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V - Volume [m³]  

vcc - Volume da câmara de combustão [m³]  

v - Volume específico [m³/kg]  
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Vf - Quantidade de combustível fornecida por ciclo por cilindro [m³]  
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RESUMO 
 

Este trabalho visa realizar uma análise energética, exergética e experimental comparando um 

combustível fóssil (óleo diesel) e os efluentes obtidos do processo de pirólise assistida por 

micro-ondas do Eucaliptus Citriodora, realizado pela UPEC-250, com produção de 250kg/h 

de carvão vegetal e potencial para (i) atender a demanda nacional (10 milhões de toneladas) 

de carvão vegetal para a siderurgia e (ii) geração de eletricidade, com controle preciso da 

produção e adaptável às condições sustentáveis de manejo florestal. Neste sentido, uma 

revisão bibliográfica sobre pirólise e motores de combustão interna, uma análise energética e 

exergética teórica „single-zone model‟ em regime permanente foram elaboradas. A combustão 

foi modelada no software CEA (Chemical equilibrium with applications da NASA Glenn 

Research Center). Os resultados de caracterização física e de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massa do GNC e do bio-óleo mostraram um PCI de 10.838,46 kJ/kg e 

7.781,98 kJ/kg, respectivamente. A partir destes resultados, foi realizada a modelagem do 

processo de combustão em um motor Scania modelo DC13072A.403-487 a diesel (motor 

adquirido no projeto de pesquisa), variando a razão de equivalência de 0,8 a 1,2 para três 

situações: uma utilizando a mistura bio-óleo/diesel na proporção de 75%-25%, a outra 

utilizando apenas GNC e outra utilizando apenas o combustível Jet-A (semelhante ao diesel). 

Os resultados teóricos mostraram que para atingir o desempenho energético com óleo diesel, 

rendimento térmico de 41%, calor rejeitado nos gases de exaustão de 34,8%, calor rejeitado 

na refrigeração de 13,1%, calor rejeitado na lubrificação de 7% e perdas por radiação de 4,1% 

demandou-se 0,45 kg/s de combustível e 1084,69 kW de calor. O GNC atingiu estas 

condições a partir da razão de equivalência de 0,90 (0,4334 kg/s), o bio-óleo a partir de 0,8 

(0,4418 kg/s) e o Jet-A em 0,9 (0,4334 kg/s). A análise exergética mostrou para o GNC um 

aumento de 25,76% a 29,37% na eficiência, para o bio-óleo/óleo diesel um aumento de 

20,71% a 23,10% e para o Jet-A um aumento de 19,79% a 22,37%. O diâmetro do injetor, o 

SMD das gotículas e outras características do spray foram calculados. Foi realizado um 

ensaio experimental com uma mistura pré-aquecida (acima de 70°C) de óleo diesel/bio-óleo 

(S10-5). Verificou-se que o resultado estimado (1MWh) de eletricidade depende de melhorias 

na injeção de combustível, no comportamento do spray e em tecnologia para, diminuir a 

viscosidade do bio-óleo, produzir misturas com óleo diesel e alcançar escala industrial. 

Palavras-chave: Pirólise assistida por micro-ondas, gases condensáveis, gases não 

condensáveis, motor de combustão interna, análise energética, análise exergética, análise 

experimental. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to perform an energy, exergetic and experimental analysis comparing a fossil 

fuel (diesel) and the effluents of the process of pyrolysis assisted by microwave of Eucaliptus 

Citriodora, performed by UPEC-250, with production of 250kg/h of charcoal and potential to 

(i) carry out the brazilian demand (10 million tons) of charcoal to Steelmaking and (ii) 

electricity generation, with precise control of production and adptable to sustainable forest 

managment conditions.In this sense, a literature review on pyrolysis and internal combustion 

engine, a theoretical energy and exergetic „single-zone mode‟ in Steady state were elaborated. 

The combustion process was modeled in the CEA (Chemical equilibrium with applications of 

the NASA Glenn Research Center) software. The results of physical characterization and gas 

chromatography coupled to a mass spectrometer to GNC and bio-oil had a LHV of 10.838,46 

kJ/kg and 7.781, 98 kJ/kg respectively. From these experimental results, the modeling of the 

combustion process was carried out on a model Scania engine DC13072A.403-487 diesel 

(engine acquired in a research project), varing the equivalent ratio of 0.8 to 1.2, for three 

situations: one using bio-oil/diesel mixture in the proportion of 75%-25%, the other using 

only CNG and another using only Jet-A (similar to diesel) fuel. The theoretical results showed 

that to achieve the energy performance with diesel oil, thermal yield of 41%, heat rejected in 

the exhaust gases of 34.8%, heat rejected in the refrigeration of 13.1%, heat rejected in the 

lubrification of 7% and radiation losses of 4.1%  required 0.45kg/s of fuel and 1084.69kW of 

heat. It was verified that CNG reached these conditions from the equivalente ratio of 0.9 

(0.4334kg/s), bio-oil from 0.8 (0.4418kg/s) and Jet-A in 0.9 (0.4334kg/s). The exergetic 

analysis showed for CNG increase of 25.76% to 29.37% in efficiency, for bio-oil/diesel oil 

increase of 20.71% to 23.10% and for Jet-A increase of 19.79% to 22.37%, accounting for 

thermal, chemical exergy and irreversibility. The diameter of injector, the SMD of droplets 

and the other characteristics of spray were calculated. And in experimental test with moto-

generator was performed with diesel (S10) and an blend with diesel (S10-5). It is verified that 

estimated result (1MWh) of electricity generation depends on improvements in fuel injection, 

spray behavior and technology, to decrease the viscosity of bio-oil, produce blends with 

diesel and reach industrial scale. 

Keywords:  Assisted Pyrolysis process by microwave, condensable gases, non-condensable 

gases, engine, energy analysis and exergetic analysis. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas e os problemas ambientais impulsionam a busca por fontes 

alternativas de energia. Os gases gerados durante o processo de pirólise da biomassa na 

produção de carvão vegetal, que contribuem para o agravamento do efeito estufa, podem ser 

coletados para produção de energia elétrica por meio de um motor de combustão interna 

(MCI), por exemplo. O desenvolvimento de um sistema de geração sustentável de eletricidade 

a partir dos gases e líquidos efluentes de fornos de pirólise de biomassa (lenha de eucalipto) 

contribui para a eficiência do processo, agregando valor aos resíduos e minimizando os 

impactos para o meio ambiente e para a sociedade. 

 

A pirólise da biomassa para a produção de carvão vegetal é feita através de métodos 

convencionais, com conhecimento empírico que demandam um tempo entre 10 a 15 dias 

(Santos e Hatakeyama, 2012), consomem cerca de 20% da massa para a secagem da madeira 

e não permitem um controle preciso do processo. Outro aspecto é a geração de gases e 

líquidos que na maioria das vezes não são aproveitados. Em tempos de uso de fontes de 

energias renováveis, mudanças climáticas e redução de NOx, a utilização destes efluentes 

gasosos é uma alternativa para a geração de energia elétrica e redução dos gases de efeito 

estufa (GEE).  

 

Baeta (2006) afirma que combustíveis alternativos são avaliados como uma proposta de 

substituição à gasolina e ao óleo diesel, que são os combustíveis mais usados no mundo e no 

Brasil em MCI. O biodiesel, obtido pelo processo de transesterificação entre oleaginosas, já 

está regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2005) com adição de 2% deste 

combustível ao óleo diesel para a frota de veículos pesados. Já o etanol é atualmente 

adicionado à gasolina, possuindo uma proporção definida também pela ANP para a frota de 

veículos leves. 

 

Miranda (2009) afirma que a geração de energia elétrica no Brasil é na sua maioria de 

origem hídrica, em que o custo de produção varia de 4.000,00 a 5.000,00 R$/kW instalado nas 

pequenas centrais hidroelétricas, sendo 10% dos custos devidos ao inventário ambiental e 

90% dos custos devidos à construção. Estes por sua vez são divididos em 50% com a obra 

civil, 40% com a eletromecânica, 5% com a engenharia e 5% com a montagem. 
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      Sayin et al (2006) afirmam que o desempenho, o consumo de combustível e as emissões 

de gases dos MCI melhoraram consideravelmente desde a introdução destes motores no 

século XIX. Estas melhorias têm sido provocadas não só avançando as características 

geométricas de projeto do motor, mas também empregando combustíveis com melhores 

propriedades.  

 

Segundo Taylor (1995) apud Souza (2009) projetar motores de combustão interna de 

melhor desempenho, eficiência térmica e emissões ambientalmente aceitas tem sido o alvo 

dos fabricantes de automóveis no mundo todo, sendo que o desempenho global depende de 

muitos fatores que envolvem todos os componentes do motor, mas as partes de maior 

interesse são os sistemas e equipamentos que estão relacionados com a queima do 

combustível.  

 

Abbasi e Emamverdi (2014) e Hariharan e Reddy (2011) afirmam que uma das partes 

principais de um MCI de ciclo Diesel é o sistema de injeção de combustível. As 

características como a pressão de injeção, o número e o diâmetro de orifícios do injetor 

afetam diretamente o processo de combustão e o desempenho do motor. O desempenho e as 

emissões também dependem de fatores como a quantidade de combustível injetado, formato 

da câmara de combustão, tempo de injeção de combustível, tipo de spray, turbulência do ar, 

posição e diâmetro do injetor, entre outros. 

 

Giakoumis (2007) apud Abbasi e Emamverdi (2014) e Rakopoulos (2006) afirmam que a 

destruição das exergias compromete o desempenho do motor em usar o potencial de um 

combustível. E que a redução das irreversibilidades produz um melhor desempenho do motor 

e um melhor uso do combustível. 

   

      A CEMIG, a ONDATEC e a UFOP em um projeto de P&D, desenvolveram um forno 

industrial (UPEC-250), um sistema de captação e lavagem dos efluentes gasosos com 

produção de 250 kg/h de carvão vegetal, consumindo 450 kWh de energia elétrica e gerando 

750 kg/h de efluentes não condensáveis (GNC-43% em volume) e condensáveis (bio-óleo-

57% em volume), estimando 1 MWh de energia elétrica, possibilitando a venda de 550 kWh 

como excedente. 
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Segundo Minkova et al (2001) apud Fernández et al (2009) o forno de micro-ondas 

possui um conceito de aquecimento distinto do modelo convencional em que a taxa de 

aquecimento ocorre da superfície em direção ao centro da madeira, necessitando da fase de 

secagem da madeira (perda em massa de 20%) para a pirólise. No aquecimento por micro-

ondas, a taxa de aquecimento é devido ao mecanismo dielétrico de aquecimento, que penetra 

no interior da madeira, evolui em todo o volume e atua de forma seletiva com a umidade, 

fator este que no processo convencional é motivo de diminuição do poder calorífico e 

aumento de finos do carvão. Já no processo por micro-ondas, as micro-ondas possuem 

afinidade com as moléculas de água, que são evaporadas preferencialmente pelo mecanismo 

de aquecimento dielétrico, e produzem gases (H2, CO, CO2, CH4). 

 

O carvão vegetal, o GNC e o GC (bio-óleo) podem vir a ser um produto energético 

sustentável e competitivo no mercado se for fabricado por um processo que possua as 

características de tempo de produção, eficiência na utilização dos recursos e respeito às leis 

trabalhistas e ambientais. 

 

Este trabalho propõe uma análise energética, exergética e experimental em um motor de 

combustão interna em ciclo diesel utilizando como combustíveis o bio-óleo (GC) e os gases 

não condensáveis (GNC) do forno de micro-ondas (UPEC-250) para geração de energia 

elétrica. 
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2    OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Estudar os fluidos do processo de pirólise assistida por micro-ondas como combustíveis 

através de um modelo teórico de análise energética e exergética e através de uma análise 

experimental em um motor de combustão interna de ignição por compressão. 

 

2.2 Específicos 

 Elaborar uma revisão bibliográfica acerca de pirólise assistida por micro-ondas, 

análise energética e exergética em motores de combustão interna, análise do 

processo de injeção em MCI a diesel, entre outros; 

 Modelar o processo de combustão dos fluidos da pirólise assistida por micro-

ondas para biomassa (Eucaliptus Citriodora) e do óleo diesel no software CEA 

(Chemical equilibrium with applications da NASA Glenn Research Center); 

 Realizar uma análise energética e exergética teórica “single-zone model” em 

regime permanente; 

 Determinar o rendimento e a eficiência teórica do motor de combustão interna 

Scania modelo DC13072A.403-487 usando fluidos de pirólise, óleo diesel e suas 

misturas; 

 Estudar o processo de injeção dos combustíveis Jet-A (óleo diesel), GNC e bio-

óleo/óleo diesel; 

 Avaliar o rendimento e a eficiência experimental de um motor de combustão 

interna usando o bio-óleo; 

 Avaliar economicamente os resultados das análises teórica e experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A pirólise assistida por micro-ondas é uma técnica nova, e a literatura mostra que não 

existem trabalhos com fornos em escala industrial como é o caso da UPEC-250.  

  

 A UPEC-250 é um forno de produção contínua com rendimento em carvão vegetal de 

38%, bio-óleo de 33% e gás não condensável 29%, superior ao rendimento de fornos de 

processos convencionais. Estes produtos tem potencial energéico para atender, por exemplo, a 

demanda nacional da siderurgia (da ordem de 10.000.000 de toneladas) de carvão vegetal e 

geração de eletriciddade a partir da recuperação dos seus efluentes. Neste sentido, os desafios 

técnicos relativos à utilização de bio-óleo e GNC como combustível em motores Diesel, a 

viabilidade economica de implantação e de operação de um sistema de pirólise contínua em 

escala industrial, devem ser estudados. 

  

 Atualmente a biomassa tem se apresentado como alternativa sustentável na geração de 

energia como combustível. Mas os fluidos dos processos de pirólise (produção de carvão 

vegetal a partir de madeira) são emitidos para a atmosfera e para o solo como resíduos, 

contribuindo para o agravamento dos impactos das mudanças climáticas.  

 

  A caracterização física e química do bio-óleo e do GNC juntamente com a modelagem 

do processo de combustão destes biocombustíveis, em motores de combustão interna, 

fornecem os parâmetros necessários para os modelos Termodinâmicos de primeira e de 

segunda lei (disponibilidade). 

 

 A análise energética e exergética são exemplos de modelos Termodinâmicos que 

identificam o rendimento e a eficiência da conversão de combustíveis em energia em 

máquinas como o motor Diesel (motor de ignição por compressão). 

 

 Os resultados teóricos e experimentais dos modelos são parâmetros de sustentabilidade 

dos recursos energéticos e de melhoria da matriz energética. Assim como uma melhor 

integração entre as fontes energéticas, os processos de fabricação, a sociedade e o meio 

ambiente. 
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3    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Combustíveis  
 

Afonso (2012) e Costa (2007) afirmam que combustível pode ser definido como qualquer 

material que possa ser queimado para liberação de energia ou luz. Os combustíveis mais 

usuais são os hidrocarbonetos, cuja fórmula química geral é CxHy. Já os comburentes podem 

ser definidos como todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz 

de fazê-lo entrar em combustão, sendo o oxigênio o principal comburente-oxidante. 

Segundo Costa (2007) e Bizzo (2003) para iniciar a queima do combustível é necessário 

atingir uma temperatura chamada de temperatura de ignição. Quanto à origem, os 

combustíveis podem ser classificados em fósseis (não renováveis) e vegetais (renováveis). 

Quanto à utilização, os combustíveis podem ser divididos em três grupos: sólidos, líquidos e 

gasosos. 

Segundo Bizzo (2003) os combustíveis aplicados industrialmente, para energia e 

aquecimento, são aqueles que possuem baixo custo por conteúdo energético, facilidade de 

transporte/armazenamento, possibilidade de utilização dentro das tecnologias disponíveis, 

baixo custo operacional e de investimento. Há muitos anos estas características são 

preenchidas pelos derivados de petróleo sendo o tipo de combustível mais utilizado. 

Atualmente, outros tipos de combustíveis são pesquisados e testados, principalmente aqueles 

que possuem menor impacto ambiental em relação aos combustíveis fósseis. 

Costa (2007) afirma que os principais combustíveis sólidos naturais são a madeira e os 

produtos da sua decomposição natural (turfa e carvão) e que para o sólido ter valor como 

combustível é necessário que tenha baixa umidade (menor que 25%) e poder calorífico 

inferior elevado (30.000,00kJ/kg) e queime com facilidade com ou sem chama. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2005) define o carvão mineral como 

uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos, fossilizados ao longo de 

milhões de anos, bem como acontece com os demais combustíveis fósseis. Sua qualidade é 

determinada, dentre vários fatores, principalmente, pelo conteúdo de carbono que está ligado 

ao tipo e o estágio dos componentes orgânicos.  

Ainda segundo a ANEEL (2005) em um dos primeiros estágios da formação do carvão 

mineral tem-se a produção de turfa que possui baixo teor de carbono (na ordem de 45%). 

Após tem-se a produção do linhito (teor de carbono de 60 a 75%), o terceiro tipo de carvão 

que se forma é o carvão betuminoso, também denominado de hulha, que contém entre 75 e 
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85% de carbono, e o mais puro dos carvões (antracito) apresenta um teor de carbono superior 

a 90%. 

Matos et al (1981) definem o carvão vegetal como o produto sólido da pirólise da 

madeira, sendo que a pirólise da madeira também produz efluentes gasosos condensáveis 

(GC) e não condensáveis (GNC). O carvão vegetal apresenta boas características que 

permitem utilizá-lo como combustível e agente redutor. 

De acordo com Carvalho (2008) e Bizzo (2003) dentre os combustíveis líquidos o 

petróleo, é utilizado amplamente na indústria pelas facilidades de armazenamento, operação e 

transporte, sendo constituído por uma variedade de misturas de hidrocarbonetos e outros 

compostos orgânicos de diversas massas moleculares. O petróleo abrange três grupos de 

hidrocarbonetos. O primeiro deles são os alcanos, definidos como hidrocarbonetos saturados, 

de fórmula geral CnH2n+2, que possuem cadeia linear ramificada ou não. Os alcanos podem 

ocorrer no estado gasoso, líquido ou sólido, dependendo do número de átomos de carbono. A 

Tabela III.1 descreve os possíveis estados. O segundo grupo de hidrocarbonetos é a de não 

saturados, com cadeia fechada, por exemplo, os aromáticos, dos quais o mais simples é o 

benzeno (C6H6). Betumes, asfaltos e graxas, compõe o terceiro grupo, são compostos de 

elevada massa molecular, ricos em nitrogênio, oxigênio, enxofre, níquel, entre outros 

elementos. A composição do petróleo, em média, é dada segundo a Tabela III.2, variando de 

campo para campo de extração. 

 

Tabela III.1- Estado físico dos Alcanos em função do número de carbono. Fonte: (Carvalho, 

2008). 

 Número de átomos de carbono na cadeia 

molecular 

Estado físico em temperatura 

ambiente 

1 a 4 Gasoso 

5 a 15 Líquido 

Acima de 15 Sólido 

    

Tabela III.2- Composição química média do petróleo. Fonte: (Carvalho, 2008). 

Elemento C H N O S Metais 

% 83 a 87 10 a 14 0,1 a 2 0,1 a 1,5 0,5 a 6 <1000 ppm 

 

Segundo a Aneel (2005) dentre os combustíveis gasosos destaca-se o gás natural, que é 

um hidrocarboneto resultante da decomposição da matéria orgânica ao longo dos milhões de 
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anos. Este gás é encontrado no subsolo, em rochas porosas isoladas do meio ambiente por 

uma camada impermeável. Em suas primeiras etapas de decomposição, esta matéria orgânica 

de origem animal produz o petróleo. Em seus últimos estágios de degradação, o gás natural. 

Dessa forma, é comum a descoberta do gás natural tanto associado ao petróleo quanto em 

campos isolados.  

Ainda de acordo com a Aneel (2005) a composição básica do gás natural são moléculas 

de hidrocarbonetos (átomos de hidrogênio e carbono) encontrados em estado volátil e de 

baixa densidade. O composto predominante é o gás metano existindo em proporções variadas, 

etano, propano, butano, gás carbônico, nitrogênio, entre outros. Em seu estado bruto, o gás 

natural não tem cheiro e é menos denso que o ar. A tabela III.3 mostra a variação da 

composição do gás natural  ressaltando a predominância do gás metano. 

 

Tabela III.3- Composição do Gás natural em alguns países. Fonte: (Gasnet, 2018). 

Origem

País/Campo Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 C4 e maiores CO2 N2

EUA 81,80 5,60 3,40 2,20 0,10 6,90 - 42,70

Canadá 88,50 4,30 1,80 1,80 0,60 2,60 - 43,40

Rússia 97,80 0,50 0,20 0,10 0,10 1,30 - 39,60

Austrália 76,00 4,00 1,00 1,00 16,00 2,00 - 35,00

França 69,20 3,30 1,00 1,00 9,60 0,60 - 36,80

Alemanha 74,00 0,60 - - 17,80 7,50 - 29,90

Holanda 81,20 2,90 0,40 0,20 0,90 14,40 0,64 31,40

Pérsia 66,00 14,00 10,50 7,00 1,50 1,00 0,87 52,30

Mar do Norte 94,70 3,00 0,50 0,40 0,10 1,30 0,59 38,60

Argélia 76,00 8,00 3,30 4,40 1,90 6,40 - 46,20

Venezuela 78,10 9,90 5,50 4,90 0,40 1,20 0,70 47,70

Argentina 95,00 4,00 - - - 1,00 0,58 40,70

Bolivia 90,60 6,10 1,20 0,00 0,50 1,50 0,61 38,80

Chile 90,00 6,60 2,10 0,80 - - 0,64 45,20

Rio de Janeiro 89,44 6,70 2,26 0,46 0,34 0,80 0,62 40,22

Bahia 88,56 9,17 0,42 - 0,65 1,20 0,62 39,25

Alagoas 76,90 10,10 5,80 1,67 1,15 2,02 - 47,70

Rio Grande do 

Norte
83,48 11,00 0,41 - 1,95 3,16 0,64 38,54

Espirito Santo 84,80 8,90 3,00 0,90 0,30 1,58 0,66 45,40

Ceará 76,05 8,00 7,00 4,30 1,08 1,53 - 52,40

Composição % em volume
Densidade

Poder calorífico 

superior (MJ/Nm³

Brasil

 

 

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam que os biocombustíveis produzidos a partir 

de plantas e de resíduos biológicos, possuem vantagens sobre os combustíveis fósseis. A 

natureza renovável é uma das mais importantes vantagens, além de serem conhecidos por 

reduzirem os (GEE) pela redução de monóxido de carbono. Em geral os biocombustíveis são 

produzidos a partir da fermentação de uma grande variedade de resíduos biológicos.  Por 
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outro lado, os óleos crus ou bio-óleo (que não passam pelo processo de transesterificação) e 

os óleos de metil éster de sementes como soja, Jatropha (planta típica da Ámerica do Norte) e 

Pongamia (planta típica do sul da Asia), são considerados combustíveis alternativos para MCI 

de ignição por compressão. Os biocombustíveis como o biodiesel (combustível formado a 

partir de ésteres e ácidos graxos, obtido por uma reação química entre lipídios, óleos e 

gorduras de origem animal ou vegetal com álcool na presença de um catalisador- 

Transesterificação) possuem viscosidade elevada, baixo poder calorífico e são mais densos 

em comparação com o óleo diesel. Além disso, o biodiesel possui em torno de 10% de 

oxigênio. 

Segundo Boggavarapu e Ravikrishna (2013) as diferenças das propriedades físicas e 

químicas entre os combustíveis fósseis e os biocombustíveis causam várias mudanças de 

funcionamento nos motores Diesel. O baixo valor do poder calorífico dos biocombustíveis 

leva os motores a um maior consumo de combustível comparado com o óleo diesel e a uma 

menor taxa de injeção de combustível devido à elevada viscosidade. As emissões de NOx são 

maiores em motores com biocombustíveis (4,382g/kWh-Éster metílico de soja) do que em 

motores com óleo diesel (3,570g/kWh)-óleo diesel S10), devido ao efeito acumulativo do 

atraso da ignição, o qual varia em função de parâmetros como a carga, a rotação e avanço da 

injeção de combustível (em motor diesel está aproximadamente entre 3° e 10° da rotação do 

eixo virabrequim).  

Segundo Brunetti (2012) o atraso de ignição é o intervalo entre o ínicio da injeção e o 

ínicio da combustão, sendo dividido em duas fases: (i) atraso físico- é a fase de vaporização e 

mistura do diesel ao ar circundante, variando em função das características do spray (diâmetro 

das gotículas, velocidade e forma geométrica) juntamente com a pressão e temperatura do ar, 

influenciando as condições de equilíbrio líquido-vapor, até que se forme uma mistura 

inflamável e (ii) atraso químico- é função da pressão e da temperatura dentro da câmara de 

combustão e do tipo de combustível. Este depende também da energia de ativação das reações 

químicas que ocorrem durante a pré-ignição. A energia de ativação depende das propriedades 

do combustível, em que se define o número de cetanos. 

Ainda segundo Boggavarapu e Ravikrishna (2013) a geração de fuligem nos motores 

movidos a biocombustível é menor devido à presença do oxigênio e a baixa perda por 

radiação. Além disso, a presença de oxigênio nos biocombustíveis leva a uma menor emissão 

de HC e CO. Mas é observado um elevado consumo de combustível por unidade de potência 

(sfc). A tabela III.4 mostra as propriedades físicas de óleo diesel e vários biocombustíveis. 
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Tabela III.4- Propriedades físicas de vários combustíveis. Fonte: (Boggavarapu e 

Ravikrishna, 2013). 

Combustível 

Viscosidade 

Cinemática 

v (mm²/s) 

Tensão 

superficial T 

(mN/m) 

Massa 

específica 

ρ (kg/m³) 

Poder 

Calorífico 

Inferior 

PCI 

(MJ/kg) 

Calor 

latente de 

vaporização 

hL (kJ/kg) 

Pressão 

de vapor 

pv (kPa) 

Referências 

Óleo diesel 2,9 a 40°C 26,7 a 25°C 830 44,1 - - 1, 2 

Repassed 

methyl éster 

(RME) 

4,2 a 40°C 32,2 a 30°C 882 32,8 - - 3, 4 

Soybean 

methyl éster 

(SME) 

4,0 a 40°C 31,7 a 30°C 880 32,7 - - 3, 4 

Jatropha 

methyl éster 

(JME) 

4,8 a 40°C 30,7 a 25°C 873 42,8 - - 5, 6 

Pongamia 

methyl éster 

(PME) 

4,9 a 40°C  890 40,8 - - 1 

Pogamia oil 40 a 40°C 33 a 30°C 923 34 - - 7 

Jatropha oil 33 a 40°C 32 a 40°C 908 39,8 - - 7 

Dimethyl 

ether (DME) 
0,2 a 40°C 11,7 a 25°C 667 28,8 - - 8, 9 

Gasolina 0,8 a 20°C 24 a 20°C 718 42,9 349 55-103 10, 11 

Etanol 1,6 a 20°C 27 a 20°C 790 26,8 838 15,8 10, 11 

n-Butanol 2,7 a 40°C 25 a 20°C 810 32 548 0,3 11,12, 13 
Referências: 1 - Nurun et al (2009), 2 - Prasad e Ravikrishna (2012), 3 - Singh e Singh (2010), 4 - Samuel et al 

(2011), 5 - Prasad e Ravikrishna (2012), 6 - Raja et al (2012), 7 - Deshmukh et al (2012), 8 - Youn et al (2011), 

9 - Wu et al (2003), 10 - Szwaja e Naber (2010), 11 - Park et al (2009), 12 - Chao et al (2011), 13 - Zhang et al 

(2010). 

 

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam haver, no caso dos biocombustíveis, redução 

de emissão de NOx quando ocorre redução da velocidade de injeção juntamente com uma 

mistura pobre ar-combustível. Testes realizados em motores Diesel com bio-óleo de origem 

vegetal mostraram uma redução no desempenho térmico em função do baixo poder calorífico 

do bio-óleo, um aumento das emissões de HC e CO e um menor nível de gases de exaustão 

em comparação com óleo diesel. Estudos mais detalhados de bio-óleo e biodiesel em motores 

apontam que biodiesel causa aumento de NOx e diminuição de HC e CO em comparação com 

óleo diesel, e que motores Diesel sem qualquer modificação podem funcionar com uma 

mistura (em inglês blend) de 20% de bio-óleo e 80% de óleo diesel sem danificar as partes do 

motor. 

De acordo com Boggavarapu e Ravikrishna (2013) a aplicação de biocombustíveis em 

motores Diesel apresentam vantagens e desvantagens, uma vez que estes motores, não são 



11 

 

projetados para esta finalidade e vários componentes necessitam de modificações. Um estudo 

amplo de vários aspectos dos biocombustíveis é necessário antes da aplicação prática. Como é 

o caso do processo de injeção do combustível, sendo um importante processo que tem 

impacto sobre a combustão e as emissões gasosas na exaustão. 

Ramos (2009) afirma que os biocombustíveis como o biodiesel, devido à alta 

viscosidade, provocam falhas nas unidades injetoras, compostas principalmente de bombas e 

injetores. As causas das falhas são o envelhecimento do combustível, impurezas relativas à 

produção e parâmetros físico-químicos. O envelhecimento é a causa mais importante para as 

falhas, sendo divididas em (i) formação de depósitos por precipitação de produtos do 

envelhecimento, (ii) corrosão do aço pela formação do ácido fórmico e  (iii) formação de 

sabão. As impurezas são ions alcalinos e alcalinos terrosos e são responsáveis pela formação 

de sabão na presença de ácidos graxos livres. Isto leva a formação de depósito no filtro de 

combustível, impedindo a circulação e alterando propriedades do nível de injeção. Os 

parâmetros físico-químicos como a viscosidade e compressibilidade, provocam elevação da 

carga nos componentes como o aumento da pressão na entrada de combustível causando 

desgaste no corpo da bomba injetora. O metanol e a água presente no biodiesel são 

responsáveis pela corrosão do anel de vedação (O-ring), que tem a função de vedar as bombas 

injetoras.  

Fleischman (2013) afirma que uma maneira de o motor funcionar com biocombustíveis, 

sem causar danos, é reduzir a sua viscosidade. Como no caso do bio-óleo de pirólise, que 

apresenta alta viscosidade. A viscosidade de fluidos Newtonianos pode ser determinada 

conhecendo-se o estado termodinâmico do fluido, ou seja, a viscosidade é uma função da 

temperatura e pressão e para líquidos, diminui com o aumento da temperatura. Assim, o bio-

óleo, pode ter sua viscosidade diminuída ao passar por um pré-aquecimento acima de 70 °C, 

não danificando o sistema de injeção de combustível.  

Fleischman (2013) afirma que os injetores são os dispositivos dos motores em que o 

combustível é injetado, através de grandes pressões, na câmara de combustão.  Trata-se de um 

bocal com pequeno diâmetro, sendo que o combustível é pulverizado na forma de spray. No 

caso do biodiesel, seu uso causa o aparecimento de depósitos ao redor do injetor, sendo um 

sério problema nos motores de ignição por compressão. Estes obstruem o diâmetro do injetor, 

prejudicando a qualidade do spray. Assim, para garantir a mesma potência térmica, é 

necessário injetar mais combustível, aumentando o consumo e com isso as emissões, além de 

reduzir a eficiência térmica do motor. 
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A figura 3.1 mostra o panorama mundial de oferta primária de energia no ano de 2017 (a) 

e emissões de GEE no ano de 2017 (b) por tipo de combustível. Em (a) os renováveis 

modernos são a soma de energia solar, biomassa, energia geotérmica e eólica. Em (b) outras 

fontes são os gases e resíduos industriais utilizados para geração de vapor e calor. 

 

33%

24%

28%

5%

7%
3% Petróleo

Gás natural

Carvão mineral

Energia nuclear

Hidroeletricidade

Renovaveis
modernos

72%

2%
1%

7%

15%

3% Petróleo

Biomassa

Outras fontes

Carvão mineral

Gás natural

Emissões fugitivas de
petróleo/gás natural

(a)

(b)

 

Figura 3.1- Panorama mundial (a) oferta primária de energia e (b) emissões de GEE por tipo 

de combustível. Fonte: (BP Statistical Review of World Energy, 2017) e (SEEG- Sistema de 

Estimativas de Emissões e Reduções de Gases de Efeito Estufa, 2018). 

 

3.1.1 Óleo diesel 

 
Bezerra (2007) e Costa (2007) afirmam que o óleo diesel é um combustível líquido, 

derivado do petróleo, com variadas concentrações de enxofre (de 0,05% a 0,2%), constituído 

por uma mistura de hidrocarbonetos com ponto de ebulição entre 200 e 360°C, possuindo 

além de carbono e hidrogênio, enxofre e nitrogênio. O óleo diesel é obtido após as etapas de 

destilação do petróleo por hidrogenação, síntese e craqueamento catalítico em baixas 

temperaturas na refinaria de petróleo através da mistura de correntes de querosene, gasóleo, 

nafta pesada, diesel leve e diesel pesado. 

Segundo Costa (2007) as proporções dos componentes do óleo diesel permitem enquadrar 

o produto final dentro das especificações técnicas necessárias para permitir o bom 

desempenho do produto, minimizando desgaste em motores e mantendo a emissão de 

poluentes gerados pela queima do produto em níveis aceitáveis.  
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Bezerra (2007) e Costa (2007) indicam que o óleo diesel comercial (S10), embora atenda 

aos requisitos básicos em termos de características físicas e químicas, requer cuidados de 

manejo e utilização. Principalmente em relação à água, que deve ser sempre removida, pois a 

sua presença danifica os componentes de motores como bombas e injetores de combustível. 

Além da água, todo óleo diesel tem certa quantidade de enxofre, que não pode ser removido e 

produz componentes nocivos à saúde, após a combustão. A tabela III.5 apresenta as 

características do óleo diesel comercial. 

 

Tabela III.5- Principais características do óleo diesel comercial. Fonte: (Costa, 2007). 

Características Diesel comercial 

Ponto de névoa (°C) 1 

Índice de cetano 45,8 

Massa específica à 20°C (g/cm³) 0,8497 

Viscosidade à 37,8°C (cSt) 3,04 

Ponto de fulgor (°C) 55 

Destilação à 50% (°C) 278 

Destilação à 90% (°C) 373 

Teor de cinzas (%) 0,014 

Teor de enxofre (%) 0,24 

Cor (ASTM) 2 

Resíduo de carbono Corandson (%) 0,35 

 

Costa (2007) observou que a fórmula molecular varia de acordo com o tipo de óleo diesel 

e que para a combustão de combustível líquido é conveniente exprimir a composição em 

termos de um único hidrocarboneto. O óleo diesel é considerado como um duodecano 

(C12H26) e outras fórmulas também são usadas para escrever óleo diesel como C14,4H24,9. 

Segundo Heywood (1988) o óleo diesel tem poder calorífico inferior (PCI) médio 

aproximado de 46.054,8 kJ/kg, sendo que este é o valor do calor liberado durante a combustão 

completa de um quilograma do mesmo. 

De acordo com Varella e Santos (2010) a qualidade do óleo diesel é especificada em 

função de diversas características do combustível, tais como: pureza, contagem de partículas, 

massa específica, viscosidade, número de cetano e ponto de fulgor. 

Pureza: É uma medida do teor de água e sedimentos presentes no óleo diesel 

provenientes do transporte e manuseio inadequado. A água causa corrosão dos injetores, 
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combustão incompleta e promove a formação de partículas oriundas da corrosão. Os sólidos 

em suspensão produzem danos no sistema de alimentação de combustível (bomba, injetor e 

tubulação). O teste de pureza é realizado em laboratórios credenciados pela Agência Nacional 

de Petróleo (ANP) sendo que o limite máximo de água e sedimentos é de 0,05% em volume 

para cada 50 ml de óleo diesel, que corresponde a 0,025 ml. 

Contagem de partículas: Detecta e quantifica a presença de contaminantes no óleo diesel, 

tanto de origem metálica como não metálica, incluindo sujeiras de fonte externa como sílica. 

Massa específica: É a relação entre a massa e o volume de óleo diesel a temperatura de 

20°C, em g/cm³. Variações na massa específica influenciam na vazão do combustível injetado 

na câmara de combustão do motor, uma vez que a bomba injetora controla a injeção de 

combustível através da variação de volume. Os níveis aceitos pela ANP são 820-880 kg/m³ 

para o óleo diesel tipo B, usado nas regiões metropolitanas do Brasil e 820-865 kg/m³ para o 

óleo diesel tipo D, usado para embarcações marítimas (PITANGUY, 2004); 

Viscosidade: A viscosidade do óleo diesel é determinada em condições cinemáticas e é 

expressa em centésimos de Stokes (centiStokes). A viscosidade é medida em função da 

resistência ao escoamento do óleo diesel em um orifício padrão. A viscosidade influencia a 

lubrificação da bomba e do injetor no motor. Valores baixos de viscosidade implicam em 

desgastes excessivos e vazamentos no sistema de alimentação de combustível. Valores 

elevados de viscosidade aumentam o esforço na bomba injetora para realizar a atomização, 

produzindo um spray inadequado na saída do injetor, trazendo consequências para o 

desempenho do motor.  

Número de cetano: O número de cetano mede a qualidade da ignição do óleo diesel na 

câmara de combustão do motor, influenciando diretamente a partida e o funcionamento do 

motor sob carga. O número de cetano está fisicamente ligado ao retardo da ignição durante a 

injeção de combustível na câmara de combustão, de modo que, quanto menor o número de 

cetano maior será o retardo da ignição e maior será a quantidade de combustível que 

permanecerá na câmara de combustão sem ser queimado (PINHEIRO, 1998). 

Ponto de fulgor: O ponto de fulgor indica a facilidade que o óleo diesel possui em 

inflamar, ou seja, está relacionado à menor temperatura na qual o combustível libera vapor na 

quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. O valor do ponto de fulgor 

depende da quantidade de hidrocarbonetos leves presentes no óleo diesel. 
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3.1.2 Biomassa 
 

 Ribeiro (2016) afirma que o termo biomassa refere-se a materiais naturais com potencial 

de aplicação como combustível. Biomassa pode ser traduzida como um recurso natural obtido 

através de processos bioquímicos ou térmicos envolvendo oxidação, redução e hidrólise 

podendo ser convertida em energia mecânica, térmica e elétrica. 

Segundo Ribeiro (2016), a biomassa é energia química onde o dióxido de carbono é 

convertido em compostos orgânicos (celulose, lignina e hemicelulose) por meio da energia 

solar no processo de fotossíntese. Neste sentido a biomassa é um recurso renovável, uma vez 

que é o resultado de um processo natural e contínuo na natureza. O Brasil possui uma 

produção significativa de biomassa para fins energéticos sendo de 27,6% a oferta interna de 

energia em 2014.  

De acordo com IEA (2015) a biomassa já representa 10% do consumo mundial de 

energia primária de acordo e segundo Yin (2012) é a quarta fonte primária de energia, seguida 

do carvão, petróleo e gás natural. Biomassa é constituída por três componentes 

lignocelulósicos principais: celulose (40 a 80 % em massa), hemicelulose (15 a 30% em 

massa) e lignina (10 a 25% em massa), além de outros constituintes menores como 

componentes inorgânicos.  

Reis et al (2013) afirmam que o cultivo de madeira do tipo eucalipto no Brasil, como as 

espécies E.Grandis, E.Urophylla, E.Camaldulensis, E.Saligna e seus híbridos como o 

E.Urograndis tem ocupado maior parte das áreas plantadas, em especial para os setores de 

papel e celulose e para a produção de carvão vegetal usado na redução de minério de ferro nos 

alto-fornos do setor siderúrgico. Nas últimas décadas, o setor de florestas plantadas, tem 

percorrido uma trajetória de sucesso. E devido uma demanda constante por madeira, o 

eucalipto constitui uma opção rentável. Outro exemplo é a espécie E.Citriodora, que 

representa uma evolução no que se refere à adaptação fisiológica, a produtividade de madeira 

e resistência a doenças. 

Segundo Reis et al (2013) e Fonseca et al (2010) a espécie E.Citriodora, é originária do 

leste da Austrália, com altura entre 15 a 30 metros com sete anos de cultivo, peso entre 125 a 

175 kg, alcançando aproximadamente 2450 árvores por hectare plantado (10.000 m²). É uma 

das espécies mais cultivadas em todo mundo. No Brasil, seus plantios foram iniciados com 

vistas à adaptação e produção de carvão vegetal. Atualmente o Brasil possui uma área 

cultivada de eucalipto de 5,6 milhões de hectares, segundo a IBÁ (Indústria Brasileira de 

Árvore, 2016). 
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De acordo com Reis et al (2013) a caracterização da madeira de E.Citriodora revelou 

uma massa específica de 0,73 g/cm³, teor de lignina de 22%, polissacarídeos de fácil 

hidrolisação e de difícil hidrolisação foram 26% e 45% respectivamente e teor de pentosanas 

de 21%. Além de um poder calorifico superior de 4,718cal/g (19.740,11 kJ/kg). Os 

rendimentos da destilação seca da madeira (carbonização) foram de 33% de carvão, 45% de 

licor pirolenhoso e 22% de gases não condensáveis. 

Segundo IBÁ (2016) dos 5,6 milhões de hectares ocupados por eucalipto no Brasil, 24% 

(1,34 milhões de hectares) estão em Minas Gerais que tem área de 586.528 km² ou 58,6 

milhões de hectares. Ou seja, 2,28% da área do estado de Minas Gerais são ocupados por 

cultivo de eucalipto. 

Bristoti e Silva (1993) afirmam que o termo biomassa foi introduzido inicialmente por 

Eugene Adam, sendo constituída pelo material produzido por todos os seres vivos (animais, 

vegetais, fungos e protozoários) em seus diferentes processos. De acordo com Nogueira e 

Lora (2003) considera-se biomassa como todo material de origem orgânica tais como 

madeira, detritos animais, resíduos orgânicos e que podem ser utilizados na produção de 

energia. Em relação a sua origem podem ser: florestal (principalmente madeira), agrícola 

(arroz, café, soja, milho, can-de-açucar, entre outras) e rejeitos urbanos e industriais (sólidos 

ou líquidos). Vassilev et al (2010) verificaram que a composição das biomassas e mais 

especificamente a composição das cinzas são distintas devido a variações na umidade, teor de 

cinzas e diferentes tipos genéticos de constituintes inorgânicos das biomassas. Observou-se a 

presença dos seguintes constituintes: C, H, O, N, Ca, K, Si, Mg, Al, S, Fe, P, Cl, Na, Mn e Ti, 

nas 86 espécies de biomassas analisadas pelos autores. A classificação geral das biomassas 

como fonte energética pode ser dividida segundo as distinções e semelhanças de origem, e 

diversidade biológica.  

Vassilev et al (2010) afirmam que o foco na bioenergia como alternativa energética, 

cresceu muito nos últimos anos tendo em vista os problemas de aquecimento global causados 

pelo uso dos combustíveis fósseis. A biomassa pode ser convertida em biocombustíveis 

sólidos, líquidos e gasosos para gerar bioenergia e também produtos químicos. É amplamente 

aceito que os biocombustíveis não contribuem para o aumento do efeito estufa pela conversão 

neutra de CO2 graças à natureza renovável da biomassa e que a biomassa tem se destacado 

mundialmente como combustível para conversão de energia, sendo que recentemente foram 

realizadas extensas investigações ao redor do mundo, no sentido de melhorar o uso da 

biomassa em substituição aos combustíveis fósseis na geração de energia.  
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Vassilev et al (2010) afirmam que do total da bioenergia produzida mundialmente, 95 a 

97% é proveniente da combustão direta da biomassa e que a perspectiva é de aumentar a 

combustão em larga escala da biomassa natural, bem como a sua co-combustão com outros 

combustíveis como a semi-biomassa (resíduos industrias de biomassa) e os combustíveis 

fósseis (carvão, turfa, petróleo e coque). Isto parece ser um meio dos biocombustíveis 

adquirirem mais espaço em muitos países no futuro próximo. A tabela III.6 apresenta a 

classificação proposta por Vassilev et al (2010). 

 

Tabela III.6- Classificação geral de biomassas como combustível sólido de acordo a 

diversidade biológica e origem. Fonte: (Vassilev et al, 2010). 

Grupos de Biomassas Subgrupos de biomassas, variedade e espécie 

Madeira e biomassa lenhosa 

Coníferas ou decíduas; Angiospermas ou 

gimnospermas; macio ou dura; caules, ramos, 

casca, microplaquetas, pedaços, briquetes, 

serragem, serradas outras espécies de madeira.  

Biomassa herbácea (relativo a plantas e 

ervas) e agrícola 

Anuais e perenes baseadas em campos cultivados 

como: gramas e flores (alfafa, arundo, bambu, cana 

de açúcar e outras); palhas (feijão, café, cevada, 

milho, arroz, aveia, centeio, sésamo, girassol, trigo, 

outras); outros resíduos (frutos, conchas, cascas, 

grãos, sementes, espigas, bagaço, polpas, forragens, 

outras). 

Biomassa aquática 

Algas marinhas ou de água doce, macroalgas (azul, 

verde, azul-verde, marrom, vermelho), microalgas 

(algas marinhas, erva daninha, outras). 

Resíduos de biomassa animal e humana 
Ossos, farinha de ossos de carne, frango, estrumes 

variados, outros. 

Biomassa contaminada e biomassa industrial, 

resíduos (semi-biomassa) 

Resíduos sólidos urbanos, madeira de demolição, 

combustíveis derivados de resíduos, lamas de 

depuração, resíduos hospitalares, lamas de pasta de 

papel, resíduos de papelão aglomerado, painéis de 

fibras, caixas de madeiras, resíduos de curtumes e 

outro. 

Misturas de biomassas Misturas das variedades mencionadas acima. 
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Segundo Silva (2016) a biomassa é uma fonte de energia primária e renovável, que além 

da energia disponível atua como importante fator de fixação do carbono atmosférico 

contribuindo, dessa forma, com a redução do efeito estufa. 

Mushtaq et al (2014) afirmam que biocombustíveis líquidos de biomassa podem ser 

divididos em cinco tipos principais: (1) biodiesel ou bio-álcool, (2) óleos vegetais, (3) bio-

óleo bruto, bio-óleo ou óleos biosintéticos, (4) biogás (mistura de gases produzidos por 

decomposição), bio-hidrogênio (hidrogênio produzido por processo biológico), gás bio-

sintético ou gás de síntese (mistura de gases combustíveis produzidos por gaseificação), (5) 

bio-líquido da síntese de Fischer-Tropsch. 

Segundo Mesa et al (2003) o bio-óleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos 

que, embora tenha natureza química diferente do petróleo, pode ser considerado como 

petróleo de origem vegetal, obtido pelo processo de pirólise rápida de biomassa. O bio-óleo 

apresenta coloração marrom e a sua composição elementar é aproximada da biomassa.  

Yin (2012) afirma que pirólise, gaseificação e combustão direta são as três formas de 

conversão termoquímica da biomassa em combustíveis, produtos químicos ou eletricidade. 

Diante do desafio de substituir os combustíveis fósseis, a biomassa tornou-se um recurso 

energético de grande importância, especialmente no século XXI. A sua utilização como fonte 

alternativa de energia tem sido mundialmente reconhecida e é de grande relevância, 

principalmente em países em desenvolvimento com economia agrícola e florestal como 

abordado por Kirubakaran et al (2009). A pirólise é um excelente método para converter 

resíduos de biomassa em biocombustíveis líquidos (bio-óleos).  

Segundo Trugilho (2012) considerando a madeira como biomassa florestal para produção 

de energia, deve-se considerar várias características como sua composição química, elementar 

e imediata. Além destas, propriedades como massa específica, teor de umidade, poder 

calorífico superior e inferior são relevantes. Em relação a sua composição química, a madeira 

é formada por uma mistura complexa e interpenetrada de polímeros, constituída por 

carboidratos (holocelulose), lignina, componentes estranhos (extrativos) e elementos minerais, 

em que os teores de lignina e de extrativos são também muito relevantes. 

Segundo Trugilho (2012) todos os constituintes da madeira influenciam de forma positiva 

no poder calorífico exceto os minerais que influenciam de forma inversa. Do ponto de vista 

energético, o teor de lignina é o mais importante não apenas pelo conteúdo calórico, mas 

também pela sua estabilidade térmica. Ela é um componente aromático rico em carbono e de 

alta estabilidade térmica com poder calorífico em torno de 26.752,0 kJ/kg. Os extrativos 

minerais são considerados compostos que não fazem parte da estrutura da parede celular 
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vegetal. Estes são solúveis em água, solventes orgânicos e volatilizados com vapor. Podem 

apresentar elevado poder calorífico, chegando a até 34.694,0 kJ/kg, dependendo de sua classe. 

Os minerais afetam negativamente o combustível, sendo, portanto, indesejáveis. As principais 

vantagens e desvantagens dos biocombustíveis podem ser classificados segundo a tabela III.7. 

 

Tabela III.7-Vantagens e desvantagens dos combustíveis de biomassa e fósseis. Fonte: 

(Vassilev et al, 2010). 

Vantagens Desvantagens 

Fonte de energia renovável para biomassa 

natural. 

Recurso de energia renovável incompleto 

para combustível em relação a todo o ciclo: 

plantio, cultivo, colheita, transporte e uso 

como combustível.  

Neutro em conversão de CO2 e é benéfico 

nas mudanças climáticas. 

Ausência de terminologia, sistemas de 

classificação e padrões aceitos em todo o 

mundo. 

Comumente possuem baixos níveis de 

cinzas, S, C, N e oligoelementos (relativo aos 

elementos químicos inorgânicos necessários 

aos seres humanos).  

Conhecimento insuficiente e variabilidade de 

composição, propriedades e de qualidade. 

Normalmente possuem elevados níveis de 

matéria volátil, Ca, H, Mg, O e P. 

Geralmente possuem conteúdo elevado de 

umidade, Cl, K, Na, Mn e alguns 

oligoelementos. 

Possuem grande reatividade durante a 

conversão. 
Possuem baixa densidade de energia. 

São mitigadores de emissões perigosas (CH4, 

CO2, NOX, SOX, oligoelementos) e resíduos 

separados. 

Potencial concorrência com a produção de 

alimentos para consumo humano e animal. 

Captam alguns componentes perigosos nas 

cinzas durante a combustão. 

Possíveis danos ao solo e perda da 

biodiversidade. 

Grande disponibilidade a recursos 

relativamente baratos. 

Odor, emissão potencial de odor e lixiviação 

(solubilização) de componentes perigosos 

durante o descarte. 

Diversificação do abastecimento de 

combustível e segurança energética. 

Possíveis emissões perigosas durante o 

tratamento térmico. 

Revitalização rural com criação de novos 

empregos. 

Potenciais problemas tecnológicos durante o 

tratamento térmico. 

Uso potencial dos oceanos e solos de baixa 

qualidade e recuperação de áreas degradadas. 
Disponibilidade regional. 

Redução de resíduos contendo biomassa. 
Grandes custos de coleta, transporte, 

armazenamento e pré-tratamento. 

Recurso barato para produção de adubos, 

materiais de construção, recuperação de 

elementos e compostos químicos. 

Utilização pouco clara dos resíduos. 
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Leal (2015) afirma que os constituintes da madeira (a celulose, a hemicelulose e a 

lignina) são responsáveis durante o processo de pirólise pela produção do carvão vegetal, 

gases não condensáveis, alcatrão insolúvel e vapores aquosos, sendo polímeros complexos e 

em termos elementares são distribuídos em 50% de carbono (C), 44% de oxigênio (O), 6% de 

hidrogênio (H) e traços de muitos íons metálicos, conforme tabela III.8. 

 

Tabela III.8- Porcentagem dos principais constituintes da madeira. Fonte: (Leal, 2015). 

Constituinte Contribuição Constituição Função  

Celulose 45% 

Macromolécula longa, 

linear feita de unidade de 

celulose. 

Formação da parede 

celular dá estabilidade 

estrutural à madeira. 

Hemicelulose 

35% em madeira 

dura
1
, 25% em 

madeira mole.
2
 

Macromolécula de cadeia 

curta, muitas ramificações 

feitas de pentosas. 

Formação da parede 

celular dá estabilidade 

estrutural à madeira. 

Lignina 

21% em madeira 

dura, 25% em 

madeira mole. 

Macromolécula com 

ramificações 

tridimensionais, feita de 

unidades de 

metoxifenilpropano. 

Material de rejunto na 

célula da madeira, 

responsável pelo 

endurecimento da madeira 

(rigidez na planta). 

1-Madeira dura: Angiospérmicas, grupos de plantas que produzem sementes com algum tipo de 

cobertura (exemplo: fruto de maça ou casca dura de bolota). 2-Madeira mole (macia): 

Gimnospérmicas, grupo de plantas que deixam as sementes caírem no solo sem nenhum tipo de 

cobertura (exemplo: pinheiro). 

 

Segundo Trugilho (2012), Yin (2012) e Tat e Van Gerpen (1999) a madeira ou biomassa 

pode ser usada tanto na forma direta como por meio da sua conversão em outros produtos de 

interesse. A forma mais simples e não menos importante é a combustão direta para a geração 

de calor ou cocção de alimentos. As formas de conversão mais utilizadas são a pirólise ou 

carbonização, gaseificação e a hidrólise. Os produtos obtidos por estas formas de conversão 

apresentam diferenças em suas propriedades, as principais propriedades de vários bio-óleos de 

pirólise assistida por micro-ondas, do óleo Diesel N°2 (mistura pré-aquecida a 100°C de óleo 

diesel (PCI-42.715,00kJ/kg) e biodiesel-éster metílico de óleo de soja) e bio-óleos 

convencionais de pirólise rápida, são mostrados pela tabela III.9, sendo que cada método de 

conversão tem tecnologia própria que distingue um método do outro. Os resultados destes 
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métodos de conversão servem de parâmetros para a utilização ou não dos produtos como 

combustíveis industriais.  

 

Tabela III.9- Principais propriedades de vários bio-óleos de pirólise assistida por micro-

ondas (MAP), Diesel N° 2 e bio-óleos convencionais de pirólise rápida. Fonte: (Yin, 2012). 

 Bio-óleo de pirólise assistida por micro-ondas 
Diesel 

N°2 

Bio-óleo de pirólise 

rápida 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Composição elementar (% massa) 

C 72,3 74 60,7 48,8 58,9 65,4 86,3 56,4 45-55 

H 9,1 8,4 7,7 6,8 6,85 7,84 13,3 6,2 6-7 

N 5,8 8,1 2,0 0,9 1,15 10,28 - 0,1 0,3 

S 0,9 0,8 0,2 0 0,02 0 - - 0,5-5 

O 11,7 8,7 29,4 43,5 33,2 16,48 - 37,3 40-50 

Água - - 15,2 26,2 <1 - - 15-30 - 

Massa específica 

(kg/m³) 
- - 1250 1145 1200 980 830 1200 1250 

pH - - 2,87 2,5 1,4 9,7 - 2,5 70-150 

Viscosidade 

(40°C) (mPa.s) 
- - 185 15,2 - 60 2-2,7 40-100 - 

PCI (MJ/kg) 35,7 34,4 17,5 15 16-22 30,7 43 16-19 16-21 

1 - Lama de esgoto (Domínguez et al., 2006); 2 - Cascas de café (Domínguez et al., 2007); 3 - Palha 

de miho (Yu et al., 2007); 4 - Serragem e madeira de pinho (Wang et al., 2008); 5 - Palha de trigo 

(Budarin et al., 2009); 6 - Chlorella sp (Du et al., 2011); 7 - Diesel N°2 (Tat e Van Gerpen, 1999) 

mistura de óleo diesel (75%) e biodiesel (25%) obtido de éster metílico de óleo de soja; 8 – Madeira 

(Bridgwater; Peacocke, 2000); 9 - Palha de trigo (Nexant Ltd., 2008). 

 
Pela tabela III.9 é possível comparar os valores médios da composição elementar (% 

massa), massa específica (kg/m³), potencial hidrogeniônico pH (-), viscosidade (mPa.s) e PCI 

(MJ/kg) dos combustíveis. Estes são parâmetros empregados para os cálculos de combustão, 

balanço de massa, balanço de energia e exergia em máquinas térmicas que geram potência, 

como os motores de combustão interna. Estes valores mostram o percentual de carbono (C) 

dos produtos da MAP é superior ao da pirólise rápida e inferior ao Diesel N°2. Da mesma 

forma o percentual oxigênio (O) dos produtos da MAP é inferior aos da pirólise rápida, sendo 

superiores ao percentual de oxigênio do biodiesel, como foi visto no item 3.1.1. A massa 

específica dos combustíveis da MAP e da pirólise rápida foi muito próxima e ambos foram 

superiores à massa específica do óleo Diesel N°2. A viscosidade dos combustíveis da MAP 

quanto da pirólise rápida é muito superior à viscosidade do óleo Diesel N°2, sendo a massa 

específica e a viscosidade dois parâmetros importantes para o bom desempenho dos motores 

de combustão interna. Com relação ao poder calorífico inferior (PCI), os combustíveis da 
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MAP apresentaram valores superiores aos da pirólise rápida e ambos foram inferiores ao óleo 

Diesel N°2. O PCI é outro parâmetro que é usado diretamente nos cálculos de desempenho 

em motores de combustão interna.  

 

3.2 Pirólise convencional 

 
Ribeiro (2016) e Lora et al (2011) afirmam que a pirólise da biomassa consiste na 

decomposição térmica em produtos sólido, líquido e gasoso em decorrência da transferência 

de calor da atmosfera gasosa circundante através de um processo de complexas reações 

químicas em que além de transferência de calor ocorre transferência de massa, sendo um 

processo endotérmico que precisa de uma fonte externa de energia (calor). 

Segundo Ribeiro (2016) a pirólise caracteriza-se por uma conversão térmica na qual há 

rompimento de ligações carbono-carbono e a formação de ligações carbono-hidrogênio, sendo 

que parte da biomassa é reduzida a carbono e outra parte é oxidada e hidrolisada.  

Leal (2015) afirma que a pirólise pode ser definida como um processo de decomposição 

termoquímica em que o material orgânico (biomassa) é convertido em um sólido rico em 

carbono (carvão vegetal) e material volátil (gases condensáveis e não condensáveis) através 

de aquecimento na quase completa ausência de oxigênio, podendo ser dividida em pirólise 

rápida e lenta. 

Segundo Leal (2015) a pirólise é um termo equivalente dado à carbonização que se baseia 

em aquecer um material lignocelulósico (madeira), com reduzida presença de ar, até a 

decomposição termoquímica parcial de seus constituintes. Como resultado tem-se carvão 

vegetal e produtos voláteis (condensáveis e não condensáveis) também chamados de produtos 

da destilação da madeira (biomassa). Neste sentido, o processo possui dois termos 

equivalentes, carbonização quando se objetiva a produção de carvão vegetal e destilação seca 

quando a obtenção dos outros produtos químicos é mais importante. 

Segundo Barcellos et al (2002) o processo convencional de pirólise possui rendimento 

em carvão (32,89%), rendimento em líquido (bio-óleo) (43,68%) e rendimento em gases não 

condensáveis (23,43%) à temperatura de carbonização de 450°C, sendo que com o aumento 

da temperatura observa-se diminuição do rendimento em carvão (27,57%), aumento do 

rendimento em líquido (46,3%) e gases não condensáveis (26,13%) à temperatura de 700°C. 

Outra característica deste processo é a taxa de aquecimento (°C/h), em que se verifica que 

taxas de aquecimento elevadas produzem carvão mais friável (quebradiço), pois taxas mais 
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elevadas de aquecimento diminuem a densidade do carvão e por consequência o rendimento 

gravimétrico do carvão, conforme a figura 3.2. 

Ainda por este mesmo autor, a temperatura afeta de maneira diferenciada cada elemento 

químico da madeira, sendo que o teor de carbono eleva com o aumento da temperatura de 

pirólise enquanto decrescem os teores de hidrogênio e oxigênio. O aumento da temperatura 

resulta em aumento do rendimento do líquido e dos gases e em diminuição do rendimento do 

carvão. Isso mostra que o aumento da temperatura do carvão promove a expulsão dos voláteis 

que irão enriquecer as fases líquida e gasosa e um aumento do carbono fixo. A composição 

dos gases à saída do forno convencional (Rabo quente) depende da temperatura interna, sendo 

que com o aumento da temperatura (em torno de 500°C) há enriquecimento dos gases, pois há 

aumento de gases combustíveis (CO e CH4) e diminuição de CO2 e consequentemente 

aumento do poder calorífico dos gases. 
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Figura 3.2- Produtos da pirólise convencional a 450°C e a 700°C. Fonte: (Barcellos et al, 

2002). 

Leal (2015) e Conde (2006) afirmam que para uma tonelada de madeira (biomassa) têm-

se os produtos da carbonização em porcentagem de massa em base seca de 33% carvão 

vegetal (fração sólida), 330 kg; 35,5% licor pirolenhoso (fração líquida), 355 kg; 6,5 % 

alcatrão insolúvel (fração líquida), 65 kg; e 25% gases de madeira (fração gasosa), 250 kg. 

Segundo Barcellos et al (2002) a umidade da madeira é um fator que deve ser observado 

no processo de pirólise, pois a madeira antes de ser carbonizada precisa sofrer secagem, 

processo que demanda energia que é fornecida por parte da queima da madeira dentro do 

forno, sendo que quanto mais úmida for à madeira mais energia será necessária para secá-la. 
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 Segundo Leal (2015) e Conde (2006) a composição química dos gases não condensáveis 

provenientes da carbonização (pirólise lenta) de qualquer material lignocelulósico (casca de 

coco, bagaço de cana, sabugo de milho, casca de arroz, casca de café, capim elefante, etc) 

podem ser distribuídos de acordo com a tabela III.10. A composição dos gases não 

condensáveis e demais produtos da destilação variam de acordo com a madeira utilizada e 

com o método de carbonização empregado. 

  

Tabela III.10- Fração volumétrica e em massa dos gases da piróloise da biomassa. Fonte: 

(Conde, 2006) e (Leal, 2015). 

Gases não condensáveis % em volume % em massa 

Dióxido de carbono (CO2) 12,4 a 13,2 60,0 

Monóxido de carbono (CO) 17,3 a 19,4 30,0 

Metano (CH4) 1,5 a 2,5 3,0 

Nitrogênio (N2) 42,5 a 47,3 -- 

Oxigênio (O2) 1,4 a 1,6 -- 

Hidrogênio (H2) 13,4 a 17,9 3,0 

Vapores de ácido pirolenhoso -- 1,5 

Outros -- 2,5 

 

Segundo Costa (2012) as proporções entre os compostos produzidos na carbonização 

dependem do método empregado, variando em relação aos parâmetros do processo e das 

características especificas da biomassa empregada. O rendimento em gases aumenta 

linearmente com elevação da temperatura, variando de 18 a 42% para as temperaturas de 400 

a 700°C. A formação dos gases da pirólise é favorecida por reações térmicas com o aumento 

da temperatura, tais como: craqueamento, despolimerização, descarboxilação e oxidação. 

Segundo Costa (2012) a emissão dos gases não condensáveis é dividida em duas fases 

distintas: a primeira ocorre entre 275°C e 425°C e se caracteriza por maiores picos de CH4, 

CO e CO2. A segunda fase ocorre acima de 450°C apresentando baixas concentrações de 

dióxido de carbono, CH4 e H2. 

Segundo Costa (2012) a emissão de gases não condensáveis é significativa acima de 

150°C sendo que a maior parte ocorre entre as temperaturas de 200°C e 500°C. 

Segundo Costa (2012) a liberação de CO2 a baixas temperaturas ocorre principalmente 

por quebra das ligações C=O, C-O e C-C das ramificações da cadeia principal das 

hemiceluloses, com pico em torno de 280°C. Já em altas temperaturas, com máximo próximo 
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a 500°C, sua emissão está relacionada ao craqueamento e reforma de ligações COOH, C=O, 

C-C e OH situadas nas cadeias alifáticas de fenilpropano da lignina.  

De acordo com Costa (2012) a emissão de CO também está relacionada com quebras de 

grupos presentes nas ramificações das hemiceluloses até os 450°C. Acima dessa temperatura, 

decorre da quebra de unidades nanométricas da lignina (ligações aril-eter) e após 600°C, 

também é formado pelo craqueamento do alcatrão. A emissão de H2 também ocorre por essa 

reação. 

De Costa (2012) a lignina é o componente que mais contribui para emissão de CH4. 

Abaixo de 500°C ocorre à quebra de seus grupos metoxila (O-CH3) e metileno (CH2) e a 

temperaturas elevadas, ocorre pela ruptura de seus anéis aromáticos. 

De acordo com Costa (2012) o CH4 é formado por ocorrência de reações secundárias 

entre os componentes gasosos, notadamente as de metanopiranólise a temperatura de 700°C. 

Segundo Lora et al (2011) a fração líquida, também chamada de óleos pirolíticos, ou bio-

óleo, é uma mistura complexa de componentes aromáticos e alifáticos oxigenados. De modo 

geral é possível afirmar que os óleos pirolíticos são alcatrões (hidrocarbonetos) que possuem 

um conteúdo energético e podem ser aproveitados em câmaras de combustão, motor diesel e 

turbinas a gás. 

De acordo com Lora et al (2011) a temperatura do processo de pirólise é a variável que 

possui maior efeito. Uma comparação entre os processos de pirólise convencionais é mostrada 

a seguir. 

1) Carbonização: o tempo de residência é medido em horas e dias, a taxa de 

aquecimento (°C/h) é muito pequena, a temperatura máxima é de 400°C e o produto 

principal é o carvão. 

2) Pirólise convencional: o tempo de residência é medido em minutos (entre 5 a 30 

min), a taxa de aquecimento é pequena, a temperatura máxima é de 600°C e os 

produtos principais são gás e líquido. 

3) Pirólise rápida: o tempo de residência é medido em segundos (entre 0,5 a 5s), a taxa 

de aquecimento é intermediária, a temperatura máxima é 650°C e os produtos 

principais são gás e líquido. 

4) Pirólise Flash: o tempo de residência é medido em segundos (menor do que 1s), a 

taxa de aquecimento é alta, a temperatura máxima é menor do que 650°C e os 

produtos principais são gás e líquido. 
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5) Pirólise ultrarápida: o tempo de residência é medido em segundos (menor do que 

0,5s), a taxa de aquecimento é muito alta, a temperatura máxima é 1000°C e os 

produtos principais são gás e líquido. 

6) Pirólise a vácuo: o tempo de residência é medido em segundos (entre 2 a 30s), a taxa 

de aquecimento é intermediária, a temperatura máxima é 400°C e os produtos 

principais são gás e líquido. 

Lora et al (2011) observam que as características dos produtos da pirólise em termos de 

quantidade e qualidade dependem das condições de operação do processo. Nesse sentido, a 

temperatura, a granulometria do material, a velocidade ou taxa de aquecimento, o tempo de 

residência, o fluxo do fluido de trabalho (geralmente nitrogênio) e as características da 

biomassa são variáveis importantes no desempenho do processo. A Iowa State University 

(Estados Unidos) vem realizando um detalhado trabalho de caracterização dos óleos 

pirolíticos, assim como o estudo das causas e soluções para a degradação deles durante a 

armazenagem. 

De acordo Lora et al (2011) e Scahill et al (2006) os principais aspectos que limitam a 

utilização direta dos óleos obtidos por pirólise rápida como biocombustíveis são resquícios de 

carvão no bio-óleo, presença de multifases líquidas, envelhecimento e alto índice de acidez 

levando à alta corrosividade, variabilidade das propriedades físico-químicas e estabilidade 

térmica durante o armazenamento. 

De acordo com Scahill et al. (2006) com relação ao aspecto da estabilidade térmica do 

bio-óleo durante o armazenamento, a pirólise rápida ocorre em condições termodinâmicas de 

não-equilíbrio devido ao curto tempo de permanência do material em alta temperatura. Isto 

produz um líquido fora da condição de equilíbrio termodinâmico. Os compostos oxigenados 

presentes no bio-óleo procuram atingir a condição de equilíbrio, durante o período de 

armazenamento, produzindo reações químicas adicionais. Estas reações adicionais são 

responsáveis pelo aumento do peso molecular e da viscosidade.    

Ainda segundo Scahill et al (2006) a viscosidade do bio-óleo, que é função da 

temperatura, aumenta lenta e gradualmente assim que é produzido e continua com a 

diminuição da temperatura. Outra importante constatação é que há uma relação direta entre o 

aumento da viscosidade e as mudanças das fases líquidas. Como consequência, há o 

surgimento de alcatrão com alto peso molecular e água. Estes aspectos representam grandes 

desafios quando se quer usar diretamente o bio-óleo como combustível em injetores de 

combustível nos MCI, queimadores e outros equipamentos que operam com combustível 

líquido. 
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Mesa et al (2003) afirmam que o líquido pirolítico, proveniente da pirólise da biomassa, é 

referenciado pela literatura técnica com vários nomes: óleo de pirólise, bio-óleo bruto, 

biocombustível, líquidos de madeira, óleo de madeira, líquido condensado da fumaça, 

destilado da madeira, alcatrão pirolenhoso, ácido pirolenhoso. A composição e o rendimento 

dos líquidos condensados variam segundo a tecnologia utilizada, ou seja, os líquidos 

condensados a partir da fase gasosa do processo de carbonização apresentam composição e 

rendimento diferente quando comparado com aqueles obtidos pelo processo de pirólise rápida 

e a vácuo.  O tipo de biomassa é uma variável que também influencia nas características e 

rendimentos dos líquidos condensados. 

Segundo Rodriguez (2006) desde a crise do petróleo nos anos de 1970, o interesse nos 

produtos líquidos da pirólise da biomassa tem aumentado grandemente. O método da pirólise 

rápida pode ser descrito como a decomposição térmica que sofre a matriz orgânica da 

biomassa na ausência de oxigênio para obter uma série de produtos que se classificam em 

sólidos, líquidos e gases. A pirólise rápida da biomassa está sendo usada na produção 

comercial de uma ampla gama de combustíveis, solventes e insumos químicos, tabela III.11. 

  

Tabela III.11- Composição química representativa de líquidos de pirólise rápida. Fonte: 

(Mesa et al, 2003). 

Componentes do bio-óleo Fração em massa (%) 

Água 20 a 30 

Fragmentos de lignina: lignina pirolítica insolúvel.  15 a 30 

Aldeídos: formaldeído, acetaldeído, hidroxiacetaldeído, glioxal, 

metilglioxal. 
10 a 20 

Ácidos carboxílicos: fórmico, acético, propiônico, butírico, 

pentanóico, hexanóico, glocólico, hidroxiácidos. 
10 a 15 

Carboidratos: celobisan, α-D-levoglucosan, oligasacarídeos, 1,6 

anidroglucofuranose. 
5 a 10 

Fenóis: fenol, cresol, guaiacol, siringil. 2 a 5 

Furfuróis 1 a 4 

Álcoois: metanol, etanol. 2 a 5 

Cetonas: acetol (1-hidroxi-2-propanona), ciclopentanonas. 1 a 5 

 

Ainda segundo Rodriguez (2006) dependendo do tipo de biomassa tratada, do processo 

de pirólise empregado, assim como as variáveis, pode ser obtido uma grande variedade de 
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produtos com usos específicos. Neste sentido, muitos pesquisadores, têm se dedicado à tarefa 

de identificar e caracterizar tais compostos. No entanto, o trabalho resultante é bastante 

complexo devido à heterogeneidade e variabilidade na composição dos mesmos. Isto faz com 

que o número de compostos químicos identificados na pirólise da biomassa seja enorme, 

convertendo-se num dos maiores problemas durante a caracterização e diversificação dos 

produtos. As composições dos óleos de pirólise têm uma influência determinante em sua 

utilização, por exemplo, nos bio-óleos, dependendo da viscosidade e da estabilidade podem 

ser aplicados como combustíveis ou como insumos químicos na elaboração de produtos de 

alto valor agregado. Um elemento essencial é a utilização de métodos analíticos capazes de 

determinar a composição dos produtos e ao mesmo tempo caracterizar o comportamento dos 

mesmos em correspondência com a aplicação final. Tudo isso implica à necessidade de 

estabelecer uma metodologia própria de caracterização e identificação dos produtos da 

pirólise em condições e usos muito específicos. 

 

3.3 Pirólise assistida por micro-ondas (MAP) 
 

Segundo Barboza et al (2001) o princípio de funcionamento do forno de micro-ondas é o 

magnetron, válvula que gera micro-ondas, figura 3.3. 

 

 

 Figura 3.3- Esquema de um forno de micro-ondas. Fonte: (Barboza et al, 2000). 

                      

Ela consiste de um dispositivo sob vácuo, que converte energia elétrica em micro-ondas. 

Uma diferença de potencial constante é aplicada entre o ânodo (que é um cilindro circular 

oco) e o cátodo. Os elétrons são acelerados do cátodo para o ânodo, mas a presença de um 
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forte campo magnético (produzido por um eletro-imã colocado entre os dois pólos) faz com 

que os elétrons descrevam uma trajetória curva e seguem um caminho em espiral, produzindo 

radiofrequência (RF). Posteriormente, por um mecanismo mais complexo, ocorrerá a emissão 

de ondas eletromagnéticas por uma antena colocada diretamente sobre o ânodo. As ondas 

produzidas serão guiadas por um guia de onda até a cavidade contendo o material a ser 

aquecido. As paredes metálicas do forno absorvem muito pouco da energia. A maior parte é 

refletida e dissipada em um dispositivo (dummy load), que evita que as micro-ondas 

danifiquem a válvula.  

De acordo com Ribeiro (2016) e Fortuny et al (2008) o aquecimento por micro-ondas é 

completamente diferente daquele que ocorre em um forno de cozinha convencional (seja a gás 

ou elétrico), onde o aquecimento de alimentos ocorre por condução, irradiação e convecção. 

O aquecimento por micro-ondas é também chamado de aquecimento dielétrico que consiste 

na rotação de dipolo, e relaciona-se com o alinhamento das moléculas (que tem dipolos 

permanentes ou induzidos) com o campo elétrico aplicado. Quando o campo é removido as 

moléculas voltam a um estado desordenado, e a energia que foi absorvida para esta orientação 

nestes dipolos é dissipada na forma de calor. Como o campo elétrico na frequência de 

2,45GHz oscila (muda de sinal) 4,9 x 10
9
 vezes por segundo, ocorre um pronto aquecimento 

destas moléculas. 

De acordo com Leal (2015) um segundo modo de aquecimento por micro-ondas é 

chamado de condução iônica, em que o calor é gerado através de perdas por fricção, que 

ocorrem pela migração de íons dissolvidos quando submetidos à ação de campo 

eletromagnético. As perdas por fricção dependem do tamanho, da carga e condutividade dos 

íons dissolvidos juntamente com a interação destes com o solvente. 

Yin (2012) apud Leal (2015) afirma que a capacidade de um material absorver energia de 

micro-ondas e converter em calor é muito importante para o aquecimento.  Esta capacidade 

está relacionada com as propriedades constante dielétrica (ε‟) e perda dielétrica (ε”). A 

constante dielétrica está relacionada com a capacidade das moléculas serem polarizadas 

(alinhadas) por um campo elétrico e a perda dielétrica com a eficiência com que a radiação 

eletromagnética pode ser convertida em calor.  

Segundo Yin (2012) apud Leal (2015) a tangente de perda (tanδ=ε”/ε‟) é um parâmetro 

que mede a eficiência global de um material para ser usado no aquecimento por micro-ondas. 

De acordo com suas interações com a radiação de micro-ondas, os materiais são classificados 

em: condutores (reflexivos), isolantes (transparentes) e dielétricos (absorção). 
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Leal (2015) verifica que os materiais podem ser classificados pela absorção de micro-

ondas. Materiais com tanδ > 0,5 são materiais de alta absorção, materiais com tanδ entre 0,1 a 

0,5 são materiais de média absorção e materiais com tanδ < 0,1 são materiais de baixa 

absorção. 

Fernández et al (2011) apud Ribeiro (2016) e Leal (2015) afirmam que o material 

aquecido por micro-ondas possui o interior mais aquecido que o exterior, uma vez que as 

micro-ondas são capazes de penetrar no interior do material. A uniformidade do aquecimento 

depende do tamanhão da amostra bem como da profundidade de penetração das micro-ondas. 

Rabello (2005) afirma que a maioria dos sistemas industriais ainda necessita de ser 

aperfeiçoada. Isto se deve às dificuldades de análise do fenômeno intrínseco ao aquecimento 

por micro-ondas, como é o caso da distribuição do campo eletromagnético na região de 

aquecimento, da propagação de calor incluindo a mudança de fase ou o transporte de massa e 

da resposta fortemente não linear das propriedades dos materiais com a variação da 

temperatura.   

Segundo Rabello (2005) quando o aquecimento por micro-ondas é aplicado para o 

processo de pirólise, a distribuição da temperatura, a taxa de aquecimento e o tempo de 

residência dos voláteis são observados em comparação com os parâmetros do processo 

convencional para: 

 Reduzir do tempo de aquecimento: a ação das micro-ondas diretamente nas moléculas 

reduz o tempo de processamento; 

 Economia de energia: as energias de ligação da água com componentes orgânicos 

(proteínas, carboidratos) e inorgânicos (minerais) dos vegetais variam de 10 a 

150kcal/mol. Este é o fator limitante quando se compara os processos de aquecimento 

por micro-ondas e o convencional. No processo convencional (a gás ou elétrico) o 

calor transmitido por condução e convecção possui uma eficiência menor em 

comparação com o calor que é transmitido por micro-ondas, sendo de 40% a redução 

da energia total necessária para o aquecimento;  

De acordo com Rabello (2005) o aquecimento convencional ocorre com transferência de 

calor da superfície do material para o centro por convecção, condução e irradiação. Já o 

aquecimento por micro-ondas ocorre pela conversão direta da energia eletromagnética na 

frequência de micro-ondas em energia térmica. Pois as micro-ondas conseguem penetrar no 

material e depositar energia, através da resposta dielétrica do material, através de dois 

mecanismos, a orientação de dipolos e a relaxação dielétrica frente à frequência das micro-
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ondas, que permite que o aquecimento ocorra no volume do material do centro para a 

superfície do material. 

Segundo Fernandez et al (2009) o aquecimento por micro-ondas está surgindo como uma 

alternativa tecnológica para a pirólise. Quatro fases são observadas durante o aquecimento por 

micro-ondas na pirólise: 

  Relaxação dielétrica das moléculas de água, responsáveis pelo início do      

aquecimento da amostra; 

 A temperatura atinge um nível antes de alcançar a temperatura de carbonização, 

a qual depende da utilização de um receptor; 

 A temperatura sobe rapidamente com consequente perda de massa e 

normalmente com ponto de flexão; 

 O equilíbrio térmico é atingido, que depende do receptor. Mudanças no receptor 

podem alterar a condutividade e a permissividade da amostra e também a força do 

campo elétrico na amostra e a capacidade de dissipação. Entretanto o fenômeno 

chamado de “fuga térmica” pode ocorrer; 

Segundo Rabello (2005) materiais com baixa perda dielétrica, como a madeira, apresenta 

uma absorção de calor mais distribuída dentro da amostra. Sistemas de variação de frequência 

da fonte podem proporcionar melhores condições de homogeneidade de aquecimento.   

Segundo Fernandez et al (2009) e Mushtaq et al (2014) na MAP o aquecimento ocorre 

direto pela interação molecular devido às ondas eletromagnéticas. O material é processado 

rapidamente, a transferência de calor é homogênea e ocorre conversão de energia. Estes 

fatores contribuem para a melhoria das propriedades do produto final, figura 3.4. 

 

Pirólise Convencional Pirólise  por micro-ondas

Baixa

a b

Alta

Temperatura

 
 

Figura 3.4- Gradiente de temperatura de amostras aquecidas por a) método convencional b) 

aquecimento dielétrico. Fonte: (Fernández et al, 2009). 
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Undri et al (2014) afirmam o aquecimento por micro-ondas ganhou grandes aplicações 

em várias áreas cientificas e industriais, sendo que o sucesso se deve ao meio único de 

aquecimento volumétrico dos materiais. Pois, esta característica permite um aquecimento 

rápido e localizado levando a economia de tempo e energia. 

De acordo com Undri et al (2014) e Ani et al (2013) a MAP é uma aplicação promissora 

na conversão de resíduos e biomassas em combustíveis e produtos químicos. Neste processo, 

são usadas temperaturas elevadas para quebrar as macromoléculas de polímeros para 

compostos de baixo peso molecular, produzindo gás condensável e volátil além do carvão que 

é formado a partir de materiais inorgânicos inicialmente presentes e de compostos orgânicos. 

A MAP vem nos últimos dez anos ganhando espaço na comunidade termoquímica, uma vez 

que o calor é produzido dentro do material ao passo que nos processos convencionais de 

pirólise a direção do calor é de fora para dentro por condução e convecção. Isto traz grandes 

vantagens para o processo de pirólise em termos de aquecimento rápido e volumétrico, uso de 

matéria-prima de grande porte e produtos de melhor qualidade química. 

Yin (2012) afirma que a MAP é uma forma de obter melhor eficiência energética, 

comparada a outros métodos de produção de biocombustíveis líquidos (pirólise rápida). O 

aquecimento rápido volumétrico do centro da amostra provoca uma rápida liberação de 

umidade, aumentando à área superficial e melhorando a estrutura dos poros. Isto favorece 

uma rápida liberação de voláteis, tendo a transferência de calor invertida, isto é, temperaturas 

mais baixas na superfície e temperaturas mais elevadas no centro, reduzindo o contato entre 

vapores pirolíticos liberados e o carvão quente. Além disso, permite um controle da 

temperatura mantendo um nível moderado desejado. Sendo que o reator de pirólise assistida 

por micro-ondas requer cuidados construtivos e também cuidados operacionais, pois há 

necessidade de compatibilidade de materiais no tocante a penetração das ondas de micro-

ondas. 

 

3.4 Estado da arte-Tecnologia Ondatec (UPEC-250) 

 

Ribeiro (2016) e Leal (2015) verificaram que a MAP desenvolvida pela Ondatec 

tecnologia industrial em micro-ondas, possui melhorias significativas no processo de 

conversão da biomassa em carvão vegetal e efluentes gasosos em comparação com os 

processos convencionais, como maior rendimento gravimétrico, menor produção de finos de 

carvão, aproveitamento integral da madeira, produção automatizada, estável e sem 
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variabilidade. A Ondatec surgiu de uma iniciativa acadêmica em 2003 em Uberaba-MG, e em 

2009 apresentou o seu protótipo de pirólise assistida por micro-ondas. Em 2011 colocou em 

operação o seu primeiro forno industrial, UPEC-250, unidade de produção de carvão e energia 

e em 2013 iniciou um projeto de P&D com a CEMIG geração e transmissão S/A e a UFOP- 

Universidade Federal de Ouro Preto, sendo finalizado em 2016. 

Segundo Ribeiro (2016) e Leal (2015) a Ondatec antes de desenvolver a UPEC-250, 

construiu dois fornos, o primeiro sendo uma bancada com cesto rotativo com velocidade de 

12rpm acoplado com 8 magnetrons, com capacidade para 15kg de madeira, figura 3.5. O 

segundo constituído de esteira e roletes possuindo válvulas magnetrons distribuídas ao longo 

da esteira, com capacidade de 1ton de madeira, figura 3.6. Em ambos não havia uma 

atmosfera inerte, e também não havia controle da entrada de ar com precisão. O que diminui o 

desempenho do processo de pirólise. 

 

 

Figura 3.5- Forno de pirólise assistida por micro-ondas de bancada. Fonte: (Ribeiro, 2016). 

 

Figura 3.6- Forno de pirólise assistida por micro-ondas protótipo industrial. Fonte: (Leal, 

2015). 
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De acordo com a Ondatec (2017) os processos convencionais de pirólise tem ciclo 

produtivo variando entre 7 a 12 dias, aproveitam 25% da matéria-prima e o restante vira 

poluição, tendo um rendimento gravimétrico (relação entre a massa de carvão menos a massa 

de tiços pela massa da madeira seca) de 30%, o que significa que de toda a madeira inserida 

no forno apenas 30% vira carvão vegetal. Dependendo do processo convencional de pirólise, 

o rendimento gravimétrico cai para 25%, pois a fonte de energia para a pirólise é da queima 

de parte da madeira. Assim, das 36 milhões de toneladas de madeira consumidas anualmente 

no Brasil para a produção de carvão, 27 milhões viram poluição, ou seja, apenas 9 milhões de 

toneladas são convertidas em carvão vegetal. 

Ondatec (2017), Toledo e Morais (2014) afirmam que a tecnologia de pirolise assistida 

por micro-ondas tem um ciclo produtivo médio de 3 horas, variando de acordo com a 

umidade de entrada da madeira no forno, aproveita 100% da madeira, produz mais carvão 

vegetal e não polui, tendo 38% de carvão vegetal, 33% de bio-óleo e 29% de gás, conforme 

figura 3.7. 

 

38%

33%

29%

68%

100%

BIO-ÓLEO

 

Figura 3.7- Esquema do rendimento dos produtos da pirólise assistida por micro-ondas. 

Fonte: (Ondatec, 2012). 

  

Toledo e Morais (2014) afirmam que o bio-óleo obtido do processo de pirólise 

desenvolvido pela Ondatec é uma mistura complexa de compostos oxigenados, com uma 

quantidade significativa de água originada da umidade da madeira e uma quantidade pequena 

de partículas de carvão e metais alcalinos dissolvidos provenientes das cinzas. A sua 

composição depende do tipo de biomassa, das condições de processo, do equipamento e da 

eficiência na separação do carvão e condensação, tabela III.12. 
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Tabela III.12- Caraterísticas do bio-óleo da UPEC-250 após emulsificação. Fonte: (Toledo e 

Morais, 2014). 

Massa específica (kg/m³) 1093,9 

Ponto de fulgor (°C) 30,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm²/s) 3,466 

 

Viscosidade absoluta a 40°C (mPa.s) 3,791 

pH 2,87 

PCI (kJ/kg) 21589,44 

Parâmetro Resultado 

Os resultados de Ribeiro (2016) mostraram que o bio-óleo sem ser emulsificado 

produzido pela UPEC-250 possui PCI de 22.630,0 kJ/kg, massa específica (1197kg/m³) 

1,197g/ml, 16% de umidade, 48,2mgKOH/g de acidez e (174,8mm²/s) 174,8cSt de 

viscosidade cinemática (209,23mPa.s de viscosidade absoluta).   

Toledo e Morais (2014) afirmam que o GNC, possui em sua composição basicamente 

metano, hidrogênio e monóxido e dióxido de carbono. Leal (2015) verificou que o poder 

calorífico inferior do GNC obtido para o protótipo da Ondatec, alimentado com 3043kg de 

madeira com umidade de 5,42% e rendimento gravimétrico de 35,23% (1072kg de carvão 

vegetal), é de 2150kJ/kg e para a UPEC-250, alimentado com 4172kg de madeira com 

umidade de 5,4% e rendimento gravimétrico de 42,62% (1778kg de carvão vegetal) é de 

10300kJ/kg. 

 Ribeiro (2016) e Leal (2015) em conjunto com a equipe do projeto P&D GT 496 

elaboraram uma sistemática para a coleta das amostras de madeira, carvão vegetal, bio-óleo e 

GNC (lavador de gases), segundo a tabela III.13. 

 

Tabela III.13- Sistemática para coleta de amostras da UPEC-250. Fonte: (Leal, 2015). 

Etapas Madeira Carvão GNC GC Alcatrão 

Calorimetria 3 amostras 3 amostras ** *** AC4 

Espectrometria de massa ---- ---- ---- AC4 ---- 

Cromatografia gasosa ----- ---- AC4 ---- ---- 

Pesagem 3 amostras 3 amostras **** AC4 AC4 

** é determinado por meio do balanço de massa e poder calorifico; *** é determinado por balanço de 

massa e energia; **** é determinado por cromatografia gasosa; AC4 é amostra feita a cada 4h; 

 



36 

 

Para a caracterização do GNC da UPEC-250 foi usado o cromatógrafo gasoso de 

detectores de condutividade térmica (TCD), figura 3.8 que é uma técnica usada para analisar 

gases inorgânicos e pequenas moléculas de hidrocarbonetos. O TCD compara a condutividade 

térmica de dois fluxos de gás, o gás de arraste puro (referência) e a amostra. As alterações na 

temperatura dos fios aquecidos no detector são afetadas pela condutividade térmica do gás ao 

seu redor. As alterações nessas condutividades térmicas são interpretadas como uma alteração 

na resistência elétrica e são medidas. 

 

 

Figura 3.8- Layout do mecanismo de cromatografia gasosa (TCD). Fonte: (Leal, 2015). 

 

Segundo Assis et al (2013)  a UPEC-250, possui alta tecnologia para permitir a pirólise 

continua de biomassa e aproveitamento do bio-óleo e GNC produzidos durante a pirólise. 

Além disso, é o que há de mais inovador e sustentável para a cadeia produtiva do carvão, seja 

no setor siderúrgico ou na cocção de alimentos. Ela consiste em uma cavidade em que a 

madeira é transportada, recebendo energia de micro-ondas necessária à pirólise. O processo se 

desenvolve em atmosfera inerte, não queimando parte da madeira enfornada.  Ao final do 

processo obtém-se carvão, bio-óleo e GNC. A proporção entre estes elementos é uma função 

do teor escolhido de carbono fixo, podendo variar conforme a necessidade do cliente.  Através 

de uma esteira a biomassa é transportada para o interior da cavidade do forno. O comprimento 

total da esteira é de 42m, sendo que os 6m iniciais são destinados ao carregamento e secagem, 

30m para a pirólise e os 6m finais para o pré-resfriamento e descarga dos produtos (carvão 

vegetal, o bio-óleo e o GNC). 

 Um lavador de gases (construído pelo projeto P&D GT 496) com capacidade de 750kg/h 

de gases tem a função de separar o bio-óleo e o GNC. No topo do lavador o bio-óleo resfriado 

é aspergido formando um fluxo descendente, enquanto que os gases quentes entram na parte 

de baixo numa corrente ascendente. Estas duas correntes entram em contato direto e trocam 
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calor, assim, o GNC é coletado na parte superior na saída de um exaustor e o bio-óleo na parte 

de baixo por um recipiente coletor.  

As informações do forno são mostradas pelo controle de supervisão (SUPERVISÒRIO), 

figura 3.9, que permite ao operador controlar e acompanhar todo o processo de pirólise. 

    

 

Figura 3.9- Vista da tela do SUPERVISÓRIO. Fonte: (Ondatec, 2012). 
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Segundo Assis et al (2013) o sistema de controle do perfil térmico do forno é feito com 

base em uma modelagem da reação química da pirólise, acompanhada pelo software 

CARBORRAD, que necessita ser alimentado com os parâmetros da madeira como a umidade, 

o teor de lignina, celulose e hemicelulose. Além disso, o modelo precisa analisar o carvão 

produzido para realimentar o processo e garantir a execução do mesmo.  Para o carvão vegetal 

deve-se conhecer o teor de carbono fixo e o teor de cinzas. Os resultados permitem controlar 

as variáveis do processo e manipular o equipamento, como por exemplo, a velocidade da 

esteira e/ou a potência elétrica do forno para se atingir o teor de carbono fixo desejado. Toda a 

corrida é supervisionada pelo CARBORAAD, que permite a interação do homem com a 

máquina. Este programa cuida também da segurança do processo e garante ações de correção 

caso haja falha na operação ou em algum componente do equipamento, o que assegura a 

integridade das pessoas e da planta industrial. 

 Segundo Ondatec (2012) apud Assis et al (2013) o processo de pirólise através da 

tecnologia da Ondatec, figura 3.10, é compreendido nas seguintes etapas: 

 

 

Figura 3.10-Fluxo simplificado do processo de pirólise ONDATEC. Fonte: (Ondatec, 2012). 
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 Secagem da madeira: A lenha de eucalipto é introduzida no secador a gás, que tem 

atmosfera controlada e temperatura elevada, com o intuito de obter a umidade final de 

5%. 

 Toletamento: A madeira seca passa pelo toletamento através de um equipamento 

desenvolvido para este fim, com elevada capacidade de produção, para a obtenção de 

peças com altura máxima de 20 centímetros. 

 Carbonização: Os toletes são inseridos no forno por meio de um alimentador 

pneumático e então seguem pela esteira através da cavidade pirolítica, até sua 

transformação em carvão. 

 Resfriamento: O carvão é depositado em containers projetados para o seu 

resfriamento e logo em seguida encaminhado para o setor de expedição. Vale ressaltar 

que durante todo o processo, o carvão não entra em contato com o solo (o que evita 

qualquer tipo de contaminação). 

 Aproveitamento energético: Os efluentes gasosos são divididos em duas frações: 

GNC e bio-óleo, com potencial energético sustentável podendo ser aproveitados na 

secagem de madeira, no sistema de cogeração de energia elétrica (caldeira a vapor ou 

moto gerador) ou como biorredutores na redução do minério de ferro ao Alto-forno 

das siderúrgicas para produzir o ferro-gusa. 

 

A figura 3.11 mostra o layout da instalação de pirólise assistida por micor-ondas através 

da UPEC-250. Neste layout há um detalhe ampliando a região onde está o lavador de gases, 

exaustor purgador, tubo quadrado de ligação do forno ao lavador de gases e tubo de 

alimentação do GNC ao bag de gás. Pela figura observa-se que a UPEC-250 estende-se por 

um galpão onde estão montados os equipamentos e acessórios como as estruturas metálicas de 

passarelas e corrimão para operários, sustentação da esteira e dos equipamentos de 

alimentação de madeira e coleta dos efluentes gasosos à saída do forno. Além do reservatório 

de coleta do carvão vegetal.  

A figura 3.12 mostra o fluxograma básico do processo de geração de energia elétrica a 

partir da recuperação dos efluentes gasosos condensáveis e não condensáveis da pirólise da 

madeira pela UPEC-250. 
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Figura 3.11-Layout da instalação de recuperação dos efluentes gasosos da UPEC-250. Fonte: 

(Ondatec, 2012). 

 

Os processos de pirólise, coleta dos efluentes, alimentação dos efluentes em dois motores 

de combustão interna e geração de energia elétrica, são mostrados em forma de ciclo. Neste 
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ciclo, há produção de 250kg/h de carvão vegetal, geração de 750kg/h de efluentes, sendo 

estes, gases não condensáveis (GNC-43%) e condensáveis (bio-óleo 57%), que ao serem 

utilizados como combustível em motores de combustão interna, de 35% de rendimento, geram 

1MWh. Por outro lado, há consumo de 450kWh de energia elétrica e excedente de 550kWh. 

Assim, considerando o preço da energia elétrica de 0,90 reais (R$) o kWh, o processo de 

pirólise assistida por micro-ondas tem custo de 405,0 reais por hora em termos de consumo de 

eletricidade. 

 

 

Figura 3.12-Fluxograma do processo de recuperação dos efluentes gasosos da UPEC-250. 

Fonte: (Ondatec, 2012). 

 

Segundo Ondatec (2012) apud Assis et al (2013) o aproveitamento dos efluentes terá os 

seguintes equipamentos, apêndice 3: lavador de gases, tanque coletor de bio-óleo, bomba para 

recirculação de bio-óleo resfriado, bomba de bio-óleo para emulsificador, tanque 

emulsificador, bomba para envio de bio-óleo ao tanque reservatório de bio-óleo para 

consumo, tanque de aditivo, tanque de bio-óleo para consumo, tubulações, válvulas, grupo-

gerador de 140kWh, grupo-gerador de 875kWh, transformador de distribuição de energia 

elétrica 13800-380/220V. A ficha técnica da UPEC-250 é: Comprimento total (42 m), 

comprimento da pista de carbonização (30 m), comprimento da pista de pré-resfriamento (6 

m), largura da pista de carbonização (1,3 m), tempo de residência da madeira no forno (3 a 4 

horas, variando em função da umidade de entrada da madeira;), temperatura de trabalho (400 

a 500 ˚C), energia de alimentação (elétrica e térmica), Preparação da madeira (toletes com 20 
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cm de comprimento), diâmetro da madeira (variando de 8 cm a 15 cm) e tempo total de 

resfriamento do carvão fora do forno (24 horas acondicionado em containers projetados para 

esta finalidade). A tabela de capacidade de produção da UPEC-250 em função da madeira é 

dado pela tabela III.14. 

 

Tabela III.14-Capacidade de produção da UPEC-250 em função da madeira. Fonte: 

(Ondatec, 2012). 

A B C D E F G H 

65,3 5 550 32 46 22 44,4 513 

68,3 25 550 32 46 22 38,7 319 

70,3 5 550 32 46 22 35,5 328 

73 5 550 32 46 22 32,1 296 

79 5 550 32 46 22 26,3 148 

69,2 25 550 35 43 22 39,5 327 

69 25 450 36 41 23 40,3 370 

68 25 450 26 46 28 34,4 298 

68,5 25 480 20 46 34 26,5 191 

A-Carbono fixo (%), B-Umidade (%), C- Massa específica (kg/m³), D-Lignina (%), E-Celulose (%), 

F- Hemicelulose (%), G-Rendimento gravimétrico: relação entre a massa de carvão produzida menos 

os tiços pela massa de madeira seca (%), H- Produção (kg/h). 

 

Segundo Ondatec (2012) apud Assis et al (2013) a utilização dos fornos de micro-ondas 

fornece um melhor aproveitamento do carvão produzido por hectare, e uma menor quantidade 

de finos de carvão gerados no processo, figura 3.13. A letra (a) indica os resultados em carvão 

produzido, finos de carvão e carvão aproveitável no processo por micro-ondas e letra (b) 

indica estes resultados para processo convencional. Observa-se que há uma diferença de 35% 

entre estes dois processos de produção de carvão vegetal, quando se compara os valores 

apresentados, indicando que o processo de micro-ondas tem um desempenho superior ao 

processo convencional, tanto em carvão produzido quanto na quantidade de finos gerados. 

Mas, como a UPEC-250 produz 750kg/h de efluentes gasosos, destes 43% (322,2kg/h) são 

GNC e 57% (427,5kg/h) são GC, para uma tonelada de madeira alimentada. Assim, a cada 

120 toneladas de madeira por hectare há produção de 45,6 toneladas de carvão vegetal, 34,8 

toneladas de GNC e 39,8 toneladas de GC. 
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De acordo com Reis et al (2013) um hectare (10.000m²) cultivado de eucalipto da espécie 

E. Citriodora possui 2450 árvores com 125 kg cada. Assim, cada hectare possui 306,2 

toneladas de madeira. Assim, é necessário aproximadamente meio hectare cultivado de 

eucalipto para atingir a produção da UPEC-250. 
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Figura 3.13-Aproveitamento do carvão vegetal (a) micro-ondas e (b) forno convencional. 

Fonte: (Ondatec, 2012). 

 

3.5 Parâmetros e Conceitos básicos 

 
 Os parâmetros e conceitos básicos relativos ao motor de combustão interna, a combustão, 

a injeção e atomização de combustível serão estudados, com o objetivo de realizar a 

modelagem teórica e experimental da análise energética e exergética. O processo de 

combustão do combustível com o ar no motor diesel e o seu funcionamento ocorre de modo 

complexo e em função de parâmetros como o tipo de combustível, modo de admissão do ar, 

pressão(p), temperatura (T), calor específico (Cp), entre outros. Além de ser influenciado 

pelas características do spray formado da interação do combustível como ar na câmara de 

combustão. 

3.5.1 Motor de Combustão Interna 

 
Segundo Brunetti (2012), Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) motor de combustão 

interna (MCI) é uma máquina térmica que permite transformar calor em trabalho, sendo que o 

calor é obtido da energia química de um combustível que é convertida em energia térmica 
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através da combustão com o ar dentro do motor, cujo objetivo é a produção de trabalho 

mecânico.  

Costa (2007) afirma que a energia útil, em um MCI, é obtida através de um fluido de 

trabalho, em que ocorre queima de combustível nas fronteiras do sistema, e há mudança na 

composição do fluido de trabalho de uma mistura de ar-combustível para produtos da 

combustão. São divididos em: motores de ignição por compressão e motores de ignição por 

centelha. Nos motores de ciclo Diesel, o ar é comprimido em pressões e temperaturas nas 

quais um combustível, que facilmente entra em ignição, é ignitado espontaneamente quando 

injetado e queima progressivamente depois da ignição. 

Segundo Costa (2007) os motores de ignição por centelha, motores de ciclo Otto, a 

mistura de ar e combustível gasoso é comprimida até que a temperatura obtida nesta 

compressão fique ligeiramente abaixo do ponto de ignição da mistura. Esta mistura sob estas 

condições é então incendiada por uma vela de ignição, em um instante pré-estabelecido por 

um sistema de controle de ignição. 

Segundo Heywood (1988) os MCI podem ser classificados quanto: aplicação 

(automóveis, caminhões, locomotivas, aviões leves, navios, geração de energia e portáteis), 

aspecto básico do motor (motores alternativos subdivididos de acordo com o arranjo de 

cilindros: em linha, em V, radial e em oposição e motores rotativos como o wankel e outras 

geometrias), ciclo de trabalho (ciclo de 4 tempos sendo: aspiração natural (admissão de ar 

atmosférico), sobrealimentado (admissão de mistura fresca pré-comprimida) e 

turboalimentado (admissão de mistura fresca comprimida em um compressor acionado por 

uma turbina de exaustão), ciclo de 2 tempos sendo: sem cárter, sobrealimentado e 

turboalimentado), combustível (gasolina, óleo combustível (óleo diesel), gás natural, petróleo 

líquido, álcoois (metanol, etanol), hidrogênio, dual combustível), método de preparação da 

mistura (carburação, injeção de combustível na entrada de admissão ou no coletor de 

admissão, injeção de combustível no cilindro do motor), método de ignição (ignição por 

centelha (em motores convencionais onde a mistura é uniforme e em motores de carga 

estratificada onde a mistura não é uniforme), ignição por compressão (em diesel convencional 

e em ignição de motores a gás com injeção piloto de óleo combustível), desenho da câmara 

de combustão (câmara aberta, câmara dividida), método de controle de carga 

(estrangulamento do fluxo de ar e combustível em conjunto sem alteração da composição da 

mistura; controle do fluxo de combustível apenas ou uma combinação dos dois), método de 

resfriamento (arrefecimento por água, refrigerado por ar, não refrigerado exceto por radiação 

e convecção natural). 
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Brunetti (2012), Martinelli Junior (2008), Costa (2007), Ferguson (2001), Pulkrabek 

(1997) e Heywood (1988) afirmam que os MCI, podem ser divididos quanto à propriedade 

do gás na admissão: ar (Diesel) e mistura ar-combustível (Otto); quanto ao movimento do 

pistão: alternativo (Otto e Diesel) e rotativo (Wankel e Quasiturbine); quanto ao ciclo de 

trabalho (2 e 4 tempos); quanto ao número de cilindros (monocilindros e multicilindros); 

quanto à disposição dos cilindros (boxer, radial, em linha, em V e etc); quanto a utilização 

(estacionários, industriais, veiculares, marítimos, aeronáuticos e etc). Os MCI são 

classificados também segundo os vários sistemas que os compõem, por exemplo: Admissão 

de combustível (motores com carburação e motores com injeção).               

Ramos (2009) afirma que o MCI tipo alternativo (cilindro-pistão), aproveita o aumento 

de pressão resultante da combustão da mistura ar-combustível para imprimir um movimento 

de rotação ao eixo virabrequim. Através do giro do eixo virabrequim, os pistões sobem e 

descem em diversos cilindros. Para evitar que o motor não pare quando o pistão estiver 

comprimindo ar nos cilindros, ou para que não tenha um andamento muito irregular, uma 

extremidade do virabrequim possui um dispositivo chamado de volante de inércia, que tem a 

função de acumular energia cinética.      

Segundo Brunetti (2012) e Ramos (2009) o ponto mais alto que o pistão pode atingir 

dentro do cilindro chama-se PMS, ponto morto superior, e o ponto mais baixo PMI, ponto 

morto inferior. A distância percorrida pelo pistão entre estes dois pontos chama-se curso (C). 

Nos motores alternativos, o raio do eixo virabrequim é igual à metade o curso do pistão. 

Nestes tipos de motores o diâmetro interno do cilindro é designado por (D) e tem função 

muito importante no dimensionamento do motor. O curso (C) pode ser maior ou menor do 

que o diâmetro do cilindro. Mantendo o volume do cilindro, pode-se aumentar o diâmetro e 

diminuir o curso e vice-versa. Diminuindo o curso, reduz-se a velocidade linear do pistão se o 

motor mantiver a mesma rotação. Por estas razões há grande interesse em se reduzir o curso, 

chegando a valores iguais ao diâmetro, os chamados motores quadrados. Por outro lado, 

quando o diâmetro é menor do que o curso o motor recebe o nome de motor sub-quadrado e 

quando o diâmetro é maior do que o curso, motor super-quadrado. O inconveniente destes 

motores é que as perdas por compressão são proporcionais ao perímetro dos pistões e câmaras 

de combustão de elevado diâmetro não queimam bem e tem elevadas perdas térmicas. 

Costa (2007) mostra o esquema de um MCI alternativo, figura 3.14, operando em um 

ciclo de quatro tempos: admissão, compressão, expansão e exaustão. Os quatro tempos do 

motor ocorrem dentro do limite do cilindro que está compreendido entre o PMS e o PMI. 
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Dentro destes limites, a chamada cilindrada, corresponde ao volume varrido pelo pistão no 

seu deslocamento do PMS até o PMI. 

 

 
Figura 3.14- Ilustração do cilindro-pistão de um motor de combustão interna. Fonte: (Costa, 

2007). 

Segundo Ramos (2009) e Martinelli Junior (2008) quando o pistão desce desde PMS até 

PMI, ele desloca um volume correspondente a um cilindro cuja base é a sua seção e altura o 

curso do pistão, chamada de cilindrada. A soma de todos os volumes chama-se cilindrada do 

motor. Se um motor tiver um número (n) de cilindros de diâmetro (D) e curso (C), sua 

cilindrada (V) será dada pela equação 1 e é indicada em milímetros cúbicos (mm³). 

nC
D

V 









4

2
                                                                                                     (1) 

Onde: 

V: cilindrada do motor (mm
3
) 

D: diâmetro do cilindro (mm) 

C: curso do pistão (mm) 

n: número de cilindros do motor 

Ramos (2009) e Martinelli Junior (2008) afirmam que a câmara de combustão de um 

MCI é o espaço livre localizado acima do pistão, quando este estiver no PMS. Na câmara de 

combustão, a mistura ar-combustível de um motor a gasolina, será comprimida e após a 

centelha emitida pela vela haverá combustão e expansão dos gases, movimentando o pistão do 

motor. O volume da câmara de combustão (vcc) define a razão volumétrica de compressão 
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(RC) do motor, quanto menor o volume da câmara de combustão, maior será a RC e maior o 

rendimento do motor, sendo que este depende também de outros parâmetros como posição de 

válvulas e geometria dos dutos de admissão de combustível e ar. 

Segundo Martinelli Junior (2008) a RC indica quantas vezes a mistura ar-combustível ou 

apenas ar aspirado, no caso do motor de ciclo Diesel, é comprimida pelo pistão para dentro da 

câmara de combustão antes que se inicie a combustão. A RC está diretamente ligada ao 

rendimento térmico do motor, quanto maior a RC, maior será o aproveitamento energético em 

relação ao combustível consumido. Isto justifica o fato de motores a óleo diesel consumirem 

menos combustível em relação aos motores à gasolina, pois possuem RC muito superior 

comparados aos motores à gasolina (ciclo Otto). A RC pode ser expressa pela equação 2. 

vcc

vccV
RC                                                                                                                               (2) 

Onde: 

RC é a razão volumétrica de compressão 

V é a cilindrada do motor 

vcc é o volume da câmara de combustão 

Brunetti (2012) e Heywood (1988) afirmam que a maioria dos motores alternativos 

executa o ciclo quatro tempos. Cada cilindro requer quatro tempos do pistão, em duas 

revoluções do eixo virabrequim, para completar a sequência de eventos do ciclo e produzir 

trabalho. Tanto os motores Otto, quanto os motores Diesel usam este ciclo, que é 

compreendido por: 

 Admissão: Começa com o pistão no PMS e termina com o pistão no PMI, aspirando 

uma mistura ar-combustível nos motores de ignição por centelha e apenas ar nos 

motores de ignição por compressão para dentro do cilindro. Para aumentar a massa 

aspirada, a válvula de admissão abre um pouco antes do início do ciclo e fecha após o 

término da admissão; 

 Compressão: Quando as válvulas de admissão e exaustão estão fechadas, o pistão 

desloca-se de PMI em direção a PMS, comprimindo a mistura ar-combustível ou 

apenas ar, para a câmara de combustão, sendo que ao final do tempo de compressão, 

tem-se início a combustão e aumentando a pressão dentro do cilindro rapidamente; 

 Expansão: Começa com o pistão no PMS e termina com o pistão no PMI, a alta 

temperatura e pressão, sendo que os gases de combustão empurram o pistão para 

baixo, girando o eixo virabrequim. À medida que o pistão se aproxima de PMI, a 

válvula de exaustão abre para iniciar a exaustão dos gases de combustão. Nos motores 
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de ignição por centelha, uma centelha provoca a ignição da mistura e nos motores de 

ignição por compressão, o combustível é injetado no ar quente iniciando uma 

combustão espontânea. Estes são os processos que realizam trabalho em um motor; 

 Exaustão: Os gases da combustão são empurrados para fora do cilindro pelo 

movimento do pistão de PMI em direção a PMS. À medida que o pistão se aproxima 

de PMS a válvula de admissão se abre, apenas após a válvula de exaustão fechar e o 

ciclo recomeça; 

Brunetti (2012) afirma que durante o funcionamento de um MCI alternativo, o chamado 

fluido ativo (mistura ar-combustível na entrada do volume de controle e produtos da 

combustão na saída), é submetido a uma série de processos físicos e químicos, que se repetem 

periodicamente dando origem ao ciclo do motor. Este pode ser visualizado através de um 

diagrama p-V (pressão-volume), traçado através de um aparelho o „indicador de pressões‟. 

Heywood (1988) afirma que as primeiras tentativas de análise usaram ciclos ideais 

volume-constante e pressão-constante como uma aproximação ao processo real. Atualmente a 

simulação dos processos dos motores é mais sofisticada e precisa. Todos os estudos, dos 

modelos simples aos mais complexos, demandam modelos para a composição e propriedades 

do fluido ativo dentro do motor, bem como modelos para cada um dos processos: admissão, 

compressão, combustão, expansão e exaustão. A composição do fluido ativo nos MCI 

alternativos, muda durante o ciclo de operação do motor, como é indicada pela tabela III.15. 

 

Tabela III.15- Constituintes do fluido ativo. Fonte: (Heywood, 1988). 

Processo MCI-ignição por centelha MCI-ignição por compressão 

Admissão Ar, Combustível, Exaustão reciclada, 

Gás residual. 

Ar, Exaustão reciclada, Gás 

residual. 

Compressão Ar, Vapor de combustível, Exaustão 

reciclada, Gás residual.  

Ar, Exaustão reciclada, Gás 

residual. 

Expansão Produtos da combustão (misturas de N2, 

H2O, CO2, CO, H2, O2, NO, OH, O, H, 

etc) 

 

Produtos da combustão (misturas 

de N2, H2O, CO2, CO, H2, O2, 

NO, OH, O, H, etc) 

 

Exaustão Produtos da combustão (principalmente 

N2, CO2, H2O, e também O2(ϕ<1) ou 

CO e H2 (ϕ>1)  

Produtos da combustão 

(principalmente N2, CO2, H2O e 

O2. 
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  De acordo com Heywood (1988) os modelos usados para avaliar as propriedades 

termodinâmicas das misturas não queimadas e queimadas, podem ser agrupadas em cinco 

categorias segundo a tabela III.16. A primeira categoria é útil apenas em caráter ilustrativo 

uma vez que os calores específicos das misturas não queimadas e queimadas são 

significativamente distintos. Embora o calor específico do fluido ativo aumente com o 

aumento da temperatura dentro do intervalo de interesse, um modelo de calor específico 

constante, segunda categoria, pode ser combinado com dados termodinâmicos em uma faixa 

de temperatura limitada, fornecendo um modelo analítico simples que pode ser útil quando 

uma precisão grosseira das previsões for suficiente. A terceira, quarta e quinta categoria 

admitem que os produtos da combustão, durante a combustão e a expansão, estejam próximos 

do equilíbrio termodinâmico, caracterizando uma condição constante. 

   

Tabela III.16- Categorias dos modelos de propriedades termodinâmicas. Fonte: (Heywood, 

1988). 

Categorias Mistura não queimada Mistura queimada 

1 Gás ideal único em todo ciclo 

operacional com Cv (portanto Cp) 

constante 

 

2 Gás ideal, Cv, constante. Gás ideal, Cv, constante. 

3 Mistura constante de gases ideais, 

Cv,i(T) 

Mistura constante de gases ideais, Cv, 

i(T) 

4 Mistura constante de gases ideais, 

Cp,i(T) 

Aproximações ajustadas às propriedades 

termodinâmicas de equilíbrio 

5 Mistura constante de gases ideais, 

Cv, i(T) 

Mistura de gases ideais reativos no 

equilíbrio termodinâmico 

 

Segundo Brunetti (2012) o modelamento completo de todos os processos envolvidos no 

ciclo do motor é muito complexo, e para facilitar o entendimento dos fenômenos é usual que 

simplificações sejam feitas, dentro de hipóteses que os afastam mais ou menos da realidade, 

mas que permitem aplicações numéricas baseadas na teoria da Termodinâmica. O estudo dos 

ciclos reais torna-se difícil em virtude da complexidade do fluido ativo, cuja composição varia 

durante os processos e da complexidade dos próprios processos.  
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Brunetti (2012) e Pulkrabek (1997) afirmam que para facilitar e tirar conclusões 

qualitativas e quantitativas associa-se ao ciclo real um ciclo padrão, dentro de hipóteses 

simplificadoras, como admitiru que o fluido ativo é ar puro, daí o nome ciclo padrão a ar. As 

demais hipóteses para uma análise básica seriam: 

 O ar é um gás perfeito, ideal; 

 Não há admissão nem escape (não há necessidade de se trocar os gases queimados por 

mistura nova). Esta hipótese permite a utilização da 1ª Lei da Termodinâmica para 

sistema em lugar da 1ª Lei da Termodinâmica para volume de controle; 

 Os processos de compressão são isoentrópicos, ou seja, adiabáticos e reversíveis; 

 A combustão é substituída por um fornecimento de calor ao fluido ativo a partir de 

uma fonte quente. Esse fornecimento de calor poderá ser em um processo isocórico, 

isobárico ou em uma combinação destes, dependendo do ciclo; 

 Para retornar as condições iniciais, o calor é retirado por uma fonte fria, em um 

processo isocórico; 

 Todos os processos são considerados reversíveis; 

 

Giacosa (1970) afirma que em função das hipóteses assumidas para o ciclo ideal, é 

natural que os valores máximos de temperatura e pressão, bem como o trabalho e rendimento 

calculados, são mais elevados em comparação aos outros ciclos como, por exemplo, o ciclo 

real. Assim, o ciclo ideal representa o limite máximo, que teoricamente, o motor pode 

alcançar e permite um estudo matemático em função das leis dos gases perfeitos. Este ciclo é 

referenciado como ciclo „indicado‟. 

Segundo Heywood (1988) um MCI, não é por definição termodinâmica uma máquina 

térmica, ele não é um sistema fechado. O fluido ativo não executa um ciclo termodinâmico. 

As mudanças de temperatura que ocorrem entre a variação de volume mínimo e máximo 

dentro do cilindro, não são diretamente resultantes das transferências de calor.  

Heywood (1988) e Giacosa (1970) afirmam que o modelo ideal do processo de um motor, 

admite que o fluido ativo seja ar e que o mesmo se comporta como um gás perfeito, sendo que 

os valores dos calores específicos são constantes e iguais aos valores do ar à pressão e 

temperatura de 1atm e 25°C. Este modelo pode ser representado por um diagrama p-V, 

pressão (p) por volume (V), podendo ser dividido em: compressão, combustão, expansão, 

exaustão e admissão. As premissas que simplificam cada um dos processos são mostrados 

pela figura 3.15 e descritos pela tabela III.17. 
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Figura 3.15- Diagrama p-V, (a) volume constante, (b) a pressão constante, (c) pressão 

limitada, (d) volume constante reduzido, (e) volume constante superalimentado. Fonte: 

(Heywood, 1988). 

 

Tabela III.17- Modelo ideal de processo do motor. Fonte: (Heywood, 1988). 

Processos Premissas 

Compressão (1-2) 1- Adiabático e reversível (isentrópico); 

Combustão (2-3) 1- Adiabático; 

2- A combustão ocorre em: 

(a) Volume constante; 

(b) Pressão constante; 

(c) Em parte a pressão constante e em parte a volume constante 

(chamado de pressão limitada); 

3- Combustão completa (η=1). 

Expansão (3-4) 1- Adiabático e reversível (isentrópico); 

Exaustão (4-5-6) e 

Admissão (6-7-1) 

1- Adiabático; 

2- Não há alterações no volume do cilindro à medida que as 

diferenças de pressão entre as válvulas caem a zero; 

3- Pressão constante na admissão e na exaustão; 

4- Os efeitos da velocidade são desprezados; 

 

Brunetti (2012) afirma que os ciclos reais também podem ser representados em diagrama 

p-V, traçado por indicadores de pressão em função da variação do ângulo do virabrequim ao 

longo dos 4 tempos do motor, figura 3.16. 
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(a) (b)  

Figura 3.16- Diagrama p-V (a) e digrama p-α (b) para motor de ciclo Otto de 4 tempos. 

Fonte: (Brunetti, 2012). 

 

3.5.2 Ciclo padrão a ar (Otto e Diesel) 

 

Gordon et al (2000) definem que o ciclo padrão ar Otto é um ciclo termodinâmico ideal 

que se aproxima daquele de um MCI por ignição. Em 1862, o francês Alphonse Beau de 

Rochas criou o ciclo de quatro tempos para motores de ignição por centelha. O alemão 

Nicolaus August Otto produziu o primeiro protótipo, surgindo em algumas obras à designação 

de “Ciclo Otto” ou volume constante. Este ciclo pode ser mostrado por uma relação entre 

pressão (p) e volume específico(v) e pela relação entre temperatura (T) e entropia específica 

(s), figura 3.17. 

  

 

Figura 3.17- Diagrama p-V e T-s do Ciclo padrão a ar Otto. Fonte: (Gordon et al, 2000). 
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Sendo o processo 1-2 uma compressão isoentrópica do ar quando o pistão se move do 

PMI para o PMS. O calor é então transferido para o ar, a volume constante (2-3), quando o 

pistão está momentaneamente em repouso em PMS. Em um motor real, este processo 

corresponde à ignição da mistura ar-combustível pela centelha e à queima subsequente. O 

processo 3-4 é uma expansão isoentrópica e o processo 4-1 é a rejeição de calor do ar, 

enquanto o pistão está em PMI. 

Segundo Giacosa (1970) no ciclo padrão ar, Otto e Diesel, o fluido ativo é ar, mas se 

supõem que os calores específicos são variáveis e em função da temperatura em que opera o 

motor. No ciclo padrão ar as condições de fornecimento e retirada de calor são iguais às do 

ciclo ideal, da mesma forma que não há perda de calor. Em função da dificuldade de cálculo 

dos calores específicos, usam-se diretamente valores tabelados que fornecem o calor e o 

trabalho, em termos de energia interna e entalpia para cada um dos pontos das transformações 

isoentrópicas do ar. Assim, para as temperaturas e pressões máximas, obtêm-se valores que 

são inferiores em relação ao ciclo ideal, mas são ainda maiores do os valores do ciclo real.  

De acordo com Brunetti (2012) e Pulkrabek (1997) a hipótese de o ar ser um gás perfeito, 

admite-se que o ar tenha calor especifico a volume (Cv) e a pressão (Cp) constante como 

função da temperatura (Cv=f(T) e Cp=f(T)).  

Brunetti (2012) e Pulkrabek (1997) afirmam que a definição de calor especifico a volume 

constante é dado pela equação 3: 

constV
v dt

du
C











                                                                                                                        (3) 

Supondo que seja função apenas da temperatura: 

constV
v dt

du
C











  resultando na equação 4:  dtu C v                                                            (4) 

Essa integral só poderia ser executada se fosse conhecido Cv=f(T), mas ao supor 

Cv=constante, resulta em uma expressão simples e interessante para o cálculo da variação da 

energia interna especifica do sistema, conforme a equação 5. 

Tu Cv   ou TmU Cv                                                                                                    (5) 

Os mesmos comentários podem ser feitos para o calor especifico a pressão constante (Cp), 

resultando na equação 6. 

constp
p dt

dh
C











                                                                                                                       (6) 

constp
p dt

dh
C











 resultando na equação 7:  
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 dth C p , Th C p  e TmH C p                                                                                  (7) 

Brunetti (2012) afirma que além das questões relacionadas aos calores específicos Cv e 

Cp, deve-se atentar que o gás perfeito possui a equação de estado 8, nas diversas formas. 

mRTpV   ou RTpv  ou RT
p



                                                                                        (8) 

Onde: 
vV

m 1
  é massa específica  

Brunetti (2012) afirma que outras relações para Cp, Cv e para o gás perfeito são dadas 

pelas equações 9 e 10. 

C

C

v

p

k   ou 
C

C

v

p

  onde k ou γ é chamada de constante adiabática                              (9) e (10) 

E equação 11 para a constante R. 

CC vp
R                                                                                                                            (11) 

Cv e Cp podem ser relacionados com a constante R e k pelas equações 12 e 13. 

1


k

R
Cv                                                                                                                                 (12) 

1


k

kR
C p                                                                                                                                (13) 

O Calor específico Cp pode ser descrito pela equação 14. 

32 dTcTbTaC p  (kJ/kg) com T em K.                                                                       (14) 

Onde a, b, c e d são constantes características de cada composto químico. 

Os calores específicos a pressão constante em função da temperatura, utilizados neste texto, 

serão retirados de tabelas contidas nas referências Perry & Chilton (1980) e Sonntag, et al 

(2003), apêndice 1. 

Segundo Brunetti (2012) pela hipótese de compressão e expansão isoentrópicos são 

válidas as equações 15,16 e 17 para o gás perfeito. A tabela III.18 mostra as propriedades 

físicas do ar citadas pelos autores neste texto. 
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Tabela III.18- Propriedades do ar como gás perfeito. Fonte: (Brunetti, 2012) e (Pulkrabek, 

1997). 

Brunetti (2012) Pulkrabek (1997) 

Cv 0,717kJ/kgK ou 0,171kcal/kgK 0,821kJ/kg.K* 0,718kJ/kg.K** 

Cp 1,004kJ/kg.K ou 0,240kcal/kgK 1,108kJ/kg.K* 1,005kJ/kg.K** 

R 0,287kJ/kgK ou 29,3kgfm/kgK 0,287kJ/kg.K* 0,287kJ/kg.K** 

k 1,4 1,35* 1,4** 

* Ao analisar o que ocorre dentro do motor durante o ciclo operacional e fluxo de exaustão. 

** O fluxo de ar antes de ser admitido em um motor está próximo da temperatura padrão (referência), 

e para esta condição, k=1,4.  Isto inclui o processo de fluxo de entrada em supercharger, turbocharger 

e carburadores e fluxo de ar através do radiador do motor. 

 

Segundo Brunetti (2012) e Gordon et al (2000) o rendimento térmico (ηt) do ciclo padrão 

ar Otto é calculado admitindo o calor especifico (Cv) do ar constante, equação 18. 
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Pela figura 3.17, observa-se as relações dadas pela equação 19,20 e 21: 
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Onde: k representa o fator politrópico presente da dedução do cálculo de rendimento térmico 

de todos os ciclos termodinâmicos de potência, RC: representa a razão de compressão da 

mistura ar-combustível no curso do pistão até a câmara de combustão V1/V2 =V4/V3. 

 Segundo Brunetti (2012) e Gordon et al (2000) pode-se notar que o rendimento 

térmico (ηt) do ciclo padrão ar Otto é função da RC e que o rendimento aumenta com o 

aumento dessa razão, figura 3.18. E a tendência é utilizar RC maiores para obter maiores 

rendimentos térmicos dos motores, o que é verificado pelo aumento da taxa de detonação do 

combustível.
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Figura 3.18- Rendimento térmico versus razão de compressão. Fonte: (Gordon et al, 2000). 

 

De acordo com Gordon et al (2000) o ciclo padrão ar-Diesel, figura 3.19, é o ciclo ideal 

para o motor Diesel, sendo que neste ciclo o calor é transferido para o fluido de trabalho a 

pressão constante.  

 

 
Figura 3.19- Ciclo padrão ar Diesel. Fonte: (Gordon et al, 2000). 

 

Este processo não corresponde à injeção e queima do combustível no motor real, uma vez 

que a pressão dentro do cilindro não fica constante. Como o ar expande durante a 

transferência de calor no ciclo padrão, a transferência de calor deve ser suficiente apenas para 

manter a pressão constante. Quando o estado 3 é alcançado, a adição de calor cessa e o ar é 

submetido a uma expansão isentrópica, processo 3-4 em que o pistão atinge o PMI. Como no 

ciclo padrão Otto, a rejeição de calor a volume constante no ponto morto inferior substitui os 

processos de descarga e admissão no motor real. 
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Segundo Gordon et al (2000) comparativamente, o ciclo Otto 1-2-3”-4-1 e o ciclo Diesel 

1-2-3-4-1, apresentam o mesmo estado no início do curso de compressão, o mesmo 

deslocamento volumétrico do pistão e a mesma RC. Pelo diagrama T-s vê-se que o ciclo Otto 

tem rendimento maior, mas na prática o ciclo Diesel pode operar com uma RC maior do a do 

ciclo Otto. A razão deste fato é que no ciclo Otto uma mistura de ar e combustível é 

comprimida e a detonação torna-se um sério problema se uma RC muito alta for usada. Este 

problema não existe no ciclo diesel, pois apenas o ar é comprimido durante o deslocamento 

do pistão de PMI a PMS. 

Segundo Brunetti (2012) e Gordon et al (2000) o rendimento térmico (ηt) do ciclo Diesel 

é dado pela equação 22: 
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Segundo Giacosa (1970) o ciclo padrão ar é uma referência para o chamado ciclo ar-

combustível. Sendo entre todos os ciclos geralmente calculados, o mais próximo do ciclo real. 

No motor Otto, o fluido ativo está composto, na admissão, por uma mistura de gases residuais 

da combustão anterior. No motor Diesel, o fluido é composto de ar e gases residuais. Depois 

da combustão, o fluido é composto pelos produtos, uma mistura de CO2, CO, H2O, N2. Estes 

gases tem calor específico médio superior ao calor específico do ar, que ainda conta com um 

incremento no valor do calor específico causado pela dissolução das moléculas submetidas a 

altas temperaturas. Em consequência disto, o aumento do calor específico e a dissolução das 

moléculas, absorve uma parte do calor da combustão, produzindo uma diminuição da 

temperatura e pressão máxima em comparação com a temperatura e pressão máxima 

calculada no ciclo padrão ar.  

Heywood (1988) afirma que a partir do ciclo padrão ar, o ciclo ar-combustível é obtido 

apresentando uma representação mais precisa do fluido ativo dentro do cilindro, ao tratar a 

mistura não queimada inalterada na composição e a mistura de gases queimados como em 

equilíbrio. Quando este modelo de fluido ativo é combinado com o modelo ideal de ciclo de 

motor, mostrados pela figura 3.15 e descritos pela tabela III.17, obtem-se o ciclo ar-

combustível. As sequências dos processos, seguindo a notação da figura 3.15 são: 

 1-2: Compressão adiabática reversível da mistura de ar, vapor de combustível e gás 

residual sem alteração na composição química; 
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 2-3: Combustão completa, a volume constante, pressão limitada ou a pressão 

constante, sem perda de calor e para gases queimados em equilíbrio químico; 

 3-4: Expansão adiabática reversível dos gases queimados que permanecem em 

equilíbrio químico; 

 4-5-6: Exaustão adiabática ideal dos gases queimados com composição química fixa; 

 6-7-1: Admissão ideal adiabática com mistura entre gás residual e mistura fresca, 

ambos com composição química fixa; 

Segundo Heywood (1988) em relação ao ciclo volume constante de ar-combustível 

existem amplos resultados disponíveis, mostrando que a eficiência do ciclo é pouco afetada 

por variáveis diferentes da RC e da razão de equivalência. A partir dos resultados disponíveis 

pode-se concluir: 

 O efeito de aumentar a RC sobre a eficiência do ciclo, mantendo constante a razão de 

equivalência, é semelhante ao que ocorre com a constante γ no ciclo a volume 

constante; 

 À medida que a RC diminui uma unidade, ou seja, a mistura ar-combustível é 

progressivamente menor do que a mistura estequiométrica, a eficiência do ciclo 

aumenta. Isto ocorre, porque, a temperatura dos gases de exaustão após a combustão 

diminui, diminuindo o calor especifico destes gases e assim, aumentando o valor de γ 

no tempo de expansão. A eficiência aumenta porque, para uma dada razão volume-

expansão, os gases de exaustão expandem através de uma proporção de temperatura 

maior antes da exaustão, assim, por unidade de massa de combustível, o trabalho na 

expansão aumenta; 

 À medida que a razão de equivalência aumenta uma unidade, ou seja, a mistura ar-

combustível é progressivamente maior do que a mistura estequiométrica, a eficiência 

do ciclo diminui. Isto ocorre, porque, a falta de oxigênio suficiente para a oxidação 

completa de combustível, mais que compensa o efeito de diminuir a temperatura dos 

gases de exaustão, levando a uma diminuição dos calores específicos; 

 A pressão efetiva média é proporcional ao produto da razão de equivalência pela 

eficiência indicada de conversão de combustível. Este produto exibe um valor máximo 

entre ϕ≈1 e ϕ≈1,1, ou seja, um valor pouco acima da mistura estequiométrica; 

 A variação da pressão inicial, da temperatura de entrada, da fração de gás residual e da 

fração da umidade atmosférica, tem efeito modesto sobre a eficiência da conversão de 

combustível. Os efeitos na variação destas variáveis são mais fortes na pressão efetiva 
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média indicada (imep), uma vez o (imep) depende diretamente da densidade da carga 

inicial; 

 

3.5.3 Ciclo real (Otto e Diesel) 

 

De acordo com Giacosa (1970) o ciclo real do motor é obtido experimentalmente, por 

meio de aparelhos indicadores, capazes de registar o diagrama em função de pressão (p) e 

volume (V) em um cilindro em movimento. Este diagrama reflete as condições reais do ciclo 

e as variações descritas pelos ciclos padrão ar e ar-combustível em comparação ao ciclo ideal. 

Assim, são conhecidas as perdas de calor, a duração da combustão, as perdas causadas pelo 

atrito do fluido, a duração do tempo de abertura das válvulas, o tempo de ignição, o tempo de 

injeção e as perdas de exaustão. 

Pulkrabek (1997) afirma que o ciclo real de um motor opera como um ciclo aberto e com 

mudança de composição, tanto do gás admitido quanto do gás de exaustão, e também a vazão 

em massa destes não permanecem constante. Há uma massa gasosa maior que sai pela 

exaustão do que a massa gasosa que é admitida, no ciclo real. A análise do ciclo padrão ar 

considera o fluxo de fluido em todo o motor como ar, e o aproxima de gás ideal. No caso do 

ciclo real, o fluxo de entrada pode ser todo de ar ou ter uma adição de até 7% de combustível, 

tanto como gás ou na forma de gotículas ou ambos. Durante a combustão, a composição dos 

gases é então alterada para uma mistura de gases principalmente CO2, H2O e N2 como 

menores quantidades de CO e vapores de hidrocarbonetos. No motor Diesel, há partículas 

sólidas de carbono presentes nos gases de combustão. Aproximar os produtos de exaustão de 

ar simplifica a análise, mas produz erros.  

Segundo Pulkrabek (1997) mesmo que todo o fluido em um ciclo do motor fosse ar, 

algum erro seria introduzido, assumindo que este fosse um gás ideal como calor específico 

constante. Na admissão e na exaustão, que possuem baixa pressão, o ar pode ser tratado com 

precisão como um gás ideal, mas com as maiores pressões durante a combustão, o ar se 

desviará do comportamento de gás ideal. Um erro grave é assumir constante o valor do calor 

específico. O calor específico do gás tem forte dependência da temperatura, podendo variar 

30% na faixa de temperatura do motor (para ar Cp=1,004kJ/kg.K a 300K e Cp=1,292kJ/kg.K a 

3000K). 

Pulkrabek (1997) afirma que há perdas de calor no ciclo real que são ignoradas no ciclo 

padrão ar. A perda de calor durante a combustão reduz a temperatura e pressão, diminuindo a 

potência máxima e a produção de trabalho na expansão. A transferência de calor continua na 
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expansão, levando a uma diminuição da eficiência térmica, ficando abaixo do nível da 

eficiência térmica do ciclo padrão ar. A transferência de calor também está presente na 

compressão, mas é menor em relação à transferência de calor que ocorre na expansão, em 

função da temperatura ser menor na compressão. 

Giacosa (1970) afirma que existem diferenças substanciais entre os ciclos teórico e real, 

tanto na forma do diagrama p-V quanto nos valores de temperaturas e pressões. Há distinção 

de forma nos perfis dos diagramas p-V do ciclo teórico e real tanto no ciclo Otto figura 3.20a, 

quanto no ciclo Diesel figura 3.20b: 

Combustão não instantânea: No ciclo teórico se supõe que a combustão se realiza a 

volume constante e instantânea. No ciclo real, ao contrário, a combustão ocorre 

durante certo intervalo de tempo. A ignição não ocorre exatamente quando o pistão 

está em PMS. Assim, é necessário antecipar a ignição, para que ela ocorra em sua 

maior parte quando o pistão estiver próximo de PMS, como pode ser visto pela área B 

da figura 3.20a. Este fato produz um arredondamento da curva do diagrama indicando 

uma perda de trabalho útil. 

 

(a) (b)

 

Figura 3.20- Comparação entre ciclo Otto teórico e real (a) e o ciclo Diesel teórico e real (b). 

Fonte: (Giacosa, 1970). 

 

Perdas de calor: No ciclo teórico são nulas as perdas de calor, mas são muito 

sensíveis no ciclo real. Como o cilindro do motor está refrigerado para assegurar o 

bom funcionamento do pistão, calor do fluido é transmitido para as paredes do 

cilindro. Assim, as linhas de compressão e expansão do diagrama, não são adiabáticas 
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e sim politrópicas com expoente n diferente de k. Como o fluido ativo experimenta 

uma perda de calor, durante a expansão tem-se n>k e durante a compressão n<k. E 

como consequência há uma perda de trabalho útil como é visto pela área A da figura 

3.20a. 

Tempo de abertura das válvulas de exaustão: No ciclo teórico supõe-se que a retirada 

de calor ocorre instantaneamente no PMI. No ciclo real, isto ocorre em certo intervalo 

de tempo, sendo que a válvula de exaustão deve ser aberta com antecipação, para dar 

tempo a uma parte dos gases deixarem o cilindro antes que o pistão alcance o PMI. 

Isto provoca uma perda de trabalho como é observado pela área C da figura 3.20a. 

Segundo Giacosa (1970) as causas das diferenças nos valores de pressão e temperatura 

máxima entre os ciclos teórico e real no caso do ciclo Otto são: 

Aumento do valor dos calores específicos do fluido ativo com a temperatura: Tanto o 

calor específico à pressão constante (Cp) quanto o calor específico a volume constante 

(Cv) de um gás real, aumentam com a temperatura, de tal forma que a sua diferença 

Cp-Cv permanece constante. Assim, ao aumentar a temperatura, diminui-se o valor k 

da expressão 
C

C
k

v

p
 . Isto permite dizer que os valores máximos de temperatura e 

pressão são sempre menores daqueles que seriam alcançados no caso em que os 

calores específicos fossem constantes com a variação de temperatura, como é feito 

para traçar o diagrama do ciclo teórico. Mas, para o ciclo real, como os produtos da 

combustão têm calores específicos maiores do que os do ar, e, portanto, os valores de 

pressão e temperatura máxima, no ciclo real, são inferiores. Por isto, a superfície na 

figura 3.20a e o rendimento são diminuídos; 

Dissociação na combustão: Os produtos da combustão são essencialmente CO2 e 

H2O, além de outros compostos como CO, H2 e O2. A dissociação destes produtos da 

combustão é uma reação que ocorre com a absorção de calor, em que a temperatura 

máxima alcançada é menor e há perda de certa quantidade de trabalho. Mas, como a 

temperatura diminui durante a expansão, a reação de dissociação diminui. Ocorre 

nesta fase, uma associação parcial com liberação de calor, e diminui o expoente de 

expansão politrópica n, que deve ser maior que k. E por meio de perdas de calor 

através das paredes do cilindro, aproxima-se do coeficiente de politropia de 

compressão. Com isto, consegue-se uma parcial recuperação do trabalho que foi 

perdido; 
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Pressão na admissão e exaustão: no caso do ciclo real, a pressão no cilindro é menor 

na admissão do que a pressão na exaustão; Salvo em casos particulares, a pressão 

durante a admissão é menor do que a pressão atmosférica. Enquanto que a pressão de 

exaustão é superior, como é visto pela área D da figura 3.20a, que corresponde ao 

trabalho perdido; 

Segundo Giacosa (1970) nos ciclos real e teórico Diesel, como no caso do ciclo Otto, 

diferenças na forma do diagrama p-V, nos valores de pressão e de temperatura. Sendo que 

algumas dessas diferenças correspondem ao ciclo Otto, como por exemplo, as diferenças 

devidas a variação dos calores específicos, as perdas de calor e ao tempo de abertura da 

válvula de exaustão. Outras diferenças se diferem em parte e são originadas pela dissociação 

na combustão e perdas pelo bombeamento de combustível. Uma diferença específica do ciclo 

Diesel é dada pela combustão, que no caso do ciclo real, a pressão não é constante: 

Combustão à pressão constante: O diagrama p-V da figura 3.20b mostra que na 

prática, a combustão ocorre com a variação da pressão, enquanto que no ciclo teórico, 

admite-se que a mesma se mantem constante. Na realidade, uma parte da combustão 

ocorre a volume constante e outra a pressão constante, como no ciclo Otto real. 

Apenas nos motores muito lentos ocorre como no ciclo teórico; 

Dissociação dos produtos da combustão: Nos motores Diesel, a dissociação não tem 

efeito tão importante como ocorre nos motores Otto, onde o excesso de ar e a mistura 

dos produtos da combustão são tais que reduzem a temperatura máxima e em 

consequência reduz a dissociação dos produtos da combustão; 

Perda por bombeamento: As perdas por bombeamento, no ciclo Diesel, são menores 

do que no ciclo Otto, uma vez que no ciclo Diesel não há estrangulamento no ar de 

admissão e não existe, nos motores de ignição por compressão, a válvulas borboleta, 

característica nos motores de ignição por centelha, no carburador. Assim, a superfície 

negativa do ciclo real Diesel é menor do que a superfície negativa do ciclo real Otto; 

 

3.5.4 Cálculo da potência e rendimento do motor 
 

Costa (2007) afirma que a potência máxima que um motor pode fornecer é limitada pela 

quantidade de combustível que pode ser queimado eficientemente no cilindro e que a 

quantidade de combustível por sua vez é limitada pela quantidade de ar que pode ser admitida 

no cilindro por cada ciclo. Se o ar introduzido é comprimido a uma pressão maior que a 

ambiente antes de entrar no cilindro, será possível ter uma maior massa de ar no mesmo 
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volume, e, portanto, maior quantidade de combustível poderá ser queimada. Com a 

contribuição destes fatores e permanecendo constante a potência de atrito, tem-se então, um 

aumento da potência gerada.  

Ferguson (2001) afirma que o desempenho de um MCI é caracterizado por meio de 

alguns parâmetros geométricos e termodinâmicos, como a RC, a cilindrada do motor (V) e o 

poder calorifico do combustível (PCI). 

De acordo com Heywood (1988) o desempenho do motor é definido precisamente por 

meio de:  

 Potência máxima ou o torque máximo disponível em cada velocidade (rotação) 

compreendido entre os limites de alcance útil do motor; 

 Os limites de potência e velocidade (rotação) sobre os quais o funcionamento do 

motor é satisfatório; 

Segundo Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) o torque é um bom parâmetro relacionado 

com a capacidade do motor em realizar trabalho. É normalmente medido por um 

dinamômetro sendo que o motor, em uma bancada de teste, figura 3.21 tem seu eixo acoplado 

ao rotor de um dinamômetro. O rotor por sua vez é acoplado eletromagneticamente, 

pneumaticamente ou mesmo mecanicamente, ao estator do dinamômetro, que é suportado por 

rolamentos de baixa resistência à fricção. O estator é balanceado com o rotor estacionário. O 

torque do motor é medido por meio do torque do estator, que é medido quando o rotor está 

girando e o estator é equilibrado por pesos, molas ou meios pneumáticos. 

 

 

Figura 3.21- Esquema do princípio de operação do dinamômetro. Fonte: (Heywood, 1988). 

 

Segundo Fleischman (2013) a bancada de teste é um aparato usado para testar MCI, em 

que é verificado o seu funcionamento em diferentes regimes de operação. Por meio de um 

acoplamento, é feito a união entre o eixo do dinamômetro ao eixo do motor. Através de 

sensores e instrumentos de medição, é possível obter informações sobre o motor, sobre o 

combustível e o lubrificante utilizado. 
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Segundo Heywood (1988) o torque (T) pode ser expresso pela equação 23: 

FbT                                                                                                                                      (23) 

Onde, no SI: 

F é força em Newtons (N); 

b é a distância do braço de alanca em metros (m); 

T é o torque em Newtons-metro (N.m); 

Segundo Heywood (1988) a potência (P) fornecida pelo motor e absorvida pelo 

dinamômetro é dada pela equação 24: 

NTP 2                                                                                                                               (24) 

Onde, no SI: 

N é a rotação em revoluções por segundo (rev/s) do eixo vibrabrequim; 

T é o torque em Newtons-metro (N.m); 

P é a potência em quilowatts (kW); 

De acordo com Giacosa (1970) a potência desenvolvida no interior do cilindro do motor 

não é totalmente aproveitada porque uma parte é absorvida pelas resistências passivas. Pode-

se assim distinguir três diferentes classes de potência: a potência indicada (Pi), a potência 

absorvida pelas resistências passivas (exemplo: atrito, cargas parasitas no bombeamento de 

óleo, alternador, compressor de ar condicionado, compressor de ar) (Pp) e a potência efetiva 

(Pe). A potência indicada pode ser calculada através do ciclo indicado, cuja área representa o 

trabalho realizado por um gás no interior do cilindro durante o ciclo. A potência efetiva é 

obtida através da medição do trabalho do motor através de um dinamômetro. E a potência das 

resistências passivas pode ser calculada pela diferença entre a potência indicada e a potência 

efetiva, equações 25 e 26: 

PPP epi                                                                                                                            (25) 

PPP eip                                                                                                                            (26)                                                                                                    

Segundo Brunetti (2012) e Giacosa (1970) a potência indicada do motor (Pi) está 

relacionada com a pressão média indicada (pmi). A pressão média indicada ou pressão média 

do ciclo, é a pressão que aplicada constantemente na cabeça do pistão ao longo do curso de 

expansão, produziria o mesmo trabalho do ciclo, sendo a ordenada em um ciclo indicado p-V, 

igual à razão entre a área do ciclo pela cilindrada de um cilindro. Conhecendo a pressão média 

indicada, obtém-se a potência indicada, equações 27 e 28: 

FApmi                                                                                                                                 (27) 
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4

2
D

A


                                                                                                                               (28) 

Onde, no SI: 

A é área do pistão em milímetros quadrados (mm²); 

D é o diâmetro do pistão em milímetros (mm); 

F é a força total que atua sobre o pistão em Newtons (N); 

pmi é a pressão média indicada em Pascal (Pa); 

Segundo Giacosa (1970) o trabalho realizado pela força (F) durante o curso (C) do 

cilindro é dado pela equação 29: 

Cpmi
D

Wi
4

2
                                                                                                                      (29) 

Como a cilindrada do cilindro (Vc) é dado pela equação (1), o trabalho indicado (Wi) pode ser 

escrito pela equação (30): 

pmiVW Ci                                                                                                                              (30) 

Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) afirmam que o trabalho indicado (Wi) pode ser 

calculado pela integral  pdVWi
 do diagrama p-V, e quando é considerado os tempos de 

admissão e exaustão no ciclo 4 tempos, duas definições de trabalho indicado são comuns: 

 Trabalho indicado bruto: trabalho fornecido ao pistão considerando apenas os tempos 

de compressão e expansão;  

 Trabalho indicado líquido: trabalho fornecido ao pistão considerando todo o ciclo de 4 

tempos, admissão, compressão, expansão e exaustão; 

Segundo Giacosa (1970) para calcular a potência indicada (Pi) deve-se multiplicar o 

trabalho indicado (Wi) pelo número de ciclos realizados na unidade de tempo (n). Para um 

motor de 4 tempos um ciclo se completa a cada duas rotações (n=2). Se (N) for o número de 

rotações por minuto do motor e (i) for o número de cilindros, a cilindrada total e a potência 

indicada serão dadas pelas equações 31 e 32: 

                                                                                                                              (31) 

 

75

1

602

npmiV
Pi                                                                                                                     (32) 

Onde, no SI: 

Pi é a potência indicada em cavalo-vapor (cv); 

V é a cilindrada total do motor e milímetros cúbicos (mm³); 

iVV C
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Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) afirmam que a pressão dentro do cilindro de um 

motor varia continuamente durante o ciclo do motor, e o torque é um parâmetro importante do 

desempenho do motor, mas que o mesmo depende do tamanho do motor. Um parâmetro de 

desempenho relativo do motor mais útil é obtido dividindo o trabalho por ciclo pelo volume 

varrido do cilindro no ciclo. Este parâmetro possui unidade de força por área e é chamado de 

pressão média efetiva (pme). 

Pulkrabek (1997) e Giacosa (1970) afirmam que a pressão média efetiva é um parâmetro 

muito útil para fazer comparação entre motores e estabelecer limites de utilização. 

Segundo Pulkrabek (1997) várias pressões médias efetivas podem ser obtidas através de 

diferentes termos de trabalhos dados pelas equações 33 e 34: 

V c

W

v

w
pme 


                                                                                                                      (33) 

PMIPMSv                                                                                                                     (34) 

Onde, no SI: 

W é o trabalho de um ciclo em Newton-metro (N.m); 

w é o trabalho específico em um ciclo em Newton-metro (N.m); 

Vc é a cilindrada de um cilindro em milímetros cúbicos (mm³); 

Segundo Pulkrabek (1997) se o trabalho específico de freio, que é obtido pela diferença 

entre o trabalho específico indicado e o trabalho específico de atrito e cargas parasitas, for 

usado, obtém-se a pressão média efetiva de freio (pmef), pela equação 35: 

 
v

pmef
w f


                                                                                                                           (35) 

Pulkrabek (1997) se o trabalho indicado for usado, obtém-se a pressão média efetiva 

indicada, pela equação 36: 

v
pmei

wi


                                                                                                                             (36) 

Pulkrabek (1997) afirma que a pressão média efetiva indicada pode ser dividida em 

pressão média efetiva indicada bruta e pressão média efetiva indicada líquida, pelas equações 

37 e 38: 

v
pmei Brutoi

Bruta

w


                                                                                                                   (37) 

v
pmei

Líquidoi

Líquida

w


                                                                                                               (38) 
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Pulkrabek (1997) se o trabalho de bombeamento for usado, obtém-se a pressão média 

efetiva de bombeamento, que possui valores negativos, pela equação 39: 

v
pmeb

w obombeament


                                                                                                                  (39) 

Pulkrabek (1997) se o trabalho de atrito for usado, obtém-se a pressão média efetiva de 

atrito, pela equação 40: 

v
pmea

watrito


                                                                                                                         (40) 

Segundo Brunetti (2012) e Giacosa (1970) a potência efetiva (Pe) é a potência medida no 

eixo do motor, por um freio dinamométrico acoplado ao eixo do motor, como foi descrito 

anteriormente através da definição de torque. A potência efetiva (Pe) pode ser dada pelas 

equações 25 e 26, nas unidades descritas anteriormente. 

Para o cálculo da potência efetiva, a força (F) da equação 23 precisa ser analisada através 

da decomposição da força atuante na haste da biela (FB) do diagrama da figura 3.22 o ponto 

P1 gira em torno de P0 com velocidade angular constante Ω.  

A força atuante na haste da biela é obtida por: 

cos

PA
FB                               (41) 

Sendo: FB a Força na haste da biela, (N); P a Pressão na expansão, (Pa); ϕ o ângulo entre haste 

da biela e vertical, (graus). 

 

 

Figura 3.22- Diagrama da força tangencial FBy aplicada a uma distância R do ponto P0. 

Fonte: (Varella, 2010). 
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O torque no eixo da árvore de manivelas é obtido por: 

RFT BY                                       (42) 

Sendo: T o torque no eixo da árvore de manivelas (N.m); FBy a força tangencial (N); e R o 

raio da circunferência (m).  

Considerando FBy=FBcosα e α=ϕ (considerando que no inicio da expansão, o pistão está a 0° 

do PMS e β=90°), na equação: 

9018090                                                                                           (43) 

Assim o torque será dado por: 

cosBRFT                                                                                                                          (44) 

A potência efetiva pode ser estimada em função da força tangencial FBy e da velocidade 

angular Ω (2πRN) do ponto P1 por meio de: 

 BYe FP                                                                                                                             (45) 

Substituíndo a equação 42 em 45, obtem-se a equação 24 descrita anteriormente. 

Heywood (1988) e Giacosa (1970) afirmam que a potência absorvida pelas resistências 

passivas (Pp), é a diferença entre as potências indicada (Pi) e a efetiva (Pe). A potência passiva 

(Pp) é utilizada para vencer os atritos entre as partes mecânicas em movimento, para efetuar o 

trabalho de bombeamento do combustível e para acionar os vários acessórios como a bomba 

de água. A potência passiva (Pp) é de difícil medição com precisão, dada a diversidade das 

causas de perdas por atrito e as alterações do seu valor ao variar as condições de 

funcionamento do motor. 

De acordo com Brunetti (2012) o impacto do atrito nas partes móveis do motor pode 

dividido: nos pistões (54%), no eixo virabrequim e bronzinas (11%), na compressão e 

válvulas (16%), elementos auxiliares (11%) e anéis (8%), 

Brunetti (2012), Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) afirmam que a potência em um 

MCI é dada pelo calor fornecido pela combustão da mistura ar-combustível, equação 46. 

 PCImcQ


                                                                                                                         (46) 

Onde, no SI: 

Q


 é o fluxo de calor ou calor fornecido na unidade de tempo (kJ/s) ou (kW); 

cm


 é o fluxo ou vazão em massa do consumo de combustível na unidade de tempo (kg/s); 

PCI é o poder calorifico inferior do combustível (kJ/kg); 
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Segundo Bruneti (2012) o calor não totalmente transformado em trabalho, como exige a 

segunda lei da Termodinâmica, equação 47. 

QPi



                                                                                                                                   (47) 

Segundo Pulkrabek (1997) como o processo de combustão no motor é muito rápido, o 

combustível não é totalmente queimado pelo oxigênio, assim, uma pequena fração de 

combustível está presente no fluxo de exaustão. Um parâmetro, o rendimento da combustão, é 

definido para indicar a fração de combustível queimado. Um motor operando corretamente 

possui rendimento de combustão variando entre 0,95 a 0,98%. 

De acordo com Heywood (1988) um parâmetro medido no teste do motor, o consumo 

específico de combustível (sfc) specific fuel consumption, é mais útil do que o consumo de 

combustível, cm


. O (sfc) é o consumo de combustível por unidade de potência, e mede o quão 

eficiente um motor usa o combustível para produzir trabalho, pela equação 48, baixos valores 

sfc são desejáveis. Em motores de ignição por centelha o sfc é de 270g/kWh e nos motores de 

ignição por compressão o sfc é menor e vale 200g/kWh. 

P

m
sfc

c



                                                                                                                                  (48) 

Onde, no SI: 

cm


 é o consumo de combustível (kg/s); 

P é potência (kW); 

sfc é o consumo específico de combustível (kg/kWs) ou (g/kWh); 

De acordo com Pulkrabek (1997), Heywood (1988) e Giacosa (1970) o desempenho do 

motor é definido pelo rendimento térmico (ηt) ou rendimento de conversão de combustível. O 

termo rendimento térmico é empiricamente definido, entre a razão da potência indicada (Pi) e 

o fluxo de calor (


Q ) fornecido pelo combustível, ou a razão entre o trabalho indicado(Wi) e o 

calor fornecido pelo combustível (Q), equação 49. 

PCIsfcPCI

P

PCI
N

PnN

PCIm

W

Q

P

cmncmc

i

t




















 

1


                                                                 (49) 

Brunetti (2012) e Giacosa (1970) afirmam que conhecendo a potência indicada (Pi) e a 

potência efetiva (Pe) obtém-se o rendimento mecânico (ηm), sendo um indicador da 

importância da potência perdida pelas resistências passivas, equação 50. 
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m

P

P
                                                                                                                                 (50) 

Giacosa (1970) afirma também que o rendimento mecânico é uma relação entre o 

trabalho útil medido no eixo do motor e o trabalho indicado. Tendo em conta o trabalho 

absorvido pelo atrito entre as partes (cilindro e pistão) bem como o trabalho absorvido pelo 

bombeamento (admissão e exaustão) e pelos órgãos auxiliares: bomba de lubrificação, bomba 

de refrigeração, etc. O rendimento mecânico diminui com o aumento da velocidade e ao 

reduzir a cilindrada de cada cilindro (cilindrada unitária). O ηm está compreendido entre 0,8 a 

0,9 onde os valores mais baixos de ηm são para os motores mais velozes e de baixa cilindrada. 

Segundo Giacosa (1970) o rendimento total (ηT) é definido como a razão entre o trabalho útil 

no eixo do motor e o fluxo de calor fornecido pelo combustível, sendo igual ao produto do 

rendimento térmico pelo rendimento mecânico, equação 51. 

mtT
                                                                                                                                   (51) 

Heywood (1988) define rendimento volumétrico (ηv) como um parâmetro usado para 

medir o desempenho do processo de admissão em um motor. O rendimento volumétrico é 

usado apenas em motores de 4 tempos. É definido como a razão entre a taxa de ar que 

realmente entra no cilindro pelo sistema de admissão (conduto de admissão) e o volume de ar 

que pode ser ocupado pela cilindrada unitária. 

Pulkrabek (1997) afirma que um dos processos mais importantes que mede a potência e o 

desempenho de um motor é a máxima quantidade de ar admitida pelo cilindro durante um 

ciclo, descontado a perda de carga no sistema de admissão (conduto de admissão).  Quanto 

mais ar é admitido, mais combustível é queimado e mais energia pode ser convertida em 

potência, equação 52. 

NV

m

ca

a

v







2

                                                                                                                            (52) 

Onde, no SI: 

a  é a massa específica do ar admitido (kg/m³); 

am


é a vazão mássica de ar (kg/s); 

N é rotação (rps); 

Heywood (1988) define uma equação 53 alternativa para o cálculo do rendimento 

volumétrico. 

ca

a
v

V

m


                                                                                                                               (53) 
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Onde, no SI: 

am é a massa de ar admitida no cilindro por ciclo (kg); 

 Heywood (1988) afirma ainda que o rendimento volumétrico é influenciado por: (1) Tipo 

de combustível, razão ar/combustível, fração de combustível vaporizado no coletor de 

admissão e calor latente do combustível; (2) Temperatura da mistura definida pela 

transferência de calor; (3) Razão de pressão entre a descarga e a admissão; (4) RC; (5) 

Rotação do motor; (6) Geometria dos condutos de admissão, descarga e pórticos; (7) 

Geometria das válvulas e comando de válvulas. 

Baeta (2006) afirma que o rendimento volumétrico pode ser medido indiretamente, 

através do consumo de combustível, sendo amplamente utilizada para fins de cálculos em 

ensaios dinamométricos, equação 54. 
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                                                                                         (54) 

Onde, no SI: 

FC é o consumo horário de combustível (kg/h); 

AF é a razão ar-combustível estequiométrica (-); 

λ é o fator lambda dado pela razão entre a razão ar-combustível indicada (medida) e a razão 

ar-combustível estequiométrica (-); 

V é a cilindrada do motor (m³); 

Patm é a pressão atmosférica (Pa); 

Tatm é a temperatura do ar admitido no motor (K); 

ρ0, T0 e P0 são massa específica, temperatura e pressão de referência (kg/m³), (K) e (Pa) 

respectivamente; 

N é a rotação do motor (rpm); 

Segundo Heywood (1988) a massa específica do ar pode ser tomada como a massa 

específica do ar atmosférico, neste caso o rendimento volumétrico, mede o desempenho de 

todo o sistema de admissão de ar. Mas pode ser usada a massa específica medida no coletor 

de admissão, neste caso, o rendimento volumétrico, mede apenas o desempenho de 

bombeamento da porta e da válvula de admissão. 

Heywood (1988) afirma que normalmente em testes de motores, são medidos os fluxos 

de ar ( am


) e o fluxo de combustível ( cm


). A razão entre estes fluxos é útil para definição das 

condições de operação do motor. 
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Segundo Heywood (1988) a relação ar-combustível (A/F) e a relação combustível-ar 

(F/A) podem ser descritas pelas equações 55 e 56. Para motores de ignição por centelha 

usando gasolina, 12≤A/F≤18 (0,056≤F/A≤0,083). Para motores de ignição por compressão 

usando óleo Diesel como combustível 18≤A/F≤70 (0,014≤F/A≤0,056). 
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3.5.5 Combustão em motor de combustão interna 

 
Fernandes (2011) afirma que a combustão da mistura ar-combustível no interior do MCI, 

é um dos processos que controlam a potência, o desempenho e a emissão de gases poluentes, 

sendo diferente para os dois principais tipos de motores de combustão interna conhecidos, o 

de ciclo Otto e o Diesel. 

Baeta (2006) afirma que o processo de combustão determina dois tipos de motores que 

dominam as indústrias automotivas.  A combustão nestes motores é classificada pela literatura 

como: 

 Combustão a volume constante (Otto) e a pressão constante (Diesel);  

 Ignição de mistura por centelha (Otto) e ignição espontânea (Diesel); 

 Regime dominante de propagação de chama: pré-misturado (Otto) e difusão (Diesel); 

Heywood (1988) afirma que a combustão é diferente para os motores Otto e Diesel. No 

primeiro caso, o combustível é misturado ao ar no sistema de admissão do motor e na 

sequência, esta mistura é comprimida e uma centelha elétrica dá início à combustão. Uma 

chama se desenvolve a partir da centelha elétrica e propaga pelas paredes do cilindro e da 

câmara de combustão. Nas paredes a chama é extinta à medida que ocorre destruição das 

espécies químicas ativas. Um fenômeno indesejável da combustão, a chamada ignição 

espontânea, de uma quantidade substancial de massa de mistura ar-combustível à frente da 

chama pode ocorrer. Esta autoignição é a causa nos motores de ignição por centelha, do 

„knock‟, devido às altas pressões geradas, podendo danificar o motor. No segundo caso, o 

combustível é injetado dentro do cilindro que contém ar à alta pressão e temperatura, apenas 

próximo do fim do tempo de compressão. A autoignição de uma fração de uma mistura do 

combustível já injetado e ar quente inicia o processo de combustão, que se estende 
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rapidamente. A queima prossegue atingindo a proporção adequada para que a combustão 

ocorra. Assim, a mistura combustível-ar passa a controlar o processo de combustão. 

Fernandes (2011) e Costa (2007) afirmam que a combustão é uma reação química 

exotérmica (libera calor e energia) existente no combustível e no comburente (oxigênio) 

provocada por uma energia de ativação. Nesta reação química, o combustível é oxidado pelo 

oxigênio do ar atmosférico, cuja composição é basicamente oxigênio, nitrogênio e argônio. E 

o combustível é qualquer material que possa ser queimado para liberar energia, tendo em sua 

composição entre outros elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. 

Costa (2007) afirma que em um processo de combustão ocorre uma reação química, na 

qual as ligações das moléculas dos reagentes são quebradas e em seguida, os átomos e as 

moléculas, se reagrupam para formar produtos com a liberação de energia. 

De acordo com Mendoza (2013) e Costa (2007) durante o processo de combustão, a 

massa permanece a mesma, ou seja, ocorre à conservação da massa, o que permite escrever 

equações químicas e resolver problemas que envolvam quantidades de vários constituintes, 

com a conservação da massa de cada elemento. Assim, quando se analisa o balanço 

energético desta reação química exotérmica, observa-se que os produtos são de composição 

química diferente da composição dos reagentes e saem com temperatura elevada. 

Fernandes (2011) e Costa (2007) afirmam que a combustão completa é aquela reação em 

que todos os elementos constituintes do combustível se combinam com o oxigênio, 

principalmente o carbono e o hidrogênio, se transformando em dióxido de carbono e água, 

independentemente da existência de excesso de oxigênio. Assim, para que ocorra a combustão 

completa, é necessária uma quantidade mínima de ar para que os elementos do combustível se 

oxidem que se chama ar-teórico, desta forma nenhum oxigênio apareceria nos produtos. 

Fernandes (2011) afirma que a combustão incompleta é aquela reação de combustão em 

que aparecem produtos intermediários como monóxido de carbono e o hidrogênio, sendo o 

resultado da oxidação incompleta dos elementos do combustível. Esta reação pode ser 

provocada pela quantidade limitada de oxigênio oferecida para a reação e pelo resfriamento 

da chama. 

Fernandes (2011) afirma que a combustão estequiométrica é a reação de combustão na 

qual determina a quantidade exata de oxigênio necessária para realizar a oxidação completa 

do combustível. Assim, o combustível será totalmente oxidado, o carbono será convertido em 

dióxido de carbono e o hidrogênio em água. A combustão é realizada a partir do ar 

atmosférico, que apresenta para cada mol de oxigênio, 3,773mols de nitrogênio atmosférico. 
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Baeta (2017) e Heywood (1988) afirmam que a mistura pobre controlada, permite maior 

eficiência de conversão do combustível. A mistura ar-combustível com mais ou menos ar do 

que o ar estequiométrico pode ser queimada. Mas, no caso de misturas pobres, o ar em 

excesso aparece de forma inalterada nos produtos da combustão e no caso de misturas ricas, 

não haverá oxigênio suficiente para oxidar todo o carbono e hidrogênio em dióxido de 

carbono a água. Assim, os produtos da combustão serão uma mistura de CO2, H2O, com CO, 

H2 e N2.  

Segundo Mendoza (2013) e Costa (2007) o excesso de ar muito elevado, abaixa a 

temperatura de chama, diminui a troca de calor por radiação e reduz a eficiência do motor. 

Assim, é recomendado que o excesso de ar seja mantido em nível mínimo, aproximando da 

combustão completa. Quando a combustão se faz com ar úmido, o nitrogênio deixa de atuar 

como gás inerte e absorve uma parcela do calor liberado na combustão, alterando a 

temperatura de chama. É possível calcular a quantidade de oxigênio necessária para uma dada 

quantidade de combustível se oxidar completamente, sendo a quantidade de ar necessária para 

a combustão completa. É possível também calcular a quantidade de ar necessário a esta 

combustão, se conhecermos a composição mássica ou volumétrica do ar úmido nas condições 

normais. 

Fernandes (2011) afirma que o processo de combustão completa para um hidrocarboneto 

de composição molecular CaHb com o ar é dada pela equação 57. Esta equação define a 

proporção estequiométrica entre o carburante e o combustível, que representa a quantidade 

suficiente de oxigênio para converter todo o combustível em produto completamente oxidado. 

Assim, considerando os pesos moleculares do oxigênio (31,998), nitrogênio atmosférico 

(28,16), carbono atômico (12,011) e hidrogênio (1,008), a equação 57 pode ser reescrita para 

a obtenção da relação ar/combustível, dependendo apenas da composição do combustível 

CHx, onde x=b/a.Tendo o combustível a fórmula média bruta CHxOy, a relação 

estequiométrica pode ser calculada pela equação 58. 
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Onde: 

A é a massa de ar em (kg); 

FF é a massa de combustível em (kg); 
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s representa a condição estequiométrica; 

Segundo Fernandes (2011) a equação 57 refere-se à fórmula deduzida e estequiométrica 

para o óleo diesel. Outra maneira de verificar se a mistura é rica, pobre ou estequiométrica é 

através do fator λ, que representa da razão entre a relação ar-combustível utilizada (i) pela 

relação ar-combustível estequiométrica (s), é dada pela equação 59, e classificada conforme 

tabela III.19. Outro parâmetro é a razão de equivalência (ϕ) que é definida pela razão entre o 

número de átomos de oxigênio presentes na reação estequiométrica e o número de átomos de 

oxigênio presentes na reação indicada, sendo o inverso da condição λ. 
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Tabela III.19- Condição de λ para mistura rica, pobre e estequiométrica. Fonte: (Fernandes, 

2011).  

Misturas λ Razão de equivalência ϕ 

Rica <1 >1 

Pobre >1 <1 

Estequiométrica =1 =1 

 

Segundo Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) a figura 3.23a e 3.23b, mostra o 

rendimento da combustão versus a razão de equivalência (ϕ). Nos motores Otto, para ϕ<1, o 

rendimento da combustão varia entre 95 a 98%.  Para misturas com ϕ>1, a falta de oxigênio 

evita a combustão do carbono e do hidrogênio no combustível. À medida que a mistura se 

torna mais rica o rendimento da combustão diminui de modo constante. O rendimento da 

combustão é pouco afetado por parâmetros operacionais e geométricos do motor. Para 

motores Diesel, que sempre trabalham com ϕ<1, o rendimento de combustão é alto, 

aproximadamente 98%.  

Ribeiro (2013) afrma que a simulação da combustão depende de um importante 

parâmetro para a representação do calor que é liberado pela combustão a cada passo de ângulo 

do virabrequim. Este parâmetro é a taxa de liberação de calor na combustão (RoHR). Através 

do modelo termodinâmico 0-D em inglês „single-zone model‟ é possível obter resultados 

plausíveis de funcionamento do MCI. O modelo 0-D da câmara de combustão de um motor 

Diesel considera os efeitos da transferência de calor através das paredes do cilindro, massa de 
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vazamento, injeção de combustível, deformações do motor e propriedade instantânea dos 

gases. O (RoHR) é um parâmetro usado para o correto funcionamento do modelo 0-D.  

 

R
en

d
im

en
to

 d
a 

co
m

b
u
st

ão
 [

%
]

Razão de equivalência ϕ[-]

R
en

d
im

en
to

 d
a 

co
m

b
u
st

ão
 [

%
]

Razão de equivalência ϕ[-]

(a) (b)  

Figura 3.23- Rendimento de combustão versus variação da razão de equivalência. Fonte: 

(Pulkrabek, 1997) (a) e (Heywood, 1988) (b).  

 

Segundo Moreira (2014) através da integral da taxa de liberação de calor, o software 

Indicom, utilizado para análise de combustão, obtém outros parâmetros de combustão em um 

motor, tais como a pressão média efetiva indicada (pmei) e a fração mássica de combustível 

queimado (MBF). A pressão média efetiva indicada é determinada segundo o Indicom em 

função da pressão no cilindro, equação 60. 

V

dvp
pmei

c
                                                                                                                         (60) 

Onde, no SI: 

V é a cilindrada do motor (m³); 

pc é a pressão na câmara de combustão (Pa); 

v é o volume do cilindro (m³); 

Os limites de integração da equação são 0° a 720° o que caracteriza pressão média efetiva 

indicada grossa. 

Moreira (2014) afirma que a taxa de liberação de calor (
d

dQ ), é determinada pelo Indicom 

em função da curva pressão, do ângulo do eixo virabrequim, da razão entre os calores 

específicos e do volume deslocado, pela equação 61. 
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Onde, no SI a uma determinada posição angular do eixo virabrequim: 

K é a razão entre Cp e Cv; 

V(ϴ) é o volume deslocado no cilindro (m³); 

P(ϴ) é a pressão no cilindro (Pa); 

A integral da equação 61 fornece o calor liberado (Q(ϴ)). A fração de massa queimada 

(MBF) pode ser calculada pela equação 62. 

tQ

Q
MBF

)(
                                                                                                                           (62) 

Onde: 

Q(ϴ) é o calor liberado em função do ângulo do eixo virabrequim; 

Qt é total de calor liberado; 

Heywood (1988) a taxa de liberação de calor também pode ser calculada através da 

primeira lei da Termodinâmica, os efeitos da transferência de calor, fendas e vazamentos 

podem ser vistos analisando os dados de pressão do cilindro. A maior vantagem desta 

abordagem, é que a variação de pressão é relacionada diretamente com a quantidade de 

energia química do combustível liberada pela combustão. 

 

3.5.5.1 Combustão em motor de ignição por compressão (ciclo Diesel) 
 

Brunetti (2012), Fernandes (2011) e Baeta (2006) afirmam que para o motor Diesel, o 

combustível é injetado no cilindro e na massa de ar a altas temperaturas e pressões, onde 

ocorre a autoignição de porções da mistura resultante da injeção e vaporização do combustível 

no ar quente. Assim, o processo de combustão se expande rapidamente pela câmara de 

combustão através do processo de difusão da chama, pois os reagentes estão inicialmente 

separados e com a mistura, as reações químicas ocorrem somente na interface ar-combustível. 

O que ocorre na prática, é que os dois tipos de chama ocorrem em graus diferentes, 

apresentando chama em pré-mistura e chama difusa. A chama é dita difusa tendo em vista que 

a mistura é formada enquanto a combustão ocorre por autoignição, levando a um gradiente de 

elevação de pressão na câmara de combustão. Através da autoignição, o combustível que foi 

acumulado, queima rapidamente durante o retardo da chama, chamada de combustão em pré-

mistura, e na sequência ocorre o consumo da mistura preparada durante o retardo, de modo 

que o combustível restante será queimado a uma taxa determinada pela relação de mistura, 

chamada de combustão em mistura controlada. Assim, na propagação de chama difusa, é 

possível utilizar todo o ar presente na câmara de combustão, aumentando o desempenho 
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térmico com a redução de carga no motor, sem problemas de combustão anômala com o 

aumento de turboalimentação. 

De acordo com Brunetti (2012), Pulkrabek (1997) e Heywood (1988) a combustão em 

motores diesel é um processo instável que ocorre simultaneamente em muitos pontos de uma 

grande mistura não homogênea a uma taxa controlada pelo injetor de combustível a cada 

ciclo. O combustível é injetado por um injetor de combustível dentro do cilindro do motor 

quando o pistão está próximo do final do tempo de compressão, pouco antes do início 

desejado da combustão. Isto ocorre a altas velocidades por um ou mais injetores em pequenos 

orifícios ou furos, que atomiza o combustível em gotículas, que então penetram na câmara de 

combustão. O combustível vaporiza e mistura com o ar a alta pressão e temperatura. Uma vez 

que o ar esteja à pressão e temperatura acima do ponto de ignição do combustível, a ignição 

espontânea ocorre nas porções já misturadas de ar e combustível, após um atraso de poucos 

graus no eixo virabrequim (inicia a 15° a termina a 5° do PMS). A pressão no cilindro 

aumenta com a combustão da mistura de combustível e ar. Na sequência a compressão da 

porção não queimada diminui o atraso da ignição e reduz o tempo de vaporização do 

combustível líquido remanescente. A injeção de combustível prossegue até que uma 

quantidade desejada de combustível tenha entrado no cilindro. A atomização, vaporização, 

mistura de combustível com ar e combustão continua até que todo combustível tenha passado 

por estas etapas. Além disso, prossegue a mistura de ar remanescente no cilindro com gases 

em chama e gases já queimados ao longo da combustão e da expansão. 

Segundo Brunetti (2012) a figura 3.24 mostra o comportamento da pressão no interior da 

câmara de combustão de um motor de ignição por compressão, o curso de levantamento da 

agulha do injetor e a taxa de liberação de calor em função ao ângulo de rotação do 

virabrequim. Onde diferentes eventos em uma combustão do ciclo Diesel são apontados: 

 A primeira região (cinza claro): é a de combustão pré-misturada, onde ocorre um pico 

na curva da taxa de liberação de calor; 

 A segunda região (tom mais escuro): é a da combustão controlada pela mistura ar-

combustível, com uma queima um pouco mais uniforme, como mostra a curva da taxa 

de liberação de calor; 
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Figura 3.24- Característica da combustão no motor Diesel versus ângulo do virabrequim. 

Fonte: (Brunetti, 2012). 

 

Heywood (1988) afirma que a combustão em motor Diesel é um processo que depende de 

vários fatores como as características do combustível, a geometria da câmara de combustão, 

do sistema de injeção de combustível e das condições de operação do motor. Sendo este 

processo de combustão instável, heterogêneo e tridimensional. As consequências deste 

processo de combustão na operação do motor são: 

 Uma vez que a injeção de combustível começa antes do início da combustão, não há 

limite de „knock‟ como nos motores de ignição por centelha, em função da combustão 

espontânea da pré-mistura de combustível e ar. Consequentemente, elevadas razões 

volumétricas de compressão podem ser utilizadas, melhorando a conversão de 

combustível e o desempenho do motor em relação aos motores de ignição por 

centelha; 

 Como o tempo de injeção é utilizado para controlar o tempo de combustão, o período 

de atraso entre o início da injeção e o início da combustão deve ser curto e 

reprodutível. Um atraso pequeno é necessário para manter a pressão máxima no 

cilindro abaixo do máximo que o motor por tolerar. Assim, as características da 

ignição espontânea da mistura combustível-ar devem ser mantidas dentro de um 

intervalo especificado. Isto é feito exigindo que o combustível (Diesel) tenha um 

número de cetanos acima do valor necessário; 

 Como o torque é variado pela variação da quantidade de combustível injetado por 

ciclo mantendo constante o fluxo de ar no motor, o motor pode operar sem controle de 
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fluxo de ar, o que exige um baixo trabalho de bombeamento da bomba de 

combustível, melhorando o desempenho mecânico do motor em meia carga em 

relação ao motor de ignição por centelha; 

 Como a quantidade de combustível injetado por ciclo aumenta, surgem problemas 

com a utilização de ar durante a combustão, levando a formação excessiva de fuligem. 

Isto faz com que a relação combustível-ar seja restrita com a potência máxima do 

motor a 20% da relação estequiométrica. Consequentemente, a máxima pressão média 

efetiva indicada, nos motores aspirados naturalmente, é menor em relação aos motores 

de ignição por centelha; 

 Como os motores Deisel sempre trabalham com relação pobre de combustível-ar e a 

meia carga com relação mais pobre de combustível-ar, o valor efetivo de γ=Cp/Cv na 

expansão é superior em comparação à expansão do motor de ignição por centelha, 

para uma dada razão de expansão; 

Segundo Brunetti (2012) os fatores que influenciam a autoignição no ciclo Diesel são: 

 Qualidade do combustível: é feita através de uma escala de número de cetano que vai 

de 0 a 100, onde os valores típicos estão entre 30 e 65, feita por comparação de 

comportamento dos combustíveis comerciais com combustíveis padronizados pela 

ASTM-American Society for Testing and Materials. O teste é o ASTM D 613, é feito 

em um motor padrão CRF-Cooperative Fuel Research mono cilindro, que consiste em 

executar o teste em velocidade, carga e temperatura de admissão pré-determinada. O 

atraso de ignição é ajustado para que a injeção de combustível inicie a 15° APMS e a 

razão de compressão é ajustada para que o início da combustão seja no PMS. O 

combustível de ensaio é comparado com o resultado de duas misturas preparadas com 

o combustível de referência. Uma mistura deve ter razão de compressão ligeiramente 

superior e a outra ligeiramente inferior ao combustível de ensaio. O número de 

centano é calculado por interpolação linear com o número de cetano dos combustíveis 

de referência;  

 Temperatura e pressão: a temperatura e pressão do ar de admissão afetam a 

autoignição através das condições de mistura ar-combustível no período de atraso de 

ignição. Em ambientes com temperatura de mistura até 1000K, quanto maior a 

pressão, menor será o atraso de ignição. O efeito da pressão diminui à medida que a 

temperatura aumenta e o atraso de ignição diminui. A RC é um elemento fundamental 

neste processo, uma vez que, um aumento da razão de compressão, reduzirá o atraso 



81 

 

de ignição, melhorando o rendimento indicado e comprometendo o rendimento 

mecânico; 

 Turbulência (swirl): é amplamente utilizado em motores Diesel. O coeficiente de 

swirl influencia no retardamento físico, isto é, na evaporação do combustível e no 

processo de mistura com o ar. Afeta também a taxa de transferência de calor junto às 

paredes (cilindro e câmara de combustão) durante a compressão. Isto altera a 

temperatura do ar no instante da injeção; 

Segundo Pulkrabek (1997) após a injeção, o combustível deve passar por uma série de 

eventos para assegurar o bom processo de combustão: 

 Atomização: as gotas de combustível são quebradas em gotículas, quanto menor 

forem às gotículas em relação ao tamanho da gota original, produzido pelo injetor, 

mais rápido e mais eficiente será o processo de atomização; 

 Vaporização: As gotículas passam por uma mudança de estado físico de liquido para 

vapor. Isto ocorre muito rápido devido à temperatura do ar quente, produzida pela alta 

razão de compressão do motor (10:1 a 20:1). A alta temperatura do ar necessária para 

a vaporização requer um valor mínimo de razão de compressão de 12:1. Cerca de 

90% do combustível injetado no cilindro é vaporizado dentro de 0,001s após a 

injeção. À medida que o primeiro combustível evapora, ocorre o resfriamento do 

ambiente que este ocupa, devido troca de calor. E isto afeta muito a evaporação 

subsequente. Perto do núcleo do jato de combustível, a combinação de alta 

concentração de combustível e o resfriamento do ambiente em evaporação, causará a 

saturação adiabática do combustível, paralisando a vaporização nesta região e 

somente após misturas e aquecimento adicionais, este combustível será vaporizado; 

 Mistura (mixing): O vapor de combustível deve combinar (misturar) com o ar para 

formar uma mistura compreendida entre o intervalo da mistura ar-combustível. Esta 

mistura ocorre devido à alta velocidade de injeção combinada com os vórtices e a 

turbulência dentro do cilindro. A figura 3.25, mostra a distribuição não-homogênea da 

razão ar-combustível que é criada ao redor do injetor. A combustão ocorre dentro dos 

limites de razão de equivalência (ϕ) rico (ϕ=1,8) e pobre (ϕ=0,8). O núcleo do jato 

líquido é rodeado por sucessivas zonas de vapor sendo: (A) mistura muito rica, (B) 

mistura rica, (C) mistura estequiométrica, (D) mistura pobre, (E) mistura muito pobre. 

A autoignição começa principalmente na zona B. A fuligem de carbono sólido é 

produzida, sobretudo nas zonas A e B; 
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Figura 3.25- Jato de combustível em um motor Diesel. Fonte: (Pulkrabek, 1997). 

 

 Autoignição: Em torno de 8° antes do PMS e 6,8° após o início da injeção, a mistura 

ar-combustível inicia a autoignição. A combustão efetiva é precedida de reações 

secundárias, incluindo a quebra de grandes moléculas de hidrocarbonetos em 

pequenas moléculas. Estas reações causadas pelo ar à alta temperatura são reações 

exotérmicas e aumentam ainda mais a temperatura do ar ao seu redor.  Isto resulta em 

um processo de combustão efetivo; 

 Combustão: começa com a autoignição em vários pontos simultaneamente na zona 

ligeiramente rica de combustível, onde a razão de equivalência varia de ϕ=1 a ϕ=1,5. 

Neste momento entre 70% a 95% do combustível injetado dentro da câmara de 

combustão está vaporizado. Várias frentes de chama se espalham a partir dos vários 

pontos de autoignição, consumindo rapidamente toda a mistura gasosa que se 

encontra na razão ar-combustível propicia para a queima. Isto produz dentro do 

cilindro, um aumento rápido de temperatura e pressão, como mostra a figura 3.26. O 

ponto (A) indica onde a injeção de combustível começa, entre os pontos (A) e (B) é o 

atraso de ignição e o ponto (C) é onde termina a injeção de combustível. A alta 

temperatura e pressão reduzem o tempo de vaporização e o atraso de ignição para as 

próximas partículas de combustível e produzem mais pontos de autoignição à medida 

que aumenta o processo de combustão. Combustível líquido continua sendo injetado 

no cilindro quando o que entrou primeiro já está sendo queimado. Após esta etapa 

inicial da combustão, o restante do processo de combustão passa e ser controlado pela 

taxa a qual o combustível é injetado, pela atomização, vaporização e mistura 

adequada de combustível-ar. Esta etapa, controlada pela taxa de injeção pode ser vista 

na figura 3.26, através do aumento lento da pressão que ocorre após o aumento rápido 

que ocorreu inicialmente, onde a duração da combustão varia de 40° a 50° de rotação 

do virabrequim a mais do que os 20° de injeção de combustível. Isto ocorre porque 

algumas partículas de combustível levam um longo tempo para se misturar 
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adequadamente com o ar e entrar em combustão, o que justifica a pressão nos últimos 

30° a 40° de rotação do virabrequim se manter elevada. Cerca de 60% do combustível 

é queimado no primeiro terço do tempo da combustão e a taxa de queima aumenta 

com o aumento da rotação. Cerca de 10% a 35% do vapor de combustível estará 

dentro da relação ar-combustível para queima;  

 

 
Figura 3.26- Pressão no cilindro versus ângulo do virabrequim. Fonte: (Pulkrabek, 1997). 

 

Brunetti (2012) e Heywood (1988) afirmam que a combustão nos motores Diesel é 

dividida basicamente em duas categorias, de acordo com o desenho da câmara de combustão, 

injeção direta (direct-injection engines-DI) em que o combustível é injetado diretamente na 

câmara de combustão e injeção indireta (indirect-injection engine-IDI) que são divididas em 

duas regiões e o combustível é injetado em uma pré-câmara conectada à câmara principal. As 

câmaras de injeção direta são construídas na coroa do pistão, figura 3.27, utilizando como 

mecanismo para produzir turbulência o squish (jato provocado pelo esmagamento da mistura 

no fim da compressão, caso dos motores de ignição por centelha), o swirl (caracterizado por 

uma rotação ao longo do eixo do cilindro) e a quantidade de movimento do combustível 

injetado. São câmaras adequadas quando se deseja um comportamento mais quiescente 

(calmo) do ar para mistura com o combustível, visando reduzir o gradiente de elevação de 

temperatura na fase de combustão em pré-mistura, gerando menor quantidade de NOx. As 

câmaras de injeção diretas, atualmente são rasas e centradas na coroa do pistão, funcionando 

também com injetores centrados de múltiplos orifícios dispostos radialmente na extremidade 

do injetor. A figura 3.27 mostra os tipos mais comuns de câmara de combustão direta em 

motores diesel, (a) câmara quiescente de baixa turbulência com injetor de múltiplos orifícios 

(veículos comerciais), (b) câmara profunda de swirl elevado (automóveis), (c) câmara de swirl 

elevado com injetor de apenas um orifício (automóvel). 
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Figura 3.27- Tipos de câmara de combustão de injeção direta em motores Diesel. Fonte: 

(Brunetti, 2012). 

 

Heywood (1988) afirma que os dados de variação de pressão dentro do cilindro em função 

do ângulo do virabrequim registrados durante o ciclo do motor, podem ser utilizados para 

obter informações quantitativas sobre a combustão. A primeira lei da Termodinâmica é 

utilizada de maneira similar ao método empregado aos motores de ignição por centelha, para a 

variação da pressão no cilindro em função do ângulo do virabrequim, admitindo-se um 

processo quase estático (uniforme em pressão e temperatura), para analisar o desempenho da 

liberação de calor nos motores de ignição por compressão. Porém os seguintes problemas 

tornam difícil a aplicação deste método na combustão dos motores Diesel: 

 O combustível é injetado dentro do cilindro, um jato líquido de combustível é liberado 

no cilindro, que vaporiza e se mistura com o ar para produzir a relação combustível-ar, 

porém isto não ocorre uniformemente e varia com o tempo, não sendo um processo 

quase estático; 

 A composição dos gases queimados também não é uniforme e não é conhecida; 

 A precisão das correlações disponíveis para prever a transferência de calor no motor 

Diesel não é bem definida; 

 Locais de fendas (folgas), como entre os volumes do pistão, anéis e as paredes do 

cilindro são percentualmente pequenas em relação ao volume total do cilindro. Mas os 

gases presentes nestas regiões são arrefecidos aproximando-se da temperatura da 

parede, aumentando sua densidade, produzindo um impacto relativo destas fendas, 

uma vez que elas aumentam a transferência de calor possuindo uma carga térmica 

relevante diferente do resto existente na câmara de combustão; 
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Segundo Heywood (1988) em termos de estimativas da liberação de calor e da queima da 

massa de combustível, um fator importante é o desempenho da combustão. A quantidade de 

ar que é utilizada nos motores Diesel fica limitada ao surgimento nos gases de exaustão de 

fuligem (de cor preta), principalmente carbono. Quando hidrocarbonetos não queimados e 

monóxido de carbono surgem nos gases de exaustão, isto indica uma combustão ineficiente, 

mas com um percentual de ineficiência pequeno. Em condições de plena carga, 0,5% em 

massa do total de combustível fornecido aparece como fuligem nos gases de exaustão.  As 

emissões de hidrocarbonetos são da ordem de menos de 1% do combustível. A energia do 

combustível correspondente ao monóxido de carbono presente nos gases de exaustão é de 

aproximadamente 0,5%. E a ineficiência da combustão é usualmente menor que 2%. E o 

desempenho da combustão é maior que 98%. Do ponto de vista de conversão de energia, este 

desempenho indica que a combustão e a liberação de calor é essencialmente completa. 

 

3.5.6 Análise energética e exergética em motores de combustão interna 

 
Segundo Szargut (1988) a primeira lei da Termodinâmica é baseada inteiramente nos 

experimentos de James Joule que estabeleceu a equivalência sobre converter trabalho em 

calor demonstrando a conservação da energia. Sotomonte (2009) afirma que a primeira lei da 

Termodinâmica estabelece que a energia muda de uma forma a outra (calor, trabalho, energias 

cinéticas, potencial e interna), mas sempre a soma de todas estas permanece constante durante 

todo o processo, ou seja, a energia não é destruída.  

Szargut (1988) afirma que a segunda lei da Termodinâmica é baseada nas reflexões de 

Sadi Carnot bem como nos seus experimentos. Carnot definiu „qualidade‟ de calor quando 

afirmou a existência de limitações na conversão de energia dizendo que não poderia existir 

uma quantidade equivalente de trabalho obtida de uma dada quantidade de calor. Sotomonte 

(2009) afirma que a segunda lei da Termodinâmica impõe limitações a todos os processos de 

transformação energética. Valero (1998) afirma que as limitações dos processos definem o 

princípio responsável pela degradação da energia em sistemas térmicos (por exemplo, um 

MCI). Assim a análise energética (primeira lei) e exergética (segunda lei) são ferramentas 

importantes para obter um melhor aproveitamento de recursos energéticos através do uso 

eficiente considerando também os custos e a disponibilidade de fontes de energia (por 

exemplo, no caso de combustíveis fósseis). 

Abbasi e Emamverdi (2014) e Alkidas (1988) afirmam que a análise energética ou de 

primeira lei de um sistema, não possibilita determinar a distribuição da energia através da 
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fronteira do sistema e não fornece os meios para avaliar a degradação da energia responsável 

pela diminuição do trabalho produzido pelo sistema. O máximo trabalho obtido (disponível) 

de um sistema a um dado estado termodinâmico em relação a uma dada condição ambiente 

pode ser determinada pela análise exergética ou de segunda lei. Para avaliar o desempenho de 

um MCI, a análise exergética pode ser aplicada para avaliar as ineficiências associadas aos 

vários processos (combustão, atrito, injeção de combustível, etc). 

Sayin et al (2007) e Costa (2007) afirmam que a exergia é o trabalho teórico máximo que 

pode ser obtido de um sistema de interesse quando este interage com um meio de referência 

para um estado de equilíbrio. Neste sentido, a ordem de destruição de exergia bem como as 

perdas nos processos e nos componentes, pode ser obtida através da análise exergética. Os 

resultados da análise exergética podem ser usados para identificar os pontos de perdas e 

também melhorar o uso da fonte de energia. 

Segundo Costa (2007) a parte de qualquer forma de energia que pode ser convertida em 

trabalho de eixo é denominada energia disponível. A exergia significa esta energia disponível 

enquanto que se dá o nome de anergia para a parte complementar da energia que não pode ser 

convertida em exergia. As leis da Termodinâmica são então reduzidas a uma descrição 

simples: a soma de exergia e energia permanecem constantes em todo processo. Processos 

naturais convertem exergia em anergia, e é somente para processos reversíveis que exergia é 

uma propriedade conservada. 

Costa (2007) afirma que a conversão de energia é um dos principais objetivos da 

Termodinâmica, em que estão incluídas várias áreas como a geração de potência elétrica, por 

exemplo, usando um MCI. E que alguns processos envolvem reações químicas e combustão 

de hidrocarbonetos de origem fóssil e também de origem renovável como biomassas e gás 

natural, além de outros combustíveis industriais. 

Costa (2007) também afirma que a primeira lei da Termodinâmica representa a conversão 

da energia, sendo que a energia pode ser convertida de uma forma para outra, mas não 

podendo existir destruição de energia. Em termos de equação, a primeira lei em termos de 

fluxo, em um volume de controle pode ser expressa pela equação 63. 

Q vc +  m 
e
 he +

V2
e

2
+ gZe =

dEvc .t

dt
+  m 

s
 hs +

V2
s

2
+ gZs +  W vc  

                  (63) 

Em que a taxa de transferência de calor para o volume de controle, mais a taxa de energia 

que entra no mesmo como resultado da transferência de massa é igual à taxa de variação da 
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energia dentro do volume de controle mais a taxa de energia que sai deste, como resultado da 

transferência de massa, mais a potência associada a eixo. 

Sayin et al (2007) aplicaram a primeira lei da Termodinâmica, equação 63, para fazer 

uma análise energética em MCI, sendo que após assumir algumas premissas simplificadoras 

como: o motor funciona em regime permanente, o ar de combustão e os gases de exaustão 

formam misturas de gases ideais e os efeitos cinéticos e potenciais do ar de combustão, do 

fluxo de combustível e dos gases de exaustão são desprezíveis, a equação da primeira lei foi 

adaptada ao volume de controle do MCI como mostra a equação 64. 
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Onde 
combn



 é o fluxo molar de combustível, Ph e Rh  representam as entalpias dos produtos e 

dos reagentes por mol de combustível, respectivamente. Os subscritos sai e entra representam 

fluxos de ar e de combustível que entram e saem do volume de controle, sain e 

entran representam o número de moles que entram e saem do volume controle e são calculados 

previamente pela equação 65 relativa à reação química de combustão. E por fim, 
0

fh e h  

representam a entalpia de formação e a variação de entalpia devido a uma mudança de estado 

dado em composição constante. 

  OgHfNHeCdCOcCObONOaHC yxyx 222222 76,3                              (65) 

Para um reagente ou para um produto a uma temperatura (T), o termo variação de entalpia na 

equação 65, pode ser expresso pela equação 66. 

Δℎ = ℎ  𝑇 − ℎ  𝑇𝑅𝐸𝐹  

                                                                                                      (66) 

Sayin et al (2007) afirmam que a primeira lei da Termodinâmica é inadequada para 

avaliar algumas características de utilização de recursos energéticos. Os detalhes 

termodinâmicos da operação de um sistema térmico, por exemplo, um MCI, é mais 

compreendido, não só pela análise energética, mas também pela análise exergética. A análise 

exergética revela os locais, causas e magnitudes de desperdício de recursos energéticos em 

um sistema. 

Sayin et al (2007) e Costa (2007) afirmam que o fluxo de exergia especifica de um fluxo 

de fluido pode ser encontrado pela soma das exergias específicas termomecânica (Term) e 

química (Quim), equação 67. 

QuimTerm eee                                                                                                                                         (67) 
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A exergia termomecânica pode ser definida pela equação 68. 

 0
0

0 ssThheTerm                                                                                                                (68) 

Onde: 

h  e s representam a entalpia e a entropia específica do fluido, respectivamente, enquanto que 

0h e 0s  representam os valores correspondentes aos valores da entalpia e  da entropia quando 

o fluido atinge o estado de equilíbrio com o meio de referência a temperatura de referência 

0T (25°C) e pressão de referência 0P (1atm). 

De acordo com Sayin et al (2007) a exergia específica química de combustíveis líquidos 

por unidade de massa pode ser determinada pela equação 69. 

𝑒𝐶𝑜𝑚𝑏
𝑄𝑢𝑖𝑚 =  1,0401 + 0,1728

ℎ

𝑐
+ 0,0432

𝑜

𝑐
+ 0,2169

𝑠

𝑐
(1 − 2,0628)  𝑃𝐶𝐼  

                              (69) 

Onde: H, C, O e S são as frações em massa de hidrogênio, carbono, oxigênio e enxofre e PCI 

é poder calorifico inferior (kJ/kg). 

De acordo com Bilgen et al (2016) a equação 69 é obtida por método estatístico que 

emprega o resultado da razão entre os componentes C, H, O, N e S  multiplicado pelo valor do 

PCI de combustíveis e biocombustíveis líquidos. Este mesmo autor utilizou a equação 69 para 

calcular a exergia química de 79 tipos de bio-óleo obtidos de resíduos agrícolas diversos a 

partir de suas análises elementares, coletados de várias fontes de literatura (anexo 1). Estas 

corresponderam a intervalos de 8,2 a 89,3% de C, 4,6 a 14,4% de H, 1,4 a 76,9% de O, 0,0 a 

10,85 de N e 0,0 a 1,8% de S. Obtendo, por exemplo, valores de exergia química de 

17.953,42 kJ/kg para bio-óleo de  serragem de bambu (41,4% de C, 7,0% de H, 2,0% de N, 

49,6% de O), 24.357,37 kJ/kg para bio-óleo de casca de arroz (55,1% de C, 7,2% de H, 0,7% 

de N, 37% de O) e 40.214,41 kJ/kg para bio-óleo de semente de girassol (76,8% de C, 12,1% 

de H, 2,6% de N, 8,5% de O) entre outros. 

Sayin et al (2007) afirmam que os gases de exaustão podem ser considerados com uma 

mistura de gases ideais. A exergia específica termomecânica dos gases de exaustão a uma 

temperatura (T) e pressão (P), podem ser expressos pela equação 70. 

𝑒𝑇𝑒𝑟𝑚 =  𝑎𝑖  ℎ𝑖  𝑇 − ℎ𝑖  𝑇0 − 𝑇0  𝑠
0    𝑇 − 𝑠0    𝑇0 − 𝑅 𝑙𝑛

𝑝

𝑝0

  

𝑛

𝑖=1

 

                                           (70) 

Onde ia é a quantidade molar do componente i e 0s é entropia absoluta a pressão padrão e R  é 

a constante universal dos gases. 



89 

 

Sayin et al (2007) afirmam que a exergia química dos gases de exaustão podem ser 

expressos pela equação 71. 

𝑒 𝑄𝑢𝑖𝑚 = 𝑅 𝑇0  𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑙𝑛  
𝑦𝑖
𝑦𝑖
𝑒  

                                                                                    (71) 

Onde iy é fração molar do componente i do gás do gás de exaustão e e

iy é a fração molar do 

componente i no ambiente de referência. 

De acordo com Sayin et al (2007) ambas as exergias termomecânica e química do ar de 

combustão podem ser ignoradas uma vez que o ar da admissão foi admitido muito próximo 

dos valores do estado de referência e a exergia termomecânica do combustível também pode 

ser ignoradas. E o fluxo de exergia dos gases de exaustão pode ser obtido pela soma das 

equações 70 e 71. 

Assim, segundo Sayin et al (2007) o balanço exergético para um MCI operando em 

estado de equilíbrio pode ser expresso pela equação 72. 

0 =   1 −
𝑇0

𝑇𝑗
 𝑄𝑣𝑐 − 𝑊𝑣𝑐

 + 𝑛  𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠  𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡

𝑗

− 𝐼𝑑  

                                       (72) 

Onde combe e tgasesexause representam as exergias específicas do combustível e do gás de 

exaustão, respectivamente. jT  é temperatura absoluta da fronteira do volume de controle onde 

o calor é rejeitado. O termo 
vc

j

Q
T

T 














 01  representa a taxa de transferência de calor que 

acompanha a exergia. O termo combcomb en


 mede a taxa de exergia que entra no volume de 

controle acompanhando o fluxo de combustível e tgasesexauscomb en


 mede a taxa de exergia que sai 

do volume de controle acompanhando os gases de exaustão. E por fim dI


representa a taxa de 

exergia destruída no volume de controle pelas irreversibilidades. 

De acordo com Sayin et al (2007) a eficiência exergética de um MCI pode ser expressão 

pela equação 73. 

ε =
W   VC

n  Comb   e  Comb

  

                                                                                                          (73) 

Onde vcW


 é potência de saída e  combcomb en


 é a exergia do combustível de entrada. 

        Abbasi e Emamverdi (2014) e Sayin et al (2007) afirmam que a análise exergética 

aplicada em MCI, tem sido estudada por vários autores a mais de 20 anos. Patterson e Van 
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Wylen (1963) fizeram uma simulação exergética para determinar a disponibilidade para 

compressão e expansão de combustível em um MCI de ignição por centelha, esta análise 

considerou a composição da mistura, a dissociação, a forma da câmara de combustão 

(incluindo a posição da vela), a propagação da chama, a transferência de calor, o movimento 

do pistão, a velocidade do motor, o aumento da centelha, a pressão e a temperatura no coletor 

de admissão e a pressão de exaustão. Sendo o desempenho experimental determinado para 

certo ponto de operação, a pressão calculada foi 10% menor do que a pressão medida e o 

desempenho térmico foi 0,8% maior. Flynn et al (1984) estudaram conceitos de motores de 

baixa rejeição de calor em um motor Diesel. As adições, extrações e destruição de energias 

disponíveis foram analisadas e quantificadas para vários processos, abordagens alternativas 

foram apresentadas para motores com e sem sistema de recuperação de calor a fim de 

quantificar a importância dos mecanismos de perda de calor. A técnica foi aplicada em um 

motor Diesel turboalimentado, usado para rastrear a energia disponível ao longo do ciclo do 

motor. Primus e Flynn (1986) estudaram os benefícios de usar a segunda lei para determinar 

várias perdas em um motor Diesel. Van Gerpen e Shapiro (1990) estudaram a análise de 

segunda lei para o processo de combustão, em um motor Diesel operando com C12H26 

dodecano, através do modelo chamado em inglês de single zone model, proposto por Krieger 

e Borman (1966), empregado largamente no estudo do processo de combustão de motores 

Diesel. Neste modelo, equações para as exergias e para o balanço exergético, são construídas 

em função das energias e das entropias, de modo que sejam separadas, as irrevesibilidades 

devido à combustão das irrevesibilidades devido à transferência de calor para as paredes da 

câmara de combustão. As exergias são divididas em duas categorias: exergia termomecânica e 

exergia química, onde foi calculado a exergia do conteúdo do cilindro de forma rigorosa bem 

como as irreversibilidades da combustão.  O perfil da curva de taxa de queima de combustível 

foi analisado e observou-se pouca influência sobre as irreversibilidades. A diminuição da 

transferência de calor, pela diminuição do coeficiente de transferência de calor, aumentou a 

exergia dos gases de exaustão. Os efeitos do coeficiente de transferência de calor produziram 

mudanças nos parâmetros operacionais do motor, como o swirl e a pressão de injeção de 

combustível. Alkidas (1988) fez uma análise energética e exergética, por meio de dados 

experimentais, sobre um motor Diesel de câmara de combustão de injeção direta operando 

com velocidade constante, a 1200 e a 1800 rpm, com injeção de combustível a 8° do PMS, 

através de 8 injetores de 0,25mm de diâmetro cada, com várias cargas, com pmei variando de 

1083kPa a 155kPa, mantendo-se constante as temperaturas do ar de admissão (49°C), água de 

arrefecimento (82°C) e óleo de lubrificação (92°C), onde se verificou que a eficiência 
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exergétca do motor, aumentou com o aumento da carga, com uma variação de 22 a 50%. O 

que permitiu concluir que paralelo à transferência de calor, o processo de combustão foi uma 

fonte importante de irreversibilidades correspondendo à perda de potência variando entre 25 a 

43%. Lipkea e Dejoode (1998) fizeram um estudo comparativo usando análise energética e 

exergética de dois motores Diesel de injeção direta, com dados experimentais e simulação 

computacional, o que permitiu uma análise mais efetiva do motor. A análise exergética foi 

usada para determinar o efeito dos principais componentes do motor sobre a economia de 

combustível.  Alasfour (1997) fez uma análise energética e exergética em um motor 

monocilindro, de combustão interna de ignição por centelha, para avaliar o uso de uma 

mistura de 30% em volume de butanol com gasolina como combustível, com razão de 

equivalência variando ϕ=0,8 a ϕ=1,2, os resultados mostraram que com ϕ=0,9, a análise 

energética mostrou um desempenho de 35,4%, com 64,6% não sendo convertido em trabalho, 

a análise exergética mostrou uma eficiência de 34,28% para o trabalho, 12,48% nos gases de 

exaustão e 3,48% na água de arrefecimento, correspondendo a um total de 50,6% e um total 

de perda de 49,4% do total de exergia. Caton (2000) revisou mais duas dezenas de artigos 

sobre o desempenho de motores de combustão interna usando análise exergética, a partir do 

final da década de 1950, sendo dois terços destinados a motores Diesel e um terço a motores 

Otto. Canakci e Hosoz (2006) apresentaram um comparativo de análise energética e 

exergética de um motor de quatro cilindros turbo diesel com dois tipos de biodiesel, SME 

(Éster metilico de óleo de soja) -C18,74H34,43O2 e YGME (Éster metilico de graxa amarela) - 

C18,06H34,72O2, óleo Diesel (C14,09H24,78) e mistura de biodiesel e óleo diesel, em que se 

verificou que o biodiesel atingiu resultados próximos aos do óleo diesel, análise energética, 

desempenho de 36,7% (100% óleo diesel), 37,3% (100% de SME) e 37,3% (100% de 

YGME), análise exergética, eficiência de 34,4% (100% de óleo diesel), 34,8% (100% de 

SME) e 34,7% (100% de YGME).    

             Sayin et al (2007) fezeram uma análise energética e exergética em uma bancada de 

teste(anexo 2) com um MCI de 4 cilindros, 4 tempos, ignição por centelha, FIAT DKS, 

usando três diferentes tipos de gasolina com octanagem 91 (C6,93H14,58), 93 (C6,95H14,80) e 95,3 

(C6,97H14,02). Sendo que cada um destes combustíveis foi testado variando a rotação do motor 

de 1200rpm a 2400rpm, variando de 400rpm e um torque variando de 20 e 40N.m. Foi 

verificado que qualquer combinação de rotação e torque para obter a mesma potência de saída 

diminui com a diminuição do número de octanos da gasolina. E que quando foi usado uma 

gasolina com um número de octanos superior ao valor dimensionado para o motor, ocorreu 

um atraso na ignição e uma chama menor, o que reduziu a pressão máxima e a potência do 
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motor. O que levou o motor a ter que consumir mais gasolina para manter a sua potência 

nominal. 

 Costa (2007) afirma que a eficiência de primeira lei da Termodinâmica pode ser 

definida como a razão entre a saída de energia pela entrada de energia. No caso de uma 

máquina que trabalha em ciclo, a eficiência é a comparação entre o desempenho da máquina 

sob dadas condições em relação ao desempenho que ela teria em um processo reversível ou 

ideal. O desempenho de um MCI é avaliado comparando o trabalho real executado pelo 

máximo trabalho real que seria realizado em uma mudança de estado reversível, dos reagentes 

aos produtos. Mas, na prática, a eficiência de um MCI é definida como a relação entre o 

trabalho real (W) e o valor da entalpia de combustão do combustível com sinal negativo 

(poder calorífico à pressão constante), equação 74. 

𝜂 =
𝑊𝑎

−ℎ𝑅𝑃
=

𝑊

𝑃𝐶𝐼 𝑜𝑢 𝑃𝐶𝑆
=

𝑤

ℎ𝑃 − ℎ𝑅
 

                                                                                (74) 

Onde: PCI é o poder calorífico inferior e PCS - poder calorífico superior do combustível na 

entrada, já que a água apresenta-se nos produtos de combustão como vapor (líquido). hP e hR 

são as entalpias dos produtos e dos reagentes quando ocorre a combustão completa a uma 

dada temperatura e pressão. Algumas vezes o termo calor de reação é usado para designar a 

quantidade hP-hR. 

Costa (2007) afirma que todos os processos reais são acompanhados de irreversibilidades 

e seu efeito é sempre diminuir o rendimento dos equipamentos. Em uma análise de 

Engenharia, deve-se dispor de parâmetros que possibilite medir a degradação de energia dos 

equipamentos, sendo a eficiência térmica o parâmetro usado para tal finalidade. A eficiência 

térmica compara o desempenho real da máquina, sob condições predefinidas e o desempenho 

ideal ou reversível. Mesmo sendo inevitável a transferência de calor entre equipamentos em 

regime permanente e a vizinhança, os equipamentos são projetados para trabalharem em 

condições adiabáticas, ou seja, sem haver troca de calor entre o sistema e o meio, servindo 

assim de modelo para uma condição ideal. Além disso, em um processo ideal não deve existir 

irreversibilidades, onde o efeito da irreversibilidade é sempre o de diminuir o desempenho dos 

equipamentos. Assim um processo ideal que serve como modelo para muitos dispositivos de 

fluxo permanente é o processo isentrópico, ou seja, sem alteração de entropia. 

De acordo com Costa (2007) quanto mais o processo real se aproxima do processo ideal, 

melhor será o desempenho do equipamento. E isto pode ser medido através do parâmetro 
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eficiência isentrópica ou adiabática, que é definido de acordo com o tipo de equipamento, 

respeitando a natureza do funcionamento de cada um. 

Costa (2007) assim como Silva (2012) e Moran & Shapiro (2006) afirmam que a 

eficiência baseada na primeira lei ou de conversão não faz referência ao melhor desempenho 

possível, e que a eficiência de segunda lei (ε) pode ser expressa pela razão entre o trabalho útil 

de saída e o máximo trabalho reversível de saída, equação 75 para equipamento que produzem 

trabalho e 76 para equipamentos que recebem trabalho: 

𝜀 =
𝑊𝑢

𝑊𝑟𝑒𝑣

 

                                                                                                                (75) 

𝜀 =
𝑊𝑟𝑒𝑣

𝑊𝑢

 

                                                                                                                 (76) 

Ou de uma maneira geral, incluindo processos que não produzem ou recebam trabalho, 

equação 77: 

𝜀 =
Exergia Recuperada

Exergia Fornecida
= 1 −  

Exergia Destruída

Exergia Fornecida
 

                                                             (77) 

Costa (2007) afirma que a eficiência pela segunda lei da Termodinâmica pretende servir 

como uma medida da aproximação de uma operação reversível, e assim seu valor dever variar 

de zero, no pior caso (destruição completa da exergia) a um, no melhor caso (nenhuma 

destruição de exergia).  

Segundo Silva (2012) equipamentos como os MCI, que produzem trabalho, utilizando um 

processo de combustão, invariavelmente possuem irreversibilidades e perdas associadas a 

suas operações. Consequentemente, estes equipamentos produzem um trabalho que é apenas 

uma fração do valor máximo teórico que poderia ser obtido em circunstâncias idealizadas. A 

eficiência destes equipamentos pode ser avaliada utilizando o conceito de eficiência 

exergética, a partir de uma análise dos fluxos de exergia dos sólidos, gases e líquidos do 

sistema. 

Silva (2012) e Silva (2002) afirmam que as eficiências (mecânica, térmica, etc), não se 

baseiam na segunda lei da Termodinâmica. Estas, geralmente, observam mais ênfase o ponto 

de vista da primeira lei da Termodinâmica. Desenvolvimentos na análise exergética permitem 

a definição de novos critérios de desempenho, que ofereçam vantagens sobre os critérios 

tradicionais. As eficiências exergéticas são úteis para estabelecer uma diferença entre meios 

para utilização de recursos energéticos que são termodinamicamente eficazes e aqueles que 

são menos eficazes. Elas também podem ser usadas para a avaliação da eficácia das medidas 
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de engenharia tomadas para a melhoria do desempenho de um sistema térmico. Isso é feito 

comparando os valores de eficiência antes de após as modificações, de modo a mostrar o quão 

melhor o processo se tornou. 

De acordo com Costa (2007) os motores Diesel possuem rendimento alto, sendo que o 

calor rejeitado ocorre principalmente nos gases de exaustão e na água de refrigeração. Sendo 

que apenas 20% da energia perdida nos gases de exaustão são viáveis economicamente. Em 

que estas distribuições de energia são visualizadas nos chamados diagramas de Sankey. Em 

carga máxima (100% de carga), um motor de ciclo Diesel, possui a seguinte distribuição 

média de energia: trabalho de eixo (39,2%), calor nos gases de exaustão (33,2%), calor na 

água de refrigeração (13,84%), calor no óleo lubrificante (4,61%), radiação e outras perdas 

(9,15%). Já os chamados diagramas de Grassmann são usados para representar graficamente a 

contribuição da exergia em um sistema. Nesses diagramas as quantidades de exergia são 

representadas pela largura das setas. A Figura 3.28 mostra um diagrama de Grasmann para 

balanço de exergia em um sistema, em que a esquerda, a exergia na entrada representa a 

exergia total, e a direita, as setas com suas respectivas larguras, as parcelas de exergia útil e na 

parte inferior a seta correspondente ao valor da exergia perdida.  

 

 

Figura 3.28- Exemplo de diagrama de Grasmann. Fonte: (Costa, 2007). 

 

Rakopoulos e Giakoumis (2006) afirmam que a simulação numérica em MCI tem se 

estabelecido como uma ferramenta eficaz para estudar o desempenho do motor e tem 

contribuído para a avaliação de novos desenvolvimentos automotivos. Por outro lado, os 

modelos termodinâmicos de ciclo real, servem como ferramenta eficaz para análise completa 

do desempenho do motor bem como sensibilidade a vários parâmetros operacionais, como o 

torque, a rotação e o consumo especifico de combustível. 
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Segundo Rakopoulos e Giakoumis (2006) a análise tradicional de primeira lei ou análise 

energética é necessária para modelar os processos em um motor, mas não permite ao 

engenheiro a melhor visão do funcionamento do motor. Neste sentido a análise de segunda lei 

ou análise exergética permite avaliar as ineficiências associadas aos processos de 

funcionamento do motor. Rakopoulos e Giakoumis (2006) para a análise de segunda lei o 

conceito principal é o de disponibilidade ou exergia. A disponibilidade é diferente da energia, 

pois pode ser destruída, através do resultado da combustão, do atrito, da mistura e do 

estrangulamento dentro do injetor de combustível. A destruição da disponibilidade, muitas 

vezes chamada de irreversibilidade, é a fonte do mau uso do combustível no funcionamento 

de um motor de combustão interna, seja de ciclo Otto ou Diesel. A redução das 

irreversibilidades pode melhorar o desempenho de um motor, pela melhor utilização do 

combustível. Neste sentido, primeiro é necessário quantificar as irreversibilidades, ou seja, 

avaliar a destruição das disponibilidades ou ainda fazer análise exergética. 

Rakopoulos e Giakoumis (2006), Ferguson (1986), Rakopoulos (1993) e Rakopoulos 

(2004) afirmam que os estudos de análise exergética ou análise de segunda lei aplicada a 

MCI, são feitos tendo como base modelos matemáticos da análise de primeira lei ou análise 

energética. Como no caso de MCI de ciclo Diesel, emprega-se o modelo chamado em inglês 

de „zero-dimensional model‟, o qual considera o volume do cilindro como uma mistura 

uniforme, sendo também chamado de „single-zone model‟. Este modelo é assim chamado, por 

não levar em consideração nos cálculos às dimensões do campo de escoamento, está sendo 

empregado como base para a análise exergética em MCI de ciclo Diesel. Neste modelo, 

admite-se que o fluido de trabalho no motor, é o sistema termodinâmico, que não troca de 

energia e massa com a vizinhança. Sendo que a energia liberada durante o processo de 

combustão é calculada pela análise energética sobre o sistema. As considerações incluem: 

homogeneidade espacial da pressão, homogeneidade espacial da temperatura, o fluido de 

trabalho é dado como gás ideal, propriedades do gás (entalpia, energia interna, etc) são 

modeladas por relações polinomiais de temperatura e pressão, o calor liberado pela combustão 

distribui-se uniformemente em todo o cilindro, perdas chamadas em inglês de „blow-by‟, não 

são levadas em consideração, a entalpia associada à injeção de combustível é ignorada. 

De acordo com Wall (2009) é possível verificar o que ocorre com as exergias 

(disponibilidades) em um MCI, através do diagrama p-V ou p-α de funcionamento real do 

ciclo termodinâmico, conforme a figura 3.29.  
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Figura 3.29-Diagrama Disponibilidade versus ângulo do virabrequim. Fonte: (Wall, 2009). 

 

Assim, como foi visto no item 3.5.1, é possível comparar a figura 3.29 ao diagrama de 

ciclo real, medido pelo indicador de pressão, observando as variações exergéticas ao longo da 

variação do ângulo do virabrequim, onde: (1) indica o trabalho de compressão, (2) indica a 

combustão, (3) indica a exergia do combustível, (4) indica o trabalho mecânico do motor, (5) 

indica as irreversibilidades geradas por atrito e transferência de calor no motor, (6) indica a 

exergia dos gases de exaustão, (7) indica as perdas e a poluição para o meio ambiente e (8) 

indica a eficiência do ciclo, a fração utilizada. A linha preta representa o balanço energético 

(primeira lei), a linha azul representa o balanço exergético (segunda lei) e a linha em 

vermelho representa a irreversibilidade devido à combustão e devido à troca de calor. A linha 

vermelha está localizada entre as linhas preta e linha azul.  

 

3.5.7 Sistema de injeção de combustível – motor Diesel 
 

Segundo Souza (2009) os MCI que operam segundo os principais ciclos termodinâmicos 

Otto e Diesel, demandam a injeção controlada de combustível. O ponto de injeção segundo a 

posição do pistão, a duração da injeção e o controle da proporção entre os reagentes, são 

parâmetros indispensáveis para o desempenho satisfatório dos motores. 

Segundo Giacosa (1970) o sistema de injeção de combustível tem como função introduzir 

combustível no cilindro nas condições necessárias para alcançar uma combustão o mais 

regular e eficaz para o funcionamento do ciclo. Este deve satisfazer as seguintes condições: 
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 Dosagem de combustível: Fornecer para cada cilindro e a cada ciclo a quantidade de 

combustível necessária à carga e velocidade do motor; 

 Regulagem de combustível: introduzir o combustível no instante correto. Quando a 

injeção de combustível está à frente em relação ao PMS, a pressão e temperatura do ar, 

na câmara de combustão, não são suficientes para produzir a ignição. Quando a 

injeção se atrasa, uma parte do combustível queima durante o tempo de expansão, 

refletindo na área do gráfico p-V, na potência produzida pelo motor e no consumo de 

combustível. Em ambos os casos, há presença de fuligem na exaustão e um excessivo 

aquecimento do motor; 

 Ajustar a introdução de combustível: para um desenvolvimento regular da 

combustão, cada motor necessita de uma injeção especifica as suas necessidades. Um 

gradiente de injeção elevado significa uma elevada quantidade de combustível injetada 

na unidade de tempo. Se o gradiente é elevado, o efeito é similar ao que ocorre quando 

a injeção está à frente do PMS, quando o gradiente de injeção é baixo, é similar 

quando a injeção se atrasa; 

 Pulverização do combustível: Subdividir o combustível em pequenas gotículas de 

modo mais uniforme possível, uma boa pulverização facilita a ignição; 

 Penetração do jato de combustível: Realizar a penetração do jato de gotículas na 

massa de ar comprimido. A penetração depende das características do sistema de 

injeção, da turbulência e da pressão de ar na câmara de combustão. A penetração é 

menor quanto maior for à pulverização, assim, é necessário para cada motor encontrar 

um equilíbrio; 

 Difusão: Deve-se difundir o mais uniforme possível as gotículas de combustível no ar 

dentro da câmara de combustão, de modo que as gotículas sejam capazes de reagir 

com o oxigênio necessário à combustão. Dentro da câmara de combustão devem 

existir zonas de ar não utilizado; 

De acordo com Hariharan e Reddy (2011) e Stone (1992) o combustível é introduzido no 

cilindro de um motor Diesel através de um injetor com um elevado gradiente de pressão. A 

pressão dentro do cilindro na injeção de combustível varia tipicamente entre 50 a 100atm, ou 

seja, 5066,23kPa a 10132,52kPa. Em motores Diesel padrão, a pressão para a injeção do 

combustível varia de 200 a 1700atm, ou seja, 20265,05kPa a 172252,96kPa, e o ar dentro do 

cilindro está a pressão de 50 a 100atm à 1000K, dependendo do tamanho do motor e do tipo 

de sistema de injeção empregado. Estas diferenças nas pressões são necessárias, para que o 
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combustível consiga entrar na câmara de combustão com velocidade alta o suficiente para 

produzir as gotículas, permitindo uma rápida evaporação e atravessar a câmara de combustão 

no tempo disponível e utilizar totalmente a carga de ar. As propriedades típicas do óleo diesel 

nestas condições são a densidade relativa (0,8), viscosidade dinâmica (3 a 10 kg/m.s) e  tensão 

superficial (3x10
-2

N/m a 300K). A figura 3.30 mostra o sistema de injeção em que o 

combustível no tanque é succionado por uma bomba injetora e é forçado a passar por um 

filtro de combustível até chegar à bomba. A bomba envia o combustível succionado para os 

injetores montados na cabeça dos cilindros do motor. Sendo que o excesso de combustível 

retorna para o tanque de combustível. 

 

(a) (b)  

Figura 3.30- Sistema de injeção típico de combustível. Fonte: (Heywood, 1988) (a) e (Stone, 

1992) (b). 

 

Segundo Heywood (1988) e Pulkrabek (1997) a parte mais importante do sistema de 

injeção é o injetor, figura 3.31, o diâmetro do bocal do injetor varia entre 0,2 a 1,0mm 

podendo ter um ou mesmo vários bocais. A velocidade segundo a qual o jato de liquido sai do 

bocal varia entre 100 a 200 m/s. Esta velocidade é reduzida pela viscosidade, evaporação e a 

turbulência na câmara de combustão. O diâmetro da gota que sai do injetor é da ordem de 10
-5 

m (10
-2

mm) e menores, geralmente com um distribuição normal. Os fatores que afetam o 

tamanho do diâmetro da gota incluem o gradiente de pressão através do bocal do injetor, o 

tamanho e geometria do bocal, as propriedades do combustível, temperatura e turbulência do 

ar.  
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(a) (b) (c)

Came

 

Figura 3.31- Injetor para motor Diesel. Fonte: (Giacosa, 1970) (a) e (Heywood, 1998) (b) e 

(c). 

 

Heywood (1988) e Taylor (1985) afirmam que previsões precisas do comportamento do 

combustível (óleo diesel) dentro do injetor requer um sofisticado modelo hidráulico. 

Entretanto, previsões estimadas da taxa de injeção no injetor, podem ser obtidas pela equação 

83, desde que a pressão dentro do injetor possa ser medida ou estimada, e assumindo que o 

fluxo através do injetor seja quase estático, incompressível e unidimensional. A vazão em 

massa de combustível ( cm


) pode ser calculada pela equação 78. 

 pACm cnDc 


2                                                                                                                (78) 

Onde: 

nA  é a área mínima do bocal do injetor (m²); 

DC  é um coeficiente de descarregamento (discharge) (-); 

c é massa específica do combustível (kg/m³); 

p é a variação de pressão no injetor (Pa); 

Se a variação de pressão e a área do bocal do injetor forem constantes durante o período de 

injeção, a massa de combustível injetada é dada pela equação 79. 

N
pACm cnDc

360
2





                                                                                                       (79) 

Onde: 

 é o período de abertura do bocal do injetor em ângulos do virabrequim; 

N é a rotação do motor; 
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Segundo Hariharan e Reddy (2011) em um motor Diesel de injeção direta, o sistema de 

injeção atinge elevados níveis de atomização para a melhor penetração de combustível e 

utilizar totalmente o ar, promovendo assim a evaporação em um curto espaço de tempo e 

alcançar altos níveis de eficiência para a combustão. 

Segundo Hariharan e Reddy (2011) a distância da penetração do combustível injetado, 

aumenta e a formação de mistura de combustível com ar melhora, quando a pressão de 

injeção é elevada. Quando a pressão de injeção é baixa o diâmetro das partículas de 

combustível aumenta, aumentando o atraso de ignição. Esta situação diminui a eficiência da 

combustão no motor e aumenta as emissões de NOx e CO. Por outro lado, quando a pressão 

de injeção é aumentada, o diâmetro das partículas de combustível diminui, a mistura de 

combustível e ar melhora durante o período de atraso de ignição, diminuindo os níveis de 

emissão de CO. Mas se a pressão de injeção se tornar muito elevada, o atraso de ignição será 

curto demais, o que conduzirá a diminuição da formação de mistura homogênea de 

combustível e ar. Isto conduz a diminuição da eficiência da combustão no motor, como é 

evidenciado pela formação de fuligem na saída dos gases de exaustão do motor. 

Segundo Boggavarapu e Ravikrishna (2013) a atomização é muito importante para a 

combustão e para as emissões nos motores Diesel. As diferenças entre as propriedades físicas 

de combustíveis como o óleo diesel e biocombustíveis são responsáveis pela diferença do 

desempenho dos motores. O spray destes motores é influenciado pela viscosidade cinemática, 

tensão superficial, massa específica e poder calorífico. Combustíveis com elevada viscosidade 

prejudicam a velocidade e o comprimento de quebra do spray. Enquanto que um baixo poder 

calorífico necessita de uma elevada duração de injeção como é o caso de biocombustível tipo 

biodiesel. Assim, é importante levar em conta as diferenças de propriedades físicas entre os 

biocombustíveis antes de aplica-los em motores Diesel. Segundo os autores a literatura 

apresenta pesquisas experimentais e computacionais sobre os efeitos das propriedades físicas 

no spray em motores Diesel, e estas precisam ser consolidadas.  

Segundo Boggavarapu e Ravikrishna (2013) sprays não evaporados apresentam 

informações sobre a estrutura, distribuição de gotículas e o efeito da mudança de parâmetros 

físicos na estrutura.  A estrutura de um spray é caracterizada pela sua penetração, ângulo e 

velocidade.  A penetração e a velocidade são uteis para avaliar o choque do spray líquido, 

enquanto que o ângulo indica a propagação das gotículas em função da fragmentação e 

contato com o ar. Isto permite avaliar a utilização de biocombustíveis em motores Diesel, 

além de antecipar a necessidade de mudanças no motor. A estrutura do spray é tipicamente 
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visualizada através de imagens de câmeras de alta velocidade. Apesar do conceito de 

penetração ser claro, a definição de ângulo não é um consenso na literatura. 

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam que o spray de biocombustíveis (Jatropha e 

éster metílico de óleo de palma) em uma câmara de volume contante em quatro pressões de 

injeção 60MPa, 90MPa, 120MPa e 150MPa, cada uma em três pressões ambiente 1,1MPa, 

2,1MPa e 3,1MPa, possuem todas maior penetração do spray e menor ângulo para os 

biocombustíveis em comparação com o óleo Diesel. Isto se deve ao elevado valor da 

viscosidade e tensão superficial, que causam elevada penetração e estreito ângulo. Estas 

mesmas conclusões foram obtidas utilizando éster metílico de óleo de soja. Verificou-se 

também diferença significante na penetração do spray após certo período do inicio da injeção 

e diminuição da taxa volumétrica de injeção e da velocidade de injeção, em função da elevada 

resistência, dada pela viscosidade, a passagem de líquido pelo injetor.  

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam que para reduzir a viscosidade e a tensão 

superficial de biocombustíveis como biodiesel, pesquisadores estão testando as misturas em 

inglês blends entre biocombustíveis e óleo diesel.  Um estreito ângulo do spray é visto em 

muitos casos de blends em comparação com óleo diesel puro. A agulha do injetor sobe 

lentamente em função da alta viscosidade dos biocombustíveis que causam um longo atraso 

de injeção, pequena vazão e curto período de injeção.  

De acordo com Boggavarapu e Ravikrishna (2013) a solução para os impactos negativos 

dos biocombustíveis nos motores Diesel e dos blends passa por mudanças em componentes 

mecânicos dos motores como no perfil do eixo came, que é um elemento mecânico excêntrico 

que trabalha junto ao virabrequim, com a função de transmitir um movimento alternado, no 

caso movimento alternado para as válvulas (admissão e exaustão) e injetor de combustível. 

Segundo Boggavarapu e Ravikrishna (2013) o SMD é um dos parâmetros de 

quantificação das características microscópicas do spray, da distribuição do tamanho das 

gotículas e da velocidade. Sendo importante para avaliar o spray em relação à evaporação, a 

mistura ar-combustível e as emissões gasosas da exaustão. Em geral verifica-se que o SMD é 

maior nos biocombustíveis em compração ao óleo diesel. Mesmo os blends também possuem 

SMD superior ao óleo diesel.  Como exemplo o mesmo autor comparou o óleo diesel e um 

blend composto por óleo diesel (80%) e óleo de soja (20%) em um motor Diesel de injeção 

direta, com pressão de injeção e 80MPa e pressão ambiente de 0,1MPa. Para uma variação de 

distância axial ao longo do spray de 10 a 70mm o SMD para o óleo diesel diminuiu de 60 

para 40µm. Para a mesma variação axial, o SMD para o blend diminuiu de 75 para 35µm.  O 
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SMD está também intimamente relacionado com os processos de fragmentação do spray, 

divididos em dois, em inglês Primary breakup e Secondary breakup.  

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam que nos modernos sistemas de injeção de 

combustível dos motores Diesel, em inglês Common rail, o injetor de combustível está 

submetido a elevados níveis de pressão, sendo que na zona do spray ocorre o processo 

Primary breakup sendo estudada experimentalmente e computacionalmente, com o intuito de 

descobrir como ocorre a fragmentação do líquido em gotículas na saída do injetor. Mas, a 

investigação da estrutura interna desta região torna-se difícil uma vez que esta região é 

composta por densas camadas de gotículas. Os autores também afirmam que a melhor técnica 

de investigação do primeiro processo de fragmentação do spray é a radiografia de raio-X e 

que o mesmo ocorre em função de forças aerodinâmicas, deformação, aumento da turbulência 

pela cavitação e por instabilidades. Os autores concluem afirmando que ainda não há 

compreensão precisa sobre este primeiro processo de fragmentação e os efeitos das 

propriedades dos combustíveis, havendo necessidade mais estudos.  

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam que o segundo processo de fragmentação, 

Secondary breakup, as gotículas interagem com o ar ao seu redor. No primeiro processo de 

fragmentação a cavitação e a turbulência, induzida pela geometria do injetor, produzem as 

gotículas a partir do líquido que sai do injetor. No segundo, as gotículas são fragmentadas em 

gotículas menores ainda, através de forças aerodinâmicas. Neste processo, há vários modos de 

fragmentação, como o vibracional, o bag breakup mode de deformação das gotículas em 

laminas em forma de aro, o multi-mode breakup similar ao de deformação com a adição de 

um filamento no centro do aro, o Sheet-stripping breakup em que um fino filme é atritado 

continuamente pela superfície das gotículas resultando em um grande número de pequenas 

gotículas e Catastrophic breakup em que a superfície das gotículas é corrugada por ondas de 

grande amplitude, produzindo um pequeno número de gotículas extensas. Os autores também 

afirmam que poucos autores tem estudado a fragmentação Secondary breakup para 

biocombustíveis. 

Segundo Boggavarapu e Ravikrishna (2013) para a combustão ser realizada as gotículas 

do spray precisam ser evaporadas, misturar e reagir com o oxigênio do ar ao seu redor. As 

concentrações de HC e NOx fornecem informações sobre a evaporação e combustão no spray. 

Em geral, a penetração do spray em condições de combustão alcança o estado de regime 

estável (permanente) após um curto período de regime transiente. A figura 3.32 ilustra o spray 

em regime quase estável para combustão. O combustível evapora pelo contato com o ar 

quente, formando uma mistura rica de combustível-ar que sofre combustão parcial, 
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produzindo uma pluma de combustão, que em sua maior parte queima pelo contato com o 

oxigênio. NOx é formado na parte externa da pluma de combustão, sendo que há grande 

quantidade de oxigênio e temperaturas elevadas. 

Boggavarapu e Ravikrishna (2013) afirmam que o spray de biodiesel possui maior 

duração da fase líquida principalmente em função da quebra ser mais lenta e ser menos volátil 

do que o óleo diesel. 

Injetor

Temperaturas

350K 950K 825K 1600K
Pluma de Combustão

2700K

Combustível frio Ar quente Mistura rica de 

combustível-ar 

ϕ=4

Produtos da 

combustão 

rica: CO, HC

NOx

CO2,H2O

 

Figura 3.32- Ilustração do spray em motor Diesel. Fonte: (Boggavarapu e Ravikrishna, 

2013). 

 

3.5.8 Pulverização (Spray) de combustível no motor de combustão interna 
 

Lefebvre (1989) afirma que em um MCI o spray promove uma rápida vaporização do 

líquido e pela turbulência, uma melhor mistura com o ar. Assim, o ponto de injeção segundo a 

posição do pistão, o controle de proporção e a duração do processo de injeção, são parâmetros 

indispensáveis para o melhor aproveitamento energético dos combustíveis. 

Segundo Lefebvre (1989) a combustão nos motores Diesel, Otto, turbinas a gás e fornos 

industriais, dependem de uma atomização efetiva para aumentar a área superficial especifica 

do combustível e, portanto, alcançar altas taxas de mistura e evaporação. Em muitos sistemas 

de combustão, a redução do tamanho médio da gota de combustível, conduz a uma elevada 

taxa de liberação de calor, fácil acendimento, ampla faixa de queima e baixas concentrações 

de emissões poluentes. O processo de atomização ocorre quando o jato líquido é desintegrado 

pela energia cinética do próprio liquido ou pela exposição ao ar ou gás à alta velocidade. Ou 

como resultado da energia mecânica aplicada externamente através de dispositivos com 
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vibração ou rotação. Devido à natureza aleatória, este processo produz um spray o qual é 

caracterizado por meio de um extenso espectro de tamanhos de gotículas. Basicamente, pode 

ser considerado como uma ruptura da ação da tensão superficial pela ação de forças internas e 

externas. Na ausência destas forças, a tensão superficial tende a conformar o líquido sob a 

forma esférica, desde que tenha o mínimo de energia de superfície. A viscosidade do líquido 

exerce uma função estabilizadora ao se opor a qualquer alteração na geometria do sistema. 

Por outro lado, as forças aerodinâmicas, como a força de arrasto, atuam na superfície do 

líquido podendo produzir ruptura por uma força externa deformando o jato líquido. A ruptura 

ocorre, quando esta força excede o valor da força da tensão superficial.  

De acordo com Lefebvre (1989) é importante saber qual o tipo de atomizador é melhor e 

mais adequado para cada tipo de aplicação e como o desempenho do atomizador é afetado 

pela variação das propriedades do líquido bem como pelas condições operacionais. Os 

atomizadores são classificados, em atomizadores de pressão, atomizadores rotativos e 

atomizadores de duplo fluido. Os atomizadores de pressão, figura 3.33, são caracterizados 

quando o líquido atravessa uma pequena abertura submetida à alta pressão. A energia da 

pressão é convertida em energia cinética.  

 

 

Figura 3.33- Tipos de atomizadores. Fonte: (http://www.thermopedia.com/content/573/). 

Acesso em agosto 2017. 

 

Exemplos de atomizadores de pressão são os atomizadores chamados de furo simples, 

plain orifice, em inglês, figura 3.33 (a) o qual é constituído de um furo circular usado para 

injetar um jato líquido de formato cilíndrico dentro do ar circundante. As melhores 

atomizações são alcançadas com os furos de menor diâmetro, mas praticamente, devido à 

dificuldade que existe em manter os líquidos livres da presença de partículas estranhas, o 

diâmetro do furo fica limitado a um valor mínimo de aproximadamente 0,3mm e um ângulo 

de 5 a 15° sob a forma geométrica cônica. Este ângulo é apenas levemente afetado pela razão 

entre comprimento e diâmetro do injetor e é dependente principalmente da viscosidade, da 

tensão superficial do líquido e da turbulência do jato.  Um aumento na turbulência aumenta a 
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razão entre as componentes radial e axial da velocidade e também aumenta o ângulo do spray 

cônico. Os motores Dieseis são exemplos de motores que trabalham com este tipo de 

atomizador, onde a formação de uma mistura adequada de combustível e ar é realizada através 

de uma variedade de tipos de injetores e câmaras de combustão, sendo que o objetivo de todos 

é atingir uma atomização de qualidade em termos de penetração, ângulo e movimento relativo 

entre ar e gotas de combustível ou vapor de combustível. 

De acordo com Lefebvre (1989) o escoamento no interior do atomizador tipo plain orifice 

é similar ao que ocorre em tubos sendo o seu comportamento avaliado pelo número de 

Reynolds. O escoamento é laminar quando a entrada tem formato circunferencial para a 

entrada do bocal do injetor, as paredes são lisas, há ausência de misturas, líquido com alta 

viscosidade e baixa velocidade do líquido. Por outro lado, o escoamento é turbulento quando 

há diâmetros grandes do injetor, mudanças na direção e velocidade do escoamento, mudanças 

na seção geométrica do injetor, superfície rugosa, imperfeições na geometria do injetor, 

vibrações mecânicas, líquido com baixa viscosidade, alta velocidade do líquido. 

Segundo Lefebvre (1989) outro tipo de atomizador de pressão é o pressure-swirl, figura 

3.33 (b), em que existe uma câmara de turbulência, swirl, na forma de furos na periferia da 

circunferência do diâmetro do furo. Através destes furos o jato líquido escoa, sob a forma 

cônica, com ângulo variando de 30° a 180°. O escoamento e as características do spray são 

fortemente influenciados pelas propriedades dos líquidos como a massa específica, 

viscosidade e tensão superficial. De modo geral, a vazão em massa através de um injetor varia 

com a raiz quadrada da massa específica do líquido. Porém, esta relação deve ser interpretada 

com cautela, uma vez que raramente é possível alterar a massa específica sem alterar outras 

propriedades. A massa específica influencia pouco o desempenho da atomização, pois a 

maioria dos líquidos é incompressível. 

Segundo Lefebvre (1989) o spray pode ser definido em termos do aumento da área 

superficial líquida produzida pela atomização. Antes da fragmentação a área superficial é 

aquela representada por um jato cilíndrico líquido que sai do injetor. Após a fragmentação, a 

área é a soma das áreas superficiais individuais de cada gotícula. Isto caracteriza um efeito 

multiplicador o qual fornece uma indicação direta do nível de atomização atingida sendo útil 

para aplicações que estão relacionados com fenômenos como a evaporação e absorção. A 

tensão superficial é importante para a atomização porque ela representa uma força de 

resistência à formação de novas áreas superficiais. A energia mínima necessária à atomização 

é igual à tensão superficial multiplicada pelo aumento da área superficial do líquido. Sempre 

que a atomização ocorrer em condições onde a tensão superficial for importante, o número de 
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Weber, que é a razão entre as forças inerciais pela força da tensão superficial, será um 

parâmetro adimensional útil para correlacionar dados de tamanho de gotas. Para a maioria dos 

líquidos puros em contato com o ar, a tensão superficial diminui com o aumento da 

temperatura e é independente da idade da superfície. A viscosidade não afeta apenas a 

distribuição do tamanho das gotículas no spray, mas também a vazão através do injetor e o 

padrão de spray. Um aumento da viscosidade reduz o número de Reynolds e dificulta o 

aparecimento de instabilidades no jato. O efeito combinado é o atraso na fragmentação e o 

aumento do tamanho das gotas no spray. O efeito da viscosidade sobre o escoamento em um 

injetor é complexo. Nos injetores tipo simplex, com spray em formato cônico, um pequeno 

aumento na viscosidade produz um aumento na vazão, isto leva ao aumento da espessura da 

película líquida no bocal do injetor, aumentando a área efetiva de fluxo. Porém, para valores 

elevados de viscosidade, a vazão diminui com o aumento da viscosidade, tendo um efeito 

negativo na qualidade da atomização, diminuindo o ângulo do spray cônico. A viscosidade de 

líquidos geralmente diminui com o aumento da temperatura, neste sentido é costume aquecer 

os óleos combustíveis pesados, para reduzir a potência gasta com o bombeamento, mas 

também para melhorar a atomização. 

Segundo Heywood (1988) em um motor Diesel de injeção direta, quando o fluxo líquido 

de combustível deixa o injetor, ele se torna turbulento e se espalha à medida que se mistura 

com o ar ao seu redor. A velocidade inicial do jato é maior do que 10
2
m/s e a superfície 

externa do jato fragmenta-se em gotículas da ordem 10μm de diâmetro, perto da saída do 

bocal do injetor. O líquido desintegra-se dentro do cilindro ao longo de um comprimento 

chamado em inglês de breakup lenght (comprimento de quebra) em gotículas de tamanhos 

diferentes. À medida que o jato se afasta do bocal, a massa de ar dentro do spray aumenta, a 

sua largura aumenta e a velocidade diminui. As gotículas evaporam com o prosseguimento da 

entrada de ar no spray. A ponta penetra mais à medida que a injeção de combustível 

prossegue. As gotículas mais externas do spray evaporam primeiro, criando uma mistura rica 

de vapor de combustível-ar ao redor do núcleo líquido. As velocidades mais elevadas estão ao 

longo do eixo do spray, a distribuição da razão de equivalência (ϕ) é indicada pela figura 

3.34, sendo mais rica em combustível na linha central do spray, diminuindo para zero (ar não 

misturado) na fronteira ar e spray. Como o spray penetra na câmara de combustão, ele entra 

em contato com as paredes e é forçado a escoar tangencialmente ao longo das mesmas. 

Muitos sistemas de combustão utilizam um fluxo de ar swirl (turbulento) para aumentar a taxa 

de mistura ar-combustível. 
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Figura 3.34- Spray de combustível em motor Diesel de injeção direta. Fonte: (Heywood, 

1988). 

 

Segundo Heywood (1988) no sistema de injeção do motor Diesel, o jato de combustível 

forma um spray no formato de cone à saída do bocal do injetor. Este tipo de comportamento é 

classificado como regime de atomização por fragmentação em inglês atomization breakup 

regime, que produz gotas muito menores do que o diâmetro de saída do injetor. Este 

comportamento é diferente de outros modos de atomização de jatos de líquidos. Em baixa 

velocidade, no Rayleigh regime, a fragmentação ocorre através de um crescimento instável 

provocado por ondas superficiais geradas pela tensão superficial, resultando em gotas largas e 

maiores do que o diâmetro do injetor. À medida que a velocidade aumenta, forças dadas pelo 

movimento relativo entre o jato líquido e o ar ao redor, aumentam a força da tensão 

superficial, o que faz com que o diâmetro da gota diminua. Isto recebe o nome em inglês de 

first Wind-induced breakup regime. Outro aumento na velocidade do jato de combustível irá 

resultar em fragmentação caracterizada por divergência no jato pulverizado após um 

comprimento intacto ou não perturbado à jusante do bocal do injetor. Esta é a second Wind-

induced breakup regime, que produz gotas com tamanho médio bem menor do que o diâmetro 

do injetor. Um aumento maior na velocidade no jato irá produzir uma fragmentação por 

atomização ou atomization regime. Sendo que a fragmentação ocorre na saída do injetor 

produzindo gotículas que possuem um tamanho médio muito menor do que o diâmetro do 

injetor. Interações aerodinâmicas entre as interfaces líquido/gás são as principais componentes 

do mecanismo de atomização neste regime.  
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De acordo com Heywood (1988) imagens com sequências de jatos líquidos à saída do 

injetor com diâmetro de 0,32mm e razão L/d=4 (comprimento/diâmetro do injetor), do 

instante inicial até alcançar o estado de regime permanente, com tempo bem curto entre 

fotografias (2,1μs), usando água como líquido à pressão de injeção de 11MPa e nitrogênio 

como gás à pressão de 1380kPa e à temperatura ambiente, foram usados para examinar os 

efeitos da densidade do gás e do líquido, da viscosidade do líquido e da geometria do injetor 

sobre o spray. Um dos efeitos mais importantes é a razão massa específica do gás e do líquido 

e a geometria do injetor. Para uma dada relação comprimento por diâmetro do injetor, como 

L/d=4, o spray inicial ou o ângulo do cone, aumenta com o aumento da razão entre as massas 

específicas gás/líquido. Valores típicos para motores com óleo Diesel, variam de 0,015
 
a 

0,030. 

Segundo Heywood (1988) para jato líquido sob o atomization regime, o ângulo do spray 

cônico, pode ser encontrado pela equação 80. 
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Onde: 

α é o ângulo do spray cônico; 

ρg e ρl são as massas específicas do gás e do líquido respectivamente; 

A é uma constante dada em relação a uma dada geometria do injetor; 

De acordo com Heywood (1988) uma relação empírica para o parâmetro A é dada pela 

equação 81 sendo que o valor de A empregado é 4,9. 











d

L
A 28,00,3                                                                                                                   (81) 

Onde: 

L é o comprimento do injetor; 

d é o diâmetro do injetor; 

Heywood (1988) afirma que a variação do ângulo do cone do spray em função da razão 

entre as massas específicas do gás/líquido é influenciada pelas interações aerodinâmicas. O 

aumento destas interações aerodinâmicas é responsável pela fragmentação do jato líquido, no 

regime em inglês second Wind-induced breakup regime. A cavitação do líquido, ou seja, a 

formação de bolhas de vapor, quando a pressão do líquido se reduz abaixo da pressão de 

vapor, é outro adicional mecanismo possível de fragmentação. 

De acordo com Souza (2009) a morfologia do spray criado pelo atomizador é 

determinada por fenômenos que ocorrem na parte interna e na parte externa do orifício do 
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injetor. A compreensão destes fenômenos em cada fase e região do spray é fundamental para 

o equacionamento do fluxo de líquido. A figura 3.35 (a) mostra um spray gerado por um 

atomizador mecânico centrifugo, e (b) um esquema típico de um atomizador e spray 

associado ao injetor de um MCI, realçando as zonas específicas da morfologia do spray. 

 

 

(a) (b)  

Figura 3.35- Spray cônico gerado por um atomizador mecânico centrífugo. Fonte: (Souza, 

2009). 

 

Souza (2009) afirma que a zona 1 corresponde a formação do filme de líquido, com 

formato cônico, à jusante do orifício de descarga. Nesta região ocorre o afinamento da 

espessura do filme à medida que o filme se afasta da descarga. Este alcança um valor limite, 

ocorrendo à quebra devido a forças de tensão superficial. Ocorre também a ruptura do filme, 

levando ao surgimento de ligamentos. A distância entre a descarga e o primeiro ponto de 

quebra é um parâmetro muito importante para a atomização, chamado de comprimento de 

quebra (Lb). 

De acordo com Souza (2009) logo à jusante da zona 1, a zona 2 caracteriza-se pelos 

ligamentos instáveis, originados da quebra do filme. Os ligamentos mantem um movimento 

ondulatório caracterizado por dois modos de vibração, o modo sinuoso e o varicoso, ou seja, 

dilatado. Já a zona 3 é o local em que surgem as gotas e gotículas. Formadas pelos 

rompimentos dos ligamentos instáveis segundos os modos de vibração sinuosos e varicoso. 

As principais características que definem um spray são: O ângulo de cone (α), o comprimento 

de quebra (Lb), o diâmetro da gota (dg), a velocidade da gota (Ug) e o número de fluxo do 

atomizador (FN). A figura 3.36 mostra que o ângulo de cone α é uma das principais 

características do spray cônico, é determinado pela região limítrofe do fluxo divergente e o 

gás periférico, tendo um vértice na saída do orifício do injetor e o comprimento de quebra 

(Lb) corresponde à distância entre o orifício do injetor até a zona de ruptura do filme. O 

diâmetro da gota (dg), produzido por um spray apresenta uma distribuição estatística similar a 
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distribuição normal. Mas, o autor ressalta que o spray é formado por um universo de gotas e 

gotículas com grande variabilidade de diâmetro, assim, o diâmetro recebe o nome de diâmetro 

representativo. 

 

 

Figura 3.36- Ângulo de cone e comprimento de quebra gerado por um atomizador mecânico 

centrífugo. Fonte: (Souza, 2009). 

 

Lefebvre (1989) e Heywood (1988) afirmam que o processo de atomização é 

heterogêneo, possuindo um espectro de distribuição de tamanhos de gotículas. Medir o 

tamanho das gotículas do spray em uma câmara de combustão de um motor Diesel é 

extremamente difícil. Muitos dos resultados apontados pela literatura, de sistemas de injeção 

de combustível, são em câmaras de combustão com volume constante ocupada por ar 

comprimido à alta pressão e a baixa temperatura. 

De acordo com Heywood (1989) durante o período de injeção, as condições de injeção de 

combustível como a pressão, a área do bocal do injetor e a taxa de injeção variam. 

Consequentemente, o tamanho das gotículas e a sua distribuição também mudam com o 

tempo durante o período de injeção. Além disso, o núcleo do spray não tem as mesmas 

condições do que a sua periferia. E as trajetórias individuais das gotículas dependem do seu 

tamanho, velocidade inicial e posição dentro do spray. A distribuição do tamanho das 

gotículas varia dentro do spray. E esta distribuição ainda não é bem quantificada. 

Souza (2009), Lefebvre (1989) e Heywood (1988) propuseram alguns critérios para o 

cálculo do diâmetro representativo das gotas. O diâmetro da gota (dg) pela equação 82 é igual 

à Dpq que é o diâmetro representativo de uma população de gotículas com vários diâmetros, 

calculado segundo os expoentes definidos “p” e “q”. Deve ser aplicado a uma população de 

gotículas com n o número de gotículas com determinado diâmetro D(n).  
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Os valores de “p” e “q” podem ser classificados de acordo com o tipo de spray praticado, 

conforme a tabela III.20. 

 

Tabela III.20- Índices para o cálculo do diâmetro representativo. Fonte: (Souza, 2009). 

p q Descrição Aplicação mais frequente 

1 0 Linear, aritmético Poluentes, evaporação 

2 0 Superfície Absorção 

3 0 Volume Hidrologia 

2 1 Diâmetro superficial Absorção 

3 1 Diâmetro volumétrico Evaporação 

3 2 Diâmetro de Sauter (SMD) Eficiência, transferência de massa, combustão 

4 3 Diâmetro de Brouckere Equilíbrio de combustão 

 

De acordo com Souza (2009) e Lefebvre (1989) a representação discreta mais utilizada 

em estudos de sprays, com foco em transferência de massa e combustão, é o D32 ou diâmetro 

representativo de Sauter Mean Diameter (SMD) da pela equação 83. 

 

 
































dDDn
D

D

dDDn
D

DSMD
m

m

D

D

D

0

0

2

3

32

                                                                                                                                (83) 

Segundo Lefebvre (1989) e Heywood (1988) uma expressão empírica para o SMD para 

uma distribuição típica de um motor Diesel é dada pela equação 84. 

  131,0121,0135,0

fa VpASMD 


                                                                                                                   (84) 

Onde: 

SMD é o diâmetro representativo (μm); 

A é uma constante igual a 25,1 por bocal de injeção; 

Δp é a pressão média das gotículas que atravessam o injetor (MPa); 

ρa é a massa específica do ar (kg/m³); 

Vf é a quantidade de combustível fornecida por ciclo por cilindro (mm³); 
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Segundo Souza (2009) a velocidade da gota (Ug) é descrita como um campo de 

velocidade U(x,y,z) e é  uma importante característica de um spray, uma vez que os 

fenômenos de transporte de massa e quantidade de movimento estão intimamente ligados à 

velocidade. Outro aspecto, é que a penetração das gotículas em meio gasoso, como na 

formação de mistura carburada, tem relação direta com a velocidade U(x,y,z). Como em um 

spray existem milhares e milhões de gotículas fluindo, cada uma com seu diâmetro e 

velocidade, o estudo do spray não trata apenas de uma velocidade, mas de todo o campo de 

velocidades, como mostra a figura 3.37. 

 

 

Figura 3.37- Ilustração do campo de velocidades em sistema cartesiano. Fonte: (Souza, 

2009). 

 

Segundo Souza (2009) outra característica do atomizador é o número de fluxo (FN). Este 

é definido como a razão entre a vazão mássica de combustível e a raiz quadrada da diferença 

de pressão (pressão diferencial) no orifício do injetor e a massa especifica do combustível, 

conforme a equação 85. O fator de fluxo representa a área efetiva sujeita ao escoamento. 
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                                                                                                                                                (85) 

 

Segundo Souza (2009) a atomização de combustíveis e a injeção em MCI, estão 

diretamente relacionadas, quando se busca o controle da taxa de vaporização, distribuição da 

vazão e da penetração das gotículas. A taxa de vaporização em sistemas de injeção por sprays 

está relacionada com o diâmetro das gotículas, as propriedades do fluido como a massa 
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especifica a viscosidade e a tensão superficial, as propriedades do meio gasoso e os 

fenômenos de transporte de massa e energia, sobre tudo à conservação da quantidade de 

movimento. A distribuição da vazão de líquido permite uma mistura uniforme entre o líquido 

e o ar, evitando a concentração de combustível em certas partes do coletor de admissão e à 

falta de líquido em outras. Isto significa que o posicionamento do orifício do injetor e a 

geometria do spray em relação ao fluxo de ar influenciam diretamente a mistura correta e o 

tempo correto. 

Segundo Souza (2009) a penetração das gotículas tem a função de manter certa 

quantidade de líquido ainda não totalmente vaporizado próximo da válvula de admissão no 

cilindro. Assim, o spray irá manter lubrificadas e refrigeradas as sedes das válvulas e o 

cabeçote do motor. A penetração está ligada a conservação da quantidade de movimento, ao 

diâmetro do injetor e a velocidade. Assim, os parâmetros de fluxo estão vinculados às 

pressões e vazões contidas na geometria definida do injetor. 

Lefebvre (1989) e Heywood (1988) afirmam que a velocidade e a extensão a qual o spray 

penetra na câmara de combustão, tem uma importante influência sobre a utilização do ar e da 

taxa de mistura de combustível-ar. Em alguns tipos de motores, onde as paredes estão quentes 

e o ar passou pelo swirl, a colisão do combustível contra as paredes da câmara de combustão é 

desejável. Porém, em motores Diesel de injeção direta com injetores em inglês multispray, 

uma penetração excessiva causará colisão do combustível com superfícies frias, com pouco 

ou nenhum swirl, abaixando a taxa de mistura e aumentando as emissões de partículas não 

queimadas. Já no caso de uma baixa penetração, causará um baixo contato com ar, já que o ar 

da periferia da câmara de combustão, não entra em contato com o combustível. A penetração 

de spray de combustível líquido, operando abaixo das condições normais em motores Diesel, 

tem sido muito estudadas. Desempenhos ótimos de motores Diesel são alcançados quando a 

penetração do spray é equivalente ao tamanho e a geometria da câmara de combustão. 

De acordo com Heywood (1988) uma expressão para a penetração do spray (S) na 

câmara de combustão, como ocorre em um motor Diesel de injeção direta, em função do 

tempo, pode ser dada por pela equação 86. 
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Onde no SI: 

S é a penetração do spray (m); 

p é a variação de pressão no injetor de combustível (Pa); 
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t é o tempo após o início da injeção (s); 

nd é o diâmetro do injetor (m); 

gT é a temperatura do ar (K); 

g é a massa especifica do ar (kg/m³); 

Heywood (1988) afirma que no início, a penetração do spray varia linearmente com o 

tempo, com velocidade constante. Após a fragmentação, a penetração aumenta com raiz 

quadrada do tempo. A pressão de injeção tem um grande efeito sobre a movimentação inicial 

antes da fragmentação e a densidade do ar ambiente tem maior impacto sobre a 

movimentação do spray após a fragmentação. O comprimento de quebra do spray depende 

dos detalhes geométricos bem como do diâmetro do injetor. O swirl reduz tanto a penetração 

do spray como também a velocidade de espalhamento do mesmo. 

Segundo Abbasi e Emamverdi (2014) no sistema de injeção de diesel de alta pressão, a 

quebra do spray é influenciada principalmente pelas condições de fluxo dentro dos orifícios. 

Devido aos pequenos diâmetros, menos de 200μm para automóveis de passageiros e 

velocidade de fluxo elevadas da ordem de 600m/s ou mais, o fluxo tridimensional turbulento 

e com cavitação não pode ser modelado pelas técnicas de simulação. Uma alternativa cara é 

fabricar um injetor de vidro em escala real e fazer analise através de técnicas óticas e laser. 

Outro aspecto é que em spray denso as condições de fluxo ficam mais complicadas de serem 

medidas por não permitirem acesso ótico do sistema. Nestes casos, a simulação numérica 

pode ajudar. Estes autores realizaram um trabalho em um motor FORD Diesel 1.8L, diâmetro 

do cilindro de 82,5mm por 82mm de curso, com RC de 19,5:1 e pressão de injeção de 

combustível de 540 a 1255Bar (54MPa a 125,5MPa) no qual analisaram a influência da 

variação de oito diâmetros do furo do injetor na atomização, utilizando a analise energética e 

exergética. A análise energética foi feita através de um software AVL fire (software de 

simulação termo-fluido), que usa uma malha em 3D em movimento para simular a câmara de 

combustão. É uma ferramenta do CFD no campo da análise de combustão especializado na 

predição exata de todos os processos relevantes do MCI como o fluxo através do injetor, a 

injeção de combustível, a combustão, a emissão dos gases de exaustão, conforme a figura 

3.38. A análise exergética foi implementada por um código computacional feito pelos autores, 

seguindo as equações termodinâmicas descritas na seção 3.5.6, contemplando os termos de 

disponibilidade de combustível queimado, disponibilidade de trabalho indicado, a perda de 

disponibilidade associada à transferência de calor para as paredes do cilindro, a 
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irreversibilidade da combustão, a disponibilidade dos gases de exaustão e a geração de 

entropia. 

 

Figura 3.38- Ilustração da malha 3D da câmara de combustão, 40° antes de PMS. Fonte: 

(Abbasi e Emamverdi, 2014). 

 

Abbasi e Emamverdi (2014) afirmam que quando o combustível é injetado na câmara de 

combustão, as gotículas entram em contato direto com o gás que está na câmara de 

combustão. Esta interação entre as gotículas e o gás cria e conduz a combustão. O tamanho da 

gota está diretamente relacionado ao diâmetro do orifício do injetor e desempenha um papel 

fundamental na interação entre gota e gás. Gotas pequenas levam a uma melhor formação de 

mistura e reduz o atraso da ignição, gotas grandes comprometem a mistura e aumentam o 

atraso da ignição. Mas para produzir gotas pequenas é necessário que o orifício do injetor 

também seja pequeno, isto significa que, a pressão constante, a redução do diâmetro do 

orifício, irá diminuir a vazão mássica do combustível e irá aumentar o tempo de injeção o que 

leva a redução da intensidade do processo de combustão e vice versa. Assim, a redução do 

diâmetro tem um efeito desejado para produzir uma melhor mistura e diminuir o atraso de 

ignição e um efeito indesejado que reduz a intensidade da combustão. Através das condições 

de conservação da quantidade de movimento e evaporação das gotículas no spray, pode-se 

assumir que o diâmetro do orifício do injetor e o diâmetro inicial das gotículas são iguais e, 

quando o combustível é injetado na câmara de combustão, o diâmetro do injetor afeta o 

movimento, a evaporação de gotículas e a atomização e consequentemente afeta o processo de 

combustão, conforme a figura 3.39, em que o aumento do diâmetro do injetor compromete a 

boa formação de mistura e com isso ocorre aumento do atraso de ignição. 
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Figura 3.39- Aumento do atraso de ignição versus aumento do diâmetro do injetor. Fonte: 

(Abbasi e Emamverdi, 2014). 

 

A figura 3.40 mostra os resultados de Abbasi e Emamverdi (2014) com os diâmetros de 

0,12 (a), 0,14 (b), 0,16 (c) e 0,18mm (d) respectivamente. 

    

  

(a) (b)
  

(c) (d)
 

Figura 3.40- Processo de combustão e penetração do spray 13° após o início da injeção, para 

os diâmetros de 0,12mm (a), 0,14mm (b), 0,16mm (c) e 0,18mm (d) respectivamente. Fonte: 

(Abbasi e Emamverdi, 2014). 
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 Os mesmos autores afirmam que aumentando o diâmetro dos injetores, mantendo a 

pressão de injeção constante, faz com que aumente a vazão mássica de combustível na 

injeção, e diminui a duração da injeção, isto leva ao aumento da intensidade do processo de 

combustão. Os resultados indicaram também que o aumento da rotação do motor, diminuiu a 

perda de calor no cilindro do motor, e aumentou as irreversibilidades de combustão e a 

exergia dos gases de exaustão, corroborando com os resultados referenciados de Rakopoulos e 

Giakoumis (1997). A análise energética dos oitos diâmetros indicaram que o aumento do 

diâmetro aumenta o trabalho útil do motor, anexo 3, uma vez que o aumento do diâmetro do 

injetor, aumenta a intensidade da combustão, conduzindo também a um aumento da pressão 

do gás dentro do cilindro. Por outro lado, o aumento do diâmetro, leva ao aumento da perda 

de calor para as paredes do cilindro. Isto se deve pelo aumento da intensidade da combustão, 

causada pelo aumento da vazão mássica de combustível, o que resulta em aumento médio da 

temperatura do gás no interior do cilindro. 

Segundo Abbasi e Emamverdi (2014) a análise exergética mostra que cerca de 80% das 

irreversibilidades de combustão aparecem durante a interação entre o gás e a mistura ainda 

não queimada. É relatado pela literatura, que o aumento da quantidade de gás, reduz a 

quantidade de transferência de calor do gás para a mistura ainda não queimada. Neste sentido, 

o aumento dos diâmetros do injetor, aumenta a temperatura média do gás, o que 

eventualmente diminui as irreversibilidades de combustão. Além disso, o aumento dos 

diâmetros do injetor aumenta a exergia do combustível o que é verificado pelo aumento do 

trabalho útil, anexo 3. O aumento dos diâmetros também reduz quantidade de 

irreversibilidades de combustão, além de diminuir a exergia dos gases de exaustão. Ou seja, o 

aumento das exergias do trabalho e da perda de calor é maior que as irreversibilidades da 

combustão, assim, o saldo exergético aumenta com o aumento dos diâmetros. Assim, os 

autores concluem afirmando que ao encontrar um diâmetro ótimo para o injetor, permitirá 

alcançar um equilíbrio entre a análise energética e exergética, consequentemente um bom 

dimensionamento do motor. 

 

4    MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este capítulo aborda e descreve a metodologia para a pirólise assistida por micro-ondas 

no forno UPEC-250, o procedimento de caracterização do bio-óleo, dos gases não 

condensáveis (GNC), a seleção do MCI para a modelagem teórica, bem como o procedimento 
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para o teste em laboratório com motor em funcionamento real com o bio-óleo, conforme a 

figura 4.1. Esta metodologia é mostrada nos tópicos: 

Procedimento teórico e Experimental para 

análise energética e exergética

Pirólise Assistida por micro-ondas no 

Forno UPEC-250

Uma corrida com tempo total de 8h com 
madeira em forma de tolete cilindrico

Modelagem teórica 'single-zone model' do motor de 

combustáo interna de ciclo Ar-Diesel

Uma modelagem para cada uma das três situações: (i) 100%  
Jet-A, (ii) 100% GNC e (iii) 75% bio-óleo-25% óleo diesel

Testes experimentais com motor acoplado em 

dinamometro em laboratório

Dois ensaios: (i) 100% S10 e (ii) S10-5: 95%S10-
5%Bio-óleo pré-aquecido à 70°C

Seleção da madeira para pirólise

Eucalipto Citriodora- Quantidade : 

4172kg, Umidade: 5,7%; Tamanho do 
tolete: 20cm de altura; Peso do tolete : 

2kg

Carregamento, pirólise e coleta do 

carvão vegetal, Bio-óleo  e GNC

Carregamento (1h), secagem (2h), 
pirólise (2h), resfriamento (3h): Total  

8h, Coleta: Bio-óleo e GNC (ao final da 
pirólise) 

Caracterização do Bio-óleo e GNC

Quantidade de: GNG (915,83kg-

23,2%), Bio-óleo (1375,29kg-34,9%) e 
carvão vegetal (1642,88kg-41,7%)

Seleção do motor de combustão interna

Motor Scania:  V (12,7 litros), RC (16:1), Consumo de 

combustível (87,7 litros), sfc (195g/kWh), Potência (445kW), 
Rotação: 1800rpm Número de cilindros: 6 cilindros

Seleção do óleo diesel, Bio-óleo e GNC

PCI: Jet-A (43MJ/kg), Bio-óleo (7,8MJ/kg), GNC 
(10,8MJ/kg)

Massa específica (ρ): Jet-A (800kg/m³), Bio-óleo 
(1197kg/m³), GNC (1186kg/m³)

Modelagem da combustão pelo software CEA

Razão de equivalência (ϕ): 0,8 a 1,2
Pressão (Bar): 1 a 45bar

Relação Ar/Combustível: Jet-A (18,2 a 12,1), Bio-óleo/óleo 
diesel (8,1 a 5,4), GNC ( 3,7 a 2,5)

Parâmetros térmicos do motor Scania DC 13072A.403-487
P1:Patm,T1:298,15K;T2:866,62kPa,P2:P3:4560,61kPa,
Calor fornecido (Q):1084,69kW, Torque:2360,80N.m, 

pme:2328,20kPa, v:0,05m³/kg, massa: 0,45kg, Vazão de 
combustível: Jet-A (0,02kg/s), Bio-óleo/óleo diesel (0,04kg/s), 

GNC (0,1kg/s), Rendimento Térmico (η): 41%

Análise energértica e exegética teórica 'single-zone model' 
Análise Energética: Potência do motor (kW), Potência de 

bombeamento (kW), Calor nos gases de exaustão (kW), Calor no 
arrefecimento (kW), Calor no óleo lubrificante (kW), Radiação e 

outros (kW)
Análise exergética: Exergia específica (e): Potência produzida pelo  

motor, do ar de admissão, do combustível injetado, dos gases de 
exaustão 

Seleção do motor de combustão interna

Motor Branco:  V (0,406 litros), RC (19:1),  sfc 

(<298g/kWh), Potência (6,7kW), Rotação: 
3000rpm, Número de cilindros: 1 cilindro, pme: 

543,5kPa, Torque: 21,3N.m, Diâmetro do conduto 
de admissão de ar (18,5mm)

Seleção do óleo Diesel e  Bio-óleo 

Óleo diesel (S10): PCI-45MJ/kg, massa 

específica (ρ): 800kg/m³, Mistura (S10-5):  95% 

S10 e 5%Bio-óleo

PCI-42MJ/kg, massa específica (ρ): 819,8kg/m³

Levantamento das características de

desempenho do motor com S10 e S10-5

Aquisição de dados: Tensão (V), Corrente (A), 
Volume consumido (ml), tempo (s), Consumo de 

combustível (kg/s), Número de lâmpadas de 200W 

Procedimento para ensaio S10 e S10-5
S10: Abastecimento de combustível (500ml), 
Calibração da instrumentação de aquisição de dados 
(VDAS), Tempo para estabilização do funcionamento 
(5 min), Aquisição de três leituras consecutivas com 
intervalo de (1min) entre as leituras.
S10-5: Preparação da mistura (500ml) com 95% de 
S10 (475ml) e 5% Bio-óleo (25ml), pré-aquecimento 
da mistura acima de 70°C, Abastecimento de 
combustível, Calibração da instrumentação de 
aquisição de dados (VDAS), Tempo para estabilização 
do funcionamento (5 min), Aquisição de três leituras 
consecutivas com intervalo de (1min) entre as leituras.
Execução de Replica de S10-5.

Análise energértica e exegética experimental
Análise Energética: Cálculo do rendimento a partir da 

média das três  leituras.
Análise Exergética: Cálculo da eficência a partir da 

média das três leituras.

Discussão entre os resultados encontrados
Comparação entre estudo teórico e o experimental

Parâmetros geométricos e térmicos do sistema de injeção de 

combustível
Pressão de entrada: Patm, Temperatura de entrada: 298,15K, 

Pressão de saída: Jet-A (20,2MPa), Bio-óleo/óleo diesel (20,2MPa), 
GNC (5MPa), Temperatura de saída: Jet-A (309,1K), Bio-óleo/óleo 

diesel (308,6K), GNC (761,5K), sfc: Jet-A (204g/kWh), Bio-
óleo/óleo diesel (393,4g/kWh), GNC ( 809,6g/kWh)

Estimativa do diâmetro do injetor, do SMD das gotículas, ângulo do 
cone do spray, Fator de Fluxo e penetração do spray

 

Figura 4.1- Fluxograma da Metodologia: procedimento teórico e experimental para análise 

energética e exergética do bio-óleo e do GNC produzidos pela UPEC-250. 

 

 Pirólise assistida por micro-ondas no forno UPEC-250: seleção da madeira para a 

pirólise, execução da pirólise, coleta e armazenamento dos gases GC (bio-óleo) e 

GNC e caracterização do bio-óleo e GNC; 

 Modelagem teórica em „single-zone model‟ para o motor de combustão interna de 

ciclo Ar-Diesel usando Jet-A (C12H23), GNC e bio-óleo: seleção do motor de 

combustão interna, do óleo diesel, do bio-óleo e do GNC, execução da combustão no 
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software CEA do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel, determinação dos parâmetros 

térmicos para o ciclo ar-Diesel teórico do motor Scania DC13072A.403-487, 

determinação dos parâmetros geométricos e térmicos do sistema de injeção de 

combustível e análise energértica e exegética teórica 'single-zone model' com o óleo 

diesel, bio-óleo/óleo diesel e GNC; 

 Testes experimentais com motor acoplado em dinamômetro em laboratório 

instrumentado: Preparação da amostra pré-aquecida de bio-óleo e execução do ensaio. 

 

4.1 Pirólise Assistida por micro-ondas no Forno UPEC-250 

  

 Neste trabalho, o método de conversão da biomassa em energia será a pirólise assistida 

por micro-ondas (do inglês Microwave Assisted Pyrolysis Process - MAP), um processo não 

convencional através do forno de pirólise assistida por micro-ondas UPEC- 250, apêndice 3, 

unidade de produção de energia e carvão. 

 A madeira da espécie E. Citriodora foi empregada como matéria-prima em um processo 

de produção de energia e carvão vegetal. Esta biomassa foi previamente cortada em toletes de 

20cm de comprimento, para serem carregadas e admitidas na cavidade de alimentação do 

forno, pesando não mais que 2kg, a temperatura ambiente. E transportada para o interior do 

forno. 

 Os resultados apresentados por Ribeiro (2016) realizados pelo laboratório de química da 

madeira da UFV revelaram uma análise química elementar e poder calorifico de amostras de 

E.Citriodora (cedidas pela Ondatec), 50% (C), 6,1% (H), 43,3% (O), 0,2% (N), 0,3% (S) e 

19,4MJ/kg (PCS). A análise elementar foi feita pelo Analisador Elementar TrupSpec Micro 

CNH, TrupSec O e trupSec S da Leco segundo o manual do equipamento. O poder calorifico 

foi feito pelo Calorímetro modelo 6300 a PARR com base na norma ABNT 8633/84. A 

análise dos extrativos foi feita pela norma Tappi T280 pm-99, para a lignina insolúvel 

Gomide e Demuner (1986) e para a lignina solúvel Goldshimid (1971).  

 De acordo com Ribeiro (2016) e Leal (2015) a pirólise da biomassa selecionada para o 

projeto P&D, ocorreu em atmosfera inerte, a uma temperatura variando entre 400 a 500°C, 

tendo um tempo de pirólise até a formação de carvão vegetal de 4 horas. A temperatura no 

interior do forno é distribuída em três zonas: a primeira é a zona de secagem, com temperatura 

variando entre 100 a 150°C, a segunda é a zona de extração de voláteis, com temperaturas 

variando entre 150 a 250°C e a terceira zona é a de pirólise que opera com temperaturas 
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variando entre 250 a 500°C. Esta distribuição de temperatura refere-se à temperatura 

ambiente do forno, a temperatura da biomassa é 1,5 vezes maior. 

 Ribeiro (2016) e Leal (2015) afirmam que a biomassa enfornada no forno UPEC-250 foi 

de 4172kg e a biomassa seca foi de 3934kg, tendo um teor de umidade de 5,7%. Após 

alcançar o regime estacionário, iniciou-se a coleta dos gases condensáveis e dos gases não 

condensáveis. Os gases produzidos, após passarem pelo sistema de exaustão do forno, 

seguiram para o lavador de gases. 

 Segundo Ribeiro (2016) e Leal (2015) a separação do bio-óleo do GNC foi feita através 

de troca de calor no interior do lavador de gases, sendo que no topo deste equipamento foi 

coletado o conteúdo de gases não condensáveis e na base o conteúdo dos gases condensáveis. 

As amostras de bio-óleo e de GNC foram respectivamente coletados e armazenados em 

recipiente de vidro, figura 4.2a e em bag de plástico, figura 4.2b apropriados para tal. Na 

sequência foram realizadas as caracterizações em laboratórios. As amostras de bio-óleo foram 

caracterizadas pela cromatografia gasosa acoplada em espectrômetro de massa por Ribeiro 

(2016) e as amostras de GNC pela cromatografia gasosa por Leal (2015). Os resultados destas 

caracterizações foram utilizados para os procedimentos do item 4.2 desta seção. 

 

(a) (b)  

Figura 4.2- Amostra de bio-óleo (a) e amostra de GNC (b) coletados para análise. Fonte: 

(Ondatec, 2012). 

 

Leal (2015) e a equipe do projeto P&D GT 496, definiram que a coleta das amostras 

fosse feita após o processo de pirólise assistida por micro-ondas no forno UPEC-250 ter 

atingido a estabilidade, ou seja, o regime permanente. Assim, programaram-se os aparelhos 

para realizar cinco seções de amostragem com duração de dez minutos por hora (10min/h), a 

uma taxa de 1,5L/min. O gás coletado a cada intervalo de 4 horas foi armazenado em um 

gasômetro de 60L. A cada intervalo de 4horas, uma amostra de GNC foi retirada do 
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gasômetro e coletada em bolsas de tedlar, e durante os intervalos de coletas, foram realizadas 

limpeza e substituição da vidraria e dos filtros do aparato de amostragem. 

 Ribeiro (2016) e a equipe do projeto P&D GT 496 definiram o procedimento para coleta, 

armazenagem e caracterização do bio-óleo. Antes, para eliminar partículas na amostra, houve 

a filtragem da amostra, com filtro qualitativo de malha de 205μm, com aparato próprio e 

bomba de vácuo, no laboratório de Química da UFMG. 

Ribeiro (2016) e Leal (2015) afirmam que os resultados da cromatografia gasosa 

permitiram obter através de balanço de massa, o poder calorifico inferior (será mostrado na 

seção 5) e o rendimento do processo de pirólise, conforme tabela IV.1. 

 

Tabela IV.1- Balanço de massa da pirólise (E. Citriodora) pelo forno UPEC-250. 

Massa (kg) %

Entrada Madeira 3934,4 100

Carvão vegetal 1642,88 42%

Bio-óleo 1375,29 35%

GNC 915,83 23%

Saída

Balanço de massa

 

 

4.2 Modelagem teórica em 'single-zone model'  

  

 O motor escolhido foi o motor Diesel, Scania de 500kVa e 60Hz modelo DC 

13072A.403-487-Ref 02-13 seguindo a mesma escolha feita pelo projeto de pesquisa P&D 

GT 496. Este motor foi utilizado em três situações: alimentado por Jet-A (C12H23) apenas, 

alimentado pelos gases não condensáveis (GNC) e alimentado por uma mistura de 75% de 

bio-óleo (GC) e 25% de óleo diesel comercial (S10). 

 Na primeira situação, o combustível adotado foi o C12H23 conhecido por Jet-A. Esta 

escolha foi feita respeitando o banco de dados do software de combustão NASA-Glenn 

Chemical Equilibrium Program CEA, february 5, 2004, by Bonnie Mcbride and Sanford 

Gordon, REFS: NASA RP-1311, part I, 1994 and NASA RP-1311, Part II, 1996, anexo 4, que 

não possui a opção do C14H30 que é o óleo diesel comercial utilizado em motores Diesel. O 

combustível Jet-A (C12H23) é um combustível padrão utilizado apenas nos Estados Unidos em 

motores de aviões, possuindo massa especifica de 800kg/m³ e PCI de 43000kJ/kg, sendo 

similar ao óleo diesel comercial, apêndice 4. Na segunda e terceira situação, a combustão do 

GNC (apêndice 6) e o bio-óleo (apêndice 7) foram modelados através do mesmo software 

NASA-Glenn chemical equilibrium de acordo com os resultados obtidos pelos métodos de 
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cromatografia gasosa. Completando a modelagam, foi realizada uma pesquisa no webbook 

NIST Chemistry sobre dados de espécies químicas para calcular o PCI do bio-óleo. 

Segundo consta da ficha técnica, o motor Scania possui 6 cilindros e potência de 605cv, 

usando óleo diesel comercial, como foi citado na seção 3.1.1. Este combustível será utilizado 

para análise energética e exergética com as propriedades que foram dadas na seção 3.1.1. 

Porém, para fazer a análise energética e exergética teórica „single zone model‟, além das 

considerações citadas nos itens 3.5.1 sobre o ciclo padrão ar-Diesel Brunetti (2012) e 3.5.6 

sobre as premissas adotadas por Sayin et al (2007), para a análise do GNC há a necessidade 

de dispor de um compressor de combustível para alimentar o motor citado. E no caso do bio-

óleo, o motor será o mesmo sem alterações. A figura 4.3 mostra o motor Scania selecionado 

para o estudo teórico, seguindo as informações do projeto de pesquisa P&D GT 496. A tabela 

IV.2 mostra as características técnicas: um consumo especifico de combustível a 100% de 

carga, a 1800rpm, o motor Scania 500kva, consome 195g/kWh ou 86,77kg/h de óleo diesel 

para gerar 445kW de energia elétrica, equivalente a uma quantidade de calor de 1084,69kW.  

 

 

Figura 4.3- Vista do motor Scania 6 cilindros de 605cv.  Fonte: (Scania, 2015). 

 

Tabela IV.2- Ficha técnica do motor Scania 500kVa a 60Hz. Fonte: (Scania, 2015).  

Modelo DC13072A.403-487- Ref 02-13

Cilindrada (L) 12,7

Diâmetro do cilindro (mm) 130

Curso (mm) 160

Número de Cilindros 6

Potência de saída a 1800 rpm (kW) sem carga 487

Potência de saída a 1800 rpm (kW) com carga 445

Razão volumétrica de Compressão 16,3:1

Consumo especifico (g/kWh) a 100% 195

Consumo de combustível - 100% (L/h) 87,7

Consumo de combustível - 75% (L/h) 64,8

Consumo de combustível - 50% (L/h) 43,65

Consumo de combustível - 25% (L/h) 21,92  



123 

 

O ciclo inicia com a entrada (admissão) ar utilizando os parâmetros das condições 

ambiente e geométricas do motor. Na sequência o ar admitido irá passar por um filtro onde 

haverá alteração dos seus parâmetros termodinâmicos. No ponto 2 será finalizado a 

compressão do ar admitido. Do ponto 2 ao ponto 3 haverá a combustão, onde serão 

determinados os parâmetros termodinâmicos segundo descrito no item 3.5.1 deste texto, 

finalizando o ciclo após a combustão com a determinação dos parâmetros do ponto 4. Além 

disso, a determinação das perdas energéticas seguirá o diagrama de Sankey mencionado por 

Costa (2007). A partir das frações dos gases da combustão dos combustíveis e das frações em 

massa dos combustíveis, foi modelada a análise energética e exergética para cada uma das três 

situações. Foi adotada a temperatura e pressão de referência (estado morto) T0=298,15K e 

pressão P=1atm. E a análise exergética através das equações descritas no item 3.5.6, com 

variação da razão de equivalência (ϕ) de 0,8 a 1,2. Sendo possível também calcular segundo a 

variação da razão de equivalência, a vazão de ar e combustível necessária, além de calcular a 

exergia total, ou seja, a exergia termomecânica e química. A partir dos resultados obtem-se as 

eficiências exergéticas nas razões de equivalência 0,8 a 1,2, de acordo como foi citado no 

item 3.5.6 por Costa (2007) em forma de diagrama de Grassmann, onde as questões de 

exergia de combustível, exergia dos gases de exaustão e as irrevesibilidades são observadas. 

 A potência gasta com o bombeamento de combustível foi obtida pelo produto da vazão 

em massa de combustível ( cm


) pelo trabalho específico da bomba (wb). Este por sua vez é 

calculado pela razão entre a diferença de pressão pela massa específica do combustível (Jet-

A). A pressão de saída do injetor foi adotada segundo Heywood (1988) para motor Diesel de 

injeção direta (200atm). No caso do GNC foi necessário usar um compressor com potência de 

60,31kW para fazer a injeção do GNC na câmara de combustão. No caso do bio-óleo/óleo 

diesel foi necessário usar uma bomba com potência de 0,82kW para fazer a injeção. O calor 

nos gases de exaustão é obtido pelo produto da vazão em massa de combustível e ar (kg/s), da 

razão do calor específico à pressão constante no ponto 4 pela soma da constante (R) dos gases 

de exaustão e da temperatura do ponto 4. O calor na água de arrefecimento é obtido pela 

diferença entre o calor fornecido pelo combustível, a potência fornecida pelo motor, a 

potência gasta com o bombeamento de combustível e o calor dos gases de exaustão, sendo 

atribuído um percentual de 60% segundo Costa (2007). O calor no óleo lubrificante é obtido 

também pela diferença entre o calor fornecido pelo combustível, a potência fornecida pelo 

motor, a potência gasta com o bombeamento de combustível e o calor dos gases de exaustão, 

sendo atribuído um percentual de 30% segundo Costa (2007). As perdas por radiação e outras 
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perdas são calculadas pela diferença entre o calor fornecido pelo combustível e a soma de 

todas as contribuições vistas anteriormente: potência do bombeamento, calor dos gases de 

exaustão, calor na água de arrefecimento e calor no óleo lubrificante.  

 Assim como foi visto no item 3.5.7 e 3.5.8, é realizado o cálculo do diâmetro do injetor 

(d)-equação (78), período de abertura do injetor (Δθ)-equação (79), do diâmetro SMD das 

gotículas-equação (84), do ângulo do spray (α)-equação (80), número de fluxo (FN)- equação 

(85) e penetração do spray (S)-equação (86) citados por Souza (2009), Abbasi e Emamverdi 

(2014). Assim, pretende-se discutir as relações entre as exergias do motor em relação aos 

possíveis diâmetros do injetor e as vazões admitidas. 

 

4.3 Testes experimentais com motor em laboratório 

  

 Os testes experimentais com óleo diesel e o bio-óleo deste trabalho foram realizados em 

uma bacanda de teste, figura 4.4, montada no laboratório de Energia do DCTEF- 

Departamento de Ciências Térmicas e Fluidos da UFSJ- Universidade Federal de São João del 

Rei.  

 

 

Figura 4.4- Visão geral do moto gerador Branco.  Fonte: (DCTEF-UFSJ/MG, 2018). 

 

 Esta bancada é composta por um conjunto moto-gerador modelo BD10.0 marca Branco, 

conforme tabela IV.3. Para efeito de estudo, o tanque original foi retirado, um erlenmeyer 

medidor de consumo volumétrico foi utilizado e quatro tanques pet de 2 litros foram 
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montados em um painel. Por meio de mangueiras o combustível é levado até o motor 

passando pelo erlenmeyer. Existe uma válvula montada que bloqueia o fluxo de combustível 

de modo que o motor passe a consumir o combustível que está contido no erlenmeyer de 8ml 

de volume. Cronometra-se o tempo gasto e abre-se a válvula novamente para continuar 

alimentando o motor e reabastecer o erlenmyer para uma nova leitura do ensaio. Um tubo de 

aproximadamente 1,2m foi acoplado no escapamento do motor levando os gases de exaustão 

para o exterior a sala de teste. 

 

Tabela IV.3- Ficha técnica do motor Branco. Fonte: (DCTEF-UFSJ/MG, 2018). 

Motor Branco

Modelo BD10.0

Tipo Monocilindro diesel injeção direta

Diâmetro (mm) 86

Curso (mm) 70

Cilindrada (cm³) 406

Razão volumétrica de compressão (-) 19:01

Potência (kW) 6,7

Rotação (rpm) 3000

Consumo específico de combustível 

(g/kWh)
<285

Refrigeração Ar

Pressão média efetiva (kPa) 543,5  

 

 Uma bancada dinamométrica foi instalada na sala conforme figura 4.5 e 4.6, a qual é 

responsável por consumir a energia elétrica gerada pelo moto-gerador, criando resistência ao 

sistema. O consumo de energia elétrica é feito através de dois painéis de lâmpadas tipo 

incandescente, conectadas à saída da corrente alternada do grupo gerador. As quais são 

agrupadas em conjuntos de 3 lâmpadas de 200W cada, ligadas em paralelo com interruptor 

para cada conjunto de lâmpadas. E por meio de um aparelho multímetro, a tensão e a corrente 

são aferidas durante os testes. Utilizou-se também uma placa de aquisição de dados e 

instrumentação que utiliza os softwares VDAS- Versatile Data Acquisition System e ECA 

100, figura 4.7, para leituras de torque (Nm), potência (W), pressão interna do cilindro (Pa), 

consumo de ar e combustível (ml/s), temperatura dos gases de exaustão (°C), pressão e 

temperatura atmosférica (°C) e rotação (rpm). 
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Figura 4.5- Paineis de medição de consumo de combustível da bancada de teste. 

              

Figura 4.6- Paineis, lâmpadas da bancada dinamométrica e psicrometro. 

 

Figura 4.7- Tela do software de leitura de dados coletados pelo sistema VDAS. 
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 Segundo Monteiro (2013) os testes experimentais com biocombustíveis devem ser feitos 

através da metodologia estabelecida pela norma NBR 5484, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 1985). Esta norma fornece os parâmetros para a realização de 

testes dinamométricos em motores de ciclo Otto e Diesel, definindo potência em (kW) e 

torque em (Nm). Os combustíveis foram avaliados também pelas normas europeias DIN 

14214 e americana ASTM D-6751, verificando a conformidade dos combustíveis.  

 Os ensaios foram realizados com dois combustíveis, o diesel comercial S10 (adquirido na 

cidade de São João del rei-MG) e uma mistura de diesel S10 e bio-óleo (S10-X), onde X 

representa a proporção em volume de bio-óleo misturado ao diesel.  Esta mistura foi definida 

em função da elevada viscosidade do bio-óleo e da possibilidade do sistema de injeção do 

motor não conseguir bombear e injetar a mistura, a proporção mínima foi 5%. Para cada uma 

das amostras foram preparadas um volume de 500ml para abastecer o tanque do aparato. O 

inicio das aferições do teste foi realizado após um tempo de 5 minutos para estabilização do 

sistema e as leituras foram realizadas com um intervalo de 1 minuto entre cada uma das 

leituras. Sendo que para cada combustível foram realizadas uma bateria de 3 leituras. Antes 

do inicio dos testes foi aferida a umidade relativa do ar (%) através do instrumento psicometro 

(instalado na sala de teste) através da temperatura de bulbo úmido (°C) e temperatura de 

bulbo seco (°C). 

  

5    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A modelagem da combustão, a análise energética e exergética, foram obtidas a partir dos 

resultados da cromatografia gasosa do GNC tabela V.1 e da cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massa do bio-óleo tabela V.2. O PCI dos componentes do GNC foi 

calculado a partir da entalpia de formação de cada componente fornecido pelo webbook NIST 

Chemistry em (kJ/kmol). E assim obteve-se o PCI em (kJ/kg)  do GNC . O mesmo feito para 

o PCI do bio-óleo, mas devido o webbook NIST Chemistry não ter dados de entalpia de 

formação para os componentes 20 a 30 da cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de 

massa, apêndice 2, estes foram desconsiderados. Na tabela V.2 estão presentes o metanol, 

acetona, acetato de metila, ácido acético, alcatrão e um composto chamado de „Demais‟ 

(C6,328H7,855O2,318).  Este representa a soma dos compostos 6 a 17. Esta é um resumo dos 30 

compostos do apêndice 2. Além de retirar os compostos que não possuem dados de entalpia 

de formação no NIST Chemistry, foi descontada a presença de 16,5% em massa de água e 
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10,1% do item 19 não identificado, no sentido de obter o valor do PCI usando dados 

conhecidos de entalpia de formação e o percentual em volume dos compostos, onde foram 

obtidos os valores mencionados na tabela V.2. 

 

Tabela V.1- Cromatografia gasosa do GNC produzido pela UPEC-250 do E.Citriodora. 

Item A B C D E F G 

1 1,7 0,19 2 0,85 0,0247 240420 120210,0 

2 37,8 4,13 32 1,18 0,0343 0 0 

3 189,87 20,73 28 6,78 0,1968 0 0 

4 117,32 12,81 44 2,67 0,0774 0 0 

5 470,29 51,35 28 16,8 0,4875 284491,33 10160,4 

6 98,85 10,79 16 6,18 0,1793 800160 50010,0 

7 915,83 100 26,58 34,45 100 288108,91 10838,46 

1-Hidrogênio, 2-Oxigênio, 3-Nitrogênio, 4-Dióxido de carbono, 5-Monóxido de carbono, 6-Metano, 7-Total, A-

Massa (kg), B(%) massa, C-M.M (kg/kmol), D-Número de mols, E-(%) volume, F-PCI(kJ/kmol), G-PCI(kJ/kg). 

 

Tabela V.2- Cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa do bio-óleo produzido 

pela UPEC-250 do E.Citriodora. 

Item A B C D E F G 

1 32,04 50,97 6,37 6,24 1,59 725700 22678,7 

2 58,08 6,32 0,79 0,43 0,10 1772000 30551,7 

3 74,08 30,06 3,75 1,59 0,40 1583000 25532,2 

4 60,05 177,13 22,14 11,58 2,94 875600 14593,3 

5 91,70 238,57 29,82 14,14 2,6 1095545,8 11947,1 

6 120,9 296,9 37,11 66,02 2,45 709432,6 5868,9 

Total 103,15 799,95 100 100,00 10,08 802716,78 7781,98 

1-Metanol (CH3OH), 2-Acetona (C3H6O), 3-Acetato de metila (C3H6O2), 4-Ácido acético (C2H4O2), 5-Alcatrão 

(C6,1H7,3O0,7), 6-Demais (C6,328H7,855O2,318), A- M.M (kg/kmol), B-Massa (kg), C-(%) massa, D-(%) volume, E- 

Número de mols (kmol), F- PCI (kJ/kmol), G- PCI (kJ/kg).  

 

 Foi calculado o percentual de oxigênio presente no bio-óleo, onde metanol (1,9%), 

acetona (0,1%), acetato de metila (0,9%), ácido acético (6,9%), alcatrão (1,9%) e „Demais‟ 

(6,7%) totalizaram 18,4% em massa (6,5% em volume) de oxigênio, sendo um valor acima do 

citado por Boggavarapu e Ravikrishna (2013) para biodiesel, 11 a 15% de oxigênio e dentro 
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da faixa descrita pela tabela III.9. Os autores afirmam que a concentração de oxigênio no 

biodiesel está diretamente relacionado com as emissões nos motores Diesel principalmente 

NOx. Em comparação, considerando todos os 30 compostos do apêndice 2, o percentual em 

massa de carbono, hidrogênio e oxigênio foram de 39,1%, 4,8% e 20,2% respectivamente. 

 A modelagem da combustão do GNC e do bio-óleo através do CEA, com os dados das 

tabelas V.1 e V.2 respectivamente, produziram os dados termodinâmicos do apêndice 6 e 

apêndice 7. Devido ao baixo valor do PCI do bio-óleo (7781,98kJ/kg) o software não 

conseguiu calcular os parâmetros termdinâmicos considerando apenas o valor do seu PCI. 

Assim, foi adotado um blend de bio-óleo (75%) e óleo diesel (25%) para aumentar o PCI. 

Este blend foi definido em função da menor proporção de óleo diesel na mistura necessária 

para que o software conseguisse calcular os parâmetros. Isto elevou o PCI para o valor de 

22.303,88kJ/kg. A tabela V.3 mostra os parâmetros do bio-óleo/óleo Diesel e a tabela V.4 a 

relação ar-combustível, como é visto no apêndice 4, apêndice 6 e apêndice 7. 

 

Tabela V.3- Parâmetros do bio-óleo/óleo diesel para a combustão no CEA. 

Item A B C D E 

1 75 103,15 802716,78 7781,98 6,1782 

2 25 198 8910000 45000 5,375 

3 100 126,86 2829537,59 22303,88 5,9774 

1-Bio-óleo, 2- Óleo diesel, 3- Total, A-%volume, B- M.M (kg/kmol), C- PCI (kJ/kmol), D- PCI (kJ/kg),  E- O2 

necessário. 

 

Tabela V.4- Relação ar-combustível para a combustão no CEA. 

(ϕ) 0,8 0,85 0,9 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,2 

1 18,20 17,13 16,18 15,33 14,56 13,87 13,24 12,66 12,13 

2 3,74 3,52 3,33 3,15 2,99 2,85 2,725 2,60 2,49 

3 8,08 7,61 7,18 6,80 6,46 6,16 5,88 5,62 5,39 

1-(A/F)Jet-A, 2-(A/F)GNC, 3-(A/F)bio-óleo/óleo Diesel 

 

5.1 Combustão, análise energética e exergética 

 

5.1.1 Combustão- CEA 
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 As tabelas V.5, V.6 e V.7 mostram os parâmetros utilizados para a combustão do Jet-A, 

GNC e bio-óleo através do software CEA.  

 

Tabela V.5- Parâmetros do Jet-A para a combustão no CEA. 

C12H23 (Jet-A) 
A B C D D E F 

167,31 167,31 1,0 100,0 7194373,0 43000,0 17,75 

A-Massa (kg), B-M.M (kg/kmol), C-Número de mols, C-%volume, D-PCI (kJ/kmol), E-PCI (kJ/kg), F-O2 

necessário. 

 

Tabela V.6- Parâmetros do GNC para a combustão no CEA. 

Item A B C D E F G H 

1 1,7 0,19 2 0,85 0,0247 240420,0 120210,0 0,01 

2 37,8 4,13 32 1,18 0,0343 0,00 0,00 -0,0343 

3 189,87 20,73 28 6,78 0,1968 0,00 0,00 0,00 

4 117,32 12,81 44 2,67 0,0774 0,00 0,00 0,00 

5 470,29 51,35 28 16,80 0,4875 284491,33 10160,40 0,24 

6 98,85 10,79 16 6,18 0,1793 800160,00 50010,00 0,36 

Total 915,83 100 26,58 34,45 100 288108,91 10838,46 0,5804 

1-Hidrogênio, 2-Oxigênio, 3-Nitrogênio, 4-Dióxido de carbono, 5-Monóxido de carbono, 6-Metano, A-Massa 

(kg), B-%massa, C-M.M (kg/kmol), D- Número de mols, E-%volume, F-PCI (kJ/kmol), G-PCI (kJ/kg), H-O2 

necessário.  

 

Tabela V.7- Parâmetros do bio-óleo para a combustão no CEA. 

Item A B C D E F G H 

1 50,97 3,7 6,24 32 725700 22678,1 0,0936 4,68 

2 6,32 0,5 0,43 58,0791 1772000 30510,1 0,0171 0,32 

3 30,62 2,2 1,59 74,0785 1583000 21369,2 0,0557 1,19 

4 177,13 12,9 11,58 60,052 875600 14580,7 0,2315 8,68 

5 238,57 17,3 14,1 91,7 1095545,8 11947,1 1,0709 10,60 

6 871,68 63,38 66,02 120,9 709432,6 5868,9 4,7094 49,52 

7 1375,29 100 100 103,15 802716,78 7781,98 6,1789 75 

1-Metanol (Cp:2,5285kJ/kg.K),2-Acetona(Cp:2,1600kJ/kg.K), 3- Acetato de metila (Cp:1,9080kJ/kg.K), 4- Ácido 

acético (Cp:2,0499kJ/kg.K), 5- Alcatrão (Cp:1,4700kJ/kg.K), 6- Demais (Cp:2,023kJ/kg.K) e 7-Total 

(Cp:1,97483kJ/kg.K), A-Massa (kg), B-%massa, C-%volume, D-M.M (kg/kmol), E-PCI (kJ/kmol), F-PCI 

(kJ/kg), G-O2 necessário, H-%volume (75%). 
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 A figura 5.1, 5.2 e 5.3 mostra a fração molar versus razão de equivalência para os 

compostos CO, NO e O2, e os apêndice 4, apêndice 6 e apêndice 7, para Jet-A, GNC e bio-

óleo /óleo diesel respectivamente. 
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Figura 5.1- Fração molar versus razão de equivalência (ϕ), Jet-A. 
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Figura 5.2- Fração molar versus razão de equivalência (ϕ), GNC. 
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Figura 5.3- Fração molar versus razão de equivalência (ϕ), bio-óleo/óleo diesel. 

 

5.1.2 Análise energética em ‘Single zone model’-0D 

 

Ponto 1- Admissão e Filtro de ar, Ponto 2- Compressão do ar 

 As condições de admissão, filtragem e de compressão do ar nos pontos 1 e 2 serão 

consideradas as mesmas para as três situações em estudo (Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel), 

de acordo com a tabela V.8.  

 

Tabela V.8- Admissão, filtragem (ponto1) e compressão (ponto 2) de ar. 

Ponto 1- Admissão de ar Ponto 2- Compressão do ar 

1 0,0127 3 298,15 5 16,3: 1 7 1,382 9 0,4586 

2 101,325 4 0,888 6 4560,575 8 866,616 10 0,054 

1-V (m³), 2- p(kPa), 3- T(K), 4- v (m³/kg), 5- RC (-), 6- p (kPa), 7- k (-), 8- T (K), 9- Massa do sistema (kg), 10- 

v (m³/kg). 

 

 A cilindrada do motor (V), a pressão (p), a temperatura (T), o volume específico do ar (v), 

a razão de compressão (RC), o calor específico à pressão constante (Cp), o coeficiente 

isentrópico (k) e a massa do sistema (m). Todos foram calculados através das equações 15, 16 

e 17. A cilindrada e RC são dados fornecidos pela ficha técnica do fabricante, tabela IV.2. 
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Pon to 3- Combustão 

 

 A combustão do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel é apresentada pela tabela V.9. 

 

Tabela V.9- Parâmetros da combustão do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel no ponto 3. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 0,459 0,432 0,408 0,386 0,367 0,349 0,334 0,319 0,306 

2 0,3750 0,3529 0,3333 0,3158 0,3000 0,2857 0,2727 0,2609 0,2500 

3 0,3932 0,3701 0,3495 0,3311 0,3146 0,2996 0,2860 0,2735 0,2621 

4 0,484 0,457 0,433 0,411 0,392 0,375 0,359 0,344 0,331 

5 0,4751 0,4530 0,4334 0,4159 0,4001 0,3858 0,3728 0,3609 0,3501 

6 0,4418 0,4187 0,3981 0,3798 0,3632 0,3482 0,3346 0,3222 0,3108 

7 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 

8 1721,06 1716,82 1712,72 1708,84 1705,50 1703,72 1703,02 1702,76 1702,83 

9 1721,06 1717,58 1714,28 1711,23 1708,61 1706,87 1705,83 1705,05 1704,41 

10 1727,98 1725,72 1723,75 1722,05 1720,61 1719,39 1718,40 1717,62 1717,06 

11 1084,68 1084,68 1084,68 1084,68 1084,68 1084,68 1084,68 1084,68 1084,68 

12 1,269 1,276 1,282 1,288 1,293 1,295 1,296 1,297 1,297 

13 1,269 1,275 1,280 1,284 1,288 1,291 1,293 1,294 1,295 

14 1,259 1,263 1,265 1,268 1,270 1,272 1,273 1,275 1,275 

15 0,10979 0,10956 0,10936 0,10921 0,10924 0,10982 0,1107 0,111 0,112 

16 0,10523 0,10484 0,10448 0,10419 0,10405 0,10425 0,10472 0,10525 0,10581 

17 0,11241 0,11301 0,11369 0,11443 0,11521 0,11603 0,11688 0,11776 0,11865 

18 0,2909 0,2910 0,2912 0,2915 0,2921 0,2940 0,2966 0,2994 0,3022 

19 0,2789 0,2784 0,2780 0,2777 0,2777 0,2786 0,2800 0,2815 0,2831 

20 0,2967 0,2987 0,3008 0,3030 0,3054 0,3078 0,3102 0,3127 0,3151 

1- am



(kg/s) Jet-A, 2- am



(kg/s) GNC, 3- am



(kg/s)bio-óleo/óleo Diesel, 4- cm


(kg/s) Jet-A, 5- cm


 (kg/s) GNC, 6- cm


(kg/s) bio-

óleo/óleo diesel, 7-p(kPa)Diesel, 8-T(K) Jet-A, 9-T(K) GNC, 10-T(K) bio-óleo/óleo Diesel, 11-Q(kW), 12-Cp Jet-A(kJ/kmol.K), 13-

CpGNC(kJ/kmol.K), 14-Cpbio-óleo/óleo Diesel(kJ/kmol.K), 15-υ(m³/kg) Jet-A, 16-υ (m³/kg) GNC, 17-υ (m³/kg) bio-óleo/óleo Diesel, 

18-R (kJ/kmol.K) Jet-A, 19-R(kJ/kmol.K) GNC, 20-R(kJ/kmol.K) bio-óleo/óleo Diesel. 
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 Os parâmetros da combustão foram calculados dentro do intervalo de variação da razão 

de equivalência. A vazão de ar- am



(kg/s) foi calculada através do produto da vazão em massa 

de cada combustível ( cm


) pela relação ar/combustível (A/F) dada pela tabela V.4. Já a vazão 

em massa e o sfc de Jet-A (0,0252kg/s, sfc: 203g/kWh), GNC (0,100kg/s, sfc: 808,98g/kWh) e 

bio-óleo/óleo diesel (0,049kg/s, sfc: 396g/kWh), são calculados pela razão entre a entrada de 

calor (Q) (kW) e o PCI destes combustíveis e pela equação 46, respectivamente. A vazão de 

ar é somada com a vazão de cada combustível. A pressão (kPa) no ponto 3 é calculada pelo 

produto da pressão no ponto 2 pela razão de compressão elevado ao coeficiente isentrópico. A 

temperatura é calculada pela soma da temperatura no ponto 2 com a razão entre o calor 

fornecido pelo combustível (Q) e o calor específico à pressão constante (Cp). Este por sua vez 

é calculado pela equação 14 segundo os dados do apêndice 1. O calor fornecido pelo 

combustível (Q) é calculalo através do produto do consumo específico de combustível (sfc) do 

motor Scania (195g/kWh) pela potência que este fornece em plena carga (445kW) e o poder 

calorifico do combustível-PCI (kJ/kg). O calor fornecido pelo combustível utilizado nos 

cálculos é considerado como um valor constante. Os valores da constante R são calculados no 

ponto 3 pela razão entre o valor da constante universal dos gases (8,31451kJ/kmol.K) pela 

soma das contribuições dos gases CO2, H2O, N2, O2, NO e CO de acordo com os dados do 

apêndice 4,  apêndice 6 e  apêndice 8. E o volume específico (v) é calculado pela razão do 

produto da temperatura no ponto 3 e a constante dos gases pela pressão no ponto 3. 

 

Ponto 4- Expansão dos gases 

 

 A expansão dos gases é vista na tabela V.10. A pressão é calculada pela razão da pressão 

no ponto 3 pelo valor da razão de compressão elevada ao coeficiente isentrópico. A 

temperatura é calculada pela razão entre a temperatura no ponto 3 e a razão de compressão 

elevada ao coeficiente isentrópico menos 1. O calor específco é calculado pela equação 14 

segundo o apêndice 1. O coeficiente isentrópico é calculado pela razão entre o calor 

específico e a diferença entre o calor específico e a constante universal dos gases. O trabalho 

do motor (N.m) é obtido pela conversão da potência fornecida (445kW) à plena carga do 

motor. A pressão média efetiva é calcuada pela razão entre o trabalho do motor pela sua 

cilindrada. E o torque é calculado pelas equações 23 e 24. 
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Tabela V.10- Parâmetros dos gases de expansão do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel no 

ponto 4. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 120,447 120,867 121,157 121,282 121,186 120,809 120,096 119,089 117,901 

2 126,281 126,851 127,302 127,616 127,778 127,784 127,602 127,251 126,774 

3 112,05 110,90 109,69 108,44 107,16 105,86 104,54 103,21 101,87 

4 740,904 741,657 741,657 740,743 738,709 735,639 731,003 724,760 717,563 

5 776,783 778,712 779,981 780,512 780,306 779,548 777,965 775,473 772,271 

6 692,03 684,00 675,79 667,45 659,01 650,54 642,06 633,60 625,15 

7 35,849 35,964 36,043 36,077 36,051 35,948 35,754 35,484 35,169 

8 37,486 37,652 37,785 37,877 37,925 37,927 37,873 37,770 37,630 

9 33,675 33,391 33,099 32,800 32,496 32,192 31,888 31,585 31,283 

10 1,302 1,301 1,300 1,299 1,300 1,301 1,303 1,306 1,310 

11 1,285 1,283 1,282 1,281 1,281 1,281 1,281 1,282 1,284 

12 1,328 1,332 1,335 1,340 1,344 1,348 1,353 1,357 1,362 

13 29,667 29,667 26,667 26,667 26,667 26,667 26,667 26,667 26,667 

14 2328,20 2328,20 2328,20 2328,20 2328,20 2328,20 2328,20 2328,20 2328,20 

15 2360,79 2360,79 2360,79 2360,79 2360,79 2360,79 2360,79 2360,79 2360,79 

1-p(kPa) Jet-A, 2-p(kPa) GNC, 3-p(kPa)bio-óleo/óleo Diesel, 4-T(K) Jet-A, 5-T(K) GNC, 6-T(K)bio-óleo/óleo Diesel, 7-Cp Jet-

A(kJ/kmol.K), 8-Cp GNC(kJ/kmol.K),9-Cp bio-óleo/óleo Diesel(kJ/kmol.K),10- k (-)Jet-A, 11- k (-)GNC,12- k (-)bio-óleo/óleo 

Diesel, 13-τ(N.m), 14- pme (kPa), 15-T (N.m). 

 

Eficiência energética- Diagrama de Sankey  

   

 O apêndice 5 apresenta o cálculo da eficiência energética dentro do intervalo da razão de 

equivalência. E as figuras 5.4, 5.5 e 5.6, mostram os diagramas de Sankey para o Jet-A, GNC 

e bio-óleo/óleo diesel, respectivamente, com ϕ=0,8 a ϕ=1,2. 
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Figura 5.4- Diagrama de Sankey para eficiência energética do Jet-A. 
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Figura 5.5- Diagrama de Sankey para eficiência energética do GNC. 
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Figura 5.6- Diagrama de Sankey para eficiência energética do bio-óleo/óleo diesel. 
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5.1.3 Análise exergética em ‘Single zone model’-0D 

 

 Assim como foi visto no item 5.1.2 as condições de admissão, filtragem e de compressão 

do ar nos pontos 1 e 2 serão consideradas as mesmas para as três situações em estudo (Jet-A, 

GNC e bio-óleo/óleo diesel) para o cálculo da exergia. 

 

Ponto 1-Admissão do ar no motor e passagem pelo filtro 

 A tabela V.11 mostra o cálculo da exergia do ar admitido no motor Scania até a passagem 

pelo filtro, como é visto no apêndice 8, calculada pelas equações 70 a 71. 

 

Tabela V.11- Exergia do ar admitido- Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 0,4592 0,4322 0,4082 0,3867 0,3674 0,3499 0,3340 0,3195 0,3062 

2 0,3750 0,3529 0,3333 0,3158 0,3000 0,2857 0,2727 0,2609 0,2500 

3 0,3932 0,3701 0,3495 0,3311 0,3146 0,2996 0,2860 0,2735 0,2621 

4 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 

5 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 298,15 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 

8 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 

9 780,19 734,30 693,50 657,00 624,15 594,43 567,41 542,74 520,13 

10 637,09 599,61 566,30 536,50 509,67 485,40 463,34 443,19 424,73 

11 668,03 628,73 593,80 562,55 534,42 508,97 485,84 464,71 445,35 

1- am



(kg/s)Jet-A,2- am



(kg/s)GNC,3- am



(kg/s)bio-óleo/óleoDiesel,4-p(kPa),5-T(K),6-
Terme (kJ/kg),7-

Quime (kJ/kg), 8- e  

(kJ/kg), 9- e  (kW)Jet-A,10- e  (kW)GNC,11- e (kW)bio-óleo/óleo Diesel 

 

Ponto 2-Compressão do ar 

 A tabela V.12 mostra o cálculo da exergia ( e ) do ar após a sua compressão, como é visto 

no apêndice 8. 

Ponto 3-Combustível no ponto de estado morto (P0, T0) 

 A tabela V.13 mostra o cálculo da exergia ( e ) do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel antes 

do seu bombeamento para a câmara de combustão, como é visto no apêndice 9. A exergia 
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química do Jet-A e do bio-óleo/óleo diesel foi calculada pela equação 69 e do GNC pela 

equação 71. 

 

Tabela V.12- Exergia do ar após a sua compressão-Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 0,459 0,432 0,408 0,386 0,367 0,349 0,334 0,319 0,306 

2 0,375 0,352 0,333 0,315 0,300 0,285 0,272 0,260 0,250 

3 0,393 0,370 0,349 0,331 0,314 0,299 0,286 0,273 0,262 

4 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 

5 866,616 866,616 866,616 866,616 866,616 866,616 866,616 866,616 866,616 

6 268,74 268,74 268,74 268,74 268,74 268,74 268,74 268,74 268,74 

7 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 

8 1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 

9 903,60 850,45 803,20 760,93 722,88 688,46 657,17 628,59 602,40 

10 737,87 694,46 655,88 621,36 590,29 562,18 536,63 513,30 491,91 

11 773,70 728,19 687,73 651,53 618,96 589,46 562,69 538,22 515,80 

1- am



 (kg/s)Jet-A, 2- am



(kg/s)GNC, 3- am



(kg/s)bio-óleo/óleo Diesel, 4-p(kPa), 5- T(K), 6-
Terme (kJ/kg), 7-

Quime (kJ/kg), 

8- e  (kJ/kg), 9- e  (kW)Jet-A, 10- e  (kW)GNC, 11- e  (kW)bio-óleo/óleo Diesel 

 

Tabela V.13- Exergia do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel no estado morto. 

Vazão A B C D E F 

1 101,325 298,15 0,00 58178,57 58178,57 1467,57 

2 101,325 298,15 0,00 10897,54 10897,54 1090,60 

3 101,325 298,15 0,00 30446,33 30446,33 1480,67 

1- AJetm 



(kg/s): 0,0252 2- GNCm


(kg/s): 0,1000 3- óleodieselóleobiom /



(kg/s): 0,049, A- Pressão (kPa), B- Temperatura 

(K), C-
Terme  (kJ/kg), D-

Quime  (kJ/kg), E- e  (kJ/kg), F- e  (kW) 

 

Ponto 3.1-Combustível bombeado para câmara de combustão 

 

 A tabela V.14 mostra o cálculo da exergia ( e ) do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel após 

o seu bombeamento para a câmara de combustão, como é visto no apêndice 9. A Terme  nas 

três situações é calculada pela equação 68 levando em consideração a contribuição dos 

componentes. A Quime  do Jet-A foi calculada pela equação 69, a Quime  do GNC pela equação 
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71 e a Quime  bio-óleo/óleo diesel pela média das contribuições de cada componente, metanol 

(726500kJ/kmol), acetona (1772000kJ/kmol), acetato de metila (1592200kJ/kmol), ácido 

acético (875160kK/kmol), alcatrão (1366571,9kJ/kmol),„Demais‟(891175,5kJ/kmol) e óleo 

diesel (12566536,7kJ/kmol). Onde os valores do metanol, acetona, acetato de metila e ácido 

acético foram obtidos pelo webbook NIST chemistry. E os valores do alcatrão, „Demais‟ e 

óleo diesel foram calculados pela equação 69. 

 

Tabela V.14- Exergia do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel após o bombeamento. 

Vazão A B C D E F 

1 20265,00 309,11 49,94 58178,57 58228,51 1468,83 

2 5000,00 761,46 368,28 10897,54 11265,83 1127,46 

3 20265,00 306,66 1502,04 30446,33 31948,37 1553,72 

1- AJetm 



(kg/s): 0,0252 2- GNCm


(kg/s): 0,1000 3- óleodieselóleobiom /



(kg/s): 0,049, A- Pressão (kPa), B- Temperatura 

(K), C-
Terme  (kJ/kg), D-

Quime  (kJ/kg), E- e  (kJ/kg), F- e  (kW) 

 

Ponto 3.2-Gases de combustão no estado morto e após combustão 

 A tabela V.15 mostra o cálculo da exergia ( e ) dos gases de exaustão no estado morto e 

após a combustão, como é visto no apêndice 10, apêndice 11 e apêndice 12. A Terme  foi 

calculada pela equação 70 e a Quime  pela média das contribuições dos componentes dos gases 

de combustão, obtidas pela equação 71. 

 

Ponto 4-Gases de exaustão 

 A tabela V.16 mostra o cálculo da exergia ( e ) dos gases de exaustão na exaustão, como é 

visto no apêndice 10, apêndice 11 e apêndice 12. Os valores da Terme  e da Quime  foram obtidos 

como no ponto 3.2, mas com a temperatura e pressão do ponto 4. 

 

Eficiência exergética- Diagrama de Grassmann 

 

 A tabela V.17 mostra o cálculo da eficiência exergética do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo 

diesel dentro do intervalo de variação da razão de equivalência. 

 No modelo single zone model 0-D as análises energética e exergética admitiram um valor 

constante para o fornecimento de calor calculado (1084,688kW) em substituição ao valor  
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obtido através da integral da taxa de liberação de calor (RoHR) durante a combustão dentro 

do cilindro em função do ângulo do virabrequim, obtida pelo software Indicon. Também não 

avaliou a influência da turbulência (swirl) do ar no conduto de admissão e da viscosidade do 

combustível.  

 

Tabela V.15- Exergia dos gases de exaustão no estado morto e após a combustão- Jet-A, 

GNC, bio-óleo/óleo diesel. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 0,4845 0,4574 0,4334 0,4119 0,3926 0,3751 0,3592 0,3447 0,3314 

2 0,4751 0,4530 0,4334 0,4159 0,4001 0,3858 0,3728 0,3609 0,3501 

3 0,4418 0,4187 0,3981 0,3798 0,3632 0,3482 0,3346 0,3222 0,3108 

4 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 4560,57 

5 1721,06 1716,82 1712,73 1708,84 1705,51 1703,72 1703,03 1702,84 1702,84 

6 1721,07 1717,58 1714,29 1711,23 1708,61 1706,87 1705,83 1705,06 1704,42 

7 1727,98 1725,71 1723,75 1722,05 1720,60 1719,38 1718,39 1717,62 1717,05 

8 1103,36 1104,92 1107,17 1110,83 1116,66 1126,12 1137,61 1151,54 1136,74 

9 1103,25 1105,18 1107,97 1111,93 1117,55 1120,17 1123,98 1133,99 1145,09 

10 1131,47 1139,38 1147,30 1155,32 1163,27 1171,08 1178,58 1186,01 1193,05 

11 86,46 98,25 119,67 156,66 215,63 302,00 387,71 529,41 648,49 

12 99,74 117,02 144,20 184,07 239,39 232,34 311,44 400,30 502,86 

13 465,80 554,52 643,77 733,60 822,48 909,73 993,85 1076,56 1155,25 

14 1189,82 1203,16 1226,83 1267,49 1332,28 1428,12 1525,31 1680,95 1785,23 

15 1202,98 1222,20 1252,18 1295,99 1356,94 1352,51 1435,43 1534,29 1647,95 

16 1597,27 1693,90 1791,07 1888,92 1985,75 2080,80 2172,43 2262,56 2348,30 

17 576,41 550,37 531,74 522,13 523,06 535,70 547,91 579,40 591,58 

18 571,51 533,68 542,70 538,96 542,88 521,78 535,13 553,79 576,91 

19 705,74 709,25 713,11 717,32 721,22 724,57 726,90 728,90 729,78 

1- AJetm 



(kg/s), 2- GNCm


(kg/s), 3- óleodieselóleobiom /



 (kg/s), 4- p(kPa), 5- T(K)Jet-A, 6- T(K)GNC, 7- T(K)bio-óleo/óleo Diesel, 

8-
Terme (kJ/kg)Jet-A, 9-

Terme (kJ/kg)GNC, 10-
Terme (kJ/kg)GC/óleo Diesel, 11-

Quime (kJ/kg)Jet-A, 12-
Quime (kJ/kg)GNC, 

13-
Quime (kJ/kg)GC/óleo Diesel, 14- e  (kJ/kg)Jet-A, 15- e  (kJ/kg)GNC, 16- e  (kJ/kg)bio-óleo/óleo Diesel, 17- e  (kW)Jet-A, 18-

e  (kW)GNC, 19- e  (kW)bio-óleo/óleo Diesel 
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Tabela V.16- Exergia dos gases de exaustão na exautão-Jet-A, GNC, bio-óleo/óleo diesel. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 0,4845 0,4574 0,4334 0,4119 0,3926 0,3751 0,3592 0,3447 0,3314 

2 0,4751 0,4530 0,4334 0,4159 0,4001 0,3858 0,3728 0,3609 0,3501 

3 0,4418 0,4187 0,3981 0,3798 0,3632 0,3482 0,3346 0,3222 0,3108 

4 120,45 120,87 121,15 121,28 121,19 120,81 120,09 119,09 117,90 

5 126,28 126,85 127,30 127,61 127,77 127,78 127,60 127,25 126,77 

6 112,05 110,90 109,69 108,44 107,16 105,86 104,54 103,21 101,87 

7 740,90 741,66 741,66 740,74 738,71 735,64 731,00 724,76 717,56 

8 776,78 778,71 779,98 780,51 780,31 779,55 777,97 775,47 772,27 

9 692,03 684,00 675,79 667,45 659,01 650,54 642,06 633,60 625,15 

10 190,47 191,92 193,05 193,87 194,35 194,63 193,86 192,69 186,58 

11 214,40 216,77 218,92 220,83 222,58 222,60 223,11 223,90 224,42 

12 98,15 100,55 103,05 105,63 108,29 111,00 113,78 116,59 119,47 

13 86,46 98,25 119,67 156,66 215,63 302,00 387,71 529,41 648,49 

14 99,74 117,02 144,20 184,07 239,39 232,34 311,44 400,30 502,86 

15 465,80 554,52 643,77 733,60 822,48 909,73 993,85 1076,56 1155,25 

16 276,93 290,17 312,71 350,53 409,98 496,63 581,57 722,10 835,07 

17 314,13 333,80 363,12 404,90 461,98 454,93 534,55 624,20 727,88 

18 563,95 655,07 746,82 839,23 930,76 1020,73 1107,63 1193,15 1274,72 

19 134,16 132,73 135,54 144,40 160,96 186,29 208,90 248,90 276,72 

20 149,24 151,22 157,38 168,38 184,83 175,51 199,28 225,30 254,60 

21 249,18 274,28 297,35 318,70 338,05 355,44 370,61 384,39 396,14 

1- AJetm 



(kg/s), 2- GNCm


(kg/s), 3- óleodieselóleobiom /



(kg/s), 4- p(kPa)Jet-A, 5- p(kPa)GNC, 6- p(kPa)bio-óleo/óleo Diesel, 7- 

T(K)Jet-A, 8- T(K)GNC, 9- T(K)bio-óleo/óleo Diesel, 10-
Terme (kJ/kg) Jet-A, 11- 

Terme (kJ/kg) GNC, 12-
Terme (kJ/kg) bio-óleo/óleo 

Diesel, 13- 
Quime (kJ/kg) Jet-A, 14-

Quime (kJ/kg) GNC, 15-
Quime (kJ/kg) bio-óleo/óleo Diesel, 16- e  (kJ/kg)Jet-A, 17- e  (kJ/kg) 

GNC, 18- e (kJ/kg) bio-óleo/óleo Diesel, 19- e  (kW) Jet-A, 20- e  (kW) GNC, 21- e (kW)bio-óleo/óleo Diesel 
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Tabela V.17- Eficiência exergética do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2 

1 445 445 445 445 445 445 445 445 445 

2 0,0252 0,0252 0,0252 0,0252 0,0252 0,0252 0,0252 0,0252 0,0252 

3 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

4 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

5 58228,51 58228,51 58228,51 58228,51 58228,51 58228,51 58228,51 58228,51 58228,51 

6 11265,83 11265,83 11265,83 11265,83 11265,83 11265,83 11265,83 11265,83 11265,83 

7 31948,37 31948,37 31948,37 31948,37 31948,37 31948,37 31948,37 31948,37 31948,37 

8 0,4592 0,4322 0,4082 0,3867 0,3674 0,3499 0,3340 0,3195 0,3062 

9 0,3750 0,3529 0,3333 0,3158 0,3000 0,2857 0,2727 0,2609 0,2500 

10 0,3932 0,3701 0,3495 0,3311 0,3146 0,2996 0,2860 0,2735 0,2621 

11 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 1698,92 

12 0,4845 0,4574 0,4334 0,4119 0,3926 0,3751 0,3592 0,3447 0,3314 

13 0,4751 0,4530 0,4334 0,4159 0,4001 0,3858 0,3728 0,3609 0,3501 

14 0,4418 0,4187 0,3981 0,3798 0,3632 0,3482 0,3346 0,3222 0,3108 

15 276,93 290,17 312,71 350,53 409,98 496,63 581,57 722,10 835,07 

16 314,13 333,80 363,12 404,90 461,98 454,93 534,55 624,20 727,28 

17 563,95 655,07 746,82 839,23 930,76 1020,73 1107,63 1193,15 1274,72 

18 19,79 20,20 20,58 20,93 21,26 21,57 21,85 22,12 22,37 

19 25,22 25,77 26,27 26,74 27,18 27,59 27,97 28,33 28,67 

20 20,03 20,39 20,72 21,03 21,31 21,57 21,82 22,05 22,26 

1-P(kW),2- AJetm 



(kg/s),3- GNCm


(kg/s),4- óleodieselóleobiom /



(kg/s),5- AJete  (kJ/kg),6- GNCe (kJ/kg),7-

óleodieselóleobioe / (kJ/kg),8- am



(kg/s)Jet-A,9- am



(kg/s)GNC,10- arm


(kg/s)bio-óleo/óleoDiesel,11- are (kJ/kg),12-

tgasesexausm


(kg/s)Jet-A,13- tgasesexausm


(kg/s)GNC,14- tgasesexausm


(kg/s)bio-óleo/óleoDiesel,15- tgasesexause (kJ/kg)Jet-A,16-

tgasesexause (kJ/kg)GNC,17- tgasesexause (kJ/kg)bio-óleo/óleo Diesel,18- ε (%)Jet-A, 19-ε (%)GNC, 20-ε (%)bio-óleo/óleo Diesel 

  

 A figura 5.7 mostra a comparação dos combustíves em dois gráficos, a variação da 

temperatura no ponto 3 versus razão de equivalência e a variação da temperatura no ponto 4 

versus razão de equivalência.  
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Figura 5.7- Temperatura ponto 3 e  Temperatura ponto 4 versus razão de equivalência (ϕ). 

 

A figura 5.8 mostra a variação do calor específico versus a razão de equivalência e a 

variação do coeficiente isentrópico versus a razão de equivalência. 
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Figura 5.8- Calor específico ponto 3 e Coeficiente isentrópico  versus razão de equivalência 

(ϕ). 

 

A figura 5.9 mostra a eficiência exergética versus a razão de equivalência. E mostra 

também a comparação entre as eficiências exergética do Jet-A e do bio-óleo/óleo diesel. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

E
fi

ci
ên

ci
a
 [

%
]

Razão de equivalência [-]

Jet-A GNC bio-óleo/óleo Diesel Óleo Diesel
  

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

21,00%

22,00%

23,00%

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

E
fi

c
iê

n
c
ia

 e
x
e
rg

é
ti

c
a

 [
%

]

Razão de equivalência [-]

Jet-A bio-óleo/óleo Diesel

 

Figura 5.9- Eficiência exergética versus razão de equivalência (ϕ). 
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  A eficiência exergética do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel pode ser melhorada ser 

considerar a recuperação da exergia dos gases de exaustão. Assim os valores passarão a ser de 

25,8% a 36,3% para o Jet-A, 33,7% a 45,1% para o GNC e 31,2% a 42,1% para o bio-

óleo/óleo diesel.  

A figura 5.10 mostra o rendimento e a eficiência da combustão versus a razão de equivalência 

(ϕ). 
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Figura 5.10- Rendimento e eficiência da combustão versus razão de equivalência (ϕ). 

 

A figura 5.11 mostra a vazão de ar-combustível e a vazão de ar versus a razão de 

equivalência (ϕ).  
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Figura 5.11- Vazão de ar-combustível e vazão de ar versus razão de equivalência (ϕ). 

 

A figura 5.12 mostra o rendimento volumétrico e o calor específico ponto 4 versus a razão de 

equivalência (ϕ).    
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Figura 5.12-Rendimento volumétrico e calor específico ponto 4 versus razão de equivalência 

(ϕ). 

A figura 5.13 mostra a fração de NOx versus a razão de equivalência (ϕ). 
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Figura 5.13- Fração de NOx versus razão de equivalência (ϕ). 

 

A figura 5.14 mostra a irreversibilidade de combustão e de troca de calor versus a razão 

de equivalência (ϕ). 
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Figura 5.14- Irreversibilidade da combustão e da troca de calor versus razão de equivalência 

(ϕ). 
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As figuras 5.15, 5.16 e 5.17 e os apêndices 13, apêndice 14 e apêndice 15 mostram o 

comportamento da exergia durante o processo de combustão para o Jet-A, GNC e bio-

óleo/óleo diesel respectivamente, assim como as irreversibilidades (de combustão e de troca 

de calor) e o trabalho de expansão em função da variação da razão de equivalência (ϕ).  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

E
x

er
g

ia
 (

k
W

)

Jet-A

ɸ = 0,8 ɸ = 0,85 ɸ = 0,90 ɸ = 0,95 ɸ = 1,0 ɸ = 1,05 ɸ = 1,10 ɸ = 1,15 ɸ = 1,20

Trabalho de 

compressão

CombustãoExergia do 

combustível

+ exergia do ar

Disponibilidade 

(Eficiência do 

ciclo)

Exergia do gás de 

exaustão

ϕ=0,8

 

Figura 5.15- Variação da exergia durante o processo de combustão- Jet-A. 
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Figura 5.16- Variação da exergia durante o processo de combustão- GNC. 
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Figura 5.17- Variação da exergia durante o processo de combustão- bio-óleo/óleo diesel. 

 

5.2 Diâmetro do Injetor, diâmetro das gotículas (SMD) e características do 

spray 

  

 A partir dos dados da modelagem da combustão do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel foi 

calculado o diâmetro do injetor, o diâmetro das gotículas com o diâmetro D32 (SMD) e outras 

característiticas do spray como o ângulo (α) do cone do spray, a penetração (S) e o número de 

fluxo (FN), como descrito na seção 3.5.4 e nas seções 3.5.7 e 3.5.8. No caso do Jet-A e do 

bio-óleo/óleo diesel o diâmetro do injetor, o SMD e as ouras características do spray 

corroboraram os valores citados por Heywood (1988) e Pulkrabek (1997), para GNC os 

valores ficaram acima dos valores citados pela literatura, conforme a tabela V.18. A tabela 

mostra os parâmetros necessários aos cálculos, sendo divididos em (i) parâmetros do 

combustível, (ii) parâmetros do sistema de  bombeamento e injeção de combustível e  (iii) 

parâmetros do spray. A coluna A da tabela representa os valores citados na literatura para o 

óleo diesel e também os valores calculados decorrentes dos valores da literatura. As colunas 

B, C e D representam os valores calculados para bio-óleo/óleo diesel, GNC e Jet-A 

respectivamente. A P0 (1atm) e T0 (298,15K) para todos os combustíveis também são 

mostrados na tabela. 
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Tabela V.18- Diâmetro do injetor, das gotículas (SMD) e características do spray. 

Combustíveis A B C D 

Pressão de entrada (kPa) 101,325
1
 101,325 101,325 101,325 

Temperatura de entrada (K) 298,15
1
 298,15 298,15 298,15 

Pressão de saída (kPa) 20265-172252
1
 20265 5000 20265 

ρc (kg/m³) 820-880
1
 1098 - 800 

τb (kJ/kg) 24,294
2
 18,368 - 25,198 

Potência da bomba (kW) 0,586
2
 0,89 - 0,64 

Razão de compressão (-) - - 49,35 - 

Coeficiente isentrópico (-) - - 1,317 - 

Potência do compressor (kW) - - 60,31 - 

Cp do combustível (kJ/kg.K) 1,87
1
 1,74 34,573 2,3 

Temperatura de saída (K) 311,14 308,68 761,46 309,11 

Área do injetor (m²) (2,9466x10
-7

)
2
 5,2006x10

-7
 3,5969x10

-6
 3,08414x10

-7
 

Coeficiente de arrasto CD (-) 0,441
2
 0,44 0,44 0,44 

Diâmetro do injetor (d) (m) 0,0002-0,001
1
 0,0008137 0,002140044 0,000626645 

Diâmetro do injetor (d) (mm) 0,2-1,0
1
, 0,6 

2
 0,8137 2,140044 0,626645 

Abertura do injetor Δθ (°) * 180
2
 180 180 180 

Parâmetro geométrico A (-) 3,1092
2
 3,0822 3,0312 3,1067 

Razão de densidades ρg/ρcomb (-) 0,2558
2
 0,1293 0,3708 0,2558 

Ângulo do spray (°) 30,84
2 

16,93 41,58 30,86 

Massa especifica do ar (kg/m³) 55
1
 55 55 55 

SMD (μm) 0,1
1
, 0,8003

2
 0,7007 0,9687 0,8003 

SMD(mm) 0,0001
1
 0,0007007 0,0009687 0,0008003 

Número de Fluxo (FN) (m²) (1,863x10
-7

)
2 

3,268x10
-7

 1,598x10
-6

 1,986x10
-7

 

Tempo de início da injeção (s) 0,0000021
1
 0,0000021 0,0000021 0,0000021 

Temperatura do ar (K) 311,14
2 

308,68 761,46 309,11 

Penetração do spray (S) (m) 0,0026
2 

0,0040 0,0028 0,0027 

* Período de abertura do injetor, em graus do vibrabrequim, 1- Heywood (1988), Pulkrabek (1997), 

Brunetti (2012), 2- Valores obtidos a partir dos valores de referência (1) para o motor Scania. A-Óleo 

Diesel, B- Bio-óleo/óleo Diesel, C- GNC, D- Jet-A. 
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5.3 Resultados experimentais do Bio-óleo/óleo diesel 

 

 Os resultados com S10 e com S10-X foram registrados em planilhas, e em gráficos 

comparativos entre os combustíveis. A umidade relativa do ar aferida foi de 66%. O ensaio foi 

realizado primeiro com S10, e em seguida com a amostra S10-5. Uma mistura de 95% de óleo 

diesel e 5% de bio-óleo foi preparada e pré-aquecida a uma temperatura acima de 70°C. 

Inicialmente esta amostra apresentou-se como uma mistura homogênea. Após o término da 

série de leituras da amostra S10-5, na segunda leitura da replica das leituras, a mistura S10-5 

visualmente apresentou separação de fases (pela diferença de cor) e uma elevada viscosidade, 

em decorrência do seu resfriamento e interrompeu o ensaio. A desmonstagem do sistema de 

injeção de combustível (bomba, injetor, mangueira, válvulas e conexões) mostrou que o 

mesmo ficou impregnado por depósitos de bio-óleo, sendo necessária remoção com solventes.  

 O registro fotográfico, anexo 5, mostra algumas peças do sistema de injeção e do sistema 

de aquisição de dados antes e depois do ensaio. Evidenciando que o bio-óleo para ser 

utilizado em um MCI, necessita ter sua viscosidade diminuída através de algum aditivo 

(exemplo etanol) e que o sistema de injeção deve ser adaptado, como sugere a literatura. 

Neste sentido, os materiais e acessórios que compõe a bomba injetora, o injetor, as 

mangueiras, válvulas, conexões e o came devem ser selecionados através de método de 

seleção de materais, a fim de melhorar à abrasão, fricção, erosão e resistência mecânica. 

 A tabela V.19 e a figura 5.18 mostram os resultados do ensaio e os gráficos comparativos 

entre as amostras S10 e S10-5. A potência elétrica foi calculada através da equação Pel=Ui, 

onde U é a tensão em volts (V) e i é a corrente em âmpere (A), pela tensão e corrente obtida 

durante o ensaio. O consumo de combustível (kg/s) ou vazão em massa foi calculado pelo 

produto da massa específica do combustível (kg/m³) pela razão entre o volume de 8 ml do 

erlemeyer e o tempo gasto (em segundos) para consumir este volume. O rendimento térmico 

foi calculado pela razão entre a potência gerada pelo moto gerador e o produto do PCI do 

combustível (kJ/kg) pela vazão em massa (kg/s). A eficiência exergética foi calculada pela 

razão entre a potência gerada (equivalente a exergia/disponibilidade) e o produto da exergia 

química do combustível (
Quime ), equação 69, pela vazão de combustível (



m ). O consumo 

específico de combustível (sfc) foi calculado pela equação 48. As leituras também foram 

registradas pelo apêndice 16, para o S10 (ρ:830kg/m³ e PCI de 44.000,00kJ/kg) e para a 

mistura S10-5 (ρ:819,85kg/m³ e PCI de 42.189,35kJ/kg). A tensão (V), a corrente (A) e o 

tempo (s) foram registradaos por multímetro e cronometro respectivamente. A temperatura do 
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ar de admissão, a temperatura dos gases de exaustão, a pressão do ar de admissão e o 

consumo de ar foram registrados pelo sistema de aquisição de dados VDAS. 

 

Tabela V.19- Resultado do ensaio experimental com motor Branco.  

Combustível Potência (W)

Consumo de 

combustível 

(kg/s)

Rendimento (%) Eficiência(%) sfc  (g/kWh)
Consumo de 

ar (kg/s)

Calor 

combustível 

(kW)

exergia 

química do 

combustível 

(kJ/kg)

3082,10 0,00030 22,83% 17,66% 350,47 0,00108 13,50 58178,00

3029,04 0,00030 22,09% 17,08% 362,21 0,00100 13,71 58178,00

2979,90 0,00031 21,68% 16,77% 369,06 0,00102 13,75 58178,00

2508,00 0,00028 21,34% 16,05% 399,77 0,00096 11,75 56096,54

2511,04 0,00028 21,10% 15,87% 404,44 0,00096 11,90 56096,54

2535,36 0,00028 21,74% 16,35% 392,45 0,00096 11,66 56096,54

S10-5* 2490,00 0,00028 21,06% 15,84% 405,24 0,00092 11,83 56096,54

S10

S10-5

 

 S10-5*: Primeira leitura após o resfriamento da mistura. 

  

 A figura 5.19 mostra a comparação entre os valores médios da tabela V.19 dos três testes 

realizados. Para a mistura S10-5* foi realizada apenas uma leitura. Para a potência (W), 

consumo de combustível (kg/s), sfc (g/kWh), consumo de ar (kg/s), rendimento e eficiência 

(%). 
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Figura 5.18- Gráficos comparativos do ensaio experimental. 
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 A figura 5.19 mostra o rendimento e a eficiência do teste com S10, S10-5 e S10-5*. 
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Figura 5.19- Rendimento e eficiência obtidos do ensaio experimental. 

 

 Carvalho (2014) comparou o S10, óleo diesel com teor de enxofre de 10ppm e número de 

cetano de 48 (ρ:830kg/m³ e PCI: 45000kJ/kg), o S500, óleo diesel comum com teor de 

enxofre de 500ppm e número de cetano de 42 (ρ:836kg/m³ e PCI: 42791kJ/kg), o 

biocombustível Farnesano (C15H32, ρ:768kg/m³e PCI: 43910kJ/kg), obtido da fermentação da 

cana-de-açucar através de levedura geneticamente modificada-Sccharomycescerevisiae e 

seguida de hidrogenação (inclusão de hidrogênio nas quebras das ligações duplas entre as 

moléculas de carbono), e uma mistura entre 80% de S10 e 20% de Farnesano, testados com o 

motor Branco BD.10 acoplado a bancada dinâmometrica e ao sistema VDAS. Para cada 

combustível foram realizadas três leituras e três baterias de testes. Os valores médios para 

S10, S500, Farnesano e a mistura 80%S10 e 20% Farnesano são mostrados pela tabela V.20 

comparativamente aos resultados obtidos para o S10 e S10-5 do presente estudo. 

 

Tabela V.20- Comparação entre resultaos do ensaio com motor Branco. 

Combustível Tensão (V) Corrente (A) Potência (W)

Consumo de 

combustível 

(kg/s)

Rendimento 

(%)

Eficiência

(%)

sfc 

(g/kWh)
Referência

S10 168 18 3030,35 0,00030 22,20% 17,17% 360,58 1

S10-5 152 17 2518,13 0,00028 21,40% 16,09% 398,89 1

S10-5* 150 17 2490,00 0,00028 21,06% 15,84% 405,24 1

S10 176 15 2561,77 0,00031 18,44% 14,26% 433,87 2

S500 179 15 2642,71 0,00032 18,55% 14,35% 431,24 2

Farnesano 184 15 2765,96 0,00030 20,72% 15,07% 386,19 2

80%S10-20%Farnesano 185 15 2807,00 0,00032 19,37% 14,79% 413,10 2  

1-Resultados obtidos com S10 e S10-5 do presente estudo, 2-Resultados obtidos por Carvalho (2014). 
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5.4 Análise Econômica- Modelo teórico e teste experimental 

 

A tabela V.21 mostra a viabilidade econômica do investimento feito para a UPEC-250 

através de uma comparação entre os valores estimados pela ONDATEC, os valores médios 

obtidos pelo modelo teórico e pelo teste experimental.   

 

Tabela V.21- Viabilidade econômica da UPEC-250. 

Análise Energética Análise Exergética Análise Energética Análise Exergética

R$ R$ R$ R$ R$

Madeira- E. Citriodora ton 1 158,56 158,56 158,56 158,56 158,56

Energia elétrica kWh 450 286,58 286,58 286,58 286,58 286,58

Óleo Diesel S10 kg/h - 0,00 135,18 135,18 171,23 171,23

Carvão vegetal kg/h 250 77,28 77,28 77,28 77,28 77,28

Bio-óleo kg/h 427,5 571,72 1047,00 536,53 690,02 519,00

GNC kg/h 322,5 107,82 126,31 82,38 126,31 82,38

Energia elétrica kWh 1000 679,55 1173,31 618,91 816,33 601,38

Lucro R$ - 311,69 670,27 115,87 277,24 62,28

Lucro  bruto diário - 7.168,85 15.416,13 2.664,98 6.376,50 1.432,54

Lucro bruto anual - 2.616.628,86 5.626.887,72 972.716,20 2.327.421,43 522.878,77

Investimento CAPEX R$ - 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Pay-back anos - 1,41 0,66 3,80 1,59 7,08

MODELO TEÓRICO TESTE EXPERIMENTAL

VIABILIDADE ECONOMICA UPEC-250 Unid. Quant.

ONDATEC

Entradas

RENTABILIDADE

Saídas

 

 

Os valores de custo com madeira, energia elétrica e óleo diesel bem como o preço de 

venda de carvão vegetal e energia elétrica foram pesquisados e empregados nos cálculos. 

Sendo de 150,00R$/m³, madeira E. Citriodora, (Instituto de Econômica Agricola IEA, 2018); 

energia elétrica 0,64 R$/kWh bandeira vermelha sem impostos (CEMIG, 2018); óleo diesel 

S10 3,37R$/l após acordo com os caminhoneiros (ANP, 2018); carvão vegetal 123,65R$/m³ 

para uso industrial (Sindicarv-Sindicato das indústrias e produtores de carvão vegetal do Mato 

Grosso do Sul, 2018). 

 Os cálculos foram realizados considerando o consumo de energia elétrica (kWh), a 

produção de carvão vegetal (kg/h), GNC e bio-óleo (kg/h) da UPEC-250. Para os dados da 

ONDATEC foi adotado o rendimento de 35% para o motor diesel, para o GNC e o bio-óleo. 

No modelo teórico foi adotado o valor de 41% para o rendimento (GNC e bio-óleo) e o valor 

médio de 26,74% para a eficiência (GNC) e de 21% de eficiência (bio-óleo). Já para o teste 

experimental, foi adotado o valor médio de 21,34% para o rendimento com bio-óleo e o valor 

médio de 16,05% para a eficiência. Como não foi realizado teste experimental para o GNC, 

foram adotados os mesmos valores obtidos no modelo teórico. Assim foi estimado o lucro 

bruto e o „pay-back‟ (retorno do investimento). Para o cálculo do pay-back foi adotado o valor 

de investimento de R$ 3.700.000,00 sendo o valor investido no projeto GT-496.  
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6    CONCLUSÕES 

 

 Após realizar a revisão bibliográfica, aplicar o modelo teórico e a modelagem da 

combustão para os três combustíveis Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel no motor Scania 

DC13072A.403-487. E de avaliar as características do spray e do injetor para a injeção destes 

combustíveis bem como realizar um ensaio experimental com o bio-óleo, conclui-se: 

 O valor calculado do PCI do GNC é corroborado pela literatura; 

 O valor calculado do PCI do bio-óleo não foi similar aos valores de literatura; 

 O percentual de oxigênio calculado no bio-óleo foi de 18,4% em massa (6,5% em 

volume), sendo metanol (1,9%), acetona (0,1%), acetato de metila (0,9%), ácido 

acético (6,9%), alcatrão (1,9%) e „Demais‟ (6,7%) próximo aos dados da literatura; 

 A vazão em massa e o sfc de Jet-A (0,0252kg/s, sfc: 203g/kWh), GNC (0,100kg/s, sfc: 

808,98g/kWh) e bio-óleo/óleo diesel (0,049kg/s, sfc: 396g/kWh), estão acima dos 

valores citados pela literatura para óleo diesel (200g/kWh); 

  O coeficiente isentrópico (k) do Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel e dos gases de 

exaustão destes combustíveis podem ser confirmados pela literatura; 

  As emissões de CO e NOx em relação a variação da razão de equivalência, foram 

maiores no GNC (0,0023 a 0,056; 0,0036 a 0) e bio-óleo/óleo diesel (0,04 a 0,1;0,014 

a 0,012) em comparação com o Jet-A (0,0011 a 0,06;0,0035 a 0); 

 O rendimento da combustão dentro da variação da razão de equivalência (ϕ) para o 

Jet-A (95% a 92%) corrobora a literatura; 

 O rendimento da combustão para o GNC (79% a 71%) e o bio-óleo/óleo diesel (89% a 

84%) não são similares aos valores de literatura; 

 O rendimento volumétrico do Jet-A (31% a 21%), GNC (25% a 17%) e bio-óleo/óleo 

diesel (27% a 18%) estão relacionados aos valores do rendimento de combustão e de 

sfc; 

 O desempenho dado pela análise energética com óleo diesel, rendimento térmico 

(41%), calor rejeitado nos gases de exaustão (34,8%), calor rejeitado na refrigeração 

(13,1%), calor rejeitado na lubrificação (7%) e perdas por radiação (4,1%) demandou-

se 0,45kg/s de combustível e 1084,69kW de calor; 

 O GNC atingiu as condições de desempenho a partir da razão de equivalência de 

mistura pobre de 0,90 (0,4334kg/s), o bio-óleo a partir de 0,8 (0,4418kg/s) e o Jet-A 

em 0,9 (0,4334kg/s), sendo similares aos valores de literatura; 
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 A análise exergética mostrou para o GNC, aumento de (25,76% a 29,37%) da 

eficiência, o bio-óleo/óleo diesel aumento de (20,71% a 23,1%) e o Jet-A (19,79% a 

22,37%) sendo contabilizadas as exergias termomecânica, química e as 

irreversibilidades; 

 As propriedades de massa específica, viscosidade e PCI do GNC e bio-óleo 

influenciaram diretamente o desempenho do motor bem como as características do 

spray durante a injeção; 

  O diâmetro do injetor, o SMD e outras características do spray mostraram que o bio-

óleo/óleo diesel e o Jet-A são similares aos valores de literatura, mas o GNC não; 

 A potência, o consumo de combustível e o consumo de ar da mistura S10-5 foram 

menores do que o S10 o que levou a um maior sfc do S10-5; 

 Comparado ao Farnesano e sua mistura com S10, a mistura S10-5 pré-aquecida 

mostrou desempenho próximo em termos de rendimento e eficiência; 

 O pré-aquecimento do S10-5 contribuiu para a realização das três primeiras leituras e a 

elevada viscosidade do bio-óleo foi determinante para o ensaio, pois interrompeu a 

injeção de combustível; 

 A análise econômica mostrou pela análise energética um tempo de retorno menor (0,6 

anos) do que a estimativa feita pela ONDATEC (1,4 anos) para o modelo teórico e 

próximo (1,59 anos) no teste experimental, já a análise exergética mostrou um 

aumento no tempo de retorno de 3,8 anos no modelo teórico e de 7,0 anos no teste 

experimental. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

  

 Dentre todos os aspectos analisados, alguns devem ser estudados com mais destaque, tais 

como: 

 Comparar o GNC e bio-óleo com o óleo diesel em um motor Diesel através de um 

modelo teórico tridimensional-3D, considerando os efeitos de turbulência do ar, as 

características do spray entre outros; 

 Comparar o GNC e o bio-óleo com o óleo diesel em um motor Diesel através de um 

teste experiemental com aquisição de dados considerando a variação da pressão em 

função do ângulo do virabrequim e do cálculo da integral da taxa de liberação de calor 

(RoHR); 
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 Estudar uma pré-mistura de bio-óleo com etanol e realizar a mistura com óleo diesel 

S10 ou S500 para executar o teste experimental; 

 Estudar a aplicação do GNC e do bio-óleo em ciclos de Rankine (caldeiras e turbinas a 

vapor), ciclo Brayton (Turbinas a gás) e ciclo combinado Rankine-Brayton; 

 Aplicar os resultados (modelo teórico e teste experimental) como parâmetros em 

método de seleção de materiais (Metodologia de Ashby) para escolher dentre os 

materiais de Engenharia (Metais, Cerâmicas, Polímeros e Compósitos) aquele que 

possui o melhor desempenho para fabricação de componentes do sistema de 

bombeamento e injeção de combustível;  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Calor específico à pressão constante de algumas substâncias (Perry & Chilton, 

1980; Sonntag, et al., 2003). Fonte: (Leal, 2015). 

Substância Cp (cal/mol K) * Intervalo (K) 

CH4 (g) 5,34 + 0,0115 T 273 – 1200 

CO (g) 6,60 + 0,00120 T 273 – 2500 

CO2 (g) 10,34 + 0,00274 T - 195500/T2 273 – 1200 

CO2 (g) -0,8929 + 0,7297 T1/2 - 9,807x10-3 T + 5,784x10-7 T2 300 – 3500 

H2 (g) 6,62 + 0,00081 T 273 – 2500 

H2O (g) 8,22 + 0,00015 T + 0,00000134 T2 300 – 2500 

N2 (g) 6,50 + 0,00100 T 300 – 3000 

NO (g) 8,05 + 0,000233 T - 156300/T2 300 – 5000 

O2 (g) 8,27 + 0,000258 T - 187700/T2 300 – 5000 

* entrar com a temperatura em K nas expressões. 
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Apêndice 2- Cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa do GC do UPEC-250. 

It. Composto Fórmula Massa (kg) (%) massa (%) volume M.M (kg/kmol) n° mols (kmol)
PCI* 

(kJ/kmol)
PCI (kJ/kg)

1 Metanol CH3OH 50,97 3,7 6,24 32 1,59 725700 22678,1

2 Acetona C3H6O 6,32 0,5 0,43 58,0791 0,1 1772000 30510,1

4 Ácido Acetico C2H4O2 177,13 12,9 11,58 60,052 2,94 875600 14580,7

5 Alcatrão C6,1H7,3O0,7 238,57 17,3 14,1 91,7 3,6 1095545 11947,1

6 2,3 Butanediona C4H6O2 12,46 0,9 0,6 86,09 0,14 2066100 23999,3

7 2 Butanona C4H8O 3,5 0,3 0,2 72,11 0,04 244200 3386,4

8 Acetol C3H6O2 29,23 2,1 1,5 74,08 0,39 1498600 20229,4

9 Butanadiol C4H10O2 5,49 0,4 0,2 90,12 0,06 2495500 27690,8

10 Furaldeido C5H4O2 61,76 4,5 2,5 96,08 0,64 2339000 24344,2

11 2 Furanmetanol C5H6O2 14,12 1 3,3 98,1 0,14 2548700 25980,6

12 p-cresol C7H8O 16,29 1,2 0,6 108,14 0,15 3705000 34261,1

13 2-metoxi-p-cresol C8H10O2 41 3 2,3 138,16 0,29 4214400 30503,7

16 1,2-Benzenodiol, 4-Metil C7H8O2 4,16 0,3 0,1 124,14 0,03 3504600 28231

17 2,6-Dimetoxifenol C8H10O3 61,93 4,5 3,6 154,16 0,4 4057000 26316,8

18 Água H2O 227,34 16,5 49,5 18,02 12,61 - -

19 Não identificado - 139,16 10,1 - - - - -

21 Dimetoxitetrahidrofurano C6H12O3 7,98 0,6 0,2 132,16 0,06 - -

23 Etanona,1,2-furanil C6H6O2 3,01 0,2 0,1 110,11 0,02 - -

25
2-Furancarboxialdeido, 5-

metil
C6H6O2 23,91 1,7 0,9 110,11 0,21 - -

26 Corilon C6H8O2 23,07 1,7 0,8 112,13 0,2 - -

27 2-Metoxi-fenol C7H8O2 34,09 2,5 1,1 124,14 0,27 - -

28 4-Metoxi,3-metilfenol C8H12O2 2,83 0,2 0,1 140,18 0,02 - -

29 1,2,4-Trimetoxibenzeno C9H12O3 41,51 3 1 168,19 0,24 - -

30
Benzeno,1,2,3-trimetoxi, 5-

metil
C10H14O3 48,97 3,6 1,1 182,22 0,26 - -

Total - 1375,29 100 100 - 25,48

0,09 - -

Acetato  de metila

1,2-benzenodiol, 3-Metoxi

2-Metoxi,  4-Metilfenol

2-Metil, 2-ciclopentanona

2-propanona,  1-hidroxi 

acetato

0,07 - -

24 1,2-Ciclopentanediona C5H6O2 9,8 0,7 0,4 98,1

22 C6H8O 7,31 0,5 0,3 96,13

30503,7

20 C5H10O3 5,82 0,4 0,2 118,13 0,04 - -

3387700 24173,6

15 C8H10O2 11,48 0,8 0,3 138,16 0,08 4214400

0,4 1583000 21369,2

14 C7H8O3 36,02 2,6 1 140,14 0,25

3 C3H6O2 30,06 2,2 1,59 74,0785

 

 

Apêndice 3-Vistas da UPEC-250, alimentação, pirólise, coleta e lavagem de gases.  
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Apêndice 4- Frações molares da combustão do Jet-A pelo CEA. 

Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Pressão [bar] 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132

Ar 0,00887 0,0088 0,0088 0,0087 0,0087 0,00861 0,00852 0,00843 0,00833

CO 0,00113 0,0024 0,0047 0,0086 0,0146 0,0234 0,03464 0,0471 0,05959

CO2 0,10649 0,1115 0,1153 0,1173 0,1170 0,11357 0,10739 0,09971 0,0918

H2O 0,10162 0,1070 0,1121 0,1169 0,1211 0,12457 0,12694 0,12815 0,12831

NO 0,00366 0,00380 0,0037 0,0032 0,0025 0,0017 0,00099 0,00054 0,00029

N2 0,73784 0,7347 0,7312 0,7273 0,7226 0,71687 0,70997 0,70223 0,69414

O2 0,03795 0,0284 0,0197 0,0122 0,0065 0,00281 0,00101 0,00033 0,00011

H2 0,00023 0,00045 0,0009 0,0016 0,00274 0,00461 0,00739 0,01109 0,01558  
Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013

Temperatura [K] 2055,94 2129,07 2192,98 2244,32 2278,72 2291,46 2281,48 2255,12 2220,6

Massa especifica[kg/m
3
] 0,1715 0,1655 0,1604 0,1563 0,1534 0,15173 0,15133 0,15186 0,1529

Entalpia [kJ/kg] -81,28 -85,82 -90,34 -94,83 -99,29 -103,72 -108,12 -112,49 -116,84

Entropia [kJ/kg,K] 9,268 9,334 9,396 9,455 9,511 9,5646 9,6148 9,6623 9,7073

Peso moleculast [kg/kmol] 28,934 28,907 28,861 28,789 28,682 28,529 28,331 28,102 27,861

Cp [kJ/kg,K] 1,586 1,711 1,889 2,110 2,278 2,2118 1,956 1,7516 1,642  
Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Pressão [bar] 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Ar 0.00888 0,00885 0,00882 0,00878 0,00873 0,00865 0,00854 0,00844 0,00834

CO 0,00019 0,00044 0,00098 0,00231 0,00633 0,01762 0,03207 0,0461 0,05925

CO2 0,10754 0,11361 0,11932 0,12415 0,12604 0,12 0,11034 0,10094 0,09229

H2O 0,1025 0,10837 0,11412 0,11969 0,12474 0,12788 0,12927 0,12972 0,1294

NO 0,00378 0,00396 0,00383 0,00319 0,00183 0,0006 0,00023 0,0001 0,00005

N2 0,73849 0,73586 0,73326 0,73063 0,72729 0,72078 0,71227 0,70356 0,69497

O2 0,03771 0,02765 0,01799 0,00914 0,00242 0,00027 0,00004 0,00001 0

H2 0,00004 0,00008 0,00017 0,0004 0,00108 0,00325 0,00664 0,01072 0,01541  
Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Temperatura [K] 2069,28 2152,35 2231,89 2305,26 2359,35 2355,86 2318,95 2276,97 2234,41

Massa especifica[kg/m
3
] 7,6756 7,3777 7,1120 6,8799 6,7066 6,6722 6,7179 6,7789 6,8450

Entalpia [kJ/kg] -81,28 -85,82 -90,34 -94,83 -99,29 -103,72 -108,12 -112,49 -116,84

Entropia [kJ/kg,K] 8,1747 8,2398 8,3012 8,3587 8,4115 8,4583 8,4996 8,5372 8,5720

Peso moleculast [kg/kmol] 28,96 28,96 28,95 28,92 28,85 28,66 28,41 28,15 27,89

Cp [kJ/kg,K] 1,4604 1,4982 1,5524 1,6450 1,7779 1,6185 1,5253 1,4977 1,4877  
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Apêndice 5- Cálculo da eficiência energética para Jet-A, GNC e bio-óleo/óleo diesel. 

(ϕ) ϕ=0,8 ϕ=0,85 ϕ=0,90 ϕ=0,95 ϕ=1,00 ϕ=1,05 ϕ=1,10 ϕ=1,15 ϕ=1,2

1 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%) 445 (41%)

83,95 (7,7%) 86,33 (8%)

39,53 (3,6%) 40,21 (3,7%) 40,84 (3,8%)

43,25 (4%) 44,47 (4,1%)

118,6 (10,9%) 120,64 (11,1%) 122,51 (11,3%)

34,19 (3,2%) 35,13 (3,2%) 36,03 (3,3%)

0,82 (0,1%) 0,82 (0,1%)

287,77 (26,5%) 278,7 (25,7%)

116,35 (10,7%)

33,27 (3,1%)

79,11 (7,3%)

127,19 11,7%) 130,8 (12,1%)

237,2 (21,9%) 241,29 (22,2%) 245,03 (22,6%)

102,58 (9,5%) 105,39 (9,7%) 108,1 (10%)

324,99 (30%) 317,79 (29,3%)

243,54 (22,5%) 236,72 (21,8%) 230,49 (21,2%)

206,16 (18,9%) 210,77 (19,4%) 216,21 (19,9%)

81,53 (7,5%)

38,78 (3,6%)

60,31 (5,6%)

0,82 (0,1%)

297,12 (27,4%)

332,32 (30,6%)

123,53 (11,4%)

42 (3,9%)

251,04 (23,1%)

199,61 (18,4%)

119,87 (11,1%)

232,7 (21,5%)

99,8 (9,2%)

40,76 (3,8%)

306,38 (28,2%)

60,31 (5,6%)

16 33,67 (3,1%) 34,92 (3,2%) 36,04 (3,3%) 37,05 (3,4%) 37,96 (3,5%)

15 66,21 (6,1%) 69,02 (6,4%) 71,66 (6,6%) 74,21 (6,8%) 76,70 (7,1%)

14 28,54 (2,6%) 29,56 (2,7%) 30,53 (2,8%) 31,45 (2,9%) 32,36 (3,0%)

13 101,00 (9,3%) 104,75 (9,7%) 108,11 (10,0%) 111,14 (10,2%) 113,87 (10,5%)

12 34,11 (3,1%) 35,55 (3,3%) 36,92 (3,4%) 38,23 (3,5%) 39,51 (3,6%)

11 85,62 (7,9%) 88,69 (8,2%) 91,58 (8,4%) 94,35 (8,7%) 97,09 (9,0%)

10 202,00 (18,6%) 209,50 (19,3%) 216,22 (19,9%) 222,27 (20,5%) 227,75 (21,0%)

9 100,32 (9,2%) 104,57 (9,6%) 108,58 (10,0%) 112,44 (10,4%) 116,21 (10,7%)

8 171,23 (15,8%) 177,37 (16,4%) 183,15 (16,9%) 188,70 (17,4%) 194,17 (17,9%)

7 302,20 (27,9%) 289,71 (26,7%) 278,50 (25,7%) 268,41 (24,7%) 259,29 (23,9%)

6 378,64 (34,9%) 370,24 (34,1%) 362,22 (33,4%) 354,49 (32,7%) 346,96 (32,0%) 339,64 (31,3%)

5 353,66 (32,6%) 343,43 (31,7%) 333,80 (30,8%) 324,55 (29,9%) 315,43 (29,1%)

4 0,82 (0,1%) 0,82 (0,1%) 0,82 (0,1%) 0,82 (0,1%) 0,82 (0,1%) 0,82 (0,1%)

0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%)

3 60,31( 5,6%) 60,31 (5,6%) 60,31 (5,6%) 60,31 (5,6%) 60,31 (5,6%)

2 0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%) 0,64 (0,1%)

60,31 (5,6%) 60,31 (5,6%)

 

1- P (kW), 2- Pbombeamento (kW)Jet-A, 3- Pcompressão (kW)GNC, 4- Pbombeamento (kW)GC/óleo Diesel, 5- Qgasesexaust. (kW)Jet-A, 6- Qgasesexaust (kW)GNC, 

7- Qgasesexaust (kW)GC/óleo Diesel, 8- Qáguaarrefec. (kW)Jet-A, 9- Qáguaarrefec (kW)GNC, 10- Qáguaarrefec (kW)GC/óleo Diesel, 11- Qóleolubrific(kW)Jet-A, 12- 

Qóleolubrific(kW)GNC, 13- Qóleolubrific (kW)GC/óleo Diesel, 14- Qradiação/outras perdas(kW)Jet-A,15- Qradiação/outras perdas(kW)GNC, 16- Qradiação/outras (kW)GC/óleo Diesel 

 

Apêndice 6- Frações molares da combustão do GNC pelo CEA. 

Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Pressão [bar] 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132

Ar 0,0077 0,0076 0,0075 0,0074 0,0073 0,0072 0,00708 0,00697 0,00685

CO 0,0023 0,0042 0,0072 0,0115 0,0174 0,02512 0,0345 0,04516 0,05644

CO2 0,1744 0,1812 0,1866 0,1904 0,1921 0,19184 0,18925 0,18496 0,1797

H2O 0,0899 0,0939 0,0978 0,1014 0,1047 0,10752 0,11009 0,1122 0,11387

NO 0,0035 0,0035 0,0033 0,0029 0,0024 0,00183 0,00127 0,00083 0,00052

N2 0,6865 0,6810 0,6754 0,6695 0,6632 0,65643 0,64918 0,64151 0,63361

O2 0,0334 0,0254 0,0183 0,0123 0,0076 0,0042 0,00208 0,00095 0,00042

H2 0,00175 0,00258 0,00369 0,00508 0,00673  
Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013

Temperatura [K] 2075,10 2132,24 2179,99 2216,87 2241,43 2252,27 2249,33 2234,41 2211,39

Massa especifica[kg/m
3
] 0,1768 0,1722 0,1685 0,1656 0,1635 0,16234 0,162 0,16238 0,16329

Entalpia [kJ/kg] -772,70 -810,18 -846,71 -882,31 -917,03 -951,66 -984,72 -1016,99 -1048,49

Entropia [kJ/kg,K] 9,066 9,109 9,149 9,186 9,221 9,2512 9,2809 9,3084 9,334

Peso moleculast [kg/kmol] 30,104 30,128 30,134 30,116 30,072 30,004 29,901 29,773 29,63

Cp [kJ/kg,K] 1,654 1,798 1,981 2,175 2,307 2,2811 2,0953 1,8773 1,7188  
Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Pressão [bar] 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Ar 0,00771 0,00762 0,00753 0,00745 0,00735 0,00724 0,00711 0,00699 0,00686

CO 0,00041 0,00083 0,00166 0,0034 0,00754 0,0169 0,0296 0,04257 0,05511

CO2 0,17666 0,18518 0,19304 0,19971 0,20351 0,20125 0,19497 0,18807 0,18135

H2O 0,0906 0,09506 0,09936 0,10347 0,10724 0,11016 0,11219 0,11376 0,11502

NO 0,00361 0,00364 0,00341 0,00281 0,00178 0,00079 0,00035 0,00018 0,0001

N2 0,68743 0,68257 0,6778 0,673 0,66766 0,66055 0,652 0,64328 0,63473

O2 0,03265 0,0239 0,01571 0,00841 0,00291 0,00058 0,00013 0,00004 0,00001

H2 0,00004 0,00008 0,00016 0,00032 0,0007 0,00163 0,00304 0,00469 0,0065  
Razão de equivalência 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Temperatura [K] 2094,22 2163,21 2227,30 2283,76 2323,07 2324,51 2297,96 2264,81 2230,66

Massa especifica[kg/m
3
] 7,7925 7,5569 7,3502 7,1753 7,0513 7,0241 7,0679 7,1309 7,1995

Entalpia [kJ/kg] -773,38 -810,88 -847,42 -883,05 -917,78 -951,66 -984,72 -1016,99 -1048,49

Entropia [kJ/kg,K] 8,0185 8,0628 8,1036 8,1408 8,1742 8,2033 8,2284 8,2506 8,2705

Peso moleculast [kg/kmol] 30,15 30,20 30,25 30,28 30,27 30,17 30,01 29,84 29,67

Cp [kJ/kg,K] 1,4681 1,5101 1,5722 1,5101 1,7840 1,6592 1,5359 1,4916 1,4729  
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Apêndice 7- Frações molares da combustão do bio-óleo/óleo diesel pelo CEA. 

Razão de equivalência 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132 1,0132

CO 0,03953 0,0484 0,05736 0,06627 0,07504 0,08361 0,09194 0,10001 0,10778

CO2 0,07503 0,07189 0,06849 0,06497 0,06142 0,05792 0,05451 0,05123 0,0481

H2O 0,07906 0,08053 0,08165 0,08246 0,08295 0,08315 0,08307 0,08273 0,08215

NO 0,01466 0,01462 0,01447 0,01421 0,01389 0,01351 0,0131 0,01266 0,0122

N2 0,69914 0,69097 0,68281 0,67468 0,66661 0,65863 0,65075 0,64298 0,63532

O2 0,0456 0,04055 0,03609 0,03214 0,02863 0,02551 0,02273 0,02025 0,01804

H2 0,00612 0,00785 0,00978 0,01189 0,01419 0,01667 0,01931 0,0221 0,02504  
Razão de equivalência 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 1,01325 1,01325 1,01325 1,01325 1,01325 1,01325 1,01325 1,01325 1,01325

Temperatura [K] 2732,49 2775,44 2813,38 2847,29 2877,85 2905,61 2930,97 2954,26 2975,72

Massa especifica[kg/m
3
] 0,12546 0,12261 0,12004 0,11769 0,11552 0,1135 0,11162 0,10985 0,10818

Entalpia [kJ/kg] -1456,41 -1540,99 -1624,85 -1708,01 -1790,46 -1872,23 -1953,31 -2033,72 -2113,47

Entropia [kJ/kg,K] 9,9108 9,9964 10,0799 10,1614 10,2413 10,3196 10,3963 10,4717 10,5457

Peso molecular [kg/kmol] 28,131 27,924 27,712 27,496 27,279 27,062 26,845 26,629 26,414

Cp [kJ/kg,K] 3,678 3,9408 4,1696 4,3681 4,5403 4,6901 4,8206 4,9346 5,0342  
Razão de equivalência 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 45 45 45 45 45 45 45 45 45

CO 0,0216 0,02961 0,03842 0,04778 0,05745 0,06725 0,07702 0,08666 0,09609

CO2 0,09509 0,09318 0,09026 0,0866 0,08246 0,07802 0,07344 0,06883 0,0643

H2 0,00276 0,00391 0,00531 0,00695 0,00884 0,011 0,01343 0,01613 0,0191

H2O 0,0891 0,09205 0,09463 0,09686 0,09873 0,10025 0,10139 0,10217 0,10258

NO 0,01834 0,01823 0,01788 0,01735 0,01672 0,01601 0,01525 0,01448 0,0137

N2 0,71045 0,70363 0,69661 0,68945 0,68221 0,67492 0,66762 0,66034 0,6531

O2 0,03722 0,03141 0,02655 0,02248 0,01906 0,01618 0,01375 0,0117 0,00997  
Razão de equivalência 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

Pressão [bar] 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Temperatura [K] 2967,69 3036,54 3096,36 3148,8 3195,21 3236,66 3273,98 3307,8 3338,65

Massa especifica[kg/m
3
] 5,226 5,0803 4,9529 4,8396 4,7375 4,6445 4,559 4,4798 4,4058

Entalpia [kJ/kg] -1456,41 -1540,99 -1624,85 -1708,01 -1790,46 -1872,23 -1953,31 -2033,72 -2113,47

Entropia [kJ/kg,K] 8,8003 8,8787 8,9546 9,0281 9,0997 9,1694 9,2373 9,3038 9,3688

Peso molecular [kg/kmol] 28,656 28,503 28,336 28,156 27,969 27,776 27,578 27,379 27,178

Cp [kJ/kg,K] 2,5029 2,7013 2,87 3,005 3,1075 3,1815 3,232 3,2639 3,2818  
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Apêndice 8- Ponto 1: Entrada de ar e passagem pelo filtro. Ponto 2: Compressão do ar. 

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kg] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

N2 0,7567 28,0 298,15 8669,00 191,502 522,962 4560,61 866,62 25522,43 222,914

O2 0,2035 32,0 298,15 8682,00 205,033 803,162 4560,61 866,62 26990,40 238,688

H2O 0,0312 18,0 298,15 9904,00 188,720 268,177 4560,61 866,62 30839,79 227,649

CO2 0,0003 44,0 298,15 9364,00 213,685 6,033 4560,61 866,62 35619,92 261,517

Ar 0,0083 40,0 298,15 6201,52 116,231 98,587 4560,61 866,62 18025,75 138,425

TOTAL 1,000 28,61 303,77 6,766 1698,921 906,37 7,886  

Apêndice 9- Combustível no ponto morto e combustível bombeado- Jet-A, GNC e bio-

óleo/óleo diesel.  

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] Cp [kJ/kmol.K] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

C12H23(Jet-A) 1,000 167,311 298,15 93282,66 1782,616 10186654,1 20265 311,14 312,87 311,14 97347,24 1795,960

TOTAL 1,00 167,31 557,54 10,655 60884,55 200,00 312,872 0,0% 581,83 10,734  
Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] Cp [kJ/kmol.K] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Hidrogênio 0,025 2 298,15 8468,00 130,574 240420,0 5000 761,46 30,29 761,46 22139,36 158,128

Oxigênio 0,034 32 298,15 8682,00 205,033 8361,6 5000 761,46 34,09 761,46 23382,79 234,251

Nitrogênio 0,197 28 298,15 8669,00 191,502 4029,5 5000 761,46 30,40 761,46 22302,86 218,954

Dióxido de carbono 0,077 44 298,15 9364,00 213,685 6343,4 5000 761,46 50,69 761,46 30195,30 254,847

Monóxido de carbono 0,488 28 298,15 8669,00 197,543 284491,3 5000 761,46 31,45 761,46 29500,30 225,775

Metano 0,179 16 298,15 14598,00 107,080 800160,0 5000 761,46 59,01 761,46 36771,15 150,343

TOTAL 1,00 26,58 367,97 6,771 10897,54 49,35 37,737 0,0% 1092,84 7,967  
Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] Cp [kJ/kmol.K] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Metanol 0,047 32 298,15 24123,91 461,004 726500,0 20265 308,68 80,91 308,68 24976,18 463,813

Acetona 0,003 58,0791 298,15 37402,92 714,764 1772000,0 20265 308,68 125,45 308,68 38724,32 719,119

Acetato de metila 0,012 74,0785 298,15 42140,52 805,298 1592200,0 20265 308,68 141,34 308,68 43629,30 810,206

Ácido acetico 0,087 60,052 298,15 36702,27 701,374 875160,0 20265 308,68 123,10 308,68 37998,92 705,648

Alcatrão 0,106 91,7 298,15 40190,32 768,030 1366571,9 20265 308,68 134,80 308,68 41610,20 772,710

Demais 0,495 120,88 298,15 72918,81 1393,466 891175,5 20265 308,68 244,57 308,68 75494,95 1401,958

Diesel 0,250 198,00 298,15 130673,18 2497,143 12566536,7 20265 308,68 438,28 308,68 135289,72 2512,359

TOTAL 1,00 126,86 614,66 6,825 30446,33 200,00 151,966 0,0% 636,37 11,818  

Apêndice 10- Gases de combustão no estado morto, após a combustão e na exaustão- Jet-A. 
Razão de equivalência 0,80

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00887 40 298,15 6201,52 116,231 11713,34 4560,57 1721,06 35798,05 152,695 120,45 740,90 15410,81 135,165

CO 0,00113 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1721,06 83379,50 253,124 120,45 740,90 28461,84 224,916

CO2 0,10649 44 298,15 9364,00 213,685 5552,16 4560,57 1721,06 84074,50 300,150 120,45 740,90 29156,84 253,464

H2O 0,10162 18 298,15 9904,00 188,720 5668,20 4560,57 1721,06 69248,98 257,994 120,45 740,90 25994,03 221,610

NO 0,00366 30 298,15 9179,11 210,759 13907,75 4560,57 1721,06 56714,20 267,652 120,45 740,90 23011,72 238,780

N2 0,74024 28 298,15 8669,00 191,502 745,63 4560,57 1721,06 53398,47 245,158 120,45 740,90 21678,78 218,123

O2 0,03795 32 298,15 8682,00 205,033 8109,92 4560,57 1721,06 57313,33 262,972 120,45 740,90 22682,98 233,320

TOTAL 1,0000 28,95 305,63 6,683 86,46 2014,09 8,713 791,23 7,673

Razão de equivalência 0,85

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00883 40 298,15 6201,52 116,231 11724,54 4560,57 1716,82 35709,95 152,644 120,87 741,66 15426,46 135,186

CO 0,00239 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1716,82 83127,54 253,035 120,87 741,66 28499,70 224,948

CO2 0,11147 44 298,15 9364,00 213,685 5438,86 4560,57 1716,82 83822,54 300,004 120,87 741,66 29194,70 253,515

H2O 0,10702 18 298,15 9904,00 188,720 5539,85 4560,57 1716,82 69028,48 257,866 120,87 741,66 26022,58 221,648

NO 0,00380 30 298,15 9179,11 210,759 13814,70 4560,57 1716,82 56565,32 267,565 120,87 741,66 23036,72 238,814

N2 0,73768 28 298,15 8669,00 191,502 754,21 4560,57 1716,82 53252,76 245,074 120,87 741,66 21701,59 218,154

O2 0,02839 32 298,15 8682,00 205,033 8829,40 4560,57 1716,82 57159,98 262,883 120,87 741,66 22708,55 233,354

TOTAL 1,000 28,93 306,12 6,686 98,25 2017,59 8,720 794,53 7,680
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Razão de equivalência 0,90

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00879 40 298,15 6201,52 116,231 11735,80 4560,57 1712,73 35624,69 152,594 121,16 741,66 15426,46 135,186

CO 0,00468 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1712,73 82883,73 252,948 121,16 741,66 28499,71 224,948

CO2 0,11528 44 298,15 9364,00 213,685 5355,55 4560,57 1712,73 83578,73 299,861 121,16 741,66 29194,71 253,515

H2O 0,11214 18 298,15 9904,00 188,720 5424,01 4560,57 1712,73 68815,40 257,741 121,16 741,66 26022,59 221,648

NO 0,00366 30 298,15 9179,11 210,759 13907,75 4560,57 1712,73 56421,24 267,481 121,16 741,66 23036,73 238,814

N2 0,73622 28 298,15 8669,00 191,502 759,13 4560,57 1712,73 53111,79 244,991 121,16 741,66 21701,59 218,154

O2 0,01967 32 298,15 8682,00 205,033 9739,04 4560,57 1712,73 57011,57 262,796 121,16 741,66 22708,55 233,354

TOTAL 1,000 28,93 306,70 6,690 119,67 2021,75 8,729 797,21 7,688

Razão de equivalência 0,95

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00874 40 298,15 6201,52 116,231 11749,94 4560,57 1708,84 35543,93 152,547 121,28 740,74 15407,46 135,160

CO 0,00855 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1708,84 82652,87 252,866 121,28 740,74 28453,73 224,909

CO2 0,11734 44 298,15 9364,00 213,685 5311,64 4560,57 1708,84 83347,87 299,726 121,28 740,74 29148,73 253,453

H2O 0,11689 18 298,15 9904,00 188,720 5321,17 4560,57 1708,84 68613,89 257,623 121,28 740,74 25987,91 221,602

NO 0,00323 30 298,15 9179,11 210,759 14217,58 4560,57 1708,84 56284,79 267,401 121,28 740,74 23006,36 238,773

N2 0,73328 28 298,15 8669,00 191,502 769,05 4560,57 1708,84 52978,34 244,913 121,28 740,74 21673,89 218,116

O2 0,01222 32 298,15 8682,00 205,033 10919,08 4560,57 1708,84 56871,03 262,714 121,28 740,74 22677,50 233,312

TOTAL 1,000 28,88 307,43 6,699 156,66 2027,39 8,742 799,30 7,699

Razão de equivalência 1,00

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00868 40 298,15 6201,52 116,231 11767,02 4560,57 1705,51 35474,51 152,507 121,19 738,71 15365,16 135,103

CO 0,01463 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1705,51 82454,50 252,796 121,19 738,71 28351,44 224,823

CO2 0,11695 44 298,15 9364,00 213,685 5319,89 4560,57 1705,51 83149,50 299,610 121,19 738,71 29046,44 253,315

H2O 0,12112 18 298,15 9904,00 188,720 5233,04 4560,57 1705,51 68440,92 257,522 121,19 738,71 25910,74 221,497

NO 0,00253 30 298,15 9179,11 210,759 14823,10 4560,57 1705,51 56167,53 267,333 121,19 738,71 22938,80 238,682

N2 0,7296 28 298,15 8669,00 191,502 781,52 4560,57 1705,51 52863,69 244,846 121,19 738,71 21612,26 218,033

O2 0,00649 32 298,15 8682,00 205,033 12487,80 4560,57 1705,51 56750,24 262,643 121,19 738,71 22608,39 233,219

TOTAL 1,000 28,80 308,38 6,714 215,63 2035,34 8,761 800,71 7,713

Razão de equivalência 1,05

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00861 40 298,15 6201,52 116,231 11787,09 4560,57 1703,72 35437,38 152,485 120,81 735,64 15301,30 135,016

CO 0,0234 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1703,72 82348,40 252,758 120,81 735,64 28197,17 224,692

CO2 0,11357 44 298,15 9364,00 213,685 5392,59 4560,57 1703,72 83043,40 299,548 120,81 735,64 28892,17 253,106

H2O 0,12457 18 298,15 9904,00 188,720 5163,42 4560,57 1703,72 68348,48 257,468 120,81 735,64 25794,32 221,339

NO 0,0017 30 298,15 9179,11 210,759 15808,71 4560,57 1703,72 56104,81 267,296 120,81 735,64 22836,83 238,544

N2 0,72487 28 298,15 8669,00 191,502 797,64 4560,57 1703,72 52802,38 244,810 120,81 735,64 21519,25 217,907

O2 0,00281 32 298,15 8682,00 205,033 14562,89 4560,57 1703,72 56685,64 262,606 120,81 735,64 22504,10 233,077

TOTAL 1,000 28,68 309,57 6,736 302,00 2047,24 8,787 801,60 7,733

Razão de equivalência 1,10

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00852 40 298,15 6201,52 116,231 11813,14 4560,57 1703,03 35422,98 152,476 120,10 731,00 15204,86 134,885

CO 0,03207 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1703,03 82307,26 252,743 120,10 731,00 27964,52 224,494

CO2 0,11034 44 298,15 9364,00 213,685 5464,12 4560,57 1703,03 83002,26 299,524 120,10 731,00 28659,52 252,788

H2O 0,12927 18 298,15 9904,00 188,720 5071,61 4560,57 1703,03 68312,65 257,447 120,10 731,00 25618,66 221,100

NO 0,00023 30 298,15 9179,11 210,759 20767,41 4560,57 1703,03 56080,48 267,282 120,10 731,00 22682,92 238,334

N2 0,71927 28 298,15 8669,00 191,502 816,87 4560,57 1703,03 52778,60 244,796 120,10 731,00 21378,86 217,716

O2 0,00004 32 298,15 8682,00 205,033 25103,63 4560,57 1703,03 56660,59 262,591 120,10 731,00 22346,69 232,863

TOTAL 1,000 28,57 310,91 6,759 387,71 2062,00 8,817 801,02 7,753

Razão de equivalência 1,15

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00843 40 298,15 6201,52 116,231 11839,46 4560,57 1702,84 35419,04 152,474 119,09 724,76 15075,01 134,706

CO 0,0461 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1702,84 82295,99 252,739 119,09 724,76 27651,93 224,226

CO2 0,10094 44 298,15 9364,00 213,685 5684,85 4560,57 1702,84 82990,99 299,517 119,09 724,76 28346,93 252,359

H2O 0,12972 18 298,15 9904,00 188,720 5062,99 4560,57 1702,84 68302,84 257,441 119,09 724,76 25382,45 220,775

NO 0,0001 30 298,15 9179,11 210,759 22832,17 4560,57 1702,84 56073,82 267,278 119,09 724,76 22475,83 238,049

N2 0,71456 28 298,15 8669,00 191,502 833,15 4560,57 1702,84 52772,09 244,792 119,09 724,76 21189,98 217,456

O2 0,00001 32 298,15 8682,00 205,033 28540,21 4560,57 1702,84 56653,73 262,587 119,09 724,76 22134,93 232,572

TOTAL 1,000 28,42 312,42 6,792 529,41 2077,92 8,851 798,86 7,777

Razão de equivalência 1,20

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00833 40 298,15 6201,52 116,231 11869,05 4560,57 1702,84 35419,04 152,474 117,90 717,56 14925,32 134,499

CO 0,05925 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1702,84 82295,99 252,739 117,90 717,56 27292,50 223,914

CO2 0,09229 44 298,15 9364,00 213,685 5906,94 4560,57 1702,84 82990,99 299,517 117,90 717,56 27987,50 251,861

H2O 0,09229 18 298,15 9904,00 188,720 5906,94 4560,57 1702,84 68302,84 257,441 117,90 717,56 25110,57 220,398

NO 0,00005 30 298,15 9179,11 210,759 24550,46 4560,57 1702,84 56073,82 267,278 117,90 717,56 22237,31 237,718

N2 0,74797 28 298,15 8669,00 191,502 719,87 4560,57 1702,84 52772,09 244,792 117,90 717,56 20972,44 217,154

O2 0 32 298,15 8682,00 205,033 4560,57 1702,84 56653,73 262,587 117,90 717,56 21891,06 232,233

TOTAL 1,000 28,66 308,04 6,736 648,49 2045,05 8,750 779,16 7,691  

Apêndice 11- Gases de combustão no estado morto, após a combustão e na exaustão- GNC. 
Razão de equivalência 0,80

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,0077 40 298,15 6201,52 116,231 12065,32 4560,61 1721,07 35798,22 152,696 126,28 776,78 16157,09 136,148

CO 0,0023 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1721,07 83379,98 253,125 126,28 776,78 30278,95 226,402

CO2 0,1744 44 298,15 9364,00 213,685 4329,85 4560,61 1721,07 84074,98 300,150 126,28 776,78 30973,95 255,859

H2O 0,0899 18 298,15 9904,00 188,720 5973,31 4560,61 1721,07 69249,40 257,994 126,28 776,78 27361,58 223,412

NO 0,0035 30 298,15 9179,11 210,759 14034,41 4560,61 1721,07 56714,49 267,652 126,28 776,78 24206,50 240,355

N2 0,6885 28 298,15 8669,00 191,502 925,25 4560,61 1721,07 53398,75 245,159 126,28 776,78 22768,97 219,560

O2 0,0334 32 298,15 8682,00 205,033 8428,89 4560,61 1721,07 57313,63 262,972 126,28 776,78 23905,46 234,931

TOTAL 1,000 30,11 294,92 6,476 99,74 2000,01 8,494 817,34 7,509

Razão de equivalência 0,85

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00760 40 298,15 6201,52 116,231 12095,56 4560,61 1717,58 35725,74 152,653 126,85 778,71 16197,22 136,200

CO 0,00420 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1717,58 83172,69 253,051 126,85 778,71 30377,31 226,481

CO2 0,18119 44 298,15 9364,00 213,685 4234,60 4560,61 1717,58 83867,69 300,030 126,85 778,71 31072,31 255,986

H2O 0,09394 18 298,15 9904,00 188,720 5862,91 4560,61 1717,58 69067,98 257,889 126,85 778,71 27435,45 223,507

NO 0,00348 30 298,15 9179,11 210,759 14032,20 4560,61 1717,58 56592,00 267,581 126,85 778,71 24270,89 240,438

N2 0,68403 28 298,15 8669,00 191,502 941,40 4560,61 1717,58 53278,87 245,089 126,85 778,71 22827,75 219,635

O2 0,02536 32 298,15 8682,00 205,033 9108,89 4560,61 1717,58 57187,47 262,899 126,85 778,71 23971,36 235,016

TOTAL 1,000 30,15 294,91 6,470 117,02 2002,96 8,492 821,30 7,508

Razão de equivalência 0,90

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00751 40 298,15 6201,52 116,231 12126,93 4560,61 1714,29 35657,20 152,613 127,30 779,98 16223,60 136,234

CO 0,00718 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1714,29 82976,70 252,982 127,30 779,98 30442,01 226,532

CO2 0,18664 44 298,15 9364,00 213,685 4161,14 4560,61 1714,29 83671,70 299,916 127,30 779,98 31137,01 256,069

H2O 0,09780 18 298,15 9904,00 188,720 5763,16 4560,61 1714,29 68896,62 257,789 127,30 779,98 27484,03 223,570

NO 0,00329 30 298,15 9179,11 210,759 14168,64 4560,61 1714,29 56476,18 267,513 127,30 779,98 24313,23 240,492

N2 0,67937 28 298,15 8669,00 191,502 958,34 4560,61 1714,29 53165,54 245,023 127,30 779,98 22866,39 219,685

O2 0,01828 32 298,15 8682,00 205,033 9921,12 4560,61 1714,29 57068,16 262,829 127,30 779,98 24014,69 235,071

TOTAL 1,000 30,18 295,01 6,467 144,20 2006,83 8,492 824,83 7,510

Razão de equivalência 0,95

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00741 40 298,15 6201,52 116,231 12159,77 4560,61 1711,23 35593,68 152,576 127,62 780,51 16234,66 136,248

CO 0,01151 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1711,23 82795,09 252,917 127,62 780,51 30469,15 226,554

CO2 0,19037 44 298,15 9364,00 213,685 4112,08 4560,61 1711,23 83490,09 299,810 127,62 780,51 31164,15 256,103

H2O 0,10141 18 298,15 9904,00 188,720 5673,33 4560,61 1711,23 68737,99 257,696 127,62 780,51 27504,41 223,596

NO 0,00293 30 298,15 9179,11 210,759 14462,53 4560,61 1711,23 56368,85 267,451 127,62 780,51 24330,98 240,515

N2 0,67445 28 298,15 8669,00 191,502 976,36 4560,61 1711,23 53060,55 244,961 127,62 780,51 22882,60 219,706

O2 0,01230 32 298,15 8682,00 205,033 10903,10 4560,61 1711,23 56957,61 262,765 127,62 780,51 24032,86 235,094

TOTAL 1,000 30,19 295,27 6,468 184,07 2011,96 8,497 827,95 7,514
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Razão de equivalência 1,00

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00731 40 298,15 6201,52 116,231 12194,41 4560,61 1708,61 35539,14 152,544 127,78 780,31 16230,36 136,242

CO 0,01743 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1708,61 82639,18 252,861 127,78 780,31 30458,59 226,545

CO2 0,19211 44 298,15 9364,00 213,685 4089,53 4560,61 1708,61 83334,18 299,718 127,78 780,31 31153,59 256,090

H2O 0,10473 18 298,15 9904,00 188,720 5593,48 4560,61 1708,61 68601,94 257,616 127,78 780,31 27496,48 223,586

NO 0,00241 30 298,15 9179,11 210,759 14939,45 4560,61 1708,61 56276,70 267,397 127,78 780,31 24324,08 240,506

N2 0,66816 28 298,15 8669,00 191,502 999,59 4560,61 1708,61 52970,43 244,909 127,78 780,31 22876,30 219,698

O2 0,00758 32 298,15 8682,00 205,033 12103,00 4560,61 1708,61 56862,69 262,709 127,78 780,31 24025,79 235,085

TOTAL 1,000 30,14 295,70 6,474 239,39 2018,92 8,505 830,74 7,522

Razão de equivalência 1,05

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00724 40 298,15 6201,52 116,231 12216,70 4560,61 1706,87 35502,90 152,523 127,78 779,55 16214,60 136,222

CO 0,0169 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1706,87 82535,62 252,824 127,78 779,55 30419,93 226,515

CO2 0,20125 44 298,15 9364,00 213,685 3974,30 4560,61 1706,87 83230,62 299,658 127,78 779,55 31114,93 256,040

H2O 0,11016 18 298,15 9904,00 188,720 5468,17 4560,61 1706,87 68511,63 257,564 127,78 779,55 27467,45 223,548

NO 0,00079 30 298,15 9179,11 210,759 17708,47 4560,61 1706,87 56215,48 267,361 127,78 779,55 24298,78 240,474

N2 0,66055 28 298,15 8669,00 191,502 1027,99 4560,61 1706,87 52910,57 244,874 127,78 779,55 22853,21 219,668

O2 0,00058 32 298,15 8682,00 205,033 18474,49 4560,61 1706,87 56799,64 262,672 127,78 779,55 23999,90 235,052

TOTAL 0,997 30,14 295,49 6,462 232,34 2023,23 8,500 831,10 7,512

Razão de equivalência 1,10

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,0072 40 298,15 6201,52 116,231 12230,44 4560,61 1705,83 35481,34 152,511 127,60 777,97 16181,68 136,180

CO 0,02512 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1705,83 82474,01 252,802 127,60 777,97 30339,22 226,450

CO2 0,19184 44 298,15 9364,00 213,685 4093,01 4560,61 1705,83 83169,01 299,622 127,60 777,97 31034,22 255,937

H2O 0,10752 18 298,15 9904,00 188,720 5528,30 4560,61 1705,83 68457,92 257,532 127,60 777,97 27406,84 223,470

NO 0,00183 30 298,15 9179,11 210,759 15626,04 4560,61 1705,83 56179,06 267,340 127,60 777,97 24245,96 240,406

N2 0,66243 28 298,15 8669,00 191,502 1020,94 4560,61 1705,83 52874,97 244,853 127,60 777,97 22804,99 219,606

O2 0,0042 32 298,15 8682,00 205,033 13566,59 4560,61 1705,83 56762,12 262,650 127,60 777,97 23945,84 234,983

TOTAL 1,000 30,11 296,28 6,484 311,44 2026,58 8,517 831,45 7,530

Razão de equivalência 1,10

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,0072 40 298,15 6201,52 116,231 12230,44 4560,61 1705,83 35481,34 152,511 127,60 777,97 16181,68 136,180

CO 0,02512 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1705,83 82474,01 252,802 127,60 777,97 30339,22 226,450

CO2 0,19184 44 298,15 9364,00 213,685 4093,01 4560,61 1705,83 83169,01 299,622 127,60 777,97 31034,22 255,937

H2O 0,10752 18 298,15 9904,00 188,720 5528,30 4560,61 1705,83 68457,92 257,532 127,60 777,97 27406,84 223,470

NO 0,00183 30 298,15 9179,11 210,759 15626,04 4560,61 1705,83 56179,06 267,340 127,60 777,97 24245,96 240,406

N2 0,66243 28 298,15 8669,00 191,502 1020,94 4560,61 1705,83 52874,97 244,853 127,60 777,97 22804,99 219,606

O2 0,0042 32 298,15 8682,00 205,033 13566,59 4560,61 1705,83 56762,12 262,650 127,60 777,97 23945,84 234,983

TOTAL 1,000 30,11 296,28 6,484 311,44 2026,58 8,517 831,45 7,530

Razão de equivalência 1,15

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00708 40 298,15 6201,52 116,231 12272,10 4560,61 1705,06 35465,19 152,501 127,25 775,47 16129,83 136,113

CO 0,0345 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1705,06 82427,85 252,786 127,25 775,47 30212,18 226,349

CO2 0,18925 44 298,15 9364,00 213,685 4126,71 4560,61 1705,06 83122,85 299,595 127,25 775,47 30907,18 255,773

H2O 0,11009 18 298,15 9904,00 188,720 5469,74 4560,61 1705,06 68417,70 257,509 127,25 775,47 27311,42 223,348

NO 0,00127 30 298,15 9179,11 210,759 16531,61 4560,61 1705,06 56151,78 267,324 127,25 775,47 24162,78 240,299

N2 0,65618 28 298,15 8669,00 191,502 1044,44 4560,61 1705,06 52848,29 244,837 127,25 775,47 22729,06 219,509

O2 0,00208 32 298,15 8682,00 205,033 15308,61 4560,61 1705,06 56734,02 262,634 127,25 775,47 23860,70 234,873

TOTAL 1,000 30,04 297,10 6,499 400,30 2038,43 8,536 832,58 7,544

Razão de equivalência 1,20

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00697 40 298,15 6201,52 116,231 12310,92 4560,61 1704,42 35451,90 152,493 126,77 772,27 16063,24 136,027

CO 0,04516 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,61 1704,42 82389,90 252,772 126,77 772,27 30049,18 226,219

CO2 0,18496 44 298,15 9364,00 213,685 4183,55 4560,61 1704,42 83084,90 299,572 126,77 772,27 30744,18 255,562

H2O 0,1122 18 298,15 9904,00 188,720 5422,68 4560,61 1704,42 68384,63 257,489 126,77 772,27 27188,95 223,189

NO 0,00083 30 298,15 9179,11 210,759 17586,03 4560,61 1704,42 56129,34 267,310 126,77 772,27 24055,98 240,161

N2 0,64851 28 298,15 8669,00 191,502 1073,59 4560,61 1704,42 52826,36 244,824 126,77 772,27 22631,58 219,383

O2 0,00095 32 298,15 8682,00 205,033 17251,28 4560,61 1704,42 56710,91 262,620 126,77 772,27 23751,40 234,732

TOTAL 1,000 29,91 298,04 6,518 502,86 2051,39 8,558 833,21 7,560  

Apêndice 12- Gases de combustão no estado morto, após a combustão e na exaustão- bio-

óleo/óleo diesel. 

Razão de equivalência 0,80

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00771 40 298,15 6201,52 116,231 12060,78 4560,57 1727,98 35941,98 152,779 692,03 112,05 2330,67 95,875

CO 0,03953 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1727,98 83791,33 253,270 692,03 112,05 2843,12 169,571

CO2 0,07503 44 298,15 9364,00 213,685 6420,21 4560,57 1727,98 84486,33 300,389 692,03 112,05 3538,12 184,072

H2O 0,07906 18 298,15 9904,00 188,720 6290,51 4560,57 1727,98 69610,02 258,203 692,03 112,05 3429,66 154,715

NO 0,01466 30 298,15 9179,11 210,759 10467,78 4560,57 1727,98 56957,50 267,793 692,03 112,05 6515,45 199,975

N2 0,73844 28 298,15 8669,00 191,502 751,66 4560,57 1727,98 53636,71 245,297 692,03 112,05 3445,67 164,095

O2 0,04560 32 298,15 8682,00 205,033 7654,69 4560,57 1727,98 57563,95 263,117 692,03 112,05 6575,15 197,823

TOTAL 1,0000 28,71 306,74 6,739 465,80 2037,24 8,748 125,60 5,802

Razão de equivalência 0,85

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00762 40 298,15 6201,52 116,231 12089,89 4560,57 1725,71 35894,86 152,752 684,00 110,90 2306,65 95,660

CO 0,04840 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1725,71 83656,47 253,222 684,00 110,90 2815,45 169,279

CO2 0,07189 44 298,15 9364,00 213,685 6526,18 4560,57 1725,71 84351,47 300,311 684,00 110,90 3510,45 183,824

H2O 0,08053 18 298,15 9904,00 188,720 6244,84 4560,57 1725,71 69491,70 258,135 684,00 110,90 3389,77 154,357

NO 0,01462 30 298,15 9179,11 210,759 10474,56 4560,57 1725,71 56877,83 267,747 684,00 110,90 6537,22 200,170

N2 0,73597 28 298,15 8669,00 191,502 759,97 4560,57 1725,71 53558,68 245,251 684,00 110,90 3413,71 163,809

O2 0,04055 32 298,15 8682,00 205,033 7945,65 4560,57 1725,71 57481,89 263,070 684,00 110,90 6608,05 198,119

TOTAL 1,000 28,62 307,66 6,756 554,52 2046,50 8,767 124,23 5,804

Razão de equivalência 0,90

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00753 40 298,15 6201,52 116,231 12119,34 4560,57 1723,75 35853,99 152,728 675,79 109,69 2281,57 95,432

CO 0,05736 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1723,75 83539,53 253,181 675,79 109,69 2786,69 168,971

CO2 0,06849 44 298,15 9364,00 213,685 6646,29 4560,57 1723,75 84234,53 300,243 675,79 109,69 3481,69 183,563

H2O 0,08165 18 298,15 9904,00 188,720 6210,60 4560,57 1723,75 69389,18 258,075 675,79 109,69 3348,10 153,980

NO 0,01447 30 298,15 9179,11 210,759 10500,12 4560,57 1723,75 56808,75 267,707 675,79 109,69 6561,32 200,389

N2 0,73481 28 298,15 8669,00 191,502 763,88 4560,57 1723,75 53491,04 245,212 675,79 109,69 3380,34 163,506

O2 0,03609 32 298,15 8682,00 205,033 8234,50 4560,57 1723,75 57410,73 263,029 675,79 109,69 6644,06 198,445

TOTAL 1,000 28,55 308,54 6,774 643,77 2055,61 8,785 122,84 5,805

Razão de equivalência 0,95

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00745 40 298,15 6201,52 116,231 12145,82 4560,57 1722,05 35818,66 152,707 667,45 108,44 2255,63 95,195

CO 0,06627 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1722,05 83438,47 253,145 667,45 108,44 2757,12 168,648

CO2 0,06497 44 298,15 9364,00 213,685 6777,08 4560,57 1722,05 84133,47 300,184 667,45 108,44 3452,12 183,292

H2O 0,08246 18 298,15 9904,00 188,720 6186,13 4560,57 1722,05 69300,63 258,024 667,45 108,44 3305,02 153,585

NO 0,01421 30 298,15 9179,11 210,759 10545,07 4560,57 1722,05 56749,04 267,672 667,45 108,44 6587,75 200,631

N2 0,73268 28 298,15 8669,00 191,502 771,07 4560,57 1722,05 53432,58 245,178 667,45 108,44 3345,84 163,190

O2 0,03214 32 298,15 8682,00 205,033 8521,84 4560,57 1722,05 57349,22 262,993 667,45 108,44 6683,11 198,803

TOTAL 1,000 28,47 309,38 6,790 733,60 2064,74 8,803 121,41 5,806

Razão de equivalência 1,00

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00735 40 298,15 6201,52 116,231 12179,32 4560,57 1720,60 35788,56 152,690 659,01 107,16 2228,98 94,947

CO 0,07504 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1720,60 83352,35 253,115 659,01 107,16 2726,91 168,314

CO2 0,06142 44 298,15 9364,00 213,685 6916,38 4560,57 1720,60 84047,35 300,134 659,01 107,16 3421,91 183,012

H2O 0,08295 18 298,15 9904,00 188,720 6171,44 4560,57 1720,60 69225,21 257,980 659,01 107,16 3260,77 153,174

NO 0,01389 30 298,15 9179,11 210,759 10601,53 4560,57 1720,60 56698,16 267,643 659,01 107,16 6616,57 200,899

N2 0,73061 28 298,15 8669,00 191,502 778,09 4560,57 1720,60 53382,77 245,149 659,01 107,16 3310,41 162,861

O2 0,02863 32 298,15 8682,00 205,033 8808,53 4560,57 1720,60 57296,81 262,963 659,01 107,16 6725,23 199,194

TOTAL 1,000 28,38 310,16 6,806 822,48 2073,67 8,820 119,97 5,805
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Razão de equivalência 1,05

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00724 40 298,15 6201,52 116,231 12216,70 4560,57 1719,38 35763,19 152,675 650,54 105,86 2201,89 94,693

CO 0,08361 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1719,38 83279,79 253,089 650,54 105,86 2696,38 167,969

CO2 0,05792 44 298,15 9364,00 213,685 7061,83 4560,57 1719,38 83974,79 300,092 650,54 105,86 3391,38 182,725

H2O 0,08315 18 298,15 9904,00 188,720 6165,47 4560,57 1719,38 69161,69 257,943 650,54 105,86 3215,79 152,752

NO 0,01351 30 298,15 9179,11 210,759 10670,30 4560,57 1719,38 56655,29 267,618 650,54 105,86 6647,67 201,191

N2 0,72863 28 298,15 8669,00 191,502 784,82 4560,57 1719,38 53340,81 245,125 650,54 105,86 3274,39 162,523

O2 0,02551 32 298,15 8682,00 205,033 9094,56 4560,57 1719,38 57252,65 262,937 650,54 105,86 6770,20 199,616

TOTAL 1,000 28,30 310,88 6,821 909,73 2082,33 8,835 118,50 5,804

Razão de equivalência 1,10

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00711 40 298,15 6201,52 116,231 12261,62 4560,57 1718,39 35742,61 152,663 642,06 104,54 2174,44 94,432

CO 0,09194 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1718,39 83220,92 253,068 642,06 104,54 2665,63 167,616

CO2 0,05451 44 298,15 9364,00 213,685 7212,25 4560,57 1718,39 83915,92 300,058 642,06 104,54 3360,63 182,433

H2O 0,08307 18 298,15 9904,00 188,720 6167,86 4560,57 1718,39 69110,17 257,913 642,06 104,54 3170,21 152,318

NO 0,0131 30 298,15 9179,11 210,759 10746,69 4560,57 1718,39 56620,50 267,597 642,06 104,54 6681,09 201,508

N2 0,72775 28 298,15 8669,00 191,502 787,81 4560,57 1718,39 53306,76 245,105 642,06 104,54 3237,89 162,176

O2 0,02273 32 298,15 8682,00 205,033 9380,60 4560,57 1718,39 57216,82 262,916 642,06 104,54 6818,06 200,071

TOTAL 1,000 28,25 311,53 6,835 993,85 2090,53 8,849 117,03 5,801

Razão de equivalência 1,15

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00699 40 298,15 6201,52 116,231 12303,81 4560,57 1717,62 35726,48 152,654 633,60 103,21 2146,75 94,166

CO 0,10001 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1717,62 83174,78 253,052 633,60 103,21 2634,81 167,255

CO2 0,05123 44 298,15 9364,00 213,685 7366,09 4560,57 1717,62 83869,78 300,031 633,60 103,21 3329,81 182,136

H2O 0,08273 18 298,15 9904,00 188,720 6178,02 4560,57 1717,62 69069,81 257,890 633,60 103,21 3124,23 151,876

NO 0,01266 30 298,15 9179,11 210,759 10831,39 4560,57 1717,62 56593,24 267,582 633,60 103,21 6716,82 201,852

N2 0,72598 28 298,15 8669,00 191,502 793,85 4560,57 1717,62 53280,08 245,090 633,60 103,21 3201,10 161,822

O2 0,02025 32 298,15 8682,00 205,033 9667,00 4560,57 1717,62 57188,74 262,900 633,60 103,21 6868,77 200,559

TOTAL 1,000 28,18 312,12 6,848 1076,56 2098,55 8,862 115,54 5,798

Razão de equivalência 1,20

Componente Yi M.W. [kg/kmol] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] exch [kJ/kmol] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK] P [kPa] T [K] h [kJ/kg] s [kJ/kgK]

Ar 0,00686 40 298,15 6201,52 116,231 12350,35 4560,57 1717,05 35714,74 152,647 625,15 101,87 2118,82 93,893

CO 0,10778 28 298,15 8669,00 197,543 284491,33 4560,57 1717,05 83141,22 253,040 625,15 101,87 2603,91 166,887

CO2 0,0481 44 298,15 9364,00 213,685 7522,37 4560,57 1717,05 83836,22 300,011 625,15 101,87 3298,91 181,835

H2O 0,08215 18 298,15 9904,00 188,720 6195,47 4560,57 1717,05 69040,45 257,872 625,15 101,87 3077,86 151,424

NO 0,0122 30 298,15 9179,11 210,759 10923,14 4560,57 1717,05 56573,41 267,570 625,15 101,87 6755,00 202,225

N2 0,72532 28 298,15 8669,00 191,502 796,10 4560,57 1717,05 53260,67 245,078 625,15 101,87 3163,98 161,460

O2 0,01804 32 298,15 8682,00 205,033 9953,48 4560,57 1717,05 57168,31 262,888 625,15 101,87 6922,49 201,083

TOTAL 1,000 28,14 312,63 6,860 1155,25 2106,03 8,874 114,04 5,793  

Apêndice 13- Variação da exergia durante o processo de combustão-Jet-A. 
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Apêndice 14- Variação da exergia durante o processo de combustão-GNC. 
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Apêndice 15- Variação da exergia durante o processo de combustão-bio-óleo/óleo diesel. 
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Apêndice 16- Leituras realizadas durante o ensaio com motor Branco. 

Combustível Tensão (V) Corrente (A) Volume (ml) tempo (s)

Massa 

específica 

(kg/m³)

Número de 

lampadas 

(200W)

Temperatura 

do ar de 

admissão (°C)

Temperatura 

dos gases de 

exaustão 

(°C)

Pressão do ar 

de admissão 

(kPa)

Consumo de 

ar de 

admissão 

(kg/s)

Diâmetro do 

conduto de 

admissão de ar 

(mm)

170 18,13 8,00 21,33 15,4 27,10 167,00 91,30 0,00108 18,50

168 18,03 8,00 21,00 15,1 27,40 156,00 91,40 0,00100 18,50

165 18,06 8,00 20,95 14,9 28,00 62,00 91,40 0,00102 18,50

152 16,50 8,00 23,55 12,5 34,80 195,00 91,40 0,00096 18,50

152 16,52 8,00 23,25 12,6 35,00 168,00 91,40 0,00098 18,50

152 16,68 8,00 23,73 12,7 34,80 168,00 91,40 0,00096 18,50

S10-5* 150 16,60 8,00 23,40 819,85 12,5 37,00 208,00 91,30 0,00092 18,50

S10

S10-5

800,00

819,85

 

ANEXOS 

Anexo 1- Análise imediata e exergia química de bio-óleo de biomassas diversas. Fonte: 

(Bilgen et al, 2016). 
 

 

 



183 

 

Anexo 2- Aparato usado por Sayin (2006) para análise energética e exergética. 

 

 

Anexo 3- Aumento no trabalho indicado em função do aumento do diâmetro do injetor, para 

os diâmetros de 0,12mm, 0,14mm, 0,16mm e 0,18mm respectivamente. 

Análise energética Análise exergética
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Anexo 4- Website Glenn Research Center- Chemical Equilibrium with Applications. 

 

Anexo 5- Registro fotográfico de algumas peças antes e depois do ensaio experimental. 

 


