Beale e Hodgetts (1970) 

sugerem que a formação de uma mistura homogênea e bem evaporada depende de uma 

intensa turbulência da mistura ar-combustível, da alta temperatura da mistura e das paredes 

do coletor de admissão, de um longo tempo de residência da mistura no coletor, de uma 

grande área do coletor molhada pelo filme de combustível, de uma baixa pressão da mistura 

e de uma boa atomização do combustível no escoamento de ar. 

A partir destes critérios, hipotetizou-se que a notável queda em eficiência volumétrica a 

2000 rpm nos dados experimentais de Silva (2004) foi causada pela combinação entre a 

temperatura da mistura (de 40 °C na média das medições realizadas no coletor de admissão), 

o tempo de permanência da mistura no trato e sua relativa alta velocidade, o que beneficia a 

turbulência e a evaporação do combustível. À medida que a rotação do motor aumenta, a 

intensidade desta turbulência também aumenta. Porém, a temperatura diminui 

consideravelmente (29,5 °C em média no coletor de admissão a 4000 rpm) e o tempo de 

permanência da mistura também diminui. Assim, a altas rotações, mesmo que a temperatura 

da mistura seja suficiente para dar início à evaporação do H100, o tempo de permanência da 

mistura é curto e a maior parte da evaporação se dá dentro do cilindro. 
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Tendo estas considerações em vista, o injetor do modelo numérico do MCI convencional 

de referência foi configurado para injetar uma parcela de combustível em forma de vapor e o 

restante em fase líquida. A cada rotação, foram testadas diversas frações de vapor de 

combustível e observados os efeitos desta parametrização sobre a eficiência volumétrica. 

Como se esperava, a eficiência volumétrica de fato diminui significativamente com o aumento 

da injeção de vapor de combustível. Os valores que permitiram a melhor calibração da 

eficiência volumétrica foram mostrados na Tabela 5.19. 

Após a calibração da eficiência volumétrica, os valores de torque ao freio do modelo 

numérico também diminuíram para um patamar que foi considerado satisfatório, dentro do 

nível de incerteza dos dados experimentais, e nenhuma calibração adicional foi necessária. 

Assim, partiu-se para a etapa de validação do desempenho e das emissões do modelo 

numérico por meio da comparação com os resultados experimentais. A Figura 5.15 compara 

os dados experimentais com os novos resultados de torque e eficiência volumétrica do modelo 

numérico calibrado.  

 

Figura 5.15 – Validação da eficiência volumétrica e do torque ao freio do modelo do MCI 

convencional operando à carga plena com H100. Fonte: do autor. 
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Na Figura 5.16, apresenta-se os valores de outros parâmetros importantes de 

desempenho do modelo numérico calibrado, comparando-os com os dados experimentais.  

 

Figura 5.16 – Validação da potência, da pressão média efetiva, do consumo específico de 

combustível e da eficiência de conversão térmica, todos ao freio, do modelo do MCI 

convencional operando à carga plena com H100. Fonte: do autor. 

Enfim, na Figura 5.17, os coeficientes de excesso de ar do modelo numérico são 

comparados aos resultados experimentais. 

Na Figura 5.15, observa-se que o torque é ligeiramente subestimado à rotação de 4000 

rpm, devido à superestimação dos efeitos de atrito dependentes da velocidade do pistão 
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nestas rotações. Desta forma, todos os resultados mostrados na Figura 5.16 refletem este 

comportamento, pois são parâmetros direta ou indiretamente calculados a partir do torque. 

Apesar disto, estes resultados refletem também a boa concordância qualitativa e quantitativa 

entre o desempenho do modelo numérico e do MCI convencional de referência. 

 

Figura 5.17 – Validação do coeficiente de excesso de ar do modelo do MCI convencional 

operando à carga plena com H100. Fonte: do autor. 

Na Figura 5.17, entende-se que o coeficiente de excesso de ar do modelo numérico é 

sobrestimado além do nível de incerteza dos dados experimentais. A média destes valores 

mostra que o parâmetro é sobrestimado em 4,37% em relação aos dados experimentais. 

Outros resultados destas simulações revelam também que a vazão mássica de ar do modelo 

numérico é sobrestimada em 4,42%, em média, na mesma base de comparação. Indica-se 

assim uma correlação entre estes erros. Isto pode ser um reflexo da diferença entre os 

cálculos de densidade feitos pelo Ricardo WAVE e por Silva (2004) para aplicar na equação 

da eficiência volumétrica (Equação 3.16). A densidade de referência do modelo numérico 

mostra um valor de 1,013 kg/m³ enquanto a densidade de referência dos dados experimentais 

é de 1,024 kg/m³. Deste modo, com uma densidade menor, a vazão mássica de ar precisa 

aumentar para que a eficiência volumétrica não caia drasticamente. Ainda assim, observou-

se que a vazão mássica de ar do modelo numérico se manteve dentro dos níveis de incerteza 

do MCI convencional de referência. Além disto, o erro no coeficiente de excesso de ar não é 
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pronunciado e não induz misturas qualitativamente incorretas. Assim, as misturas do modelo 

numérico são ricas nas rotações de 1500, 2000 e 3000 rpm e pobre a 4000 rpm. 

Considera-se que, em desempenho, o modelo numérico foi validado nas rotações de 

2000, 3000 e 4000 rpm. A operação do MCI convencional de referência a 1500 rpm apresenta 

um comportamento muito particular, com um baixo torque, resultante de uma baixa pressão 

máxima nos cilindros, que pode ter sido causada por diversos fatores. Os valores de emissões 

de CO e NO (Figura 5.18) nesta rotação confirmam estas particularidades. Para se obter o 

mesmo desempenho com o modelo numérico nesta rotação, foi necessário implementar uma 

combustão muito longa com ponto de ignição tardio (Apêndice B). Sem dados experimentais 

sobre características da combustão para confirmar esta hipótese, considera-se que o motor 

não pode ser validado a esta rotação.  

A Figura 5.18 mostra os resultados de emissões de CO, HC e NO do modelo numérico 

do MCI convencional, comparando-os com os resultados experimentais.  

A comparação dos resultados de emissões do modelo numérico com os dados 

experimentais merece cuidado, pois elas se referem a diferentes pontos de medição. 

Enquanto o modelo numérico apresenta as concentrações de HC e NO na saída do cilindro, 

Silva (2004) realiza a coleta de gases depois do duto terciário de admissão, sendo que estes 

gases ainda são resfriados em uma serpentina antes da análise de concentração. Como visto 

na Seção 3.5, isto não deve significar diferenças tão significativas no caso do NO, pois a 

formação deste composto é congelada ainda no cilindro com a diminuição da temperatura. No 

entanto, o HC ainda sofre pós-oxidação no trato de exaustão e, dependendo do caminho 

seguido por esta reação, pode gerar CO. O CO também pode ser oxidado no sistema de 

exaustão, gerando CO2 enquanto sua concentração diminui. Assim, considera-se que não se 

dispõe de dados experimentais suficientes para a validação dos resultados de emissões de 

HC. O modelo de HC, que dependeu da parametrização de perfis de propriedades físicas em 

função da temperatura próprias da gasolina, reflete indícios de erros de modelamento. 

Quanto às emissões de CO, buscou-se medi-las através de sensores numéricos em um 

ponto semelhante ao utilizado nos testes experimentais. Nas rotações validadas, os 
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resultados numéricos são qualitativamente validados frente aos resultados experimentais, 

pois em ambos os casos as emissões de CO diminuem com o aumento da diluição da mistura 

ar-combustível. No entanto, quantitativamente, há indícios de que o pequeno erro no 

coeficiente de excesso de ar do modelo leva a um grande erro nas emissões deste gás, 

especialmente para a mistura pobre a 4000 rpm. Nesta condição, o mecanismo de formação 

de CO dado pela Equação 3.57 é predominante. 

 

Figura 5.18 – Validação das emissões de CO, HC e NO do modelo do MCI convencional 

operando à carga plena com H100. Fonte: do autor. 
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Quanto às emissões de NO, observa-se erros quantitativos muito extremos para todas 

as rotações, exceto a 4000 rpm, na comparação entre os resultados numéricos e 

experimentais. Enquanto as emissões de NOx medidas por Silva (2004) mostram grande 

correlação com a PMEF e, portanto, com o torque ao freio, é possível mostrar que os 

resultados numéricos são mais pautados pela temperatura máxima da combustão e pelas 

concentrações de O e OH nos cilindros. Estas relações são mostradas na Figura 5.19, para a 

qual as frações molares de O e OH foram medidas no cilindro 1 do modelo numérico. 

 

Figura 5.19 – Emissões de NO do modelo do MCI convencional em função do produto das 

frações molares médias de O e OH no cilindro 1 e da temperatura máxima de combustão, 

operando à carga plena com H100. Fonte: do autor. 

A Figura 5.19 indica que o aumento das emissões de NO das misturas ricas (1500, 2000 

e 3000 rpm) do modelo numérico acompanha o aumento da temperatura máxima atingida 

durante a combustão, como se espera no mecanismo de formação de NO térmico. O aumento 

das emissões de NO com o aumento da temperatura no cilindro devido ao aumento da 

velocidade do motor é corroborado por outros autores (DAL BEM, 2008; MARQUES et al., 

2017; MASUM et al., 2013). No entanto, a 4000 rpm observa-se o maior aumento das 

emissões de NO ainda que, inesperadamente, a temperatura máxima da combustão nesta 

rotação seja menor que a 2000 e 3000 rpm. Por outro lado, a 4000 rpm tem-se uma mistura 
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pobre, para a qual a formação de NO devido à sobre concentração de O e OH na frente de 

chama se torna mais significativa. O aumento progressivo das emissões de NO com o 

aumento das concentrações de O e OH no cilindro indicam a grande influência do mecanismo 

prompt sobre os resultados do modelo numérico empregado. Aumentos relativamente 

pequenos das concentrações de O e OH causam aumentos significativos das emissões de 

NO, enquanto o aumento de temperatura não causa o mesmo comportamento em todas as 

rotações. O incremento nestas emissões a partir da rotação de 4000 rpm para misturas 

aproximadamente estequiométricas também é observado por Marques et al. (2017). Com 

estas evidências, considera-se que o modelo numérico das emissões de NOx é 

qualitativamente validado em todas as rotações e completamente validado à rotação de 4000 

rpm, onde se nota uma sobrestimação de apenas 7,46 ppm. 

Devido à validação obtida para o desempenho e as emissões de NOx do modelo 

numérico a 4000 rpm e à carga plena utilizando o H100, esta condição de operação e seus 

parâmetros são adotados como a referência para os resultados do presente trabalho. 

5.11 Conversão do MCI convencional para o MCICD 

Tendo validado o modelo numérico do MCI convencional e selecionado uma condição 

de operação de referência, partiu-se para a conversão deste modelo para trabalhar como um 

MCICD. Esta seção busca descrever as alterações que foram executadas neste processo, 

com auxílio da Figura 5.20, que mostra o MCICD na interface do Ricardo WAVE. 

Uma das propostas desta conversão, como afirmado na Seção 2, é não aumentar 

consideravelmente o nível de complexidade de fabricação, montagem e manutenção do 

MCICD em relação ao MCI convencional. Portanto, apenas as alterações extremamente 

necessárias ou vantajosas e pouco complexas foram aplicadas. 

No sistema de admissão, a alteração do coletor de admissão foi indispensável, visto que 

apenas dois cilindros passam a trabalhar com admissão nesta arquitetura. Por isto, a partir do 

coletor de admissão do MCI convencional de referência, eliminou-se os dois dutos primários 

interiores. Os dutos restantes alimentam os cilindros compressores 2 e 4. 
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Figura 5.20 – Modelo do MCICD no Ricardo WAVE. Fonte: do autor. 

Outra alteração proposta, devido aos benefícios que ela oferece frente a sua 

simplicidade, é a conversão para um sistema de injeção multiponto. Quatro injetores foram 

adaptados: dois nas portas de admissão e dois nas portas de transferência. Isto foi feito para 

permitir estudar os efeitos do uso de cada local de injeção sobre o desempenho e as 

emissões. Os injetores foram parametrizados em cada ciclo de simulações para trabalhar com 

um coeficiente de excesso de ar pré-determinado. 

O sistema de exaustão 4-2-1 pôde ser simplificado para um sistema 2x1, devido à 

existência de apenas dois cilindros expansores. A partir do coletor de exaustão do MCI 

convencional de referência, eliminou-se os dois dutos primários exteriores. Os dutos restantes 

servem de escape para os cilindros exaustores 1 e 3. 

As principais e mais complexas alterações se concentram no grupo mecânico agrupado 

no bloco e no cabeçote do motor. Para o modelo do MCICD, os perfis de elevação das válvulas 

de admissão e exaustão foram mantidos iguais aos utilizados para o MCI convencional, porém 

foram multiplicados por um fator de escala para modificar suas durações. As elevações da VA 

Cilindro 2 

Cilindro 1 

Cilindro 3 

Cilindro 4 
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e da VE foram mantidas iguais às originais, do MCI convencional de referência, para não 

promover alterações no perfil de coeficientes de descarga destas válvulas. Pelo mesmo 

motivo, o número de válvulas também não foi alterado. O perfil de elevação escolhido para as 

válvulas VEX e VSX foi um perfil típico de válvulas de ação rápida e baixa elevação, 

disponibilizado na própria interface do Ricardo WAVE e mostrado no Apêndice C, multiplicado 

por fatores de escala de duração e de elevação para ajuste do perfil.  

Para determinação dos tempos de válvula e de início de combustão que mais favorecem 

a eficiência de conversão térmica do MCICD, diversos valores foram testados tendo como 

referência os parâmetros dados na Seção 4.3. Nestes testes, observou-se o impacto da 

alteração dos pontos de abertura, dos tempos de permanência, dos diâmetros e das 

elevações máximas sobre a eficiência de conversão térmica do MCICD e determinou-se o 

conjunto de parâmetros que retornou os melhores resultados. Alguns destes estudos são 

mostrados na Seção 6. A faixa de valores testados e os valores definitivos escolhidos ao final 

dos testes são mostrados na Tabela 5.22. Todos os testes foram realizados com o H100, com 

λ = 1,04. Como se nota, há um cruzamento de 15° entre a VE e a VSX e não há cruzamento 

entre a VA e a VEX na configuração definitiva. 

Tabela 5.22 – Parâmetros testados no modelo numérico do MCICD. 

Parâmetro Valores testados Valores definitivos Unidade 

AVA 35 – 80 50,0 °dPMSe 

Tempo de permanência da VA 185 – 250 241  °AV 

AVE 80 – 180 100 °dPMSe 

Tempo de permanência da VE 232 – 280 270 °AV 

AVSX e AVEX 0 – 10 5,00 °aPMSe 

Tempo de permanência da VSX 
25 – 35 

25,3 °AV 

Tempo de permanência da VEX 26,9  

Elevação máxima da VSX e da VEX 2,4 – 3,6 3,60 mm 

Diâmetro da VSX e da VEX 22,8 – 32 32,0 mm 

Início da combustão 7,5 – 17,5 15,4 °dPMSe 

Volume agregado máximo 
Volume da porta de transferência 

25 – 35 28,0 cm³ 
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Inicialmente, os diâmetros e cursos dos pistões originais foram mantidos, mas as taxas 

de compressão e expansão foram aumentadas para 40, como indicado na Tabela 5.22. Assim, 

como o volume deslocado permanece inalterado, os volumes das câmaras de combustão 

diminuem e as distâncias entre os pistões no PMS e o cabeçote também diminuem. 

Os cilindros compressores foram ligados através de dutos circulares aos cilindros 

expansores, das VEX para as VSX. Durante os testes, verificou-se que o diâmetro de 20 mm 

para estas portas resulta em uma boa transferência de gases. Já o comprimento das portas 

de transferência foi determinado a partir das diretrizes estudadas na Seção 4.3, que 

determinam que o volume de cada porta deve ser pelo menos 15 vezes menor que o volume 

máximo agregado dos cilindros. No presente modelo numérico, adotou-se uma redução de 28 

vezes para este volume. Com isto, calcula-se os valores do comprimento das portas de 

transferência, dos volumes agregados e a taxa de compressão geométrica efetiva do motor. 

Também é possível definir as taxas de compressão e expansão residuais do motor. Com os 

valores definitivos da Tabela 5.22, calcula-se os valores mostrados na Tabela 5.23. Pode-se 

observar que foi obtido um MCICD com taxa de compressão geométrica efetiva maior que a 

taxa de compressão geométrica do MCI convencional de referência, mas consideravelmente 

menor que as altas taxas de compressão e expansão geométricas e com taxa de expansão 

residual maior que a taxa de compressão residual. 

Tabela 5.23 – Geometria das portas de transferência e taxas efetiva e residuais do MCICD 

inicial com os valores definitivos. 

Parâmetro Valor Unidade 

Comprimento das portas de transferência 110,8 mm 

VX 36,60 cm³ 

rc,ef 17,06 - 

rc,r 7,09 - 

re,r 10,70 - 

 

As condições iniciais nas portas de transferência são pressão de 1 bar e temperatura 

de 500 K. A condição de contorno de temperatura das paredes é de 330 K. O multiplicador da 
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transferência de calor foi configurado para 2 para refletir o efeito do escoamento dos fluidos 

de alta densidade. O multiplicador do fator de atrito foi configurado para 0, pois as perdas 

nestes dutos já são contabilizadas pelo perfil de coeficientes de descarga das VSX. 

O ciclo mecânico do MCI convencional foi alterado para trabalhar em dois tempos, como 

requerido pelo MCICD. A ordem na qual os cilindros atingem o PMS foi configurada para 1-2-

3-4, de forma que a ignição no cilindro expansor 3 ocorre 180° após a ignição no cilindro 

expansor 1. A fase de PMS foi configurada para 20 °AV. 

Uma alteração indispensável foi a conversão dos cilindros convencionais 2 e 4 em 

cilindros compressores. Para isto, bastou desligar o submodelo de combustão nestes 

cilindros, o que também faz com que o volume de controle seja formado apenas por uma zona 

de gases não-queimados. Com esta mudança, perde-se a capacidade de implementar um 

modelo de autoignição aos cilindros compressores. Os outros cilindros, 1 e 3, mantiveram o 

modelo de combustão multi-wiebe baseado em um volume de controle de duas zonas e, 

portanto, passaram a funcionar apenas como cilindros expansores. A duração da combustão 

foi reduzida significativamente para refletir a contribuição do aumento da energia cinética 

turbulenta. A duração da combustão foi parametrizada para 12 °AV, baseando-se nos 

resultados de Cameron e Sobiesiak (2015), com início da combustão a 15,5 °dPMSe. Com 

isto e com o valor da abertura e duração da VSX na Tabela 5.22, define-se que este MCICD 

possui um cruzamento de aproximadamente 20% entre a abertura da VSX e a duração da 

combustão. 

Dois MCICDs de diferentes geometrias foram propostos: (a) um de geometria inicial, 

com cursos dos pistões originais (86 mm) e taxa de compressão igual à taxa de expansão e 

(b) um com redução dos cursos dos pistões dos cilindros compressores (downsizing dos 

compressores). 

Com o MCICD de geometria inicial, como relatado anteriormente, testou-se o efeito de 

diversos parâmetros sobre o desempenho do motor, operando apenas com o H100. Os 

parâmetros testados foram variados mantendo-se os outros parâmetros constantes, com os 

valores mostrados na Tabela 5.22. Neste ponto, busca-se realizar uma análise apenas 
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qualitativa dos resultados, avaliando a influência dos parâmetros sobre o comportamento do 

desempenho do MCICD.  

Com o MCICD de geometria inicial, simulou-se também o efeito da variação do local de 

injeção sobre o desempenho e as emissões de NOx. 

Para o downsizing dos compressores, foram testados cursos de 75 a 86 mm, por meio 

do aumento da biela, ou seja, sem alteração do volume mínimo do cilindro. Também foram 

avaliados os efeitos do downsizing sobre o desempenho e as emissões de NOx do MCICD.  

Por fim, estes modelos de MCICD, com os parâmetros que resultaram em maiores 

eficiências de conversão térmica ao freio, foram simulados operando com o H100 e o H85 e 

resultados numéricos de desempenho e emissões de NO foram obtidos e comparados entre 

si e com os dados experimentais de Silva (2004) para o MCI convencional de referência. 

Todas simulações foram conduzidas à rotação de 4000 rpm e à carga plena, condição 

na qual o modelo foi completamente validado. Na seção que se segue, os resultados destas 

simulações são apresentados e discutidos. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, são apresentados os resultados de desempenho e emissões de NO do 

MCICD, que são avaliados e discutidos em relação aos dados experimentais do MCI 

convencional de referência. Em todas as figuras nas quais se faz uma varredura de resultados 

em função dos parâmetros do motor, as curvas representam ajustes polinomiais dos dados 

apresentados e os símbolos são os pontos testados. Já nas figuras com resultados em função 

do ângulo de virabrequim, as curvas são junções entre os diversos passos de simulação e os 

símbolos são apenas recursos para permitir a melhor visualização dos dados e uma boa 

distinção entre as curvas. Ou seja, os símbolos não representam os resultados obtidos em 

cada passo de simulação. 

6.1 Eventos da válvula de admissão 

A Figura 6.1 mostra os resultados de eficiências de conversão térmica indicada e ao 

freio e eficiência volumétrica do MCICD de geometria inicial em função da abertura e do tempo 

de permanência da válvula de admissão, tendo como referência o PMSe. Assim, a AVE foi 

variada de 35 a 80 °dPMSe, o que equivale à faixa de 15 a 60 °dPMSc. 

Na Figura 6.2, tem-se os resultados de PMEF e PMEI de todos os quatro cilindros 

agregados e de PMEI apenas dos compressores em função da abertura e do tempo de 

permanência da válvula de admissão do MCICD de geometria inicial. 

A Figura 6.3 mostra os resultados de consumo específico de combustível ao freio e de 

consumo de combustível em função da abertura e do tempo de permanência da válvula de 

admissão do MCICD de geometria inicial. 

A Figura 6.1, a Figura 6.2 e a Figura 6.3 revelam que o maior impacto dos parâmetros 

da válvula de admissão sobre o desempenho ocorre pela forma como este parâmetro 

influencia a eficiência volumétrica do motor e as perdas de PMEI nos cilindros compressores. 

A relação entre perfis de elevação de válvulas e o desempenho de MCIs de diversos tipos já 

é bem conhecida (ÇINAR et al., 2016; GONCA et al., 2015a; ZHANG et al., 2016) e aqui 
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apenas confirma-se como válida também para o MCICD. Desta forma, quando o tempo de 

permanência da VA é mantido constante (241 °AV) e a AVA é adiantada (Figura 6.1a), a 

eficiência volumétrica aumenta até o valor de AVA = 42,5 °dPMSe, permanece com o mesmo 

valor a AVA = 50,0 °dPMSe e depois começa a diminuir. No último ponto referido, o cilindro 

compressor se encontra ao ângulo de 30,0 °dPMSc. 

 

 

Figura 6.1 – Eficiências de conversão térmica ao freio e indicada e eficiência volumétrica do 

MCICD em função da (a) abertura e do (b) tempo de permanência da VA. H100, N = 4000 

rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

A PMEF e a PMEI do MCICD também aumentam até 42,5 e 50,0 °dPMSe (Figura 6.2a), 

com pouca variação da PMEA (diferença entre as curvas de PMEI e PMEF). Nos cilindros 

compressores (Figura 6.2a), a PMEI parasítica tem comportamento parecido com a PMEI 

positiva do motor até AVA = 50,0 °dPMSe, aumentando em proporção parecida. Após AVA = 
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65,0 °dPMSe, a PMEI do motor diminui de forma acentuada, enquanto as perdas de PMEI 

nos cilindros compressores diminuem apenas ligeiramente. 

 

 

Figura 6.2 – PMEF e PMEI dos quatro cilindros e PMEI dos compressores do MCICD em 

função da (a) abertura e do (b) tempo de permanência da VA. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. 

Fonte: do autor. 

Com o aumento de eficiência volumétrica, o consumo de combustível também aumenta, 

pois o coeficiente de excesso de ar é mantido constante (Figura 6.3a). Porém, o consumo 

específico de combustível ao freio atinge um mínimo à AVA = 42,5 °dPMSe, pois a potência 

e, portanto, o torque são máximos para este valor. Outros resultados mostram que a 

porcentagem de perdas por transferência de calor também permanece aproximadamente 

constante a um valor médio de 7,9% à medida que a AVA varia. Assim, a eficiência de 

conversão térmica atinge um valor máximo quando AVA = 42,5 °dPMSe, com uma diferença 

insignificante quando AVA = 50,0 °dPMSe. 
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Figura 6.3 – Consumo específico de combustível ao freio e consumo de combustível no 

MCICD em função da (a) abertura e do (b) tempo de permanência da VA. H100, N = 4000 

rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Em todos os resultados, nota-se que o desempenho é beneficiado quando a AVA ocorre 

mais cedo e sofre apenas pequenos decréscimos quando AVA < 42,5 °dPMSe. A partir de 

AVA = 65,0 °dPMSe, a deterioração de desempenho é acentuada, pois a VA permanece 

aberta por muito tempo enquanto o pistão do compressor se encontra em movimento em 

direção ao PMSc. A partir deste ponto, também se observa uma maior diferença entre os 

valores de ηt,b e ηt,i, o que é um resultado do fato de as perdas de PMEI nos cilindros 

compressores não diminuírem na mesma proporção em que a PMEI do motor diminui. Já a 

diminuição das eficiências quando AVA < 42,5 °dPMSe é um resultado do distanciamento 

entre a pressão no interior do cilindro e a pressão atmosférica no momento deste evento, 

como relatado por Cameron e Sobiesiak (2015). Como mostra a Figura 6.4, na qual tem-se o 
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histórico da massa de gases no cilindro compressor em função do ângulo de virabrequim, 

entre os ângulos de 40 e 100 °AV, existe evento de retorno dos gases do cilindro compressor 

para o coletor de admissão, que é mais significativo à medida que a AVA é retardada em 

relação ao ângulo de 50 °dPMSe. Quanto mais cedo ocorre a AVA, maior a pressão no cilindro 

compressor no momento da abertura e maior a quantidade de massa que retorna antes de a 

pressão neste cilindro se tornar menor que a pressão atmosférica a começar a admitir ar. 

 

Figura 6.4 – Histórico de massas no cilindro 2 (compressor) em função do ângulo de 

virabrequim a diferentes valores de AVA do MCICD. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: 

do autor. 

O retardamento da AVA com tempo de permanência constante diminui a taxa de 

compressão residual enquanto a taxa de expansão residual permanece constante. À AVA = 

50 °dPMSe e tempo de permanência de 241 °AV, a rc,r é de 7,1 e a re,r é de 10,7. Quando 

AVA = 80 °dPMSe, a rc,r diminui para 3,9 para o mesmo valor de re,r. Ou seja, a AVA tardia, 

apesar de diminuir a taxa de compressão residual enquanto a taxa de expansão residual 

permanece constante, só se traduz em ganhos de eficiência de conversão térmica quando 

também há ganhos de eficiência volumétrica. Como o desempenho do MCICD é muito 

semelhante quando a AVA adota os valores de 42,5 e 50 °dPMSe, escolheu-se a AVA mais 
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tardia como o melhor valor para beneficiar a eficiência de conversão térmica, pois ele resulta 

em uma menor taxa de compressão residual. 

Quanto à variação do tempo de permanência da VA com a AVA constante, à medida 

que ele é estendido até 241 °AV, a eficiência volumétrica aumenta continuamente e de forma 

notável (Figura 6.1b). A eficiência volumétrica do tempo de permanência mais longo testado, 

250 °AV, é ligeiramente menor do que para 241 °AV, pois a partir deste ponto os benefícios 

de longos tempos de permanência começam a ser suprimidos pelos prejuízos de FVAs muito 

tardias. Já a diminuição das perdas de PMEI (Figura 6.2b) dos cilindros compressores 

acompanha a queda da PMEI do MCICD em proporção semelhante quando o tempo de 

permanência é encurtado, motivo pelo qual a queda da eficiência de conversão térmica não 

é tão impactada por curtos tempos de permanência quanto por AVAs muito tardias. Assim, a 

PMEI e a PMEF do MCICD atingem um máximo quando o tempo de permanência é 

equivalente a 241 °AV. Com o tempo de permanência de 231 °AV, o consumo específico de 

combustível (Figura 6.3b) atinge um valor mínimo, mesmo valor que é observado para 241 

°AV. Assim, a eficiência de conversão térmica é máxima para os tempos de 231 e 241 °AV. A 

241 °AV, em comparação com a permanência de 231 °AV, existem pequenos aumentos de 

consumo de combustível e de potência em proporções muito parecidas (+0,76% e +0,77, 

respectivamente), o que explica a igualdade de valores de eficiência de conversão térmica e 

consumo específico de combustível nestas duas condições. Escolhe-se, portanto, o tempo de 

permanência de 241 °AV para melhoria da eficiência de conversão térmica, pois ele diminui a 

taxa de compressão residual do motor e aumenta a eficiência volumétrica cerca de 1,4%. 

Destaca-se que, com este valor de tempo de permanência combinado com o valor dado para 

a AVA, o processo de admissão do MCICD se aproxima de um ciclo Miller com FVA tardia. 

Há que se observar na Figura 6.3 que o consumo de combustível pelos cilindros 

compressores e pelos cilindros expansores é muito semelhante, indicando que, mesmo que 

parte do combustível permaneça na porta de transferência entre um ciclo e outro, a mesma 

quantidade de combustível injetada nas portas de admissão é disponibilizada nas entradas 

dos cilindros expansores. Esta característica é ajudada pelo fato de que as eficiências 
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volumétricas de todos os cilindros apresentam diferenças insignificantes. De acordo com os 

resultados apresentados aqui e em outras subseções, observa-se que isto ocorre porque a 

eficiência volumétrica do MCICD é impactada principalmente pela eficiência volumétrica do 

expansor, de modo que a quantidade de ar que o compressor admite, comprime e transfere 

a cada ciclo está limitada à quantidade de ar que o expansor consegue admitir a cada ciclo. 

Para mostrar como as pressões no sistema são impactadas pelos eventos da VA, na 

Figura 6.5 tem-se a relação entre os parâmetros da VA, a pressão média na porta de 

transferência entre os cilindros 2 (compressor) e 1 (expansor) e as pressões máximas 

atingidas nestes cilindros. 

 

 

Figura 6.5 – Pressão média na porta de transferência entre os cilindros 2 (compressor) e 1 

(expansor) e pressão máxima nestes cilindros do MCICD em função da (a) abertura e do (b) 

tempo de permanência da VA. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Mostra-se que, com variações nos parâmetros da VA, quanto maior a pressão máxima 
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atingida no cilindro compressor, maior a pressão média na porta de transferência. Neste caso, 

a pressão máxima no cilindro expansor também aumenta em proporção semelhante. 

Relacionando a Figura 6.5 com a Figura 6.1, a Figura 6.2 e a Figura 6.3, comprova-se o 

impacto dos eventos da VA sobre a pressão máxima no cilindro compressor, o efeito desta 

pressão sobre o a pressão máxima no expansor e o impacto disto sobre o desempenho do 

MCICD, de forma que o aumento da pressão de combustão aumenta a eficiência de 

conversão térmica quando os outros parâmetros são constantes. 

6.2 Válvulas da porta de transferência e início da combustão 

Primeiramente, notou-se uma relação direta entre o aumento dos diâmetros das válvulas 

VEX e VSX de 22,8 a 32 mm e o desempenho do MCICD. Com válvulas de 32 mm de 

diâmetro, a eficiência de conversão térmica aumenta aproximadamente 2,5% em relação às 

válvulas de 22,8 mm, enquanto o consumo específico de combustível ao freio diminui 2,6%. 

O consumo de combustível aumenta 1,6% como reflexo de um aumento de 1,7% na eficiência 

volumétrica. O diâmetro de 32 mm corresponde ao maior diâmetro possível das válvulas 

considerando que suas áreas efetivas máximas de abertura não podem ser maiores que a 

área de seção transversal da porta de transferência. 

Uma relação interessante foi notada nas pressões máximas nos cilindros com a variação 

dos diâmetros destas válvulas. O aumento do diâmetro da VEX permitiu uma purga mais 

completa das misturas comprimidas nos cilindros compressores, o que é indicado por uma 

menor massa restante neste cilindro ao final do processo de transferência de gases. Esta 

massa restante é uma mistura de ar e vapor de combustível que aumenta a pressão máxima 

no cilindro. Assim, quando o diâmetro da VEX é 32 mm, a pressão máxima no cilindro 

compressor 2 é 0,61 bar menor que aquela atingida com a VEX de 22,8 mm. Isto causa uma 

diminuição de 2 bar na pressão média da porta de transferência entre os cilindros 2 e 1, o que 

significa que a diminuição de 1,5% da pressão máxima do cilindro compressor causou uma 

redução de 6,7% na pressão média da porta de transferência. No entanto, há um aumento de 

0,73 bar (1,7%) na pressão máxima do cilindro expansor 1, devido ao aumento da massa de 
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mistura ar-combustível disponível para o processo de combustão neste cilindro. Assim, há a 

indicação de que a pressão máxima nos cilindros expansores depende muito da eficiência 

volumétrica do MCICD. E, além disto, depende de uma boa transferência de pressão entre os 

cilindros compressores e os cilindros expansores. Para comprovar esta última afirmativa, 

traça-se na Figura 6.6 o histórico de pressão nos cilindros e nas válvulas VEX e VSX para 

ambos os casos de diâmetros de válvulas. 

 

Figura 6.6 – Histórico de pressões nos cilindros 2 (compressor) e 1 (expansor) do MCICD 

com VEX e VSX de diâmetros de (a) 22,8 mm e (b) 32,0 mm. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. 

Fonte: do autor. 

Na Figura 6.6, o primeiro pico das curvas de pressão do cilindro compressor é a pressão 

máxima atingida antes da VEX se abrir e o segundo pico é referente ao PMSc. Já nas curvas 

de pressão do expansor, o primeiro pico é devido à entrada dos gases comprimidos no cilindro 

após a AVSX e o segundo pico é causado pela combustão. Como se nota, a diminuição da 

pressão máxima no cilindro compressor com o aumento do diâmetro das válvulas na porta de 

transferência é acompanhada de um aumento do primeiro pico de pressão no expansor, que 
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mais tarde se traduz em uma maior pressão de combustão. Assim, existe uma maior 

proximidade entre os valores da pressão máxima no cilindro compressor e da pressão atingida 

no expansor logo após a abertura da VEX quando a válvula possui um diâmetro de 32 mm. 

Esta é uma característica desejável, pois a pressão máxima atingida nos cilindros 

compressores deve ser transferida com o mínimo de perdas para o cilindro expansor, o que é 

um indicador da qualidade do processo de transferência dos gases e do dimensionamento do 

motor. 

Investigou-se também o aumento da elevação máxima das válvulas VEX e VSX. Para 

tal, as elevações foram variadas de forma independente uma da outra, ou seja, mantendo a 

elevação máxima da VSX constante enquanto variou-se a elevação máxima da VEX e vice-

versa. O que se notou com os resultados destas simulações foi uma situação análoga à 

observada com o aumento dos diâmetros das válvulas da porta de transferência: a eficiência 

volumétrica aumenta com aumento proporcional do consumo de combustível, a eficiência de 

conversão térmica aumenta, o consumo específico de combustível diminui, as pressões 

máximas nos compressores diminuem, as pressões médias nas portas de transferência 

diminuem e as pressões máximas nos expansores aumentam. Ou seja, o desempenho do 

MCICD é beneficiado com o aumento da elevação máxima da VEX e da VSX até o ponto em 

que a área efetiva máxima de abertura das válvulas e a área da seção transversal da porta 

de transferência sejam aproximadamente iguais. Assim, há o indício de que o maior impacto 

da geometria das válvulas da porta de transferência e de seus sistemas de atuação é exercido 

por meio da área efetiva máxima de abertura das válvulas, que deve ser aproximadamente 

igual à área da seção transversal da porta de transferência. 

A interação entre os pontos de abertura da VEX e da VSX também foi investigada. 

Assim, manteve-se a AVSX constante (-5 °dPMSe) enquanto a AVEX foi variada, ambas com 

tempos de permanência constantes. Desta forma, torna-se possível avaliar o efeito da 

defasagem entre os pontos de abertura sobre o desempenho sem a interferência da duração 

da combustão. A Figura 6.7 mostra a eficiência volumétrica e as eficiências de conversão 

térmica indicada e ao freio do MCICD com a variação da AVEX, enquanto a Figura 6.8 mostra 
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o comportamento da PMEF, da PMEI e da PMEA. 

 

Figura 6.7 - Eficiências de conversão térmica ao freio e indicada e eficiência volumétrica do 

MCICD em função da AVEX. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

 

Figura 6.8 – PMEF, PMEI e PMEA do MCICD em função da AVEX. H100, N = 4000 rpm, λ = 

1,04. Fonte: do autor. 

Como se vê na Figura 6.7, novamente se comprova uma relação entre o impacto dos 

eventos de válvula sobre a eficiência volumétrica do MCICD e, consequentemente, sobre o 

desempenho. O melhor desempenho é observado quando a AVEX se abre no mesmo 

momento em que a AVSX. Quando a AVEX se abre a -10 °dPMSe (5 °AV antes da AVSX), 

há um decréscimo de 6,4% na eficiência de conversão térmica ao freio e de 11% na eficiência 

volumétrica. Quando a AVEX se abre a 0 °dPMSe (5 °AV depois da AVSX) o desempenho é 

ainda mais prejudicado, observando-se uma queda de 13,0% na eficiência de conversão 
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térmica ao freio, porém com uma queda menor na eficiência volumétrica, de 4,4%. No entanto, 

a PMEA aumenta continuamente com o retardamento da AVEX (Figura 6.8), o que explica a 

maior queda da eficiência de conversão térmica ao freio em relação à indicada. Quando a 

AVEX é muito tardia, a potência ao freio do MCICD se torna negativa (significando que o 

trabalho que está sendo realizado sobre o motor é maior que o trabalho sendo realizado pelo 

motor, como visto na Figura 6.8), devido ao aumento de 9,9% da PMEA em relação à AVEX 

= -5 °dPMSe. Assim, a eficiência de conversão térmica ao freio também é negativa. 

Como a AVEX influencia diretamente o processo de transferência dos gases, é útil 

investigar as variáveis relacionadas a este processo. Por isto, a Figura 6.9 mostra o 

comportamento das pressões máximas nos cilindros e da pressão média nas portas de 

transferência do MCICD com a variação da AVEX. 

 

Figura 6.9 - Pressão média na porta de transferência entre os cilindros 2 (compressor) e 1 

(expansor) do MCICD e pressão máxima nestes cilindros em função da AVEX. H100, N = 

4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

O que se observa na Figura 6.9 é que, quando a AVEX ocorre antes ou ao mesmo 

instante que a AVSX, a transferência dos gases é realizada com qualidade, de forma que a 

pressão máxima no expansor consegue ser maior que a pressão máxima no compressor. 

Nestas ocasiões, quando a VSX começa a se abrir, o processo de push-pull, tão importante 

para o funcionamento do MCICD como relatado por Phillips (2012), se estabelece 

instantaneamente, de modo que o cilindro expansor começa a admitir os gases comprimidos 
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amarzenados na porta de transferência e o cilindro compressor começa a substituir esta 

massa com mais gases comprimidos, mantendo a pressão na porta de transferência quase 

constante. 

Quando a AVEX ocorre depois da AVSX, alguns fatores determinantes do mau 

desempenho se estabelecem: a taxa de compressão residual aumenta significativamente, se 

torna maior que a taxa de expansão residual quando AVEX = 0 °dPMSe e atinge um valor tão 

alto quanto 17,0 quando AVEX = 10 °dPMSe; como reflexo do aumento da taxa de 

compressão residual, há um aumento notável da pressão máxima no cilindro compressor 

(Figura 6.9); o aumento da pressão máxima no cilindro compressor aumenta a PMEA; a 

quantidade de massa no cilindro expansor diminui como reflexo da diminuição da eficiência 

volumétrica, pois a transferência de massas é prejudicada pelo período de ausência de push-

pull; a transferência das pressões também é prejudicada, de forma que a pressão máxima no 

expansor se torna menor que a pressão máxima no compressor; uma grande quantidade de 

gases comprimidos retornam da porta de transferência para o cilindro compressor próximo do 

FVEX, devido ao fato de que a VSX começa a se fechar antes da VEX. 

Analisando-se a Figura 6.7 e a Figura 6.9, nota-se novamente a relação entre a 

eficiência volumétrica e a pressão máxima no cilindro expansor. 

Tendo estabelecido que a AVEX e a AVSX devem ocorrer ao mesmo instante, é 

necessário avaliar a importante interação entre o tempo de permanência da VSX e a duração 

da combustão, ou seja, do cruzamento entre estes eventos. Por isto, diversos pontos de início 

da combustão (IDC) foram simulados sob a variação da AVSX (com um cruzamento fixo de 

15 °AV entre os tempos de permanência da VE e da VSX), resultando em determinado 

cruzamento da VSX com a combustão. O efeito disto sobre a eficiência de conversão térmica 

ao freio é mostrado na Figura 6.10, na qual o cruzamento é apresentado como uma 

porcentagem da duração total da combustão. 

O comportamento das curvas na Figura 6.10 mostra que, para cada valor de início da 

combustão, existe um valor de cruzamento que maximiza a eficiência de conversão térmica. 

O aumento do cruzamento está associado a uma variação da AVSX de 10 a 0 °aPMSe. Como 
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o AVSX foi sempre variado dentro desta faixa, quanto mais avançado o IDC, maior o 

cruzamento à AVSX = 10 °dPMSe. 

 

Figura 6.10 – Eficiência de conversão térmica ao freio em função do cruzamento entre o 

tempo de permanência da VSX e a duração da combustão, para diversos valores de início 

da combustão no MCICD. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Portanto, o que se nota é que, para todos os IDCs, a eficiência de conversão térmica ao 

freio convergiu para um valor máximo a cruzamentos próximos de 20%, exceto para o IDC = 

7,48 °dPMSe, cujo cruzamento mínimo simulado foi de 33%. Porém, observando-se a curva 

de ajuste para este valor de IDC, indica-se que a eficiência de conversão térmica também 

atinge um valor máximo próximo do cruzamento de 20%. Este cruzamento é superior ao valor 

de 15% recomendado por Branyon e Eubanks (2005), cujo MCICD possui um diâmetro de 

pistão expansor de 101,6 mm. 

O avanço do IDC para aumentar a eficiência de conversão térmica ao freio só é efetivo 

até 15,5 °dPMSe, quando se atinge a maior eficiência de conversão térmica ao freio entre 

todos os casos exibidos na Figura 6.10. Isto porque o adiantamento da AVSX neste caso está 

causando um adiantamento idêntico da AVEX e, assim, o processo de transferência de 

massas e pressões é impactado. Exibe-se, então, na Figura 6.11, o comportamento das 
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pressões no sistema com o aumento do cruzamento tanto por meio do retardamento da AVSX 

com um IDC constante, quanto por meio do avanço do IDC com uma AVSX constante. 

 

 

Figura 6.11 - Pressão média na porta de transferência entre os cilindros 2 (compressor) e 1 

(expansor) do MCICD e pressão máxima nestes cilindros em função do cruzamento 

variando (a) a AVSX e (b) o IDC. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Na Figura 6.11a é possível observar que o aumento do cruzamento por meio do 

retardamento da AVSX se correlaciona a um aumento progressivo da pressão máxima no 

cilindro de expansão até AVSX = 2,5 °aPMSe. No entanto, este aumento deve ser uma causa 

do aumento da eficiência volumétrica com o retardamento da AVSX, sendo que este 

comportamento já foi observado em outros resultados. O aumento na pressão máxima do 

cilindro expansor não se traduz em ganhos de eficiência de conversão térmica acima da AVSX 
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de 5 °dPMSe, pois o cruzamento ultrapassa o dobro do valor recomendado de 15% 

(BRANYON; EUBANKS, 2005), o que se combina com a diminuição da taxa de expansão 

residual e aumento da taxa de compressão residual para deteriorar o desempenho do motor. 

Com o cruzamento mais extenso, a pressão máxima no cilindro expansor volta a diminuir 

ligeiramente, mesmo com o contínuo aumento da eficiência volumétrica. Isto provavelmente 

é uma causa do retorno de ondas de pressão para a porta de transferência.  

Quando a AVSX ocorre antes de 5 °aPMSe, como mostra a Figura 6.12, a pressão 

máxima no cilindro compressor é atingida no PMSc, o que resulta em uma transferência pobre 

de pressões e massas entre os cilindros. Quando AVSX = AVEX = 10 °aPMSe, cerca de 44% 

da massa de gases admitida no compressor permanece neste cilindro quando a VEX se fecha. 

O pistão, se movimentando em direção ao PMSc, continua comprimindo estes gases, que 

posteriormente são expandidos no próprio compressor gerando um trabalho insignificante 

comparado ao trabalho que esta massa poderia gerar se fosse transferida para o cilindro 

expansor. Além disto, a pressão no cilindro expansor quando a VEX se abre muito cedo é tão 

baixa que há retorno dos gases da porta de transferência para o compressor. 

A Figura 6.12 também mostra a alta pressão que é atingida no cilindro compressor 

quando AVSX = 0 °dPMSe. Porém, analisando-se a Figura 6.11a, percebe-se que esta 

pressão fica retida apenas no cilindro compressor e não é transferida à jusante. Assim, a PMEI 

negativa dos cilindros compressores aumenta em 17% em relação à AVSX de 5 °aPMSe, 

enquanto a PMEF diminui 4,6%. 

A maior diferença entre as pressões máximas dos cilindros expansor e compressor é 

observada para a AVSX = 5 °dPMSe, quando o cruzamento é cerca de 20%. Isto indica a boa 

transferência de pressões nesta condição, ainda que a transferência de massa seja inferior à 

que se consegue à AVSX = 0 °dPMSe. Tem-se, então, um equilíbrio entre os eventos de 

transferência de massa e de transferência de pressão, resultando em melhor desempenho. 

Na Figura 6.11b, observa-se que a transferência de pressões entre o compressor e o 

expansor é melhor quando IDC ocorre a 10,0 ou a 12,5 °dPMSe com a AVSX constante, pois 

maiores pressões são atingidas no expansor enquanto a pressão máxima no compressor é 
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relativamente menor. No entanto, o cruzamento entre a duração da combustão e o tempo de 

permanência da VSX é muito extremo nestas condições e há retorno de ondas de pressão da 

combustão para a porta de transferência. 

 

Figura 6.12 – Histórico de pressões no cilindro 2 (compressor) para diferentes valores de 

AVSX. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

O evento de retorno de pressões para a porta de transferência é mostrado na Figura 

6.13 por meio da comparação entre os resultados de diferencial de pressão através da VSX 

para as condições de IDC muito avançado e IDC no ponto ótimo, na qual se observa um 

retorno de pressão próximo do PMSc quando IDC = 7,48 °dPMSe que não existe quando IDC 

= 15,5 °dPMSe. Isto explica o comportamento das curvas na Figura 6.10, pois à medida que 

o IDC é retardado, menor é o efeito de retorno, significando que as pressões de combustão 

são retidas no expansor para participar do processo de expansão, melhorando o desempenho 

em eficiência de conversão térmica. 

Como visto anteriormente, quando IDC = 15,5 °dPMSe, já não ocorre o retorno de 
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pressões de combustão para a porta de transferência. Desta forma, qualquer retardamento 

do IDC a partir deste ponto resulta na diminuição da pressão máxima de combustão e, 

consequentemente, diminuição da eficiência de conversão térmica do MCICD. 

 

 

Figura 6.13 – Histórico de diferencial de pressão através da VSX do cilindro 1 (expansor) do 

MCICD para dois casos de IDC. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Outros resultados mostram também que as eficiências volumétricas são menores 

quanto mais se aumenta o cruzamento por meio do avanço do IDC (menor eficiência nas 

transferências de massa). Mas como a Figura 6.11b não trata da variação de eventos de 

válvula, não foi observada correlação entre o aumento da eficiência volumétrica e o aumento 

da pressão máxima no cilindro expansor. 

6.3 Eventos da válvula de exaustão 

Em relação aos eventos da válvula de exaustão, os resultados das simulações 

mostraram que os fatores mais importantes que impactam o desempenho do MCICD são a 
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taxa de compressão residual e o cruzamento entre a VE e a VSX. Para entender estas 

correlações, na Figura 6.14 tem-se o comportamento das eficiências do MCICD com variação 

da AVE, enquanto se mantém um tempo de permanência constante de 270 °AV. Indica-se 

também o valor do cruzamento entre a VE e a VSX para cada ponto de AVE simulado. 

 

Figura 6.14 – Eficiências de conversão térmica ao freio e indicada e eficiência volumétrica 

do MCICD em função da AVE, com indicação do valor do cruzamento entre a VE e VSX. 

H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

A Figura 6.15 revela a PMEF e a PMEI do MCICD e a PMEI dos compressores em 

função da AVE. 

 

Figura 6.15 – PMEF e PMEI dos quatro cilindros e PMEI dos compressores do MCICD em 

função da AVE. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

A Figura 6.16 relaciona o consumo específico de combustível, o consumo de 
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combustível e a AVE do MCICD. 

 

Figura 6.16 – Consumo específico de combustível ao freio e consumo de combustível no 

MCICD em função da AVE. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Já a Figura 6.17 mostra o comportamento das pressões de interesse no sistema com a 

variação da AVE no MCICD. 

 

Figura 6.17 – Pressão média na porta de transferência entre os cilindros 2 (compressor) e 1 

(expansor) do MCICD e pressão máxima nestes cilindros em função da AVE. H100, N  = 

4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

As eficiências de conversão térmica indicada e ao freio são máximas quando a AVE 

ocorre a 100 °dPMSe, com um cruzamento de 15 °AV entre a VE e a VSX. Neste ponto, a 

pressão no cilindro expansor, a PMEF e a PMEI atingem valores máximos enquanto o 

consumo de combustível aumenta 4,1%, resultando no menor valor de consumo específico 
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de combustível ao freio. Já a eficiência volumétrica mostra um valor máximo para a AVE mais 

tardia, a 130 °dPMSe, quando o cruzamento corresponde a todo o tempo de permanência da 

VSX. No entanto, o cálculo da eficiência volumétrica é feito com base na massa de ar que 

atravessa a VA e a VSX e não considera a massa que deixa os cilindros expansores entre os 

pontos de AVSX e FVE. Para analisar este efeito, a Figura 6.18 mostra o histórico de diferença 

de pressão através da VE do cilindro expansor para dois casos de AVE, que correspondem 

aos casos de maior (AVE = 100 °dPMSe com cruzamento de 15 °AV) e menor (AVE = 130 

°dPMSe com cruzamento de 25,3 °AV) eficiência de conversão térmica ao freio. 

 

Figura 6.18 – Histórico de diferencial de pressão através da VE do cilindro 1 (expansor) do 

MCICD para dois casos de AVE. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Na Figura 6.18, são identificados vales de diferenciais de pressão que têm início no 

momento em que o pistão do expansor atinge o PMSe e terminam nos respectivos FVEs (10 

°dPMSe para a AVE mais adiantada e 38,3 °dPMSe para a AVE mais tardia). Para a AVE de 

100 °dPMSe, o diferencial mais negativo ocorre aproximadamente no ponto de maior elevação 

da VSX (aproximadamente 7,8 °dPMSe), indicando que a mistura ar-combustível entrando 
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através da VSX escapa diretamente pela VE durante um curto período devido ao aumento de 

pressão dentro do cilindro expansor. 

Para a AVE = 130 °dPMSe, são notados dois vales: um que ocorre depois do ponto de 

maior elevação da VSX e outro que tem início no PMSc e atinge valores mais negativos entre 

30 e 35 °dPMSe. Estes vales exibem correlação com o histórico de pressão dentro do cilindro 

expansor, de modo que o primeiro vale indica o escape de ar-combustível da VSX para a VE 

durante todo o tempo de permanência da VSX enquanto a pressão no cilindro aumenta com 

a transferência de gases. Já o segundo vale, que atinge os valores mais negativos entre todas 

as situações analisadas, indica que os gases de combustão escapam pela VE algum tempo 

depois de começarem a se expandir com o início da combustão. Já o pico que surge entre os 

dois vales desta curva é reflexo da expansão dos gases que ocorre quando o pistão do 

expansor está se movimentando em direção ao PMIe quando o processo de transferência de 

gases já teve fim. 

Uma análise da composição dos gases em termos do histórico de fração mássica dos 

gases que atravessam uma das portas de exaustão do MCICD durante a condição de AVE = 

130 °dPMSe com cruzamento de 25,3 °AV é realizada com base na Figura 6.19.  

Já a Figura 6.20 mostra os mesmos resultados para a condição de AVE = 100 °dPMSe 

com um cruzamento de 15 °AV. 

Os seguintes fatores são observados na Figura 6.19: entre a AVE e a AVSX (-5 

°dPMSe), a exaustão dos gases é dominada por gases de combustão, que compõem quase 

100% da fração mássica nas portas de exaustão; após a AVSX, a fração mássica de gases 

de combustão começa a diminuir e se torna menor que as frações mássicas de ar e vapor de 

combustível após 15 °dPMSe, confirmando que os gases escapam das portas de 

transferência para as portas de exaustão; ao fim do processo de transferência de gases e 

após o início da combustão, os gases de combustão voltam a escapar pela VE em 

concentração maior que o vapor de combustível, porém em concentração significativamente 

menor que o ar não-queimado; após o FVSX, as concentrações se estabilizam até a AVE. 

Estes fatores revelam que uma quantidade notável de ar e combustível não-queimados 
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escapa do sistema antes de participar do processo de combustão, diminuindo 

significativamente a eficiência de conversão térmica e aumentando muito o consumo de 

combustível. Além disto, gases de combustão escapam do processo de expansão devido a 

um cruzamento entre o tempo de permanência da VE e a duração da combustão. 

 

Figura 6.19 – Histórico da composição dos gases de exaustão em termos de frações 

mássicas na porta de exaustão do cilindro 1 (expansor). AVE = 130 °dPMSe, H100, N = 

4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

O cruzamento entre a VE e a duração da combustão começa a existir já a partir de AVE 

= 110 °dPMSe. Ademais, quanto mais retardada a AVE, maior sua elevação durante o tempo 

de permanência da VSX e maior o cruzamento entre o tempo de permanência da VE e a 

duração da combustão. Estes fatores explicam porque o desempenho é mais prejudicado para 

a AVE = 130 °dPMSe em relação à AVE = 120 °dPMSe. 

Já os resultados de histórico de fração mássica na porta de exaustão do cilindro 1 

(expansor) para a AVE = 100 °dPMSe (Figura 6.20) mostram que as concentrações de gases 

de combustão são significativamente maiores que as concentrações de ar e vapor de 
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combustível durante todo o ciclo do MCICD. Após a AVSX, há um aumento da concentração 

de ar e um pequeno aumento da concentração de combustível que revelam o escape de uma 

pequena fração de ar-combustível da porta de transferência para a porta de exaustão. No 

entanto, esta baixa vazão de fluidos sob alta pressão ajuda na purga dos gases de exaustão, 

fazendo com que a massa de gases restantes no cilindro ao final do processo de exaustão 

seja menor em relação à condição de AVE = 90 °dPMSe sem cruzamento, sem prejudicar a 

transferência de massa entre cilindros. Quanto maior o cruzamento, menor a massa restante 

nos cilindros expansores ao final do processo de exaustão, porém menor também é 

quantidade de massa que permanece nestes cilindros para participar do processo de 

combustão, o que prejudica todo o desempenho do MCICD. Mas a 15 °AV de cruzamento, a 

massa restante no expansor não é significativamente menor em comparação à operação sem 

cruzamento, não prejudicando tanto a combustão. Além disto, como o FVE ocorre depois do 

PMSe, evita-se a recompressão da massa de gases residuais, que tem o potencial de 

consumir trabalho. Quando não há cruzamento, uma massa maior de gases residuais 

permanece no cilindro expansor ao final da exaustão e o FVE ocorre antes do PMSe. Então, 

estes gases são recomprimidos, consumindo trabalho, como também foi observado por 

Phillips et al. (2011). 

 

Figura 6.20 – Histórico da composição dos gases de exaustão em termos de frações 

mássicas na porta de exaustão do cilindro 1 (expansor). AVE = 100 °dPMSe, H100, N = 

4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 
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O outro fator que justifica o melhor desempenho do motor quando AVE = 100 °dPMSe 

é sua taxa de expansão residual que aumenta ao mesmo tempo que são observados os 

efeitos benéficos de um pequeno cruzamento de válvulas. Com este valor de AVE, a taxa de 

expansão residual do MCICD é de 10,7, enquanto quando AVE = 90 °dPMSe a taxa de 

expansão residual diminui para 9,4. Com uma maior pressão no cilindro expansor (Figura 

6.17) e maior expansão dos gases, mais trabalho é gerado sem um aumento significativo do 

consumo de combustível (Figura 6.16) e da PMEI negativa nos cilindros compressores (Figura 

6.15), naturalmente aumentando a eficiência de conversão térmica em 2,8% (Figura 6.14). 

Desta forma, as recomendações de Phillips et al. (2011) para que a FVE ocorra antes 

da AVSX não se confirmaram do ponto de vista de desempenho do motor. Porém, deve-se 

considerar que o coletor de escape deve ser dimensionado para suportar mecanicamente o 

escape dos gases a alta pressão. 

Quando a AVE foi variada de 80 a 180 °dPMSe com o valor fixo de 10 °AV de 

cruzamento entre a VE e a VSX, a λ = 1,04, notou-se outro fator de influência principal. A 

eficiência volumétrica do MCICD aumenta em mais de 2 pontos percentuais para o valor de 

abertura mais retardado, devido à diminuição da massa de gases residuais restantes nos 

cilindros expansores. As pressões máximas nos cilindros expansores aumentam à medida 

que a AVE é retardada, enquanto as pressões máximas nos cilindros compressores 

diminuem, ambas de forma sutil. O consumo de combustível aumenta ligeiramente como 

reflexo do aumento da eficiência volumétrica. No entanto, observou-se que o desempenho do 

motor em termos de PMEF aumenta apenas até AVE = 100 °dPMSe, quando atinge-se um 

valor máximo. Depois, há uma queda deste parâmetro, que diminui 8,1% à AVE = 180 °dPMSe 

em relação ao valor máximo. A eficiência de conversão térmica ao freio também é máxima 

quando a PMEF é máxima e, neste mesmo ponto, o consumo específico de combustível ao 

freio é mínimo. Notou-se que, com esta variação da AVE, a temperatura dos gases queimados 

é menor depois da combustão à medida que a AVE é adiantada. Desta forma, o calor 

específico à pressão constante dos gases diminui, aumentando o coeficiente de expansão 

adiabática durante a expansão e, assim, há a tendência de se aumentar a eficiência de 
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conversão térmica (HEYWOOD, 1988). Após AVE = 100 °dPMSe, a  diminuição do coeficiente 

de expansão adiabática parece se sobrepor ao aumento da taxa de expansão residual e, 

assim, a eficiência de conversão térmica é reduzida. 

6.4 Local de injeção 

Como já visto na Figura 5.20, o modelo do MCICD conta com um injetor posicionado 

em cada porta de admissão e um em cada porta de transferência. Desta forma, duas 

simulações foram feitas com o MCICD inicial em termos de ponto de injeção: uma com a 

injeção nas portas de admissão e outra com a injeção nas portas de transferência. Ambas as 

simulações foram realizadas com λ = 1,04. 

Os resultados mostram que o desempenho é significativamente superior em todos os 

parâmetros quando a injeção é realizada nas portas de admissão. Todos os valores 

percentuais relatados a seguir são para a injeção nas portas de admissão em relação à injeção 

nas portas de transferência.  

O efeito de resfriamento evaporativo do etanol se mostrou indispensável para diminuir 

a temperatura do ar na admissão e aprimorar a eficiência volumétrica, que aumenta em 10%. 

Como foi mostrado em todos os resultados expostos até aqui, o MCICD é um motor de relativa 

baixa eficiência volumétrica. Também foi mostrado que a melhoria da eficiência volumétrica 

por meio de parâmetros que melhoram o processo de admissão beneficia o desempenho do 

MCICD (Seção 6.1).  

Com a menor temperatura dos gases na admissão, a temperatura máxima nos cilindros 

compressores também é diminuída de forma notável em 29% e se mantém consideravelmente 

menor durante todo o ciclo mecânico. Além disto, a maior parte do combustível injetado nas 

portas de admissão sofre evaporação no cilindro compressor durante o processo de 

compressão, levando ao resfriamento do ar e fazendo com que sua temperatura não aumente 

tão significativamente enquanto sua pressão aumenta. Para se analisar o efeito desta 

diminuição de temperatura sobre o processo de compressão, a Figura 6.21 mostra o histórico 
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de coeficientes de expansão adiabática em um dos cilindros compressores para ambos os 

locais de injeção diferentes. 

 

Figura 6.21 – Histórico de coeficientes de expansão adiabática no cilindro 2 (compressor) do 

MCICD. H100, N = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Como destacado na Seção 3.1.2.2, a compressão isotérmica é a que exige a menor 

quantidade de trabalho no caminho do processo de compressão entre duas pressões fixas. A 

compressão isotérmica se estabelece quando o coeficiente de expansão adiabática se iguala 

ao valor de 1,00. Portanto, quanto mais próximo deste valor, mais próximo da condição 

isotérmica o processo de compressão se encontra e, portanto, maior sua eficiência de 

conversão térmica. Como se nota na Figura 6.21, o resfriamento evaporativo que ocorre na 

porta de admissão quando a injeção é realizada neste local é responsável por diminuir o 

coeficiente de expansão adiabática da mistura de ar-combustível admitida. Já o resfriamento 

evaporativo que ocorre durante a compressão é responsável por manter o menor valor deste 

coeficiente ao longo deste estágio. Este é um dos fatores determinantes dos aumentos de 15 

e 31% nas eficiências de conversão térmica indicada e ao freio, respectivamente.  
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Como resultado destes efeitos de diminuição da temperatura, a pressão máxima do 

cilindro compressor diminui em 12%. Por outro lado, a maior eficiência volumétrica do motor 

faz com que a massa que chega nos cilindros expansores seja 9,8% maior, aumentando a 

pressão máxima nestes cilindros em 8,9%. Desta forma, há aumentos de 28% na PMEI e de 

45% na PMEF do MCICD, enquanto se observa uma diminuição de 16% na PMEI negativa 

dos cilindros compressores. A PMEA, que, segundo seu submodelo, não é tão influenciada 

pelas pressões máximas quanto pelas velocidades dos pistões, diminui apenas 0,4%. 

Em termos de desempenho de consumo de combustível, há um aumento de 11% na 

vazão de combustível através do MCICD, porém que é acompanhado por uma diminuição de 

24% no consumo específico de combustível ao freio, devido ao aumento da PMEF. 

Em termos de emissões, a concentração de NOx apresenta uma diminuição de 6,8% 

como consequência de diminuições de 0,83% na temperatura máxima atingida nos cilindros 

expansores e de 22% no produto das concentrações molares médias de O e OH dentro destes 

cilindros. 

A economia de trabalho de compressão com a injeção direta de água nos cilindros 

compressores durante o estágio de compressão de MCICDs já foi comprovada por Coney, 

Linnemann e Abdallah (2004), que observaram diminuições de até 28% para uma razão de 

pressão de 25. Por isto, este conceito também foi utilizado por Dong, Morgan e Heikal (2016, 

2015) com foco no aumento de eficiência de conversão térmica de MCICDs a diesel mineral. 

No entanto, o presente trabalho representa o primeiro esforço em se diminuir o trabalho de 

compressão em MCICDs por meio da injeção de um combustível de alto calor latente de 

vaporização nas portas de admissão. 

6.5 Downsizing dos cilindros compressores 

Como mostra a Tabela 5.22, para o downsizing dos compressores, o curso do pistão 

destes cilindros foi variado de 86 a 75 mm, por meio do aumento da biela, mas mantendo um 

volume mínimo da câmara de combustão constante. Desta forma, permitiu-se diminuir a taxa 

de compressão geométrica à medida que o curso foi diminuído, mantendo a taxa de expansão 
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geométrica constante. Sendo assim, a Figura 6.22 mostra os resultados de eficiências do 

MCICD em função da taxa de compressão geométrica resultante do processo de downsizing 

dos compressores. 

 

Figura 6.22 – Eficiências de conversão térmica ao freio e indicada e eficiência volumétrica 

do MCICD em função da taxa de compressão geométrica resultante do downsizing. H100, N 

= 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Na Figura 6.23, tem-se os resultados de PMEF e PMEI do MCICD e PMEI dos cilindros 

compressores em função da taxa de compressão geométrica. 

 

Figura 6.23 – PMEF e PMEI dos quatro cilindros e PMEI dos compressores do MCICD em 

função da taxa de compressão geométrica resultante do downsizing. H100, N = 4000 rpm, λ 

= 1,04. Fonte: do autor. 

A Figura 6.24 exibe resultados de consumo específico de combustível e consumo de 
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combustível no MCICD em função da taxa de compressão geométrica. 

 

Figura 6.24 – Consumo específico de combustível ao freio e consumo de combustível no 

MCICD em função da taxa de compressão geométrica resultante do downsizing. H100, N = 

4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

A Figura 6.25 mostra a variação das pressões de interesse do sistema com a taxa de 

compressão geométrica do MCICD. 

 

Figura 6.25 – Pressão média na porta de transferência entre os cilindros 2 (compressor) e 1 

(expansor) do MCICD e pressão máxima nestes cilindros em função da taxa de compressão 

geométrica. H100, N  = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

As figuras acima mostram que o desempenho do motor piora em alguns aspectos com 

o downsizing progressivo. A eficiência volumétrica diminui continuamente, exibindo uma 

queda total de 4,4% em relação à geometria inicial. A PMEF e a PMEI inicialmente aumentam 
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até a taxa de compressão geométrica de 38, referente a um curso de 82 mm, mas de forma 

insignificativa. Depois disto, estes valores começam a diminuir, até que a PMEF e a PMEI se 

tornam respectivamente 1,3 e 2,7% menores em comparação com a geometria inicial. A 

pressão máxima no cilindro expansor diminui sucessiva e significativamente, num total de 

13% em relação à geometria inicial. Assim, os resultados da Figura 6.23 e da Figura 6.25 

indicam que há uma queda contínua da potência e do torque do motor. Outros resultados 

mostram que, de fato, há uma diminuição contínua da potência e do torque, a um total de 

7,6% e 8,2%, respectivamente, em relação à geometria inicial. 

No entanto, a diminuição gradativa do curso do pistão e da taxa de compressão 

geométrica acabam resultando em ganhos em outros parâmetros de desempenho. A 

eficiência de conversão térmica ao freio aumenta continuamente, em 3,3% em relação à 

geometria inicial. A diminuição do curso do pistão leva a uma diminuição da velocidade deste 

elemento a uma rotação constante, o que causa uma diminuição significativa da PMEA do 

MCICD de 6,2% em relação à geometria inicial. Já a PMEI negativa dos cilindros 

compressores reduz 3,6% com a menor taxa de compressão geométrica em relação a esta 

mesma referência. Assim, a eficiência de conversão térmica ao freio é mais beneficiada que 

a indicada.  

Uma causa importante dos aumentos de eficiências de conversão térmica com o 

downsizing é a diminuição significativa do consumo de combustível no MCICD, observado na 

Figura 6.24. A diminuição do volume dos compressores diminui a eficiência volumétrica do 

MCICD, pois a vazão de ar fica limitada ao menor volume. Assim, naturalmente há uma queda 

do consumo de combustível para um coeficiente de excesso de ar e uma carga constantes. A 

queda observada com o downsizing mais extremo, ou seja, com o menor valor de taxa de 

compressão geométrica simulada, foi de 11% em relação à geometria inicial. Por outro lado, 

o desempenho do motor em torque e potência também caem nestas mesmas condições, 

como já foi analisado anteriormente. No entanto, os comportamentos do consumo específico 

de combustível e da eficiência de conversão térmica claramente acompanham a diminuição 

do consumo de combustível e são menos influenciados pela diminuição de potência. 
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Considerando o volume deslocado total do MCICD como a soma dos volumes deslocados 

unitários de cada cilindro, é possível relacionar a densidade de potência do motor com o efeito 

de diminuição da taxa de compressão geométrica do downsizing, como se vê na Figura 6.26.  

 

Figura 6.26 – Densidade de potência do MCICD em função da taxa de compressão 

geométrica resultante do downsizing. H100, N  = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Com esta relação, percebe-se que, ainda que a potência do MCICD diminua 

continuamente com a diminuição do curso do pistão, a densidade de potência aumenta 0,86% 

até atingir um máximo à taxa de compressão geométrica de 38, referente ao curso de 82 mm. 

Com um maior downsizing do motor além deste valor, a densidade de potência começa a cair 

continuamente, até atingir uma diminuição de 1,3% em relação à geometria inicial. Ou seja, a 

densidade de potência não varia significativamente. Observa-se, ainda, uma correlação entre 

os ajustes das curvas de densidade de potência e de consumo específico de combustível ao 

freio (Figura 6.24), de forma que suas inflexões ocorrem nos mesmos pontos: quando a 

tendência da densidade de potência é aumentar, a tendência do consumo específico de 

combustível ao freio é diminuir; quando a tendência da densidade de potência é diminuir, a 

tendência do consumo específico de combustível ao freio é aumentar. A mesma correlação 

existe entre os ajustes das curvas de PMEF e PMEI (Figura 6.23) e de densidade de potência. 

Com uma notável diminuição do consumo de combustível e pouca variação da densidade de 

potência, gera-se uma redução de 3,2% no consumo específico de combustível ao freio à 

menor taxa de compressão geométrica em relação à geometria inicial, o que se traduz no 
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ganho de eficiência de conversão térmica ao freio já citado anteriormente. 

Outra importante contribuição do método de downsizing dos compressores do MCICD 

é a redução da taxa de compressão residual. A taxa de compressão residual do MCICD de 

geometria inicial é de 7,09. Quando o curso do pistão é diminuído para 75 mm, este parâmetro 

diminui para 6,84, resultando em uma maior sobre-expansão dos gases no expansor e em 

maiores eficiências de conversão térmica indicada e ao freio. 

Observou-se também que menores cursos do pistão causam temperaturas máximas 

ligeiramente menores nos cilindros compressores. Quando se utiliza o curso de 75 mm, a 

temperatura máxima nos cilindros compressores é reduzida em 2,7% em relação ao curso de 

86 mm. Desta forma, reduz-se a tendência à autoignição nos compressores, diminui-se o 

trabalho realizado nestes cilindros e diminui-se as temperaturas nos cilindros expansores, 

reduzindo as emissões de NO em 3,5%. 

O volume deslocado pelos cilindros compressores com o curso de 75 mm representa 

87% do volume dos cilindros expansores com cursos originais, que se encontra dentro da 

faixa de downsizing estabelecida entre os estudos de Branyon, Hoag e Scuderi (2014) e 

Phillips et al. (2011) (Seção 4.3.1). Porém, ao contrário do trabalho de Branyon, Hoag e 

Scuderi (2014), as melhorias na eficiência de conversão térmica ao freio não foram maiores 

para o valor de curso que resultou em maior PMEF e a eficiência volumétrica do motor não 

aumentou continuamente com o downsizing. No entanto, como o trabalho referido trata de um 

MCICD com turbocompressor, comportamentos tão diferentes são esperados. 

6.6 Comparações entre combustíveis e motores 

O método de downsizing apresentou vantagens importantes em termos de eficiência de 

conversão térmica e consumo de combustível, portanto o MCICD com curso de 75 mm foi 

escolhido como a geometria a ser comparada com o MCI convencional. Esta também foi a 

geometria submetida a simulações com o H85. 

Primeiramente, faz-se uma comparação entre o MCICD operando com H100 ou H85 e 

o MCI convencional operando com H100. Os resultados de desempenho e emissões de NOx 
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destas simulações são mostrados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Resultados de desempenho e emissões dos motores. N = 4000 rpm, λ = 1,04. 

Parâmetro MCI Convencional MCICD H100 MCICD H85 Unidade 

ηv 92,0(1)±0,5 68,2 62,9 % 

PMEF 9,48(1)±0,88 2,81 2,31 bar 

PMEI Compressores - -3,96 -4,07 bar 

PMEA 1,29(2) 1,17 1,16 bar 

Potência ao freio 63,5(1)±5,9 35,1 28,8 kW 

Torque ao freio 150,8(1)±14,0 83,8 68,8 N·m 

Consumo de combustível 25,8(1)±0,1 18,4 12,5 kg/h 

Cs,b 0,407(1)±0,038 0,524 0,433 kg/kWh 

ηt,b 35,9(1)±3,3 27,8 33,6 % 

pmáx cilindro 1 65,1(1) 40,0 37,0 bar 

pmáx cilindro compressor - 37,0 37,8 bar 

Tmáx cilindro expansor 2190(2) 2279 2350 K 

Xo·XOH 8,5e-010(2) 1,3e-012 2,7e-012 - 

Emissões de NO 2670(1)±1 548,7 920,5 ppm 
(1)Fonte: Silva (2004). 
(2)Fonte: modelo do MCI convencional, do autor. 

A comparação dos resultados do MCI convencional e do MCICD com ambos os 

combustíveis logo revela que a adaptação do MCI convencional para a arquitetura não-

convencional prejudica vários parâmetros de desempenho. Entre o MCICD e o MCI 

convencional operando com H100, há diminuições de 26% na eficiência volumétrica, 45% na 

potência ao freio, 44% no torque e 22% na eficiência de conversão térmica ao freio. O 

desempenho inferior leva a uma diminuição de 70% na PMEF e a um aumento de 29% no 

consumo específico de combustível ao freio. Apesar da diminuição de 29% no consumo de 

combustível, isto equivale a um regime de baixo desempenho com carga máxima do corpo de 

borboleta. Por outro lado, as emissões de NO são reduzidas de forma notável, em 79%. 

Quando se compara o MCI convencional ao MCICD operando com H85, as diminuições 

da eficiência volumétrica, do torque, da potência e da PMEF são ainda mais pronunciadas. Já 

a diminuição na eficiência de conversão térmica é menor, de 6,4%, enquanto a significativa 
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diminuição de 51% no consumo de combustível também evita uma deterioração notável do 

consumo específico de combustível. Já a redução nas emissões de NO, de 66%, não são tão 

pronunciadas quanto no MCICD operando com H100, porém ainda são muito significativas. 

Na comparação entre o MCICD operando com diferentes combustíveis, o H85 leva ao 

aumento de 21% na eficiência de conversão térmica ao freio em relação ao H100, apesar do 

menor desempenho e de um aumento de 2,8% na PMEI dos compressores. Na mesma base 

de comparação, a diminuição de 32% no consumo de combustível frente a uma diminuição 

de 18% na potência ao freio causa um decréscimo de 17% no consumo específico de 

combustível. O aumento de emissões de NO de 68% do H85 em relação ao H100 é fruto do 

aumento da temperatura máxima no cilindro observada quando a mistura de gasolina-etanol 

é utilizada, o que é um efeito do aumento do PCI do combustível. 

Algumas características inerentes da operação e da arquitetura do MCICD justificam a 

deterioração do desempenho em relação à arquitetura convencional. Estas características 

são abordadas abaixo. 

A própria arquitetura escolhida para a conversão do MCI convencional para um MCICD 

é uma das causas do baixo desempenho. A arquitetura não-convencional conta com apenas 

dois cilindros de potência cujos pistões são conectados ao mesmo virabrequim que ainda 

movimenta dois pistões compressores. Na arquitetura convencional, quatro cilindros geram 

potência a cada 180 °AV, o que é a mesma frequência na qual a potência é gerada pelos dois 

cilindros de ciclos mecânicos de dois tempos do MCICD. Ou seja, o MCI convencional trabalha 

com densidade de potência maior, uma vez que seu virabrequim não aciona pistões que 

consomem mais trabalho do que geram. Para que este efeito seja amenizado, pode-se 

escolher uma estrutura de quatro cilindros, com um cilindro compressor para alimentar três 

cilindros compressores. No entanto, as geometrias do cilindro compressor e do cabeçote 

devem ser totalmente redimensionadas para este fim, de forma que a mistura ar-combustível 

comprimida gerada no compressor seja suficiente para alimentar os expansores sem 

prejudicar a eficiência volumétrica. Este parece ser o principal fator de influência sobre a 

diminuição de potência e torque do MCICD, que equivalem a cerca de 56% da potência e do 
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torque do MCI convencional com o mesmo combustível. Este fator também é o que influencia 

as baixas PMEFs do motor de arquitetura não-convencional adaptada, pois, mesmo 

considerando-se o MCICD com downsizing dos compressores, o volume deslocado pelos 

quatro cilindros não diminui à mesma proporção da diminuição de potência. 

Outro fator que influencia o desempenho é o processo de transferência de massas e 

pressões entre os cilindros. Na Figura 6.27, tem-se o histórico da transferência de pressões 

no MCICD operando com o H100. 

 

Figura 6.27 – Transferência de pressões entre o cilindro 2 (compressor) e o cilindro 1 

(expansor) do MCICD com downsizing. H100, N  = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

O histórico de transferência de gases entre cilindros visto na Figura 6.27 é muito 

semelhante com o que é apresentado por Phillips et al. (2011) na Figura 4.8. Além disto, o 

mesmo evento de escoamento sônico dos gases no momento da AVSX, entre -5 e 0 °AV, 

apontado por Phillips (2012), foi observado no MCICD simulado neste trabalho. Nas curvas 

de pressão, as mesmas características são notadas na comparação entre a Figura 6.27 e a 

Figura 4.8: a transferência da pressão máxima do cilindro compressor para o expansor, o 
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segundo pico de pressão na curva do compressor referente ao PMSc, as ondas de pressão 

nas portas de transferência, a queda na pressão média da porta de transferência devido à 

transferência de calor e o segundo pico de pressão na curva do expansor referente à 

combustão. No entanto, há também algumas diferenças importantes que prejudicam a 

eficiência volumétrica e a eficiência de conversão térmica do motor. Há uma perda de cerca 

de 5 bar na pressão entre o compressor e o expansor do MCICD da Figura 6.27 que não é 

observada na Figura 4.8, pois, diferentemente do modelo de Phillips et al. (2011), a pressão 

na porta de transferência do modelo simulado aqui nunca ultrapassa a pressão máxima no 

cilindro compressor. Isto indica que o perfil de elevação e a geometria das válvulas VEX 

poderiam ser otimizados para levar a uma melhor transferência das pressões. Há também 

uma diferença de pressão de cerca de 5 bar entre -30 °AV e a AVSX, que não é observado 

por Phillips et al. (2011) e é resultante da recompressão da massa de gases residuais que 

permanecem no cilindro. Como a pressão máxima atingida nos expansores do MCICD deste 

trabalho é consideravelmente menor do que aquela atingida em Phillips et al. (2011), a fase 

de purga de gases no estágio de exaustão é menos eficiente e mais gases residuais 

permanecem no cilindro ao final deste estágio, explicando este último efeito citado. Como foi 

estabelecido nas seções anteriores e a exemplo de MCIs de qualquer tipo, a eficiência 

volumétrica do motor está atrelada à sua habilidade de exaurir os gases residuais. Assim, há 

também a necessidade de se melhorar o processo de purga pela otimização das válvulas VE, 

ou até mesmo pelo incremento do número destas válvulas. 

Tanto na Figura 6.27 quanto na Figura 4.8, não se observa uma queda de pressão no 

cilindro compressor contínua por todo o tempo em que a VEX está aberta. Confirmando os 

resultados de Phillips et al. (2011), quando a pressão dentro do cilindro compressor diminui e 

se iguala à pressão na VEX, a saída de massa deste cilindro se cessa (o que é mostrado na 

Figura 6.28, na qual tem-se o histórico de massas nos cilindros compressor e expansor) e a 

pressão volta a aumentar, pois a massa restante continua sendo comprimida. O trabalho 

utilizado para comprimir esta massa é recuperado de forma insignificante com a expansão 

dos gases até a pressão atmosférica, significando uma grande ineficiência do sistema. 
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Figura 6.28 – Histórico de massas nos cilindros 2 (compressor) e 1 (expansor) do MCICD 

com downsizing. H100, N  = 4000 rpm, λ = 1,04. Fonte: do autor. 

Ainda sobre o processo de transferência de massa, a Figura 6.28 evidência a grande 

diferença entre a massa que é admitida no cilindro compressor e a massa que é transferida 

para o cilindro expansor, o que ocorre devido à característica da transferência de pressões e 

às ineficiências no processo de exaustão, explicadas nos parágrafos anteriores. 

Todo o trabalho requerido para acionar os pistões dos cilindros compressores é refletido 

pela alta PMEI destes cilindros (Tabela 6.1). Para efeitos de comparação, realizou-se uma 

simulação do modelo do MCI convencional motorizado, ou seja, sem combustão, apenas com 

a compressão do ar. A PMEI consumida pelos cilindros do MCI convencional nestas condições 

é de -1,03 bar, uma perda 73% menor que a observada nos compressores do MCICD 

operando com H100 e 75% menor em comparação com os compressores do mesmo motor a 

H85. Estas perdas são semelhantes à ordem dos decréscimos da PMEF do MCICD operando 

com cada combustível em comparação com o MCI convencional, de 70 e 76% 

respectivamente. Isto comprova que a PMEI do MCICD diminui em proporções semelhantes 
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ao aumento das perdas nos compressores, tendência acompanhada pela PMEF. Como o 

volume deslocado diminui (o que provoca um aumento da PMEI e da PMEF), é possível 

concluir que outro fator de influência importante que diminui o trabalho realizado pelo MCICD 

e impacta a eficiência de conversão térmica ao freio é o trabalho parasítico nos compressores. 

Outra característica do MCICD relacionada às pressões médias efetivas que influencia 

o desempenho são os altos valores de PMEA desta arquitetura não-convencional em relação 

a seus valores de PMEI. Como se viu nos resultados apresentados na Seção 6.5, um dos 

parâmetros que causam a diminuição da eficiência volumétrica do MCICD é a diminuição da 

taxa de compressão geométrica. Isto ocorre porque o diferencial de pressão entre os cilindros 

compressor e expansor diminui com a redução da taxa de compressão geométrica. Assim, 

este motor depende de altas taxas de compressão, tanto para que não haja uma deterioração 

tão prejudicial da eficiência volumétrica, quanto para que a taxa de compressão efetiva seja 

alta o suficiente.  

Uma das principais características da combustão também se assoma ao efeito de 

diminuição do trabalho realizado pelo MCICD. Como se viu em resultados anteriores, a 

interação entre as válvulas VEX e VSX é complexa e isto faz com que o ponto de ignição do 

MCICD seja retardado consideravelmente em relação a pontos de ignição típicos de MCIs 

convencionais. No entanto, de acordo com o que foi discutido na Seção 4.1.1, uma das 

importantes vantagens proporcionadas pelo etanol é sua resistência ao avanço do ponto de 

ignição para gerar um melhor desempenho nos motores. O que se verificou no presente 

trabalho é que, no MCICD, o avanço do ponto de ignição é limitado pelo FVSX e pela duração 

da combustão, não pela resistência à autoignição do combustível. Isto pois cruzamentos entre 

a duração da combustão e o tempo de permanência da VSX acima de 20% geraram retorno 

de ondas de pressão dos expansores para as portas de transferência.  

Com o ponto de ignição tão retardado, a combustão se inicia no estágio de expansão e 

a pressão máxima atingida na câmara de combustão do MCICD é significativamente inferior 

à pressão máxima atingida pelo MCI convencional, diminuindo o trabalho realizado no ciclo e 

a eficiência de conversão térmica, o que corrobora os resultados de Dong, Morgan e Heikal 
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(2016). Conceitualmente, este efeito é previsto e desejado para operacionalizar uma 

combustão quase-isobárica que diminua a temperatura máxima de combustão, diminuindo as 

emissões de NOx. No entanto, o que se observou foi um aumento da temperatura máxima de 

combustão em relação ao MCI convencional, devido ao aumento da temperatura na qual a 

mistura ar-combustível entra nos cilindros expansores. Além disto, a combustão idealmente a 

pressão constante é naturalmente menos eficiente que a combustão idealmente a volume 

constante. 

Apesar da temperatura mais elevada da combustão do MCICD, esta arquitetura permitiu 

a diminuição das emissões de NO, confirmando uma das hipóteses traçadas neste trabalho. 

Dois fatores de influência principais foram identificados para justificar estes resultados. Um 

deles é o fato de que, com menos cilindros realizando combustão, a produção de NO será 

menor, desde que as temperaturas máximas não sejam extraordinariamente maiores. O outro 

é a menor concentração média de O e OH no cilindro expansor durante o ciclo mecânico do 

MCICD em comparação com o MCI convencional, o que é mostrado pelos produtos das 

frações molares destas espécies na Tabela 6.1. Isto indica menor formação de NO prompt. 

Portanto, com o aumento das concentrações médias de O e OH nos expansores quando o 

H85 é utilizado no MCICD, nota-se também um aumento da formação de NO. 

Outra vantagem identificada nos parâmetros do MCICD em comparação com o MCI 

convencional (Tabela 6.1) são as menores perdas por atrito em valores absolutos, indicadas 

pela menor PMEA da arquitetura não-convencional. Operando com H100, há a redução de 

9,3% da PMEA, enquanto verifica-se um decréscimo de 10% neste parâmetro quando o 

MCICD é alimentado por H85. Isto se deve principalmente à diminuição da velocidade dos 

pistões dos compressores resultante da diminuição de curso. Comprova-se isto pela Figura 

6.8, onde é possível perceber que o MCICD de geometria inicial exibe PMEA comparável à 

do MCI convencional. Por outro lado, a diminuição da PMEA não foi suficiente para evitar a 

grande diminuição da PMEF, porque, como já foi visto, o principal fator de influência das 

baixas pressões médias efetivas são aqueles que impactam a PMEI. 

Em relação ao consumo de combustível, neste momento, considera-se que as reduções 
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observadas são consequências da diminuição da quantidade de ar que entra nos cilindros e 

das propriedades químicas dos combustíveis. Entretanto, é importante notar que, enquanto a 

potência do MCICD alimentado por H85 é 55% menor do que a potência do MCI convencional, 

seu consumo específico de combustível é apenas 6,3% maior. Isto, aliado às baixas emissões 

de NO, revela um potencial do MCICD para operar como um regime dos MCIs convencionais 

em ocasiões onde são exigidos baixos torque e potência. Para confirmar este potencial, o 

estudo desta arquitetura convencional deve ser continuado, de forma a testá-lo em regime 

estacionário a diferentes cargas e rotações constantes. Já para investigar a diminuição do 

consumo de combustível, são necessários estudos do motor em regime transitório, com 

variação de carga e rotação. 

Para estudar o melhor aproveitamento da energia que é inserida no sistema quando o 

MCICD opera com o H85, o MCICD com downsizing foi simulado sob variação do coeficiente 

de excesso de ar, ora operando com o H100, ora com o H85. A Figura 6.29 compara os 

resultados de eficiências do MCICD com os dois combustíveis.  

 

Figura 6.29 – Eficiência de conversão térmica ao freio e eficiência volumétrica em função do 

λ do MCICD operando com H100 e H85 a 4000 rpm. Fonte: do autor. 

A Figura 6.30 compara os valores de PMEF dos combustíveis. Por sua vez, a Figura 

6.31 mostra os resultados de consumo específico de combustível ao freio e consumo de 

combustível pelos expansores do MCICD para os diferentes combustíveis. A Figura 6.32 

mostra os resultados para as pressões máximas nos cilindros do MCICD com os diferentes 
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combustíveis. Já a Figura 6.33 mostra os resultados de temperaturas máximas nos cilindros 

do MCICD com o H100 e o H85. 

 

Figura 6.30 – PMEF em função do λ do MCICD operando com H100 e H85 a 4000 rpm. 

Fonte: do autor. 

 

Figura 6.31 – Consumo específico de combustível ao freio e consumo de combustível pelos 

expansores do MCICD, em função do λ, operando com H100 e H85 a 4000 rpm. Fonte: do 

autor. 

A análise das Figura 6.29 revela que o comportamento da eficiência de conversão 

térmica no MCICD com a variação do λ é típica de MCIs convencionais. As eficiências de 

conversão térmica ao freio máximas para ambos os combustíveis são obtidas com a mistura 

estequiométrica, como resultado dos efeitos combinados de pressões (Figura 6.32) e 

temperaturas (Figura 6.33) máximos nos expansores muito próximos dos maiores valores 
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observados, que causam PMEFs (Figura 6.30) relativamente altas ao mesmo tempo que os 

consumos de combustível (Figura 6.31) mantêm um valor reduzido sem prejudicar a 

combustão. 

 

Figura 6.32 – Pressões máximas nos cilindros compressores e expansores do MCICD, em 

função do λ, operando com H100 e H85 a 4000 rpm. Fonte: do autor. 

 

Figura 6.33 – Temperaturas máximas nos cilindros compressores e expansores do MCICD, 

em função do λ, operando com H100 e H85 a 4000 rpm. Fonte: do autor. 

Em termos de desempenho em potência, as PMEFs máximas são atingidas a λ = 0,80 

para o H100 e a λ = 0,85 para o H85. Nestes pontos também são observadas as pressões 

máximas nos expansores. No entanto, estas variações, em comparação com os resultados 

para a mistura estequiométrica, não são tão significativas. Em relação a estes mesmos 

pontos, as temperaturas máximas nos expansores aumentam ligeiramente com misturas 
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aproximadamente estequiométricas devido ao aumento da temperatura adiabática de chama, 

o que age para aumentar a entalpia dos gases na combustão. No entanto, o efeito mais 

significativo do aumento do λ até a condição estequiométrica é a significativa redução do 

consumo dos combustíveis. Assim, foi possível produzir uma potência aproximadamente igual 

à máxima com um consumo de combustível consideravelmente menor, obtendo-se um 

consumo específico de combustível ao freio mínimo com a mistura estequiométrica. 

Já para misturas muito pobres, o excesso de ar faz com que o desempenho seja muito 

prejudicado, principalmente quando as pressões máximas nos expansores diminuem a ponto 

de serem inferiores às pressões máximas nos compressores (que aumentam à medida que 

as temperaturas máximas nestes cilindros aumentam). 

As eficiências volumétricas máximas são observadas para a mistura mais rica, de λ = 

0,7, pois com o aumento da vazão de combustível, potencializa-se o efeito de resfriamento 

evaporativo do ar de admissão, diminuindo sua densidade e aumentando a massa admitida. 

Pelo mesmo motivo, a eficiência volumétrica do H100 é maior que a do H85, devido ao maior 

conteúdo de etanol do combustível puro que aumenta o calor latente de vaporização. Outro 

indicador do efeito de resfriamento é a diminuição das temperaturas máximas do cilindro 

compressor com o aumento das vazões dos combustíveis e com o aumento do conteúdo de 

etanol no combustível. 

Na comparação do desempenho entre os dois combustíveis, o que se verifica é que o 

H85 apresenta maior eficiência de conversão térmica que o H100 em toda a faixa de λ 

simulada. Com a mistura estequiométrica, o aumento na eficiência de conversão térmica ao 

freio equivale a 21%. A mistura de etanol-indoleno formada pelo Ricardo WAVE para 

representar o H85 apresentou uma razão ar-combustível estequiométrica de 11,4, maior que 

a razão de 8,47 do H100. Desta forma, para uma mesma vazão de ar, é necessário injetar 

menos H85 do que H100.  Além disto, com a mistura estequiométrica, o aumento de eficiência 

volumétrica proporcionado pelo H100 causou uma vazão de ar pelos expansores do MCICD 

8,5% maior em relação ao H85. Assim, explica-se o incremento apreciável no consumo de 

H100 comparado ao H85 em toda a faixa de λ simulada, que chega a ser 47% maior quando 
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λ = 1. No entanto, o PCI maior do H85 evita reduções superiores a 20% na PMEF do MCICD 

em relação ao H100, considerando toda a faixa de λ simulada, induzindo uma diminuição 

máxima de 18% no consumo específico de combustível, quando λ = 1. Assim, confirma-se 

que o H85 é benéfico para a operação à baixa pressão que ocorre em MCICDs. 

O valor máximo de eficiência de conversão térmica ao freio observado com o MCICD 

alimentado por H85, a λ = 1, foi de 34,3%, representando uma diminuição de 4,5% em relação 

ao valor central da eficiência do MCI convencional e se posicionando dentro de sua faixa de 

incerteza. A eficiência de conversão térmica indicada, nestas mesmas condições, atingiu o 

valor de 50%. O consumo específico de combustível apresenta um valor de 0,424 kg/kWh, 

4,2% maior que o valor central medido para o MCI convencional e também dentro da faixa de 

incerteza. A redução no consumo de combustível é de 49% em relação ao valor central 

medido para o MCI convencional e consideravelmente menor que a faixa de incerteza. 

Quanto às emissões, na Figura 6.34 tem-se os resultados de concentração de NO do 

MCICD operando com os combustíveis simulados. 

 

Figura 6.34 – Emissões de NO em função do λ do MCICD operando com H100 e H85 a 

4000 rpm. Fonte: do autor. 

A Figura 6.34 mostra que o comportamento das emissões de NO com a variação do 

coeficiente de excesso de ar é típico de MCIs convencionais (Figura 3.17), acompanhando o 

comportamento de aumento e diminuição de temperaturas máximas nos cilindros expansores 

(Figura 6.33). Devido às altas temperaturas das combustões de misturas aproximadamente 
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estequiométricas, atinge-se um máximo de concentrações nesta faixa. No entanto, até mesmo 

com os valores máximos de concentração, ainda são notadas reduções significativas das 

emissões de NO em comparação com o MCI convencional. Observa-se também que, devido 

à maior concentração média de O e OH nos cilindros compressores durante o ciclo mecânico 

do MCICD (Tabela 6.1) e à maior temperatura máxima atingida nestes cilindros com a mistura 

indoleno-etanol, as emissões de NO são maiores para o H85 em toda a faixa de λ simulada. 

Quando λ = 1, a redução nas emissões de NO do MCICD operando com H85 em 

comparação com o MCI convencional é de 65%. 

Alguns resultados de desempenho deste trabalho são semelhantes aos obtidos 

numérica e experimentalmente por Phillips et al. (2011). Este autor previu uma potência de 

aproximadamente 30 kW a 4000 rpm de um MCICD a gasolina com indução natural de ar, 

cujo início da combustão ocorre a 15,5 °dPMSe. Os consumos específicos de combustível 

medidos a 1200 rpm para misturas estequiométricas exibiram um máximo de 0,560 kg/kWh e 

um mínimo de 0,340 kg/kWh. As PMEFs medidas a 3500 rpm ficaram em torno de 4 bar e 

tanto a tendência dos resultados quanto o estudo numérico indicam que este valor diminui a 

4000 rpm. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste trabalho, o modelo numérico de um MCI convencional foi convertido para operar 

como um MCICD, operando à plena carga, rotação constante e com os combustíveis H100 e 

H85. A análise dos resultados dos estudos numéricos sobre este motor revelou importantes 

aspectos sobre esta arquitetura não-convencional de um motor, bem como sobre possíveis 

formas de aplicação desta arquitetura. 

Primeiramente, o MCI convencional foi implementado como um modelo numérico no 

Ricardo WAVE e validado com sucesso em desempenho às rotações de 2000, 3000 e 4000 

rpm. No entanto, em termos de emissões, devido a diferenças inerentes entre as simulações 

e as medições experimentais, só foi possível validar os submodelos de emissões de NOx. 

Estes submodelos foram validados com sucesso a 4000 rpm, rotação que foi escolhida como 

base para os estudos numéricos do MCICD. 

Assim, o modelo numérico do MCI convencional foi convertido para operar como um 

MCICD com dois compressores e dois expansores. Considera-se que se obteve sucesso na 

concepção de um sistema viável, pois, inicialmente, as adaptações mais radicais propostas 

foram o projeto de portas de transferência no cabeçote e a diminuição das bielas dos 

compressores, com modificações também no cabeçote para se manter o mesmo volume 

mínimo do cilindro compressor.  

Para o bom dimensionamento do MCICD, diversos parâmetros de válvulas, de volumes 

agregados e de combustão foram testados com base em diretrizes estudadas durante a 

revisão bibliográfica, buscando otimizar o desempenho do motor. 

Em relação às válvulas de admissão, identificou-se que o desempenho melhora com a 

melhoria da eficiência volumétrica. A eficiência volumétrica e o desempenho foram melhores 

com uma AVA de 50 °dPMSe e tempo de permanência de 241 °AV. Estes parâmetros 

configuram um MCICD com um FVA tardio (90 °aPMSc), como em um ciclo Miller, que diminui 

consideravelmente a taxa de compressão residual. 

Quanto aos eventos das válvulas das portas de transferência, o desempenho foi 
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melhorado com o aperfeiçoamento do processo de transferência de gases e massas, que é 

beneficiado quando a AVEX e a AVSX ocorrem ao mesmo instante. Percebeu-se também que 

este processo é melhorado quando a combinação entre os diâmetros e as elevações máximas 

destas válvulas permitem áreas efetivas de abertura máxima iguais à área da seção 

transversal da porta de transferência. Por fim, confirmou-se que o desempenho evolui quando 

existe um cruzamento entre a duração da combustão e o tempo de permanência da VSX. No 

entanto, o melhor desempenho foi obtido para um valor de cruzamento de 20%, superior ao 

que já foi relatado na bibliografia com base em estudos numéricos por fluidodinâmica 

computacional. 

Para os eventos da válvula de exaustão, constatou-se que um dos fatores de influência 

principais é uma rápida purga realizada pelos gases não-queimados comprimidos da porta de 

transferência que escapam pela porta de exaustão quando se permite um curto cruzamento 

(de 15 °AV) entre a VE e a VSX. Estes gases comprimidos carregam consigo gases residuais 

da combustão, o que reduz a massa que permanece no cilindro ao final do processo de 

exaustão e evita o consumo de trabalho com a recompressão destes gases, uma vez que o 

FVE ocorre depois do PMSe. Quando a AVE é retardada, há também o aumento da taxa de 

expansão residual em relação à taxa de compressão residual, tendendo a aumentar a 

eficiência de conversão térmica. Por outro lado, outro fator de influência principal se revela 

quando a AVE é variada enquanto o valor de cruzamento é mantido constante. Observou-se 

que o retardamento da AVE leva a uma contínua diminuição do coeficiente de expansão 

adiabática durante o estágio de expansão, o que se contrapõe ao aumento da taxa de 

expansão residual e passa prejudicar o desempenho após AVE = 100 °dPMSe.  

Nas simulações em que foram testados os locais de injeção de combustível, os 

resultados foram conclusivos ao mostrar que a injeção nas portas de admissão melhora 

significativamente o desempenho, aumentando a eficiência volumétrica ao mesmo tempo que 

o consumo específico de combustível é diminuído, com um aumento da eficiência de 

conversão térmica. Estes resultados foram fruto do resfriamento evaporativo do ar de 

admissão proporcionado pelo etanol, que diminuiu as temperaturas e pressões máximas nos 
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cilindros compressores, aproximando o processo de uma compressão isotérmica, o que 

diminuiu o trabalho consumido neste estágio. 

Além do MCICD com geometria dos cilindros inalterada, simulou-se este motor com 

downsizing dos compressores, pela redução do curso de seus pistões, mantendo o volume 

mínimo inalterado. Com isto, a taxa de compressão geométrica dos compressores foi 

diminuída em relação à taxa de expansão geométrica, o que promoveu também a diminuição 

da taxa de compressão residual. Aplicando-se um curso de 75 mm, a PMEA é reduzida com 

a diminuição da velocidade dos pistões compressores, enquanto as menores taxas de 

compressão geométrica e residual diminuem a PMEI consumida pelos compressores. A 

eficiência volumétrica diminui e tem-se uma queda no desempenho em potência e torque. 

Porém, observou-se que a densidade de potência não é significativamente afetada e de fato 

aumenta ligeiramente quando o curso é encurtado para 82 mm. Assomou-se a este fator uma 

redução considerável do consumo de combustível, levando ao aumento da eficiência de 

conversão térmica do motor. 

O MCICD com curso dos pistões compressores de 75 mm foi escolhido como a 

arquitetura mais eficiente para ser submetida a comparações entre motores e entre 

combustíveis.  

Na comparação entre combustíveis com variação do coeficiente de excesso de ar, 

verificou-se que o H85 diminui a potência e o torque do motor devido à uma redução da 

eficiência volumétrica, resultante do menor efeito de resfriamento evaporativo do combustível 

com menor conteúdo de etanol. Com isto e com a maior razão ar-combustível estequiométrica 

do H85, observou-se uma importante queda no consumo de combustível em relação ao H100, 

enquanto o maior PCI da mistura indoleno-etanol evitou quedas na potência que anulassem 

o efeito da diminuição de consumo de combustível. Isto resultou em um significativo aumento 

da eficiência de conversão térmica e diminuição do consumo específico de combustível do 

MCICD operando com H85 comparado com o H100, indicando que a mistura de combustíveis 

é benéfica para a combustão a baixa pressão que ocorre nesta arquitetura não-convencional. 

Por outro lado, com a diminuição do resfriamento evaporativo, as temperaturas máximas nos 
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cilindros aumentam quando o H85 é utilizado. Além disto, há um aumento das concentrações 

de O e OH nos cilindros expansores. Estes efeitos se combinam para aumentar 

substancialmente as emissões de NO. No entanto, as maiores concentrações de NO 

observadas ainda foram relativamente baixas, menores que 1000 ppm. 

Na comparação entre motores operando com o mesmo combustível, H100, o 

desempenho foi consideravelmente deteriorado. As reduções de potência, torque e o aumento 

do consumo específico de combustível causaram uma significativa redução da eficiência de 

conversão térmica. Alguns fatores foram identificados como determinantes destes resultados. 

Um dos principais foi consequência da conversão entre arquiteturas, que diminuiu a 

quantidade de cilindros de potência pela metade, enquanto introduziu dois cilindros 

compressores que consomem uma grande quantidade de trabalho. Isto é indicado pela alta 

PMEI dos cilindros compressores em relação à PMEI do modelo do MCI convencional 

trabalhando motorizado, sem combustão. Assim, ainda que os expansores trabalhem em dois 

tempos, as combustões ainda ocorrem a cada meio giro do virabrequim, com redução efetiva 

na densidade de potência. Considera-se que este problema pode ser solucionado com a 

escolha de uma estrutura com um compressor alimentando três expansores. Porém, isto 

requer o projeto de um sistema dedicado, com redimensionamento dos compressores para 

conseguir gerar gases comprimidos em quantidade suficiente para todo o sistema. 

A própria quantidade de trabalho consumida pelos cilindros compressores é um 

importante fator de influência do baixo desempenho. O processo de transferência de massas 

e pressões é complexo e é baseado nas diferenças de pressões entre o compressor e o 

expansor. Assim, a taxa de compressão geométrica deve ser alta para melhorar a eficiência 

volumétrica, significando que uma grande quantidade de trabalho é utilizada na compressão 

dos gases. Além disto, quando a VEX se abre, as pressões no compressor e na porta de 

transferência se igualam rapidamente. Ainda que a alta pressão nos compressores e o 

processo push-pull consigam transferir a maior parte da massa entre os cilindros, muita massa 

permanece retida nos cilindros compressores. Esta massa foge do processo de combustão e 

é comprimida inutilmente à medida que o pistão do cilindro compressor continua seu 
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movimento em direção ao PMSc, levando a perdas no processo.  

A necessidade de um ponto de ignição extremamente retardado também se provou uma 

causa de ineficiências, principalmente quando se utiliza o etanol, que em MCIs convencionais 

permite o aumento do desempenho por meio do avanço do ponto de ignição. Ademais, a 

combustão à pressão idealmente constante, na qual o MCICD é baseado, é menos eficiente 

do que a combustão à volume idealmente constante. 

Já quando o MCI convencional alimentado por H100 é comparado ao MCICD operando 

com H85, a eficiência de conversão térmica não foi significativamente afetada, apesar das 

maiores perdas em potência, torque e eficiência volumétrica. Com o MCICD trabalhando na 

condição estequiométrica, para a qual se observou a maior eficiência de conversão térmica, 

tal parâmetro exibiu uma queda de 4,5% em relação ao MCI convencional, o que é menor que 

a variação da faixa de incerteza dos valores medidos experimentalmente. O consumo 

específico de combustível apresentou um aumento de apenas 4,2% graças a uma diminuição 

de 49% no consumo de combustível. Em relação às emissões, a redução das concentrações 

de NO no ponto de máxima eficiência de conversão térmica, com o MCICD com downsizing 

operando com H85 à mistura estequiométrica, foi de 66%. Apesar de maiores temperaturas 

máximas terem sido observadas no MCICD, a redução pela metade dos cilindros onde 

ocorrem combustão e as menores concentrações médias de O e OH nos cilindros de potência 

da arquitetura não-convencional em comparação com a convencional foram determinantes na 

redução das emissões de NO. Por isto, hipotetiza-se que seria possível observar reduções 

também nas emissões de CO e HC com o uso deste motor. 

Portanto, a hipótese de que a conversão do MCI convencional para operar como MCICD 

pode promover aumentos na eficiência de conversão térmica não foi confirmada. Porém, as 

reduções significativas nas emissões de NO foram confirmadas. 

Neste trabalho, em termos de aplicação de um MCICD convertido de uma arquitetura 

convencional como um sistema dedicado em operações automotivas não se mostrou 

vantajoso. Há reduções significativas de potência e torque à plena carga que impedem que 

isto seja realizado. Assim, outros ciclos não-convencionais, como o ciclo Miller, se mostram 



270 

 

mais adequados para a aplicação dedicada. No entanto, as significativas reduções de 

consumo de combustível e de emissões de NO (e possivelmente de CO e HC) sem redução 

tão notável da eficiência de conversão térmica, aliado ao fato de que este motor foi convertido 

a partir de um MCI convencional, indicam que esta arquitetura pode trabalhar como um modo 

de operação de motores com arquitetura convencional. Ou seja, o modo MCICD poderia entrar 

em operação em um MCI convencional quando não forem exigidas altas cargas de PMEF. 

Desta forma, esta transição ajudaria o usuário a diminuir o consumo de combustível ao mesmo 

tempo que são reduzidas as emissões de NO. Isto seria especialmente útil em motores que 

utilizam dois combustíveis e conseguem modular a quantidade de cada combustível na 

mistura, de forma a adaptar as concentrações de etanol ao regime de operação, diminuindo 

seu conteúdo no modo de operação MCICD. 

7.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Os resultados e as conclusões deste trabalho sugerem alguns estudos futuros que 

devem ser conduzidos:  

 Estudar o potencial do MCICD como um modo de operação em MCIs 

convencionais bicombustíveis e flex fuel, em termos de desempenho e 

emissões, comparando-o a outros regimes de transição. 

 Realizar testes experimentais em um MCICD convertido a partir de um MCI 

convencional para validar os resultados obtidos no presente trabalho; 

 Estudar o MCICD convertido de um MCI convencional em outras configurações 

estruturais, com maior número de expansores e redimensionamento do 

compressor; 

 Submeter o MCICD à operação com misturas gasolina-etanol com menor 

conteúdo de etanol para investigar se a tendência de aumento da eficiência de 

conversão térmica é mantida; 

 Realizar testes experimentais do MCICD em ciclos transientes, tanto para se 
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conhecer o desempenho e as emissões do motor nestas condições, quanto para 

testar se a redução do consumo de combustível é mantida; 

 Otimizar o processo de transferência de pressões e massas, propondo 

alternativas que resultem em uma diminuição da PMEI dos compressores. 
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APÊNDICE A – PERFIS DE COEFICIENTES DE DESCARGA DE VÁLVULAS 
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APÊNDICE B – PARAMETRIZAÇÃO DA COMBUSTÃO NAS SIMULAÇÕES 

Motor 
Rotação 

(rpm) 
𝒎𝒘 50% fração mássica consumida Δθ (°) θ0 (°dPMS) 

ηc  

(%) 

MCI convencional 

1500 0,1 28,75 80 0,159 

100 
2000 0,75 

15 
36,0 -6,88 

3000 0,80 38,0 -8,79 
4000 0,85 38,5 -9,80 

MCICD 4000 2 27,95 12 15,5 
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APÊNDICE C – PERFIS DE ELEVAÇÃO DA VEX E DA VSX 
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ANEXO A – COMPILAÇÃO DE RESULTADOS EXPERIMENTAIS DE DESEMPENHO DE 

MCIs 

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir de testes experimentais de 

diferentes MCIs, por variadas metodologias, sob diferentes condições iniciais e de contorno. 

No entanto, apresenta-se os valores máximos e mínimos das propriedades e parâmetros mais 

relevantes para o presente trabalho. 

Nos testes sob rotação variável, a rotação em rpm à qual estes valores são encontrados 

é referenciada entre parênteses. Já nos testes com carga variável, a carga é apresentada da 

mesma forma, enquanto a rotação a 0% de carga é indicada nos detalhes do MCI. 

Os parâmetros de operação mostrados são valores ao freio, por serem os valores 

comumente apresentados pelos autores. 

Autor MCI Comb. Vd (L) rc 
Pb  

(kW) 
Torque 

(Nm) 
PMEF 
(kPa) 

Cs,b mín. 
(g/kW h) 

ηt,b (%) ηc  

(%) 
ηf,b  

(%) 

(AJAV; 
SINGH; 

BHATTACH
ARYA, 
1999) 

Ignição por 
compressão 

 
1 cilindro 
1550rpm 

Diesel 

1,102 15,6 

10,71 
(100%) 

- - 
240,00(1) 

(60%) 
- - 25,7 

(60%) 

E5-Diesel 
10,66 

(100%) 
- - 

249,12 
(60%) 

- - 25,1 
(60%) 

E20-
Diesel 

10,39 
(100%) 

- - 
261,84 
(75%) 

- - 22,0 
(75%) 

(AL-HASAN, 
2003) 

Ignição por 
centelha,  

 
4 cilindros 

Gasolina 
1,452 9,0 

27,5(1) 
(4000) 

66,00(1) 
(3000) 

571,2(2) 
414,00(1) 
(3000) 

- 
- 

19,7(1) 
(3000) 

E20-
Gasolina 

31,0(1) 
(4000) 

74,00(1) 
(3000) 

640,4(2) 
395,00(1) 
(3000) 

- 
- 

22,5(1) 
(3000) 

(BALKI; 
SAYIN; 

CANAKCI, 
2014) 

Ignição por 
centelha 

  
1 cilindro 

Gasolina 

0,196 8,5 

- 
11,21 
(2400) 

718,7(2) 
303,62 
(2400) 

25,0(1) 
(2400) 

99,0 
(2800) 

- 

E100 - 
11,63 
(2400) 

745,7(2) 
473,65 
(2400) 

28,0(1) 
(2400) 

99,3 
(2800) 

- 

Metanol - 
11,76 
(2400) 

754,0(2) 
558,66 
(2400) 

29,0(1) 
(2400) 

99,5 
(2800) 

- 

(COSTA; 
SODRÉ, 

2010) 

Ignição por 
centelha 

 
4 cilindros 

E22-
Gasolina 

0,999 12,0 

50,80(1) 
(6000) 

93,50(1) 
(4250) 

1047(1) 
(4250) 

262,50(1) 
(3000) 

- - 35,4(1) 
(3000) 

Etanol 
Hidratado 

52,4 
(6000) 

94,9 
(4250) 

1062 
(4250) 

387,50(1) 
(4000) 

- - 37,0 
(4000) 

(HSIEH et 
al., 2002) 

Ignição por 
centelha 

 
4 cilindros 

Gasolina 
1,600 9,5 

- 
127,5(1) 
(2000) 

1001(2) 
270,00(1) 
(3000) 

- - 31,0(3) 
(3000) 

E20-
Gasolina 

- 
132,4(1) 
(2000) 

1040(2) 
315,00(1) 
(3000) 

- - 29,0(3) 
(3000) 

(1)Valores aproximados, pois são apresentados pelos autores em forma de gráficos. 
(2)Valores calculados a partir do torque dado pelos autores. 
(3)Valores calculados a partir do Cs,b e do PCI dado pelos autores. 
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A tabela a seguir mostra alguns resultados obtidos em uma investigação experimental 

dos efeitos da variação da taxa de compressão em um motor de ignição por centelha operando 

com diferentes frações de mistura etanol-gasolina (ABDEL-RAHMAN; OSMAN, 1997).  

Comb. rc 
Rotação 

(rpm) 
Pb 

(kW) 
Pi 

(kW) 
Torque (Nm) 

Cs,b 
(g/kW h) 

Cs,i 
(g/kW h) 

ηm  

(%) 
ηf,b  

(%) 
ηf,i  

(%) 

Gasolina 
8 2196 3,4 4,7 14,8 490 360 71,4 17,3 22,3 

10 2810 4,4 5,8 15,1 470 380 78,4 17,7 22,5 

E10 
8 2141 3,25 6,46 14,5 930 470 50,3 9,10 18,1 

10 2150 3,26 6,29 14,5 890 480 50,4 9,20 17,7 
12 2121 3,22 6,20 14,5 950 490 61,9 9,20 17,2 

E30 

8 2175 3,30 5,50 14,4 950 570 60,0 9,80 16,3 
10 2186 3,33 5,65 14,4 950 600 58,4 9,80 16,7 
12 2194 3,33 5,70 14,6 950 560 58,4 9,70 16,7 
13 2167 3,29 5,50 14,5 980 580 59,6 9,60 16,5 

E40 

8 2152 3,26 5,65 14,5 840 530 57,2 11,7 18,3 
10 3000 4,50 6,30 14,5 670 370 74,5 14,6 20,4 
12 2144 3,25 5,90 14,5 900 490 55,2 10,8 19,5 
13 2154 3,27 5,06 14,5 890 570 64,7 10,9 17,0 
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ANEXO B – RESULTADOS DOS TESTES EXPERIMENTAIS DO MCI CONVENCIONAL 

Carga 
Rotação 

(rpm) 
Torque 
(N·m) 

Potência 
(kW) 

�̇�𝒇  
(kg/h) 

PMEF 
(bar) 

Cs,b 
g/kWh 

p bocal 
(mmca)  

�̇�𝒂 
(m³/s) 

T ar  
(°C) 

𝝆 ar 
(g/m³) 

100% 

1500 133,23 21,05 11,07 8,38 0,526 9,5 0,022 41,4 1025,39 
2000 154,97 32,65 14,90 9,75 0,456 16 0,028 41,5 1025,07 
3000 153,57 48,53 21,33 9,66 0,440 41 0,043 41,2 1026,05 
4000 150,77 63,52 25,82 9,48 0,407 84 0,061 40,9 1027,03 

 

Carga 
Rotação 

(rpm) 
�̇�𝒂 

(g/s) 
A/F λ ηv 

O2 
(%) 

CO 
(%) 

CO2 
(%) 

NOx 
(ppm) 

THC 
(ppmC) 

100% 

1500 22,86 7,43 0,88 0,89 1,46 6,68 9,7 322 144 
2000 28,65 6,92 0,82 0,84 1,46 3,43 11,7 2980 120 
3000 44,42 7,50 0,89 0,87 1,59 2,5 12,1 2735 122 
4000 62,93 8,77 1,04 0,92 1,2 1,37 13,2 2670 130 

Fonte: Silva (2004). 
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ANEXO C – PERFIS DE ELEVAÇÃO DAS VÁLVULAS DO MCI CONVENCIONAL 

 

 
  


