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RESUMO 

 

Este trabalho avaliou os efeitos do momento de injeção de combustível sobre o consumo de 

combustível e emissões de poluentes de um motor de ignição por compressão adaptado para 

operar com injeção direta de etanol e óleo diesel, em sistemas separados, e equipado com 

sistema de recirculação de gases de exaustão (EGR). Os experimentos foram realizados em um 

motor Diesel gerador de potência nominal de 49 kW, com carga variando entre 5 kW e 37,5 

kW, tempos de injeção de etanol entre 150ºCA antes do ponto morto superior (APMS) e 0ºCA 

APMS, percentuais de substituição de óleo diesel B8 comercial (8% de biodiesel) por etanol 

entre 20% e 75%, e uso de 10% de razão de EGR. As emissões e desempenho do motor 

apresentaram comportamentos distintos dependendo da carga, concentração e modo de injeção 

de etanol. Os ensaios com injeção de etanol a 150ºCA APMS possibilitaram substituições de 

até 60% do óleo diesel. Acima dessa proporção ocorreram altos índices de emissões de 

hidrocarbonetos não-queimados (THC) e falhas na combustão. Em geral, houve manutenção ou 

aumento da eficiência de conversão de combustível do motor com utilização de etanol em 

cargas altas e redução em cargas baixas. Ao se injetar o etanol a 40ºCA APMS, com 60% de 

substituição, menores aumentos nos índices de emissões de THC e monóxido de carbono (CO) 

foram alcançados, em comparação com injeção a 150ºCA APMS. Dentre os modos de operação 

com 60% de etanol, a combinação de EGR e injeção direta a 40ºCA possibilitou os menores 

índices de emissões de THC e a redução das emissões de óxidos de nitrogênio (NOX) em até 

71%, sem prejuízo nas emissões de dióxido de carbono (CO2). Um estudo numérico sobre os 

efeitos do uso do EGR na formação de NOX foi realizado e mostrou que a redução desse 

componente é obtida através da redução da disponibilidade de oxigênio e redução da 

temperatura de combustão. Um limite de substituição de 75% foi encontrado com injeção de 

etanol a 40°CA APMS, com redução de até 88% nas emissões de NOX, mas com prejuízo na 

eficiência de conversão de combustível e emissões de CO e THC do motor. Conclui-se que a 

injeção direta de etanol permite maiores percentuais de substituição, em comparação com as 

técnicas de uso de misturas e injeção indireta de etanol, e que o momento de injeção de etanol 

e de óleo diesel e o uso de EGR devem ser otimizados para cada carga de operação e percentual 

de substituição, com o objetivo de alcançar maiores reduções no consumo de óleo diesel e 

redução e controle das emissões de poluentes. 

 

Palavras-chave: Motor diesel. Etanol. Injeção direta. Consumo de combustível. Emissões. 

 



ABSTRACT 

 

This work evaluated the effects of fuel injection timing on fuel consumption and pollutant 

emissions from a compression ignition engine adapted to operate with direct injection of ethanol 

and direct injection of diesel oil, in separate systems, and equipped with an exhaust gas 

recirculation system (EGR). The experiments were carried out in a Diesel power generator with 

nominal power of 49 kW, with varying loads from 5 kW to 37.5 kW, ethanol injection timing 

between 150°CA before the top dead center (BTDC) and 0°CA BTDC, B8 diesel fuel (8% of 

biodiesel) replacement ratio by ethanol between 20% and 75%, and 10% of EGR ratio. 

Emissions and engine performance showed different behavior according to load, ethanol 

concentration and injection mode. The tests with ethanol injection at 150°CA BTDC allowed 

for replacement of up to 60% of diesel fuel. Above this proportion, high emissions of unburned 

hydrocarbons (THC) and combustion failures occurred. In general, there were no changes or 

increase of engine fuel conversion efficiency with ethanol use at high loads and reduction at 

low loads. When ethanol was injected at 40°CA BTDC, with 60% of replacement ratio, lower 

increases on THC and carbon monoxide (CO) emissions were achieved, compared to ethanol 

injection at 150°CA BTDC. Among the modes of operation with 60% of ethanol injection, the 

combination of EGR with direct injection at 40°CA BTDC allowed for the lowest THC 

emissions and reduction of up to 71% of oxides of nitrogen (NOX) emissions be achieved, with 

no changes in carbon dioxide (CO2) emissions. A numerical study on the effects of EGR use 

on NOX formation was performed and showed that the reduction of this component is obtained 

by reducing the availability of oxygen and combustion temperature. A limit of 75% of 

replacement ratio was found injecting ethanol at 40°CA BTDC, with a reduction of up to 88% 

in NOx emissions, but penalizing the engine fuel conversion efficiency and CO and THC 

emissions. It is concluded that direct injection of ethanol allows higher mass of ethanol 

injection, compared to the techniques of diesel oil-ethanol blends and ethanol fumigation, and 

that the injection timing of ethanol and diesel oil and the EGR use should be optimized for each 

operation load and replacement ratio, to achieve higher reductions in diesel oil consumption 

and reduce pollutant emission levels. 

 

Keywords: Diesel engine. Ethanol. Direct injection. Fuel consumption. Emissions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo global de energia tende a aumentar em até 56% até o ano 2040 e as emissões 

de dióxido de carbono (CO2) em até 50% até o ano 2050, em comparação com dados de 2010. 

Em resposta a esses aumentos e às legislações cada vez mais restritivas, observa-se grande 

esforço nos estudos para melhoria dos combustíveis existentes e no desenvolvimento de novos 

combustíveis e novas gerações de motores de combustão interna (KHALIFE et al., 2017). 

Os motores Diesel são amplamente utilizados no transporte, em manufaturas, geração 

de energia elétrica, na construção e na agricultura. Os gases de exaustão de motores Diesel 

contribuem para a poluição do ar, incluindo, por exemplo, material particulado (MP) e óxidos 

de nitrogênio (NOX). Estudos já mostraram que a formação destes poluentes pode ser reduzida 

com a inclusão de combustíveis oxigenados na matriz de combustíveis fósseis. Estados Unidos 

e Brasil já utilizam o etanol como incentivo ao uso de combustíveis renováveis. A relação entre 

a energia renovável produzida e a energia fóssil utilizada na produção do etanol da cana de 

açúcar é de 8,9. Esta é a relação mais alta entre os combustíveis de biomassa no mundo 

(PAGLIUSO; MARTINS, 2010).  

A indústria da cana-de-açúcar no Brasil passou por uma aceleração de crescimento a 

partir do ano 2000. Esse crescimento levou a um aumento no número de usinas e nas 

exportações, além do número de estudos sobre o tema. A larga produção de etanol no Brasil 

tem efeitos socioeconômicos positivos em diversas regiões, levando desenvolvimento a 

diversos municípios (MORAES, 2016). O Brasil tem o menor custo de produção de etanol e o 

maior rendimento em litros por hectare do mundo, além de apresentar uma tendência de 

crescimento da produção, com investimentos significativos na área, e do consumo doméstico 

(DIAS, 2015; FRANCO et al., 2015).  

Para atender às regulamentações de emissões, cada vez mais rigorosas, tem-se notado 

um grande esforço para reduzir as emissões de gases poluentes de motores de combustão interna 

através da modernização dos componentes mecânicos, sistemas eletrônicos de controle de 

injeção de combustível, sistemas de controle de emissões e utilização de combustíveis 

alternativos. A definição de qual(is) sistema(s) utilizar deve levar em consideração a produção, 

manutenção e viabilidade econômica. 
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1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar os efeitos da aplicação de sistemas separados 

de injeção direta de etanol hidratado e injeção direta de óleo diesel comercial S10, contendo 

8% de biodiesel (B8), em um grupo motor-gerador Diesel sobre o desempenho e emissões de 

poluentes. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

a) Adaptar um sistema completo de injeção direta de etanol na câmara de combustão 

de um motor Diesel envolvendo as linhas de fornecimento de combustível, 

bombas de etanol, eletro injetores e controle da injeção; 

b) Adaptar um sistema de recirculação de gases da exaustão (EGR) resfriado com 

um controle da razão de gases recirculados; 

c) Analisar o desempenho e os níveis de emissões de poluentes de um motor Diesel 

utilizando sistemas individuais de injeção direta de etanol e de óleo diesel em 

diferentes percentuais de utilização de etanol; 

d) Analisar os efeitos da alteração dos tempos de injeção de etanol no desempenho e 

nas emissões de poluentes do motor; 

e) Determinar uma estratégia de controle de injeção direta otimizada para melhor 

aproveitamento da utilização do etanol como combustível em um motor Diesel; 

f) Determinar o maior percentual de substituição do óleo diesel por etanol possível 

sem a utilização de aditivos e velas de ignição; 

g) Combinar as técnicas de injeção direta de etanol e óleo diesel e a recirculação dos 

gases de exaustão (EGR) buscando a máxima diminuição da emissão de óxidos 

de nitrogênio (NOX) sem perdas de desempenho do motor. 

h) Avaliar numericamente os mecanismos de formação de NOX no motor operando 

com EGR. 

 

1.2 Justificativa 

 

A convergência de preocupações ambientais, econômicas e de segurança energética leva 

a leis que incentivam o desenvolvimento e uso de biocombustíveis. Os Estados Unidos da 

América (EUA), por meio do Ato de Segurança e Independência Energética de 2007 (Energy 

Independence and Security Act of 2007) (U.S. CONGRESS, 2007) exigiram que 15 bilhões de 

galões de biocombustíveis convencionais sejam produzidos anualmente até 2022, o que 
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representa aproximadamente 10% de todo combustível vendido nos EUA (HOWARD et al., 

2015).  

O Parlamento Europeu aprovou a Diretiva 2009/28/EC relativa à promoção da utilização 

de energia proveniente de fontes renováveis, que requer, dos estados da União Europeia, que, 

do combustível total utilizado no setor de transportes, 10% seja de fontes renováveis 

(EUROPEAN PARLIAMENT, 2009). Essa diretiva tem como objetivo reduzir a dependência 

da importação de petróleo e apoiar a agricultura local. A Comissão Europeia (2015) elaborou 

um relatório sobre o progresso do uso da energia renovável pela União Europeia, mostrando 

que a Directiva 2009/28/EC está sendo fundamental para o aumento dos investimentos em 

tecnologias renováveis e das políticas de uso de combustíveis renováveis. A Comissão Europeia 

(2015) mostrou, ainda, o aumento no uso de combustíveis renováveis nos últimos anos e que é 

possível substituir 10% do combustível utilizado no setor de transportes por esses combustíveis 

até 2020, como o etanol. 

No Brasil, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), criado pela 

lei federal Nº 11.097 de 13.01.2005, foi responsável pela introdução oficial do biodiesel na 

matriz energética brasileira, sendo, atualmente, mandatória a adição de biodiesel puro (B100) 

no óleo diesel em concentração volumétrica de 8%. Devido à ausência de leis nacionais que 

limitem as emissões de gases poluentes de grupos motor-geradores e ao aumento do número de 

geradores utilizados na cidade, o governo municipal de São Paulo estabeleceu, em 2011, que 

esses equipamentos devem ser alimentados por combustíveis renováveis ou equipados com 

sistemas de pós-tratamento de gases de exaustão, visando a redução das emissões de poluentes 

na cidade (SÃO PAULO, 2007).  

O etanol é um combustível alternativo atrativo por ser de fonte renovável, possui alto 

calor latente de vaporização, é um combustível oxigenado, livre de enxofre e tem alta 

velocidade de queima, tendo alto potencial de redução de emissões de NOX e material 

particulado em motores com ignição por compressão (ZHANG; CHEUNG; YAO, 2013; 

TUTAK et al., 2015). Motores com ignição por compressão podem ser configurados para 

operação bicombustível, onde o combustível piloto de autoignição é o óleo diesel. Pesquisas 

para melhoria do processo de combustão nesses motores são determinantes para indicar os 

meios para atingir maior eficiência e redução dos níveis de emissões, principalmente NOX, seja 

por modificações construtivas, controle da formação da mistura ou modificação dos 

combustíveis (PEDROZO et al., 2016). O uso de motores no modo bicombustível representa 

uma estratégia avançada de controle de combustão, tanto para motores de ignição por centelha, 

quanto para motores de ignição por compressão. Essa estratégia possibilita a flexibilidade de se 
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alterar a razão entre os dois combustíveis em busca do melhor desempenho do motor (HUANG; 

HONG, 2016). 

A viabilização do uso de etanol hidratado em motores de ignição por compressão possui 

a vantagem em relação ao uso de etanol anidro (com máximo de 1% v/v de água) com relação 

ao processo de produção. Aproximadamente 40% da energia consumida no processo de 

produção do etanol anidro, destilação e desidratação, é utilizada para desidratar a mistura com 

14%, em base mássica (wt%), de etanol para o etanol puro. Essa energia aumenta 

exponencialmente a partir do etanol com pureza de 92 wt% (HOWARD et al., 2015).  

Nos últimos anos diversos trabalhos foram publicados mostrando o uso de etanol e 

biodiesel em motores de ignição por compressão (ALVISO et al., 2017). Na literatura existem 

diversos estudos mostrando os efeitos da substituição do óleo diesel por etanol, envolvendo 

diferentes técnicas. Mistura de combustíveis, atomização de etanol no coletor de admissão, 

injeção direta de etanol e óleo diesel na câmara de combustão e instalação de aparato para 

ignição por centelha, estão entres esses métodos. O uso de misturas dos combustíveis no tanque 

é a técnica mais simples, mas é limitada pela solubilidade do etanol no óleo diesel, restringindo 

as misturas em até 25% de substituição, sem uso de aditivos. A injeção de etanol no coletor de 

admissão permite maiores percentuais de substituição, acima de 50%, e requer todo aparato de 

controle da injeção de etanol. Já a técnica de injeção direta de álcool e óleo diesel na câmara de 

combustão, em sistemas de injeção separados, possibilita a substituição de até 90% do óleo 

diesel (SURAWSKI et al., 2012, BORETTI, 2012; SAHIN et al., 2015). 

A utilização de injeção direta possibilita a vaporização do combustível atomizado, que 

pode reduzir substancialmente a temperatura da mistura no interior do cilindro. Com uma 

vaporização adequada, o combustível pode retirar calor somente do ar admitido. Esse 

resfriamento possibilita a redução da ocorrência de detonação durante a compressão e o uso de 

maiores razões de compressão (ZHAO, 2010; JUNG et al., 2017). Além disso, estudos 

mostraram que o uso da técnica de injeção de etanol no coletor de admissão e óleo diesel 

diretamente na câmara de combustão aumentam os níveis de emissões de CO e hidrocarbonetos 

totais não queimados (THC) do motor (OLIVEIRA et al., 2017). Nessa técnica, o acúmulo de 

combustível nas fendas na câmara de combustão são as fontes primárias de emissões de THC e 

o CO é formado próximo das paredes, devido à sensibilidade à temperatura da parede 

(REITZ;DURAISAMY, 2015). O uso da injeção direta dos combustíveis pode reduzir a 

formação desses componentes através desses mecanismos.  

O uso da injeção direta desvincula o momento da injeção com a atuação das válvulas, o 

que possibilita várias estratégias de injeção, como a combustão estratificada (JUNG et al., 



45 

 

2017). As vantagens do uso do etanol em motores Diesel podem ser mais bem aproveitadas 

com a utilização desse sistema e, juntamente com um sistema de recirculação dos gases de 

exaustão (EGR), têm potencial para redução significativa nos níveis de emissão de NOX, sem 

grandes perdas na eficiência térmica do motor, e maior controle da ocorrência de detonação 

(DIVEKAR, 2016). 

Apesar do grande potencial de substituição do óleo diesel, existem poucos trabalhos 

disponíveis que exploraram a técnica de injeção direta de etanol e óleo diesel em sistemas 

separados, e apresentem um mapeamento do desempenho do motor em diferentes condições de 

operação. Este trabalho se difere dos demais por explorar o uso de um sistema de injeção direta 

de etanol hidratado para um grupo motor-gerador diesel operando no modo bicombustível em 

conjunto com a recirculação dos gases de exaustão, de modo a controlar os níveis de aumento 

pressão na câmara de combustão e reduzir as emissões de NOX. Através de um estudo 

experimental, buscou-se determinar os parâmetros de injeção de etanol e de óleo diesel e a taxa 

de recirculação dos gases de exaustão mais adequados para redução das emissões de NOX e 

compreender os efeitos desses parâmetros na operação do motor. 

 

1.3 Escopo da tese 

 

O Capítulo 2 desta tese apresenta uma revisão bibliográfica de trabalhos de diversos 

autores relacionados à utilização de etanol e da técnica de recirculação dos gases da exaustão 

em motores Diesel. O Capítulo 3 apresenta uma conceituação teórica dos assuntos que são 

abordados nesta tese, envolvendo, principalmente, conceitos vinculados a motores de 

combustão interna. O Capítulo 4 apresenta a metodologia empregada nesta pesquisa, 

envolvendo o aparato experimental e os procedimentos que foram utilizados. No Capítulo 5, os 

resultados experimentais são apresentados e discutidos. O Capítulo 6 apresenta as conclusões 

obtidas com estudo e sugestões para trabalhos futuros.  

O Apêndice A apresenta detalhes do projeto do ramo de distribuição de etanol para 

adaptação no motor Diesel. O Apêndice B apresenta o procedimento adotado para cálculo das 

incertezas experimentais. O Apêndice C apresenta os valores experimentais médios e as 

incertezas combinadas obtidas neste estudo. O Apêndice D apresenta um estudo numérico do 

processo de combustão do motor no modo padrão e com EGR, visando melhor compreender a 

formação das emissões de NO. O estudo numérico foi realizado na Birmingham City University, 

no Reino Unido, através do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE). O Anexo 
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A apresenta os relatórios técnicos da análise de propriedades de amostras dos combustíveis 

utilizados durante os experimentos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Com o aumento da restrição dos níveis de emissões dos veículos automotores, pelos 

órgãos regulamentadores, foram desenvolvidas diversas tecnologias para redução das emissões 

de NOX e MP. Essas tecnologias podem ser divididas em duas categorias: tecnologias de pré-

combustão e tecnologias de pós-combustão (PALASH et al., 2013). A Figura 1 mostra as 

principais tecnologias empregadas para redução das emissões de NOX.   

 

Figura 1 – Tecnologias de redução das emissões de NOX 

 
Fonte: Adaptado de PALASH et al. (2013) 

 

Sistemas de pós-tratamento dos gases de exaustão já são empregados por diversas 

montadoras. Dentre essas tecnologias, estão o filtro de particulados (DPF – Diesel Particulate 

Filter), que coleta o material particulado dos gases da exaustão e remove a fuligem acumulada 

por um processo de regeneração, redução catalítica seletiva (SCR – Selective Catalytic 

Reduction), que converte o NOX em nitrogênio e água, com adição de amônia, e o adsorvente 

de NOX (LNT – Lean NOX trap), que adsorve o NOX em condições de mistura pobre e converte 

em condições de mistura rica (SHIN et al., 2011; ASAD et al., 2015). Porém, esses sistemas 

resultam em aumento do consumo específico do motor ou consomem um agente secundário, e 

podem se deteriorar com o tempo de operação (KOKJOHN et al., 2011a; SHIN et al., 2011). A 

revisão bibliográfica a seguir apresenta trabalhos com foco na redução da formação do NOX 
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por meio de tecnologias de pré-combustão, com utilização de etanol em motores de ignição por 

compressão. 

 

2.1 Uso de etanol em motores de ignição por compressão 

 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos buscando a substituição total ou parcial do 

óleo diesel por álcoois em motores de ignição por compressão, especialmente por etanol. 

Motores de ignição por compressão podem operar no modo bicombustível através do uso do 

óleo diesel como combustível piloto de autoignição. O uso de motores nesse modo foi 

primeiramente desenvolvido para se utilizar gás natural em substituição ao óleo diesel, modo 

em que se consegue diminuição de emissão de fuligem e de NOX (PADALA et al., 2013). 

O etanol é considerado um substituto potencial do óleo diesel, sendo as vantagens mais 

destacadas: é um combustível renovável, é oxigenado, possui alto calor latente de vaporização, 

é livre de enxofre e possui alta velocidade de queima (ZHU et al., 2010; BRITTO JR.; 

MARTINS, 2014).  A adição do etanol no óleo diesel pode aumentar o oxigênio na mistura e 

aumentar o calor de evaporação, tendo potencial de reduzir emissões de NOX e material 

particulado (ZHU et al., 2010).  

 As desvantagens do uso de etanol em motores Diesel envolvem a redução das 

propriedades lubrificantes e da capacidade de ignição do combustível, devido ao baixo número 

de cetano. Há ainda a necessidade de se injetar mais etanol quando comparado, em massa e 

volume, com o óleo diesel, devido ao menor poder calorífico inferior (PCI) desse combustível 

(TSANG et al., 2010; HULWAN; JOSHI., 2011; CHAUHAN et al., 2011). Além disso, 

motores alimentados com etanol podem emitir aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, que 

também são poluentes da atmosfera (AMARAL et al., 2016) 

Na literatura existem diversos estudos mostrando os efeitos da substituição do óleo 

diesel por etanol, envolvendo diferentes técnicas. Mistura de combustíveis, injeção de etanol 

no coletor de admissão, injeção direta de etanol e óleo diesel na câmara de combustão e 

instalação de aparato para ignição por centelha estão entres esses métodos. As seções a seguir 

apresentam trabalhos com o uso das diferentes técnicas de substituição do óleo diesel por etanol 

em motores de ignição por compressão. 
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2.1.1 Testes de motores operando com misturas de óleo diesel e etanol 

 

Diversos estudos mostram os efeitos do uso de mistura de óleo diesel e etanol em 

motores de ignição por compressão. É a técnica mais simples de ser aplicada, mas é limitada 

pela solubilidade do etanol no óleo diesel. A principal dificuldade encontrada é a baixa 

miscibilidade e o baixo número de cetano (PARK; YOUN, LEE, 2011; HULWAN e JOSHI, 

2011). As misturas de etanol e óleo diesel apresentam separação de fases em larga faixa de 

temperatura e de concentração de água, devido às diferenças de estruturas e características 

químicas (LIU; HU; JIN, 2016). Os estudos sobre misturas de etanol e óleo diesel focam na 

determinação das propriedades das misturas, no uso de aditivos e na análise de desempenho e 

emissões de poluentes de motores Diesel. Os resultados de desempenho e emissões 

apresentados pelos autores são distintos em diversos parâmetros. Na seção 2.5 é mostrado um 

resumo do estado da arte com comparações entre os efeitos do uso de misturas de óleo diesel e 

etanol relatados na literatura. 

Yilmaz et al. (2014) realizaram estudos em um motor Diesel utilizando misturas de óleo 

diesel, biodiesel e etanol, variando-se a concentração de etanol em base volumétrica em 3%, 

5%, 15% e 25% e com concentrações iguais de óleo diesel e biodiesel. Os autores relataram 

redução nas emissões de óxido nítrico (NO) para todas as cargas à medida que se aumentou a 

concentração de etanol na mistura. As emissões de THC apresentaram comportamentos 

distintos com relação à carga de operação do motor e concentração de etanol, porém, com 

grande aumento nas emissões com uso de 25% de etanol em cargas baixas e redução em cargas 

altas. No trabalho de Armas, García-Contreras e Ramos (2014) foi utilizada uma mistura de 

90% de óleo diesel e 10% de etanol em um motor Diesel turbo alimentado. Os autores relataram 

pouca influência nas emissões de THC, pequeno aumento da emissão de NOX, redução das 

emissões de CO e redução significativa da fuligem emitida e das emissões de MP com a 

utilização do etanol, em relação ao uso de óleo diesel puro. 

 Taghizadeh-Alisaraei e Rezaei-Asl (2016) analisaram os efeitos do uso de misturas de 

óleo diesel e etanol anidro nos níveis de vibrações e no desempenho de um motor Diesel de seis 

cilindros e potência nominal de 82 kW. Os ensaios foram realizados em concentrações de etanol 

de até 12%, e mostraram aumento de 8,3% da potência desenvolvida pelo motor com a adição 

de 6% de etanol, em comparação com o óleo diesel puro, e aumento dos níveis de vibrações do 

motor. Em concentrações acima de 6% de etanol não houve ganho de potência e ocorreu o 

fenômeno da detonação nos cilindros.  
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 Tutak et al. (2016) investigaram o uso de até 45% de etanol anidro misturado em óleo 

diesel em um motor Diesel monocilíndrico de 7 kW. Os autores compararam o desempenho do 

motor com as diferentes misturas e alteraram a pressão de injeção dos combustíveis. Os 

resultados indicaram um limite de uso de 35% de etanol nas condições de injeção originais do 

motor. O aumento da pressão de injeção possibilitou o uso de até 45% de etanol. Com o aumento 

da concentração de etanol no combustível houve aumento das emissões de NOX, até que houve 

identificação de deterioração da combustão devido ao alto calor latente de vaporização do 

etanol, que causou uma alta redução da temperatura no interior do cilindro, dificultando a 

combustão.  

 Prashant, Lata e Joshi (2016) utilizaram misturas de etanol anidro e óleo diesel em um 

motor Diesel de quatro cilindros e 62,5 kW de potência. Os experimentos foram conduzidos 

utilizando misturas com até 60% de etanol misturado em óleo diesel. Os autores limitaram a 

potência de operação do motor em 40% da potência nominal devido à ocorrência de detonação. 

De um modo geral, com a adição de etanol, houve aumento da máxima taxa de crescimento da 

pressão e do pico de pressão no interior do cilindro. 

 Sathiyamoorthi e Sankaranarayanan (2017) mostraram resultados experimentais do uso 

de etanol anidro (2,5% e 5%) misturado em um combustível composto por 75% de óleo diesel 

e 25% de biodiesel. A análise das emissões, em comparação com a operação com óleo diesel 

puro, indicou aumento de até 37% das emissões de NOX e redução de até 37% da emissão de 

fuligem. Houve grande aumento das emissões de THC e tendência de redução das emissões de 

CO. Aydin e Ögüt (2017) investigaram o uso de misturas de óleo diesel e biodiesel e até 5% de 

etanol em um motor Diesel monocilíndrico. A adição de etanol e biodiesel, na operação do 

motor em torque máximo, aumentou as emissões de CO, CO2, NOx, THC, mas redução nas 

emissões de dióxido de enxofre (SO2). 

 Tan et al. (2017) prepararam diferentes misturas de óleo diesel, biodiesel (até 20% v/v) 

e etanol hidratado (até 15% v/v) com utilização de solventes para estabilizar as misturas. A 

análise das propriedades das misturas mostrou que a adição do etanol reduz o PCI, a massa 

específica, a viscosidade cinemática, o número de cetano e o ponto de fulgor do combustível 

em relação ao óleo diesel puro. Um motor Diesel monocilíndrico de potência nominal de 7 kW 

foi alimentado com as misturas e ensaiado em diferentes condições de operação. Os resultados 

experimentais mostraram redução da potência desenvolvida pelo motor e da temperatura de 

exaustão com a adição do etanol, associadas à redução do PCI e aumento do atraso de ignição. 

Os autores relatam uma redução significativa da eficiência de conversão do combustível do 

motor com a adição do etanol. Os resultados de emissões mostraram redução das emissões de 
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CO, CO2 e NOx em larga faixa de operação com a adição do etanol, chegando a reduções de 

93%, 54% e 57%, respectivamente. 

Noorollahi, Azadbakht e Ghobadian (2018) estudaram os efeitos do uso de misturas de 

óleo diesel, biodiesel (até 6%) e etanol anidro (até 3%) em um motor monocilíndrico de 9 kW 

de potência. Em geral, o uso dos biocombustíveis reduziu as emissões de CO2, CO e THC, mas 

com aumento nas emissões de NOX, associado ao uso de biodiesel. 

  

2.1.2 Testes de motores com injeção indireta de etanol e injeção direta de óleo diesel 

 

A adição de combustíveis complementares ao ar admitido em motores de ignição por 

compressão é um método que requer poucas modificações no motor. O combustível é injetado 

no coletor de admissão através de injetores de baixa pressão e entra em combustão através da 

ignição do combustível piloto, como o óleo diesel. A seção 2.5 apresenta o resumo do estado 

da arte com os principais resultados dos autores que utilizaram etanol em motores Diesel através 

dessa técnica. 

O modo de substituição por adição de etanol no ar de admissão em motores Diesel 

permite maiores percentuais de substituição e controle da concentração de etanol de acordo com 

a carga demandada do motor, se comparado com o modo de misturas dos combustíveis. Muitos 

estudos mostraram redução de NOX e MP nas emissões de motores nesse modo bicombustível, 

quando comparado com as emissões do motor funcionando no modo padrão. Dentre os 

principais fatores que influenciam no desempenho do motor estão o efeito de resfriamento na 

mistura ar-combustível, causado pelo alto calor latente de evaporação do etanol, que pode 

reduzir a eficiência térmica, e a maior velocidade de taxa de liberação de calor mistura ar-etanol, 

que pode aumentar a eficiência térmica (ZHANG et al., 2011). Para conseguir maiores 

percentuais de substituição, nessa técnica, é necessário alterar a estratégia de injeção de óleo 

diesel, como dividir a quantidade de óleo diesel fornecida por ciclo em duas ou mais injeções 

(SARJOVAARA; ALANTIE; LARMI, 2013). 

Fraioli et al. (2014) estudaram os efeitos da injeção indireta do etanol em motores Diesel 

a partir de um motor experimental óptico e, dentre os resultados apresentados, o estudo mostrou 

que a adição do etanol causa áreas de autoignição mais amplas na câmara de combustão e uma 

combustão mais suave em relação à combustão do n-heptano. Britto Jr. e Martins (2015) 

analisaram o desempenho de um motor Diesel monocilíndrico adicionando dois injetores no 

coletor de admissão de ar. Os resultados mostraram aumento das emissões de CO e THC, 

atribuídos ao efeito de resfriamento do etanol e da formação de uma mistura não homogênea.  
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Tutak et al. (2015) analisaram os efeitos da adição de álcoois, metanol e uma mistura 

com 85% de etanol e 15% de gasolina (E85), no coletor de admissão do motor. Os percentuais 

de etanol utilizados variaram entre 25 e 90%. O álcool causou pequeno aumento da eficiência 

térmica em cargas altas, mas redução em cargas baixas e médias. As emissões de NOX 

reduziram em todos os casos em cargas baixas e médias. Em carga plena, houve aumento da 

emissão de NOX para percentuais de álcool entre 20 e 50% e redução entre 75 e 90%. O aumento 

do percentual de álcool aumentou as emissões de THC e CO em todos os casos ensaiados, 

principalmente em cargas baixas e médias. Já as emissões de fuligem foram reduzidas na 

medida em que se aumentou o percentual de álcool. Os autores consideram que o ponto de 

injeção do óleo diesel deve ser alterado para melhorar o desempenho do motor com utilização 

de álcool. 

Para Asad et al. (2015), um combustível como o etanol, com alta resistência à detonação 

e excelentes características de evaporação, possibilita a formação de misturas ar-combustível 

homogêneas e é capaz de ser o combustível base na produção de potência. Em experimentos 

com um motor Diesel de quatro cilindros, os autores utilizaram etanol injetado no coletor de 

admissão de ar e óleo diesel injetado diretamente na câmara de combustão, e controlaram a 

razão de EGR do motor. Os resultados foram apresentados de forma paramétrica, com objetivo 

de isolar os efeitos das diferentes variáveis que envolvem o uso dessas técnicas. Ao variar 

somente a quantidade de etanol e óleo diesel injetados, os autores mostraram que, na medida 

em que se aumenta a quantidade de etanol, as características da combustão, ou da taxa de 

liberação de calor, são alteradas. Com o aumento do etanol, em até 60%, o perfil da taxa de 

liberação de calor é dominado por uma queima homogênea da mistura ar-combustível.  

Asad et al. (2015) mostraram que as emissões de fuligem e NOX foram reduzidas, mas 

com aumento das emissões de THC, com a adição do etanol. Ao controlar o momento de injeção 

do combustível piloto, óleo diesel, os autores mostraram que o avanço do momento de injeção, 

entre 0ºCA e 25ºCA antes do ponto morto superior (APMS), causa aumento das emissões de 

NOX e redução das emissões de fuligem, indicando um conflito no controle desses dois 

componentes. Grandes avanços do momento de injeção, acima de 25ºCA APMS, iniciam uma 

redução dos níveis de emissão de NOX, se aproximando da estratégia de combustão ignição por 

compressão com reatividade controlada (RCCI). A emissão de CO reduziu com o avanço do 

momento de injeção e as emissões de THC e fuligem foram dependentes de outros fatores. Ao 

variar a razão de EGR, o estudo mostrou que o etanol ameniza o aumento das emissões de 

fuligem e reduz as emissões de CO e THC, mesmo com aumento da razão de EGR. 
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Di Blasio, Viscardi e Beatrice (2015) estudaram um motor monocilíndrico de 0,5 L com 

injeção indireta de etanol e direta de óleo diesel, focando na operação em baixas cargas, onde 

diversos estudos mostram grande aumento das emissões de CO e THC com a adição do etanol. 

Na operação do motor com as configurações originais, houve redução das emissões de NOX e 

MP, mas aumento das emissões de CO e THC. Com o objetivo de estudar a influência de 

diversos parâmetros no desempenho do motor, os autores utilizaram a metodologia estatística 

de projeto de experimentos, DoE (Design of Experiments). Os parâmetros estudados foram: 

pressão de injeção do óleo diesel, vazão mássica de ar, vazão mássica do combustível piloto, 

intervalo entre a injeção do combustível piloto e a injeção principal, intervalo entre a injeção 

principal e a pós-injeção, tempo de energização do injetor durante a pós-injeção e a geração de 

fluxo rotacional horizontal (swirl).  

Os resultados de Di Blasio, Viscardi e Beatrice (2015) indicaram que o fator de maior 

influência nas emissões de THC foi a vazão mássica de ar, com redução dos níveis de THC a 

partir da redução desse parâmetro, justificado por um aumento da eficiência da combustão com 

menores razões ar/combustível. O aumento da pressão de injeção e da geração de swirl 

causaram pequena redução nas emissões de THC. Já para a redução nas emissões de CO, o fator 

de maior influência foi a aumento da geração de swirl, seguida da redução da vazão mássica de 

ar. Os resultados mostraram, também, que menores níveis de pressão de injeção e geração de 

swirl prejudicam a formação da mistura e qualidade da combustão, o que reduz os níveis de 

oxidação dos hidrocarbonetos e, consequentemente, os níveis de emissão de NOX. A redução 

da vazão mássica de ar, também, causou redução dos níveis de NOX, justificada pela redução 

da pressão e temperatura no interior do cilindro. Ao contrário das emissões de NOX, a emissão 

de MP aumentou com a redução da pressão de injeção, devido à menor atomização dos 

combustíveis e menores níveis de turbulência, indicando, novamente, um conflito no controle 

desses dois componentes. Os autores concluíram que, considerando os parâmetros de 

desempenho e emissões do motor, a melhor configuração encontrada possui baixa pressão de 

injeção, vazão mássica de ar reduzida, altas taxas de swirl, grande quantidade de combustível 

piloto, momento de injeção do combustível piloto avançado e pequena pós-injeção próxima à 

injeção principal. 

Sarjovaara e Larmi (2015) utilizaram E85 injetado no coletor de admissão de um motor 

Diesel de seis cilindros e 120 kW de potência. Os autores investigaram o percentual máximo 

de substituição do óleo diesel pelo E85 e chegaram a 89% em cargas médias, limitado pela taxa 

de aumento da pressão no interior do cilindro. Os resultados mostraram que a adição do E85 

aumentou das emissões de CO e THC, em todos as cargas estudadas, e reduziu as emissões de 
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NOX e fuligem e a eficiência de combustão, em grande parte das cargas. Em geral, a eficiência 

de conversão de combustível do motor aumentou com adição de etanol em cargas altas, e 

reduziu ou se manteve constante em cargas baixas e médias. 

Pedrozo et al. (2016) estudaram um motor Diesel no modo bicombustível com injeção 

indireta de até 69% de etanol, em relação ao total da energia disponibilizada pelos combustíveis, 

e avaliaram os impactos de diferentes estratégias de injeção no desempenho do motor. Os 

autores realizaram os ensaios com 25% da carga nominal do motor e explicam que com uma 

única injeção do óleo diesel, próxima ao ponto morto superior (PMS), o percentual de injeção 

de etanol foi limitado pela rápida liberação de calor e alta taxa de crescimento da pressão no 

interior do cilindro, limitada em 2000 kPa/°CA. Para reduzir esses efeitos os autores dividiram 

a injeção de óleo diesel em dois momentos. A primeira injeção ocorreu durante o curso de 

compressão e a segunda próxima ao PMS. Segundo os autores essa divisão permite maior 

controle da reatividade da mistura e aprimora o processo de ignição. Os resultados mostraram 

como ponto ótimo de operação bicombustível, o uso de 54% de etanol e com a primeira injeção 

de 60% do óleo diesel ocorrendo entre 40ºCA e 35ºCA APMS. A adição do etanol reduziu as 

emissões de NOX e fuligem em mais de 50% e aumentou a eficiência de conversão de 

combustível em até 3,2%, mas aumentou as emissões de CO e THC, sendo que a divisão da 

injeção do óleo diesel amenizou esse aumento nas emissões. Os autores concluem que a 

quantidade de etanol utilizada é limitada pela taxa de aumento de pressão no interior do cilindro 

e que motores bicombustíveis tem potencial em reduzir os requerimentos de pós-tratamento dos 

gases da exaustão e aumentar a eficiência de motores Diesel. 

Dong et al. (2016) estudaram a variação interciclo de um motor Diesel monocilíndrico 

operando com injeção indireta de etanol e injeção direta de óleo diesel. Os autores realizaram 

ensaios experimentais e simulações numéricas utilizando a segunda versão do código KIVA-

3v. Os resultados experimentais indicaram aumento do atraso de ignição com a adição de etanol, 

aumento dos picos de pressão com uso de até 52% de etanol e redução com uso de 60% de 

etanol. O atraso da injeção do óleo diesel causou redução da temperatura de combustão. Os 

resultados numéricos possibilitaram observar o processo de combustão bicombustível, e 

indicaram que o aumento das emissões de THC e CO com uso de etanol ocorre devido à redução 

da temperatura de combustão e extinção da chama nas fendas da câmara de combustão. 
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2.1.3 Testes de motores com injeção direta de etanol e injeção direta de óleo diesel 

 

O método de injeção direta de etanol e óleo diesel consiste em injetar etanol diretamente 

na câmara de combustão e uma pequena quantidade de óleo diesel, suficiente para causar a 

ignição por compressão. Esse método requer, também, todo aparato de controle de injeção de 

etanol, além de espaço na câmara de combustão para adicionar o injetor de etanol, que é uma 

das principais dificuldades na aplicação da técnica. Através desta técnica espera-se um aumento 

no desempenho do motor e maiores percentuais de substituição, entre 60 e 80% para cargas 

parciais e até 90% em carga plena (BANDEL, 1983; BORETTI, 2012). Wissink et al.1 (2012 

apud LOAIZA, 2014, p. 58) explicam que ao se utilizar dois sistemas de injeção direta 

independentes, uma distribuição de combustível mais controlada é possível, reduzindo 

potencialmente a quantidade de combustível não queimado nas regiões de fenda. 

Pischinger e Havenith (1980) apresentaram o conceito de “injeção dupla” em um motor 

Diesel, utilizando injeção direta de metanol e óleo diesel em sistemas separados. Os autores 

avaliaram o desempenho e emissões do motor variando-se a quantidade de combustível injetada 

e os tempos de injeção. Os resultados mostraram que o óleo diesel pode ser substituído pelo 

metanol sem ocorrência de detonação no cilindro. Os menores consumos específicos de 

combustível foram obtidos com injeção do metanol entre 20ºCA e 10ºCA APMS, e quase que 

simultaneamente à injeção do óleo diesel. Os autores apresentaram eficiências térmicas do 

motor próximas ou maiores na operação bicombustível, menores picos de pressão, menor 

formação de fuligem, emissão de NOX e de aldeídos. As emissões de CO e THC foram iguais 

ou menores com uso do metanol.  

 Berg, Holmér e Bertilsson (1980) avaliaram o desempenho de um motor Diesel turbo 

aspirado de 10 L e razão de compressão 15:1, com injeção direta de etanol, metanol e gasolina 

e óleo diesel como combustível piloto. Os autores afirmam que nessa estratégia de uso de dois 

combustíveis, os combustíveis alternativos devem ser injetados somente após início da 

combustão do óleo diesel, causando menores índices de emissão de THC. Os autores 

apresentaram resultados com manutenção da eficiência térmica do motor operando com etanol 

e metanol, redução dos níveis de fuligem e da temperatura de exaustão. 

                                                 

1 WISSINK, M. L.; LIM, J. H.; SPLITTER, D. A.; HANSON, R. M.; REITZ, R. D. Investigation of injection 
strategies to improve high efficiency RCCI combustion with diesel and gasoline direct injection. In: 
ASME International Combustion Engine Division Fall Technical Conference, 2012 Vancouver, 
Proceedings of…ASME, 2012. p. 327-338. 
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No trabalho de Ullman e Hare (1981) o mesmo sistema de injeção de Berg, Holmer e 

Bertilsson (1980) foi utilizado para avaliação da injeção direta de etanol e metanol e óleo diesel, 

como combustível piloto. Os resultados mostraram pequenas diferenças no torque desenvolvido 

pelo motor com uso dos álcoois. As emissões de CO e THC aumentaram e as emissões de NOX 

e MP foram reduzidas com uso de etanol e metanol. Os autores utilizaram catalisadores para 

tratamento dos gases de exaustão e reduzir as emissões de THC e CO. 

Kawaguchi et al. (1992) estudaram o processo de formação de fuligem em um motor 

com injeção direta de metanol e óleo diesel. Os autores utilizaram um tipo de eletro injetor que 

realiza a injeção de óleo diesel e metanol em um único dispositivo, onde a injeção do óleo diesel 

é realizada em torno do metanol atomizado, sendo o óleo diesel o combustível ignitor. Os 

resultados mostraram que, com o aumento do percentual de óleo diesel utilizado, ocorreu 

aumento da densidade da fuligem emitida. 

Para Islam, Subrahmanyam e Gajendra (1997), na técnica de injeção de etanol 

diretamente na câmara de combustão, a injeção do combustível piloto deve preceder a injeção 

do etanol, de modo a ocorrer uma combustão completa e eficiente. Em condições ideais, até 

90% de etanol pode ser utilizado com esta técnica de substituição do óleo diesel, resultando em 

redução de emissão de fuligem e material particulado. Os autores simularam 

computacionalmente a utilização de etanol em motores Diesel, comparando as técnicas de 

injeção indireta e injeção direta de etanol com a operação padrão com óleo diesel. O modelo 

simulado correspondeu à um motor monocilíndrico com injeção direta de óleo diesel. Foram 

simulados percentuais de substituição de 60% a 90% para o modo de injeção direta e de até 

60% para o modo de injeção indireta, com base na energia requerida pelo motor. No modelo de 

injeção direta de etanol simulado, foi considerado que a injeção do etanol ocorre somente após 

o início da combustão do óleo diesel para evitar falha da ignição e que a queima do etanol ocorre 

sem atraso, ou seja, imediatamente após a sua injeção.  

Os resultados das simulações foram comparados com dados experimentais e os autores 

concluíram que a representação da simulação foi satisfatória (ISLAM; SUBRAHMANYAM; 

GAJENDRA, 1997). Para o modo de injeção direta de etanol com percentuais de substituição 

maiores que 80%, os resultados mostraram que há aumento da potência desenvolvida, 

justificado pela menor duração da combustão do etanol, já que o etanol queima mais 

rapidamente em comparação com o óleo diesel. A maior taxa de queima do etanol também 

causou aumento no pico de pressão durante a combustão. Os resultados mostraram que, com o 

motor funcionando com etanol, há aumento da potência e eficiência de conversão de 

combustível, quando comparado com operação com óleo diesel. O aumento observado foi 
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maior no modo de injeção direta de etanol em comparação com o modo de injeção indireta de 

etanol.  

Para os dois modos bicombustíveis, a simulação mostrou redução de emissões de NOX 

e fuligem com relação ao óleo diesel, sendo a redução maior para o modo de injeção direta 

(ISLAM; SUBRAHMANYAM; GAJENDRA, 1997). Os autores explicam que a redução das 

emissões de NOX ocorre porque, após o início da combustão, a queima com a presença do etanol 

ocorre mais rapidamente, diminuindo a formação do componente.  Os efeitos da injeção de 

etanol, como diminuição da temperatura e atraso da ignição, foram pouco significativos para 

injeção direta do combustível, para a faixa de cargas simuladas. Contudo, estes efeitos foram 

altamente significativos para o modo de injeção indireta, principalmente para baixas cargas. 

Finalmente, foi realizada uma comparação dos modos de operação do motor, concluindo que, 

com a utilização de injeção indireta de etanol com substituição de 60%, obteve-se uma redução 

de 60% na emissão de NOX e de 39% na emissão de fuligem, e um aumento de 12,3% na 

potência desenvolvida. Para o modo de injeção direta houve redução de 74% da emissão de 

NOX e de 39% da emissão de fuligem, além do aumento de 14,1% da potência desenvolvida. 

 Para Popa et al. (2001) é possível obter maiores percentuais de substituição do óleo 

diesel por outro combustível com a utilização de sistemas separados de injeção direta do óleo 

diesel e do combustível alternativo. Os autores realizaram experimentos em um motor Diesel 

no modo bicombustível com óleo diesel e metanol, utilizando as técnicas de carburação de 

metanol e de injeção direta de metanol. Para o modo de injeção direta, o sistema consiste de 

dois circuitos separados, um comandando a injeção de óleo diesel e outro comandando a injeção 

de metanol, com o eletro injetor utilizado possuindo dois canais separados para possibilitar a 

atomização dos dois combustíveis. Foram testados diferentes tempos de injeção do metanol: 

durante a combustão moderada (10ºCA depois do ponto morto superior - DPMS), no final da 

combustão rápida (6ºCA DPMS), durante a combustão rápida (2ºCA DPMS) e durante o 

período do atraso na ignição do óleo diesel (4ºCA APMS). Os autores variaram a quantidade 

de metanol entre 47%, para carga máxima, e 80%, para 25% da carga do motor. Os resultados 

mostraram que a injeção do metanol durante a combustão rápida (2ºCA DPMS) causou menor 

consumo específico de combustível e menor temperatura dos gases de exaustão, dentre os 

quatro tempos de injeção testados. 

 Liang (2013) descreve métodos para utilizar a injeção direta de etanol em motores do 

ciclo diesel. O autor explica que a injeção do etanol pode ser controlada de três formas: 

acionando o injetor de etanol durante o curso de compressão do cilindro e em seguida injetando 

o óleo diesel para ignição da mistura; acionando o injetor de etanol após a injeção e início da 
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combustão do óleo diesel ou; injetando parte do etanol durante o curso de compressão e o 

restante após o início da combustão. O autor explica que, no primeiro caso, não há redução da 

eficiência volumétrica do motor, já que a injeção ocorre após o curso de admissão. No caso da 

injeção após o início da combustão o autor destaca que o alto calor latente de evaporação do 

etanol pode causar uma queima mais suave e redução da temperatura da zona de combustão, 

podendo reduzir a formação de fuligem e a emissão de NOX. Já no terceiro caso, o 

enriquecimento do ar com a injeção de parte do etanol antes do início da combustão do óleo 

diesel pode levar a uma maior estabilidade da queima. A escolha da técnica a ser utilizada 

depende das condições de operações, níveis de emissão e potência requerida. 

Loaiza (2014) estudou a injeção direta de etanol e de óleo diesel em uma máquina de 

compressão rápida (MCR). O autor variou parâmetros como razão de compressão e tempos de 

injeção e comparou as estratégias: (a) injeção somente de óleo diesel (14,94ºCA APMS); (b) 

injeção de etanol no ponto morto inferior do motor (PMI) (180ºCA APMS) e de óleo diesel 

(14,94ºCA APMS); (c) injeção de etanol no meio do curso de compressão (90ºCA APMS) e 

óleo diesel (14,94ºCA APMS); (d) e injeção de etanol no PMI (180ºCA APMS) e injeção de 

óleo diesel e etanol simultâneas (14,94ºCA APMS). Nas estratégias (b) e (c) os picos de pressão 

e de calor liberado no interior do cilindro foram menores e o atraso de ignição foi maior que os 

obtidos com uso de somente óleo diesel (estratégia (a)), justificado pelo alto calor latente de 

vaporização do etanol. A estratégia (d), com três injeções, apresentou os menores níveis de 

pressão e de liberação de calor, mas com menores atrasos de ignição em comparação com a 

injeção dupla (estratégias (b) e (c)). O autor conclui que a injeção simultânea do óleo diesel e 

etanol reduz o aumento do atraso de ignição e permite maiores percentuais de substituição do 

óleo diesel, até 90%, mas reduz a taxa de liberação de calor. Nas estratégias (b) e (c), não foi 

possível se obter combustão com percentual de substituição de 90%. 

 

2.2 Uso da recirculação dos gases da exaustão 

 

A técnica recirculação dos gases de exaustão (EGR) tem sido extensivamente aplicada 

em motores do ciclo Diesel e do ciclo Otto. Desde as últimas décadas, as justificativas de 

aplicação do sistema EGR se baseiam na capacidade de reduzir as emissões de NOX pelo efeito 

de redução da disponibilidade de oxigênio e redução da temperatura de chama (LEVENDIS; 

PAVLATOS; ABRAMS, 1994; ARCOUMANIS et al., 1995; LARSEN; OEY; LEVENDIS, 

1996; KRESO et al., 1998; LUNDQYIST; SMEDLER; STALHAMMAR, 2000), sendo os 
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estudos atuais relacionados com a evolução do sistema de controle do EGR, sistemas de 

arrefecimento, uso do EGR para controle da combustão e em motores bicombustíveis.  

Estão disponíveis na literatura diversos trabalhos apresentando os efeitos do uso do EGR 

no desempenho, emissões e na combustão de motores Diesel. Os principais efeitos do EGR, 

principalmente na emissão de NOX, destacados na literatura são (LEVENDIS; PAVLATOS; 

ABRAMS, 1994; MAIBOOM; TAUZIA; HÉTET, 2008; MILLO; GIACOMINETTO; 

BERNARDI, 2012; HEBBAR; BHAT, 2013; PALASH et al., 2013; ASAD; ZHENG, 2014; 

HE, 2016; DIVEKAR et al., 2016): 

 

a) Efeito térmico: o alto calor específico do dióxido de carbono (CO2) e da água (H2O) 

provenientes da exaustão, em comparação com os gases oxigênio (O2) e nitrogênio 

(N2), substituídos na admissão, causam redução da temperatura durante a combustão 

e, em particular, redução da temperatura da chama. 

b) Efeito de diluição: a redução da concentração de O2 torna a formação da mistura de 

O2 e combustível mais lenta, resultando no aumento da região de chama. Desta 

forma, a quantidade de gás que absorve o calor liberado aumenta, resultando em 

redução da temperatura de chama e de temperaturas localizadas. Além disso, o efeito 

de diluição reduz a pressão parcial do O2, alterando a cinética de formação do NO.   

c) Efeito químico: o vapor de H2O e o CO2 recirculados são dissociados durante a 

combustão, modificando o processo de combustão e de formação do NOX. A 

dissociação endotérmica do H2O resulta em uma redução da temperatura da chama. 

 

Uma das principais desvantagens reportadas pelo uso de EGR é o aumento das emissões 

de material particulado e redução da eficiência de conversão de combustível do motor, apesar 

da redução dos níveis de NOX (LEVENDIS; PAVLATOS; ABRAMS, 1994; ABD-ALLA, 

2002; ALRIKSSON; RENTE; DENBRATT, 2005; HUSSAIN et al., 2012; MILLO; 

GIACOMINETTO; BERNARDI, 2012; HEBBAR; BHAT, 2013; PALASH et al., 2013; 

ASAD et al., 2015 e DIVEKAR et al., 2016). Na literatura utiliza-se o termo “trade-off” para o 

conflito entre a redução das emissões de NOX e aumento das emissões de fuligem causado pelo 

uso de EGR. Para Asad et al. (2015), para contornar esse conflito, técnicas de combustão de 

baixa temperatura (LTC) podem ser empregadas. Essas técnicas visam separar o evento da 

injeção de óleo diesel da combustão, visando reduzir as emissões de NOX e fuligem 

simultaneamente. 
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Os diferentes efeitos do uso da técnica de EGR tornam complicado o entendimento do 

processo de combustão e a real influência de cada um dos efeitos. Alguns autores realizaram 

estudos com foco em isolar os efeitos e analisar o desempenho da combustão e do motor.  

Ladommatos et al. (1996a) apresentou uma série de trabalhos com foco no entendimento da 

influência do EGR na combustão em um motor Diesel de 2,5 L e de quatro cilindros, isolando 

esses efeitos. Em um primeiro trabalho, Ladommatos et al. (1996a) estudaram o efeito da 

diluição, definida com a redução da fração de oxigênio do ar admitido. Para simular o efeito do 

EGR, os autores adicionaram gases inertes, nitrogênio e argônio, na admissão, reduzindo o 

percentual de oxigênio de 23,3% para até 16,3%. Os resultados mostraram aumento do atraso 

de ignição com a redução da disponibilidade de O2, e pouca influência na potência desenvolvida 

e eficiência do motor. A diluição do ar admitido reduziu os picos de pressão, liberação de calor 

e temperatura no interior do cilindro. Nos ensaios de emissões, NOX e NO foram reduzidos com 

redução da disponibilidade de O2, mas com aumento das emissões de THC, fuligem e MP. Os 

autores analisaram ainda o efeito do aumento da temperatura de admissão, que causou menores 

atrasos de ignição, menor eficiência térmica, maiores picos de pressão, liberação de calor e 

temperatura no interior do cilindro, e maiores emissões de NO e NOX, em comparação com 

menores temperaturas de admissão. 

Em um segundo estudo, Ladommatos et al. (1996b) estudaram o efeito da adição de 

CO2, principal componente dos gases recirculados, na combustão e emissões de um motor 

Diesel. Explicam que o CO2 afeta a combustão com efeitos térmicos, devido ao alto calor 

específico, e químico, devido à dissociação em altas temperaturas. Nos experimentos os autores 

injetaram misturas de CO2, N2, hélio (He) e argônio na admissão do motor de forma a estudar 

isoladamente os efeitos térmicos (N2 e He), químicos (N2, CO2 e argônio) e efeitos gerais (N2 

e CO2). O argônio foi utilizado para retornar o calor específico do ar admitido aos valores 

padrão e o hélio foi utilizado para aumentar o calor específico em níveis próximos ao da mistura 

com CO2, focando nos efeitos térmicos e eliminando os efeitos químicos. Os resultados 

mostraram que o efeito de diluição é mais significativo em alterar os parâmetros de combustão 

e emissões. A dissociação do CO2, efeito químico, reduz as emissões de NOX (10% da redução 

total em relação à diluição) e MP e causa pequenos efeitos nas emissões de THC. O efeito 

térmico da adição de CO2 causou as menores alterações nas emissões e combustão do motor. 

Em um terceiro estudo, Ladommatos et al. (1997a) estudaram os efeitos térmicos, 

químicos e de diluição da adição de H2O, com metodologia semelhante à utilizada no estudo 

dos efeitos do CO2 (Ladommatos et al. (1996b). Os resultados mostraram, novamente, que o 

efeito de diluição é mais significativo na alteração das características de combustão e emissões 



61 

 

do motor, com redução das emissões de NOX e aumento de fuligem e MP. E no último estudo 

da série, Ladommatos et al. (1997b) investigaram os efeitos da adição de CO2 e H2O 

simultaneamente, chegando à conclusão de que o efeito de diluição é o mais significativo, sendo 

o H2O mais significativo em reduzir as emissões de NOX, mas também em aumentar as 

emissões de MP. Porém, na operação do motor Diesel, como na composição dos gases de 

exaustão há maior concentração de CO2, este é mais significativo em alterar as características 

de desempenho do motor. 

 Zheng, Reader e Hawley (2004) também simularam os efeitos do uso do EGR em um 

motor Diesel através da adição de gases sintéticos no ar admitido pelo motor. Os autores 

apresentam resultados com a adição de gases como CO2 e O2 na admissão do motor, principais 

componentes da exaustão. Mostraram que o aumento da concentração de CO2 reduz a pressão 

e a temperatura no interior do cilindro durante o curso de compressão. Os autores mostram, 

também, estudos que indicaram que o uso de sistemas EGR resfriados é mais efetivo em reduzir 

as emissões de NOX do que os sistemas EGR sem resfriamentos dos gases. Os autores destacam 

que os sistemas EGR reduzem as emissões de NOX, mas podem aumentar as emissões de 

material particulado e que os gases de exaustão contêm sais sulfúricos e outas substâncias 

abrasivas e corrosivas, o que causa desgaste do pistão e do cilindro. Porém, as legislações de 

emissões estão cada vez mais restritivas e o uso do EGR tem se mostrado o mais efetivo em 

reduzir as emissões de NOX, o que faz o uso desses sistemas cada vez mais comum. 

Charles et al. (2005) explicam que ao se misturar o ar em alta temperatura, proveniente 

da exaustão, diretamente com o ar admitido pelo motor, há aumento da temperatura da mistura 

e da formação do NOX térmico. Além disso, o aumento da temperatura do ar admitido reduz a 

eficiência volumétrica do motor e a capacidade calorífica, resultando em altas temperaturas de 

combustão. Esses efeitos foram, também, destacados por Abd-Alla (2002), Zheng, Reader e 

Hawley (2004), Hountalas, Northrop e Kittelson (2008) e Hong, Park e Lee (2011), e podem 

ser reduzidos com o resfriamento dos gases recirculados. Charles et al. (2005) destacam estudos 

que mostraram que o resfriamento desses gases potencializou a redução das emissões de NOX. 

Explicam ainda, que geralmente são utilizados trocadores de calor do tipo casca e tubo para 

resfriamento dos gases de exaustão recirculados. O problema que envolve os trocadores de calor 

de sistemas EGR é o depósito de fuligem nos tubos dos trocadores, o que reduz a capacidade 

de resfriamento e aumenta a perda de carga do sistema, sendo grande foco de pesquisas 

(CHARLES et al., 2005; HONG; PARK; LEE, 2011). 

Mohammadi et al. (2005) realizaram experimentos em um motor monocilíndrico 

equipado com sistema recirculação do gás de exaustão e com misturas de óleo diesel e etanol 
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em proporções volumétricas de 15, 20 e 25% de etanol. Os resultados mostraram que o sistema 

de EGR resfriado foi efetivo em reduzir as emissões de NOX, mas com aumento das emissões 

de fuligem, reduzida com o uso das misturas de óleo diesel e etanol. 

Park, Youn e Lee (2010) investigaram os efeitos do uso de misturas de óleo diesel, 

biodiesel e etanol em um motor Diesel com aplicação do EGR e injeção do combustível em 

dois estágios. A adição do etanol causou redução do pico de pressão, intensificada pela 

recirculação dos gases da exaustão, justificada pela redução da disponibilidade de oxigênio. O 

uso de etanol reduziu as emissões de NOX, também intensificada pela aplicação do EGR, e 

reduziu o aumento das emissões de fuligem causada pelo EGR. O uso do etanol e do EGR 

aumentaram as emissões de CO e THC. Em um outro trabalho com misturas de óleo diesel, 

etanol e uso de EGR, com uma única injeção de combustível, Park, Junepyo e Lee (2010) 

mostraram o aumento do atraso de ignição com aumento do etanol e uso do EGR, e explicam 

que, além do baixo número de cetano do etanol, a reação do radical hidroxila (-OH) restringe a 

liberação de calor, aumentando o atraso na ignição. O uso de taxas de EGR em até 40% e 

concentrações de etanol na mistura em até 20% fizeram os níveis de NOX se aproximarem de 

zero. A combinação do EGR e etanol também causou pequena redução nas emissões de fuligem 

do motor. 

Ishida et al. (2010) buscaram um ponto de baixas emissões de MP e NOX através da 

combinação do uso de misturas de óleo diesel e etanol e aplicação da técnica EGR. Os autores 

utilizaram até 50% de etanol misturado em óleo diesel e razões de EGR de até 20% em um 

motor Diesel monocilíndrico, naturalmente aspirado e de potência nominal de 12,5 kW. Os 

resultados indicaram que o etanol aumenta o atraso de ignição devido ao menor número de 

cetano e o EGR também aumenta esse parâmetro, devido ao efeito de diluição. Os autores 

destacam que o aumento do atraso de ignição promove uma melhor mistura ar-combustível, o 

que resulta em menor combustão difusiva e baixos níveis de NOX e MP. Por fim, reportam que 

no caso de 50% de etanol na mistura, MP pode ser reduzido com altas taxas de EGR, devido ao 

aumento no atraso de ignição. 

Hebbar e Bhat (2013) realizaram um estudo experimental sobre o uso do EGR 

juntamente com a injeção de etanol no coletor de admissão de um motor Diesel. Destacam que 

a menor disponibilidade de O2 aumenta o atraso de ignição, estende a combustão durante a 

expansão do cilindro e causa extinção precoce da chama, o que reduz a duração total da 

combustão. Nos experimentos, um motor Diesel monocilíndrico de 3,7 kW foi adaptado para 

operar com EGR e injeção indireta de etanol. A emissão de THC aumentou com uso de EGR e 

etanol, justificado pela redução do ar disponível para combustão e pelo efeito de resfriamento 
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causado pelo etanol. Com relação à fuligem, o uso de EGR aumentou as emissões desse 

componente, enquanto o aumento do percentual de etanol causou redução. As emissões de NOX 

foram reduzidas com uso das duas técnicas, principalmente com uso de etanol. A redução das 

emissões de NOX com injeção de etanol e uso do EGR foi de até 15% maior em comparação 

com a redução causada pelo uso do EGR. Em comparação com o modo diesel padrão, o uso do 

EGR reduziu a eficiência do motor, porém, a adição do etanol amenizou essa redução, 

principalmente em percentuais de EGR acima de 30%. 

Divekar et al. (2016) explicam que a estratégia de se utilizar motores diesel no modo 

bicombustível é uma solução promissora para reduzir as emissões de NOX e fuligem. Associada 

ao EGR, uma maior redução de NOX, sem aumento da emissão de fuligem, pode ser alcançada. 

Em um trabalho experimental, Divekar et al. (2016) avaliaram o uso da técnica de EGR 

associada ao uso de combustíveis alternativos, como o etanol, em um motor do ciclo Diesel de 

2 L, quatro cilindros e turbo aspirado. Os resultados com adição de etanol mostraram redução 

das emissões de NOX e redução do aumento da emissão de fuligem, causado pela recirculação 

dos gases da exaustão, e pequeno aumento da eficiência de conversão de combustível do motor. 

 

2.3 Estratégias de combustão de baixa temperatura 

 

Os motores de ignição por compressão tradicionais operam com estratégias de injeção 

nomeadas de combustão Diesel tradicional, onde o tempo de ignição e a taxa de liberação e 

calor são determinadas pelo momento de injeção de um combustível de alta reatividade e pela 

taxa em que o combustível se mistura com o oxigênio. Esse modo de combustão também pode 

ser classificado como controlado por mistura (mixing-controlled) ou limitado pela difusão 

(diffusion-limited), onde a mistura do combustível e do oxidante é o passo de limitação de 

velocidade no processo de combustão e que resulta em alto nível de controle do processo de 

combustão (WISSINK;REITZ, 2016). Porém, nessa técnica, o combustível reage enquanto se 

mistura com o ar, o que causa grande variação das razões de equivalência em diferentes zonas 

da combustão, sendo as zonas de misturas ricas propensas à formação de fuligem e as zonas e 

misturas estequiométricas propensas à formação de NOX. Como soluções potenciais para 

redução das emissões de fuligem e NOX estão novas estratégias de injeção e controle da 

combustão. 

Diversos estudos mostram o potencial de redução de poluentes, principalmente NOX, e 

aumento da eficiência térmica do motor utilizando estratégias de combustão de baixa 

temperatura (LTC – Low Temperature Combustion), em que o objetivo principal é reduzir as 
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emissões de NOX (AMORIM, 2010), como HCCI (Homogeneous Charge Compression 

Ignition), PCCI (Premixed Charge Compression Ignition) e RCCI (Reactivity Controlled 

Compression Ignition), que também utilizam altas razões de EGR para controlar a combustão 

(D’AMBROSIO; FERRARI; GALLEANI, 2015). A diferença fundamental entre a combustão 

de alta temperatura tradicional e as estratégias de combustão de baixa temperatura é o intervalo 

entre o início da injeção de combustível e o início da combustão, ou seja, o atraso de ignição 

(ASAD et al., 2015; DIVEKAR et al., 2016). As baixas temperaturas inibem a formação de 

NOX, enquanto um alto atraso de ignição melhora a formação da mistura ar-combustível, 

evitando zonas localizadas de misturas ricas, e reduz a formação de fuligem (ASAD et al., 

2015). 

A estratégia de combustão HCCI incorpora características de motores de ignição por 

centelha e de ignição por compressão. É caracterizada por uma combustão pré-misturada 

homogênea e com menores níveis de emissão de NOX e fuligem (LOAIZA, 2014), pois reduz 

zonas localizadas de mistura ar-combustível ricas e reduz a temperatura de combustão 

(KIPLIMO et al., 2012). Em motores HCCI a combustão é cineticamente controlada, sensível 

à variação da temperatura, pressão e da razão de equivalência da mistura, sendo difícil de ser 

controlada na prática (KOKJOHN et al., 2011b; ASAD et al., 2015; WISSINK; REITZ, 2016). 

A técnica é termodinamicamente atrativa podendo atingir eficiências de conversão de 

combustível iguais ou superiores ao da combustão Diesel tradicional, mas tem como principal 

desafio o controle da ignição e da taxa de liberação de calor, sendo limitada a operação em 

cargas médias (REITZ; DURAISAMY, 2015).  

A partir da dificuldade de se controlar a combustão em motores HCCI, pesquisadores 

focaram em métodos para introduzir heterogeneidade na câmara de combustão, de modo a se 

ganhar maior controle no momento da ignição (WISSINK; REITZ, 2016). A estratégia PCCI é 

uma variante da estratégia HCCI, em que a mistura ar-combustível não é totalmente homogênea 

(KIPLIMO et al., 2012). O combustível é injetado totalmente ou parcialmente na câmara de 

combustão, o que cria uma estratificação da mistura, ganhando maior estabilidade na combustão 

e aumentando a faixa de operação do motor (WISSINK e REITZ, 2016). Além disso, ao se 

injetar o combustível diretamente na câmara de combustão há redução do contato com a parede 

do cilindro (AMORIM, 2010), ou no coletor de admissão. Essa estratégia promove a formação 

da mistura ar-combustível antes da ignição, possibilita maior controle da ignição e reduz, 

também, a formação de NOX e fuligem. As duas técnicas, HCCI e PCCI, possibilitam redução 

da emissão de fuligem e NOX, mas com altos níveis de emissões de CO e THC (LAGUITTON 
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et al., 2007; AMORIM, 2010; KIPLIMO et al., 2012; REITZ; DURAISAMY, 2015; POLAT, 

2016). 

As principais limitações em se realizar uma pré-mistura ar-combustível estão 

relacionadas com o controle do tempo de ignição e a da taxa de liberação de calor, que são 

controladas pela cinética química, resultando em uma combustão sensível às pequenas 

perturbações das condições na câmara de combustão. Isso limita a operação do motor na 

condição de combustão de baixa temperatura e incentiva ao estudo de novas estratégias de 

combustão. 

Estudos vêm sendo desenvolvidos com motores bicombustíveis aplicando o conceito de 

motores de ignição por reatividade controlada (RCCI – Reactivity Controlled Combustion 

Ignition), desenvolvido pela Universidade de Wisconsin-Madison (KOKJOHN et al., 2011a) e 

que é considerada uma evolução dos motores HCCI e PCCI (BENAJES et al., 2015). Essa 

estratégia fornece maior controle sobre o processo de combustão e tem potencial de redução 

das emissões de poluentes. Em motores com a estratégia RCCI um combustível de menor 

reatividade, ou menor número de cetano, é injetado no coletor de admissão de ar do motor, e 

um combustível de alta reatividade, ou maior número de cetano, é injetado múltiplas vezes ou 

em uma única vez diretamente na câmara de combustão, como o etanol ou gasolina e o óleo 

diesel, respectivamente. Criam-se, então, duas zonas de relativas alta e baixa reatividades e o 

processo de combustão é sequencial, propagando-se pelo gradiente de reatividade. Dessa forma 

o ponto de ignição e a duração da combustão podem ser controlados com alto grau de 

independência pelo ajuste do combustível de alta reatividade e da razão entre os dois 

combustíveis (WISSINK; REITZ, 2016). Esse controle possibilita uma combustão sem zonas 

ricas em combustível ou de alta temperatura, reduzindo a formação de poluentes (REITZ; 

DURAISAMY, 2015). Estudos mostram motores operando com a técnica RCCI com eficiência 

indicada de conversão de combustível de até 56% (WISSINK; REITZ, 2015). 

A diferença entre a técnica RCCI e a técnica de injeção do etanol no coletor de admissão 

e ignição causada pela injeção direta do óleo diesel é o momento de injeção do óleo diesel. No 

método tradicional o óleo diesel é injetado próximo ao PMS, enquanto na técnica RCCI o ponto 

de óleo diesel é avançado e injetado durante o curso de compressão, com objetivo de criar um 

pré-mistura de ar e combustível (FANG et al., 2014). No estudo de Kokjohn et al. (2011b), o 

uso de gasolina como combustível de baixa reatividade e óleo diesel em um motor RCCI 

reduziu em até três vezes as emissões de NOX, seis vezes a emissão de fuligem e aumentou em 

até 16% da eficiência do motor.  
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Wissink (2015) explica que a técnica RCCI possibilita o ajuste da forma e da fase da 

liberação de calor no interior do cilindro através do controle da razão entre os combustíveis e 

do momento e duração da injeção do combustível de alta reatividade, o que é mais difícil em 

estratégias que utilizam somente um combustível. Porém, com o aumento da carga há uma 

tendência do avanço da fase da combustão, devido ao aumento da densidade da energia no 

interior do cilindro. Isso pode ser controlado pela redução da quantidade de combustível de alta 

reatividade, mas podem ocorrer casos em que a quantidade desse combustível deve ser nula, ou 

seja, o controle da combustão é perdido, geralmente ocorrido antes do ponto de carga máxima 

de operação do motor. Lim e Reitz (2014) simularam computacionalmente a injeção direta de 

gasolina e óleo diesel em sistemas separados em um motor de 2,44 L de volume deslocado e 

razão de compressão de 15:1, operando a 1800 RPM com a técnica RCCI. O estudo mostrou a 

possibilidade de se atingir altas cargas de operação e baixas emissões de CO, NOX e fuligem, 

utilizando essa estratégia de injeção.  

Wissing e Reitz (2016) exploraram a técnica RCCI com o uso de dois injetores 

instalados na câmara de combustão, um para injeção direta de óleo diesel e um para injeção 

direta de gasolina. Os autores explicam que nesta técnica, como ocorre nos motores RCCI, a 

injeção de gasolina é muito avançada para que se forme uma mistura homogênea de ar e 

gasolina e em seguida é injetado o óleo diesel para criar um gradiente reativo. Porém, com a 

injeção direta dos dois combustíveis há a possiblidade de uma segunda injeção de gasolina 

próximo ao PMS, em um momento onde está ocorrendo a liberação de calor de baixa 

temperatura e que a combustão já se iniciou, possibilitando um controle difusivo da combustão, 

ao invés do controle cinético. 

Wissing e Reitz (2016) exploraram a técnica RCCI com dois injetores na câmara de 

combustão observando a influência da escolha do combustível, pressão de injeção e momento 

e duração da injeção no perfil da liberação de calor. Os ensaios foram realizados em um dos 

seis cilindros de um motor Diesel de 2,44 cm³ de deslocamento, com modificação do pistão 

para um perfil adequado para combustão RCCI. Dois injetores de óleo diesel de alta pressão, 

100 MPa, foram adaptados no cabeçote do motor. Para utilização da gasolina no injetor 

originalmente para óleo diesel foi necessário utilização de um aditivo para aumento a 

viscosidade do combustível. O motor foi equipado com EGR e como estratégia de injeção, 

gasolina foi injetada a 340ºCA APMS, em seguida injetou-se óleo diesel a 60ºCA APMS, 

finalizando com a injeção de gasolina ou óleo diesel a 5ºCA APMS. Como primeira avaliação, 

os autores verificaram a influência da escolha do combustível na terceira injeção, entre o óleo 

diesel e a gasolina. Os resultados indicaram pouca influência no desempenho e emissões do 
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motor, com exceção das emissões de material particulado, onde o uso do óleo diesel na terceira 

injeção emitiu cinco vezes mais com relação a injeção da gasolina.  

A partir desses resultados, Wissing e Reitz (2016) realizaram outros ensaios com uso da 

terceira injeção de gasolina. A pressão de injeção dos combustíveis foi avaliada, variando-se 

entre 50 e 125 MPa, e o aumento dessa pressão causou redução das emissões de THC, CO e 

material particulado, mas com aumento das emissões de NOX. Por último os autores analisaram 

os efeitos da duração e do momento da terceira injeção de gasolina. Os resultados mostraram 

que a redução da duração da terceira injeção causa a formação de maior quantidade de 

combustível pré-misturado, resultando em avanço da combustão, maior pico de liberação de 

calor e maior pressão no interior do cilindro. Através da alteração do momento da injeção, 

verificou-se redução das emissões de NOX com o retardo da injeção, mas com aumento das 

emissões de THC, CO e MP, indicando um conflito no controle das emissões desses 

componentes. 

Kavuri, Paz e Kokjohn (2016) compararam as estratégias RCCI, com injeção direta de 

gasolina e óleo diesel, e GCI (Gasoline Compression Ignition – ignição da gasolina por 

compressão) com injeção direta de gasolina, em um estudo numérico e experimental. O estudo 

focou na análise do desempenho de um motor monocilíndrico, com razão de compressão de 

12:1, operando em alta carga e baixa rotação, condição de difícil controle, quando se utiliza as 

técnicas de combustão de baixa temperatura. As duas estratégias foram utilizadas com múltiplas 

injeções de combustível e o estudo mostrou que a combustão é controlada pelo momento da 

última injeção, responsável pelo início da combustão. A estratégia RCCI, por utilizar o óleo 

diesel como combustível piloto, possibilita maior controle da combustão, e se mostrou mais 

estável em operação em alta carga em relação a técnica GCI. 

Loaiza, Sánchez e Braga (2016) utilizaram a técnica RCCI com injeção direta de etanol 

hidratado e óleo diesel, em sistemas separados, em uma máquina de compressão rápida. Os 

autores avaliaram a influência da razão de compressão, 16:1 e 20:1, e das estratégias de injeção 

no processo de combustão. Os resultados mostraram que o atraso de ignição da mistura ar-

combustível reduz com o aumento da razão de compressão e aumenta com uso de etanol pré-

misturado. Os autores recomendam que as injeções do etanol devem ocorrer até no máximo em 

180ºCA APMS, durante a injeção do óleo diesel ou após a injeção do óleo diesel. Injeções de 

etanol durante o curso de compressão aumentaram o atraso de ignição. O aumento da razão de 

compressão de 16:1 para 20:1 mostraram resultados positivos na combustão do etanol 

hidratado. Os autores explicam que os resultados não podem ser diretamente relacionados com 
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os resultados que seriam obtidos em um motor Diesel, já que o processo de combustão em uma 

máquina de compressão rápida não é cíclico e tem limitações da temperatura de operação. 

 

2.4 Trabalhos relacionados ao motor estudado nesta tese 

 

O motor Diesel utilizado nesta tese faz parte de um grupo motor gerador que é foco de 

pesquisas com biocombustíveis. Diversos trabalhos foram realizados com uso, por exemplo, de 

diferentes misturas de óleo diesel e biodiesel (VALENTE et al., 2010), hidrogênio (MORAIS 

et al. 2013; OLIVEIRA et al. 2013) e gás natural (JUSTINO et al., 2012). A seguir são 

apresentados os principais trabalhos envolvendo o uso de etanol.  

Sodré et al. (2014) simularam o motor Diesel utilizado no presente trabalho operando 

com misturas de óleo diesel contendo 5% de biodiesel (v/v) (B5) e etanol anidro e com injeção 

indireta de etanol e injeção direta de óleo diesel B5. Os autores mostraram que o uso das 

misturas tem maior potencial de redução das emissões de CO e NOX, mas com pequena redução 

na eficiência de conversão de combustível do motor. A injeção indireta de etanol causou perdas 

de potência, justificadas pela redução da quantidade de ar admitido pelo motor. 

Oliveira et al. (2015a) avaliaram o desempenho e emissões do grupo motor gerador 

diesel de potência nominal de 44 kW operando com misturas de óleo diesel e etanol. As misturas 

foram elaboradas em percentuais de 0, 5, 10 e 15% de etanol, em base mássica. O uso do etanol 

aumentou o atraso de ignição e reduziu a duração da combustão, devido ao menor número de 

cetano e ao efeito de redução da temperatura com a atomização do etanol. Em cargas baixas 

houve redução dos picos de pressão no interior do cilindro e da taxa de liberação de calor, já 

em cargas altas houve aumento desses parâmetros. A adição de etanol aumentou o consumo 

específico do motor em até 8,5%, devido ao menor PCI desse combustível. Com relação às 

emissões, houve redução das emissões de CO2 com aumento do percentual de etanol, chegando 

a uma redução de até 8,6%. As emissões de CO aumentaram para cargas baixas, principalmente 

na operação com 15% de etanol, em até 38,7%, e foram reduzidas em cargas altas, 

principalmente na operação com 10% de etanol, em até 22,7%. As emissões de THC 

apresentaram comportamento semelhante, com aumento máximo de 19,1%, com uso de 10% 

de etanol em cargas baixas, e redução máxima de 28%, com uso de 15% de etanol em cargas 

altas. A adição do etanol reduziu as emissões de NOX, principalmente em cargas altas, em até 

10,4%. 

Oliveira et al. (2017) adaptaram o grupo motor gerador Diesel para operar com injeção 

direta de óleo diesel e injeção indireta de etanol. Os autores utilizaram um sistema de injeção 
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eletrônica, desenvolvido por Oliveira et al. (2013), para controlar o fluxo de etanol hidratado 

em percentuais entre 0% e 30%. O aumento do fluxo de etanol causou aumento do atraso de 

ignição da mistura e, consequentemente, aumento do pico de pressão em até 9%, e da taxa de 

liberação de calor no interior do cilindro, em até 75%. Em cargas altas, o uso de etanol reduziu 

em até 41% o consumo de óleo diesel e aumentou a eficiência de conversão de combustível em 

até 13%. A adição do etanol reduziu as emissões de CO2 e NO em toda faixa de potência, com 

redução máxima de 12% e 53%, respectivamente. Já outros componentes dos gases de exaustão 

tiveram as emissões aumentadas, com aumentos máximos de 656% de CO, 555% de THC e 

88% de NOx. Em um outro estudo, Oliveira et al. (2015b) mostraram que a adição do etanol no 

ar admitido pelo motor aumenta as solicitações mecânicas no pistão e na biela em até 10% e 

9%, respectivamente, além de alterar a distribuição de tensões mecânicas ao longo do ciclo do 

motor. 

Morais (2016) converteu o motor Diesel para operar no ciclo Otto mantendo a razão de 

compressão do motor, de 17:1. Sistemas de injeção indireta de etanol hidratado, de ignição e de 

controle da vazão mássica de ar de admissão foram adaptados no motor que, ainda, operou com 

misturas de etanol com teor de hidratação de até 15%. Em comparação com a operação com 

óleo diesel padrão, o motor operando no ciclo Otto apresentou aumento da eficiência de 

conversão de combustível de até 15,5% em carga máxima de operação, mas com aumento das 

emissões de NOX, CO e CO2. Os índices de emissões de THC ficaram próximos à operação 

com óleo diesel. O aumento do teor de hidratação do etanol causou redução nas emissões de 

CO, CO2 e NOX.  

De Serio, Oliveira e Sodré (2017) adaptaram um sistema de recirculação dos gases de 

exaustão no grupo motor gerador utilizado nesse trabalho, sem resfriamento do gás recirculado. 

A variação da razão de EGR entre 2,5 e 10% apresentou redução de até 30% das emissões de 

NOX e, em geral, aumento das emissões de THC, CO e CO2. Os autores concluíram que a razão 

recirculação de 7,5% foi a mais adequada, levando em consideração os níveis de emissões e 

desempenho do motor. 

 

2.5 Resumo do estado da arte 

 

Com base na revisão bibliográfica sobre técnicas de utilização de etanol em motores 

diesel, a Tabela 1 mostra um resumo dos principais efeitos encontrados pelos autores para as 

diferentes técnicas. A revisão bibliográfica mostrou que há grande interesse dos pesquisadores 

em se estudar os efeitos da aplicação do etanol em motores diesel através das diferentes 
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técnicas, e que os efeitos do etanol sobre o motor são dependentes da técnica de injeção 

utilizada, da concentração dos combustíveis e das características construtivas do motor. Com 

relação à técnica de injeção direta de etanol e óleo diesel em sistemas separados, conclui-se que 

é um método pouco explorado pela literatura, mas com grande potencial de maximizar a 

substituição do óleo diesel pelo etanol para operação bicombustível, permitindo maior controle 

da combustão e da formação de poluentes. O presente trabalho visou contribuir com a aplicação 

dessa técnica em um grupo motor-gerador pelo estudo dos efeitos da alteração das 

características de injeção do etanol sobre o desempenho e as emissões de poluentes do motor. 

 

Tabela 1 – Resumo do estado da arte 

MÉTODO DE 

SUBSTITUIÇÃO 

EFEITOS REFERÊNCIAS 

MISTURAS DE 

ÓLEO DIESEL 

E ETANOL 

 Aumento da solubilidade com 

uso de biodiesel 

Park, Youn e Lee (2011); 

Hulwan e Joshi (2011) 

 Até 25% de substituição do 

óleo diesel 

Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); Sayin; Uslu; 

Canakci (2008); Surawski et 

al. (2012); Yilmaz et al. 

(2014) 

 Acima de 25% de substituição 

do óleo diesel  

Tutak et al. (2016); Prashant, 

Lata e Joshi (2016) 

 Diminuição da temperatura de 

exaustão 

Ajav; Singh; Bhattacharya 

(1999); Tan et al. (2017) 

 Aumento da temperatura de 

exaustão 

Sayin; Uslu; Canakci (2008); 

Yilmaz et al. (2014) 

 Diminuição da temperatura do 

óleo lubrificante 

Ajav; Singh; Bhattacharya 

(1999) 

 Diminuição da eficiência 

térmica em todas as cargas 

Ajav; Singh; Bhattacharya 

(1999) 

 Diminuição da eficiência 

térmica do motor em cargas 

baixas 

Huang et al. (2009) 
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 Aumento da eficiência térmica 

para cargas altas 

Kim; Choi (2008), Huang et 

al. (2009); Zhu et al. (2010); 

Hulwan; Joshi (2011); 

Taghizadeh-Alisaraej; Rezaei-

Asl (2016); Tan et al. (2017) 

 Redução da emissão de NO Hulwan; Joshi (2011) 

 Aumento da emissão de NOx Mohammadi et al. (2005); Shi 

et al. (2006); Kim; Choi 

(2008), Sayin; Uslu; Canakci 

(2008), Armas; García-

Contreras; Ramos (2014); 

Tutak et al. (2016); 

Sathiyamoorthi; 

Sankaranarayanan (2017) 

 Redução da emissão de NOx 

em carga plena 

Ajav; Singh; Bhattacharya 

(1999) 

 Redução ou manutenção da 

emissão de NOx em todos os 

ensaios 

He et al. (2003); Huang et al. 

(2009); Zhu et al. (2010); 

Park, Youn e Lee (2011);  

Fang et al. (2013); Yilmaz et 

al. (2014); Tan et al. (2017) 

 Redução da emissão de 

fuligem 

Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); He et al. 

(2003); Kim; Choi (2008); 

Huang et al. (2009); Hulman; 

Joshi (2011); Pidol et al. 

(2012); Sathiyamoorthi e 

Sankaranarayanan (2017) 

 Redução da emissão de 

fuligem somente em cargas 

baixas 

Hulwan; Joshi (2011) 

 Redução da emissão de 

material particulado 

Shi et al. (2006); Mohammadi 

et al. (2005); Zhu et al. (2013); 
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Armas; García-Contreras; 

Ramos (2014) 

 Aumento da emissão de THC Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); He et al. 

(2003); Sayin; Uslu; Canakci 

(2008); Kim; Choi (2008); 

Huang et al. (2009); Zhu et al. 

(2010); Park, Youn e Lee 

(2011); Pidol et al. (2012);  

Fang et al. (2013); Yilmaz et 

al. (2014) (cargas baixas); 

Sathiyamoorthi ; 

Sankaranarayanan (2017) 

 Redução da emissão de THC Shi et al. (2006); Sayin; Uslu; 

Canakci (2008); Huang et al. 

(2009); Zhu et al. (2010); 

Yilmaz et al. (2014) (cargas 

altas) 

 Aumento da emissão de CO2 Sahin; Uslu; Canakci (2008); 

Park; Youn; Lee (2011); 

Hulwan; Joshi (2011) 

 Redução da emissão de CO2 He et al. (2003); Tan et al. 

(2017) 

 Aumento da emissão de CO Shi et al. (2006); Sayin; Uslu; 

Canakci (2008) 

 Redução da emissão de CO em 

carga plena 

Ajav; Singh; Bhattacharya 

(1999); Sahin; Uslu; Canakci 

(2008), Huang et al. (2009); 

Hulwan; Joshi (2011) 

 Redução da emissão de CO em 

todos as cargas 

Sayin; Uslu; Canakci (2008); 

Zhu et al. (2010); Armas; 

García-Contreras; Ramos 

(2014); Tan et al. (2017) 
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 Aumento da emissão de CO em 

todas as cargas 

Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); He et al. 

(2003); Shi et al. (2006); Kim; 

Choi (2008); Zhu et al. (2010); 

Pidol et al. (2012); Fang et al. 

(2013); Yilmaz et al. (2014) 

 Aumento da emissão de CO 

para cargas baixas 

Huang et al. (2009); Hulwan; 

Joshi (2011) 

 Atraso do momento de injeção 

da mistura de óleo diesel e 

etanol reduziu a emissão de CO 

Sayin; Uslu; Canakci (2008) 

 Atraso do momento de injeção 

da mistura óleo diesel e etanol 

reduziu a emissão de HC 

Sayin; Uslu; Canakci (2008) 

 Aumento da pressão em cargas 

altas ou em toda faixa ensaiada 

Mohammadi et al. (2005); 

Zhu; Cheung; Zhang (2011); 

Fang et al. (2013); Prashant, 

Lata e Joshi (2016) 

 Redução ou instabilidade da 

pressão em cargas baixas 

Mohammadi et al. (2005) e 

Hulwan e Joshi (2011) 

INJEÇÃO 

INDIRETA DE 

ETANOL E 

INJEÇÃO DE 

ÓLEO DIESEL 

 50% ou mais de substituição Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); 

Kowalewickz; Pajaczek 

(2003), Sayin; Uslu; Canakci 

(2008); Surawski et al. (2012); 

Padala et al. (2013); 

Sarjovaara, Alantie e Larmi 

(2013); Tutak (2014); Tutak et 

al. (2015), Asad et al. (2015); 

Sarjovaara; Larmi (2015); 

Pedrozo et al. (2016) 
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 Redução ou manutenção da 

eficiência térmica o motor em 

cargas baixas e médias 

Tsang et al. (2010);  Yao et al. 

(2010); Zhang et al. (2011); 

Tutak (2014); Tutak et al. 

(2015); Sarjovaara; Larmi 

(2015) 

 Aumento ou manutenção da 

eficiência térmica para cargas 

altas 

Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); 

Kowalewicz; Pajaczek (2003), 

Tsang et al. (2010); Yao et al. 

(2010); Zhang et al. (2011); 

Tutak (2014); Tutak et al. 

(2015); Sarjovaara; Larmi 

(2015) 

 Redução da temperatura de 

exaustão 
Chauhan et al. (2011) 

 Redução da emissão de CO2 Kowalewicz; Pajaczek 

(2003); Chauhan et al. (2011); 

 Aumento da emissão de CO Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); 

Kowalewicz; Pajaczek 

(2003); Tsang et al. (2010); 

Chauan et al. (2011); Yao et 

al. (2010); Zhang et al. (2011); 

Chauhan et al. (2011), 

Surawski et al. (2012); Tutak 

(2014); Hansdah; Murugan 

(2014), Britto Jr.;  Martins 

(2015); Tutak et al. (2015); Di 

Blasio, Viscardi e Beatrice 

(2015); Sarjovaara; Larmi 

(2015);  Pedrozo et al. (2016) 

 Diminuição da emissão de CO Padala et al. (2013) 
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 Aumento da emissão de THC Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); 

Kowalewicz; Pajaczek 

(2003); Tsang et al. (2010); 

Zhang et al. (2011); Chauhan 

et al. (2011); Yao et al. (2010); 

Chauhan et al. (2011); 

Surawski et al. (2012), Padala 

et al. (2013); Tutak (2014); 

Hansdah; Murugan (2014); 

Britto Jr.; Martins (2015); 

Tutak et al. (2015); Asad et al. 

(2015); Di Blasio, Viscardi e 

Beatrice (2015); Sarjovaara; 

Larmi (2015); Pedrozo et al. 

(2016) 

 Redução da emissão de 

fuligem e material particulado 

Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); Zhang et al. 

(2011); Surawski et al. (2012), 

Zhang; Cheung; Yao (2013); 

Sarjovaara; Larmi (2015) 

 Redução da emissão de NOX Islam, Subrahmanyam e 

Gajendra (1997), 

Kowalewicz; Pajaczek (2003), 

Tsang et al. (2010); Yao et al. 

(2010); Zhang et al. (2011), 

Chauhan et al. (2011) (até 

16% de etanol), Tutak (2014), 

Tutak et al. (2015); Asad et al. 

(2015), Di Blasio, Viscardi e 

Beatrice (2015); Sarjovaara; 

Larmi (2015); Pedrozo et al. 

(2016) 
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 Aumento da emissão de NOx Padala et al. (2013), Tutak 

(2014); Tutak et al (2015) 

(cargas altas). 

 Redução da emissão de NO Surawski et al. (2012); 

Hansdah; Murugan (2014) 

 
 Aumento da emissão de NO2 Tsang et al. (2010); Zhang et 

al. (2011) 

 

 Redução na emissão de 

fuligem 

Abu-Qudais; Haddad; 

Qudaisat (2000); Tutak 

(2014), Asad et al. (2015); 

Pedrozo et al. (2016) 

 
 Aumento do atraso de ignição Islam; Subrahmanyam; 

Gajendra (1997) 

 

 Redução do pico de pressão em 

cargas baixas 

Kowalewicz; Pajaczek 

(2003); Tsang et al. (2010); 

Zhu et al. (2010); Zhang; 

Cheung; Yao (2013) 

 

 Aumento do pico de pressão 

em cargas altas 

Kowalewicz; Pajaczek 

(2003); Tsang et al. (2010); 

Zhu et al. (2013); Zhang; 

Cheung; Yao (2013);, 

Sarjovaara; Alantie; Larmi 

(2013); Tutak (2014); 

Hansdah; Murugan (2014); 

Pedrozo et al. (2016) 

INJEÇÃO 

DIRETA DE 

ETANOL E 

INJEÇÃO 

DIRETA DE 

ÓLEO DIESEL 

 Substituição de até 90% do 

óleo diesel 
Bandel (1983); Islam, 

Subrahmanyam; Gajendra 

(1997); Loaiza (2014) 

 
 Injeção estratificada do etanol Pischinger; Havenith (1980); 

Berg; Holmér; Bertilsson 
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(1980); Islam, 

Subrahmanyam; Gajendra 

(1997); Popa et al. (2001), 

Liang (2013); Loaiza (2014) 

 
 Injeção pré-misturada do 

etanol 
Liang (2013); Loaiza (2014) 

 

 Redução das emissões de THC Pischinger; Havenith (1980); 

Berg; Holmér; Bertilsson 

(1980) 

 

 Redução das emissões de NOX Pischinger; Havenith (1980); 

Ullman; Hare (1981); Berg; 

Holmér; Bertilsson (1980); 

Liang (2013) 

 

 Redução das emissões de 

fuligem 

Berg; Holmér; Bertilsson 

(1980); Ullman ; Hare (1981); 

Kawaguchi et al. (1992) ; 

Islam, Subrahmanyam; 

Gajendra (1997); Liang 

(2013) 

 
 Aumento das emissões de THC 

e CO 
Ullman; Hare (1981) 

 

 Aumento da eficiência do 

motor 

Islam, Subrahmanyam; 

Gajendra (1997); Pischinger; 

Havenith (1980); Berg; 

Holmér; Bertilsson (1980)  

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2015) e Própria do Autor 
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3 CONCEITUAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo apresenta conceitos sobre sistemas de injeção de combustíveis, 

combustíveis, formação de poluentes e parâmetros de desempenho de motores de combustão 

interna, necessários para o desenvolvimento desse estudo. 

 

3.1 Óleo diesel 

 

 O óleo diesel é um combustível líquido derivado do petróleo formado por uma mistura 

de centenas de compostos químicos, com presença principalmente de carbono, com número 

variando entre 10 e 22, hidrogênio e baixas concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio. 

Os compostos podem ser parafínicos, naftênicos ou aromáticos (SZKLO; ULLER, 2008). De 

acordo com a resolução da Agência Nacional do Petróleo (ANP) Nº50, de 23.12.2013 – DOU 

24.12.2013, que regulamenta as especificações do óleo diesel de uso rodoviário no Brasil, o 

óleo diesel é classificado em: 

 

a) Óleo diesel A: combustível produzido pelo processo de refino de petróleo, sem 

adição de biodiesel, destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de 

uso rodoviário; 

b) Óleo diesel B: combustível produzido pelo processo de refino de petróleo, com 

adição de biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente; 

c) Óleo diesel A S10 e B S10: combustível com teor de enxofre máximo de 10 

mg/kg; 

d) Óleo diesel A S500 e B S500: combustível com teor de enxofre máximo de 500 

mg/kg. 

 

 A partir de 2008, o governo brasileiro tornou mandatória a adição de biodiesel puro 

(B100) no óleo diesel nas concentrações volumétricas de 2%, entre janeiro e julho de 2008; 3% 

entre julho de 2008 e junho de 2009; 4%, entre julho e dezembro de 2009; e 5%, entre janeiro 

de 2010 e junho de 2014 (DE OLIVEIRA; COELHO, 2016; BRASIL, 2005). 

 Com o anúncio da Lei Nº 13.033 de 24.09.2014 foi estabelecido que, a partir de 1º de 

julho de 2014, o percentual volumétrico de adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel 

comercializado seria de 6%, e a partir de 1º de novembro de 2014, 7% (B7) (BRASIL, 2014). 

Em 2016, o governo brasileiro sancionou a Lei Nº 13.263 de 23.03.2016 que altera o percentual 
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obrigatório de biodiesel para 8%, 9%, e 10%, iniciados em 12, 24 e 36 meses, respectivamente, 

após a data da lei (DE OLIVEIRA e COELHO, 2016; BRASIL, 2016). Atualmente, o óleo 

diesel comercializado no Brasil possui 8% de biodiesel (B8), em base volumétrica. A Tabela 2 

mostra algumas faixas de valores típicos das propriedades do óleo diesel B8, incluindo valores 

disponíveis na literatura e medições realizadas durante este trabalho (Anexo A). 

 

Tabela 2 - Propriedades típicas do óleo diesel 

PROPRIEDADE VALOR 

Fórmula química de referência 

- Óleo Diesel 

- Biodiesel (ácido graxo do tipo Oleico) 

 

C12H26 

C17H33CO2CH3 

Massa específica a pressão atmosférica (kg/m³) 849,1* 

Temperatura de ebulição (ºC) 150 - 471 

Solubilidade na água em condições ambiente 

(100%) 

Desprezível 

Calor latente de vaporização (kJ/kg) 250-290 

Poder calorífico superior (MJ/kg) 45,1* 

Poder calorífico inferior (MJ/kg) 41,9* 

Temperatura de autoignição (ºC) >225 

Ponto de fulgor mínimo (ºC) 64,2* 

Limites de inflamabilidade inferior (vol %) 

Limites de inflamabilidade superior (vol %) 

1 

6 

Razão estequiométrica ar/combustível (base mássica 

para 8,5%(v/v) de biodiesel) 

14,7/1 

Viscosidade cinemática a 40 ºC (mm²/s) 3,33* 

Número de cetano mínimo para o óleo diesel comum 42 

Fonte: BECHTOLD (2002),  PETROBRAS (2017), SODRÉ et al. (2014) e Dados da pesquisa* 

  

3.2 Etanol 

 

O etanol, álcool de baixo peso molecular, tem estrutura molecular simples, o que o faz 

adequado para utilização em motores de combustão interna, sendo considerado um combustível 

alternativo. É geralmente obtido da fermentação de matrizes vegetais, seguido de destilação, 

sendo a cana-de-açúcar a principal fonte do combustível no Brasil. Os maiores produtores de 
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etanol no mundo são os EUA e o Brasil. No Brasil, com a evolução dos veículos flex, houve 

um aumento da demanda pelo etanol (PAGLIUSO; MARTINS, 2010).  

O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar possui uma razão de 8,9 entre a bioenergia 

produzida pela energia fóssil utilizada durante a produção. Essa é a maior razão, dentre os 

principais vegetais utilizados na produção de etanol, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Razão entre a bioenergia disponível e a energia utilizada na produção de 

etanol 

MATÉRIA PRIMA BIOENERGIA DISPONÍVEL/ 

ENERGIA FÓSSIL UTILIZADA 

Milho (EUA) 1,3 

Cana-de-açúcar (Brasil) 8,9 

Beterraba (Alemanha) 2,0 

Sorgo sacarino (África) 4,0 

Trigo (Europa) 2,0 

Mandioca 1,0 

Fonte: PAGLIUSO e MARTINS (2010) 

 

O etanol combustível deve ser comercializado de acordo com a Resolução ANP Nº 19 

de 15.4.2015 – DOU 20.04.2015, sendo definido como: 

 

Etanol combustível: biocombustível proveniente do processo 

fermentativo de biomassa renovável, destinado ao uso em motores a 

combustão interna, e possui como principal componente o etanol, o 

qual é especificado sob as formas de Etanol Anidro Combustível e 

Etanol Hidratado Combustível; 

Etanol Anidro combustível (EAC): etanol Combustível destinado para 

mistura com gasolina A na formulação da gasolina C; 

Etanol hidratado combustível (EHC): etanol Combustível destinado à 

utilização direta em motores a combustão interna; (ANP, 2015). 

 

No Brasil, etanol anidro comercializado tem o teor de água de até 0,7% em massa 

(PETROBRAS, 2014), enquanto o etanol hidratado possui entre de 6,2% e 7,4% de água em 

massa (PETROBRAS, 2015). O etanol hidratado é utilizado diretamente no abastecimento de 

veículo, enquanto o etanol anidro é utilizado para ser misturado com a gasolina. A Tabela 4 

mostra algumas  faixas típicas de propriedades do etanol anidro e do etanol hidratado, incluindo 

dados experimentais mostrados no Anexo A. 
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Tabela 4 – Propriedades típicas do etanol 

PROPRIEDADE ETANOL 

ANIDRO 

ETANOL 

HIDRATADO 

Formula Química C2H5OH C2H5OH-H2O 

Massa molecular (g/mol) 46,07 47,42 

Composição em massa (%) 

Carbono (C) 

Hidrogênio (H) 

Oxigênio (O) 

 

52,2 

13,1 

34,7 

 

47,0 

12,0 

34,0 

Pureza (%) Mín. 99,3 Mín. 92,6 

Massa específica a 20 ºC (kg/l) 0,79 0,81* 

Temperatura de ebulição (101,325 kPa) (ºC) 78,5 77,0 

Solubilidade na água em condições ambiente (%) 100 100 

Calor latente de vaporização (kJ/kg) 904,35 992,27 

Poder calorífico inferior (MJ/kg) 26,8 24,6* 

Temperatura de autoignição (ºC) 363 363 

Limites de inflamabilidade inferior (vol %) 

Limites de inflamabilidade superior (vol %) 

4,3 

19 

3,3 

19 

Razão estequiométrica ar/etanol (base mássica) 9,0:1 8,3:1* 

Número de octano de pesquisa 

Número de octano motor 

108,6 

89,7 

110 

92 

Viscosidade a 20 ºC (mPa.s) 1,22 1,20 

Fonte: BECHTOLD (2002), BEM (2008), ZHU et al. (2010), PETROBRAS (2015) e Dados da pesquisa* 

 

3.3 Combustão em motores de ignição por compressão 

 

A combustão em motores de ignição por compressão é caracterizada pela autoignição 

do combustível devido à alta temperatura proveniente da compressão do ar ou da mistura ar-

combustível dentro do cilindro. O óleo diesel é injetado diretamente na câmara de combustão 

em altas pressões e, para que ocorra a combustão, o combustível deve se evaporar e se misturar 

com ar (HSU, 2002). É um processo complexo, turbulento, tridimensional, onde processos 

multifásicos ocorrem em um ambiente de alta temperatura e alta pressão (DEC, 1997).  

As principais fases da combustão em motores Diesel são o atraso de ignição, a 

combustão rápida ou pré-misturada, a combustão difusiva e a combustão final. As fases são 
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identificadas no diagrama da Figura 2 através da representação da pressão no interior do 

cilindro, elevação da agulha do injetor de óleo diesel, e da taxa aparente de liberação de calor 

em função do ângulo do virabrequim (DEC, 1997). 

 

Figura 2 - Taxa de liberação de calor em função do ângulo do virabrequim 

 
Fonte: Adaptado de DEC (1997) 

 

No contexto de motores Diesel, o atraso de ignição de um combustível é o período entre 

o início da injeção do combustível na câmara e o início da combustão da mistura ar-

combustível. Esse intervalo é composto por um atraso físico, quando ocorre a atomização, 

vaporização e a mistura do combustível com o ar e, simultaneamente, por um atraso químico, 

atribuído às reações de pré-combustão. É um parâmetro importante na análise da combustão e 

que influencia diretamente no desempenho e nas emissões de um motor Diesel. A duração do 

atraso de ignição é fortemente dependente da temperatura e pressão na câmara de combustão, 

além da geometria do motor, propriedades do combustível, como o número de cetano, 

características de injeção e condições de operação.  Motores Diesel modernos são projetos de 

forma a reduzir a duração do atraso de ignição, que influencia diretamente nas emissões de 

NOX. Além disso, atrasos de ignição longos podem causar queda de eficiência do motor e altos 

níveis de emissões de hidrocarbonetos não-queimados e monóxido de carbono. O uso de 

motores Diesel no modo bicombustível altera o atraso de ignição, pois o combustível alternativo 

altera as propriedades da mistura ar-combustível (HEYWOOD, 1988; 
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LAKSHMINARAYANAN; AGHAV, 2010). Apesar do início da combustão ser 

frequentemente considerado como o momento de elevação da pressão no interior do cilindro, 

sabe-se que há ocorrência de chama antes desse momento (DEC; ESPEY, 1998). 

 A combustão da mistura ar-combustível formada durante o atraso da ignição e com 

concentração dentro dos limites de inflamabilidade ocorre na fase de combustão rápida ou pré-

misturada. Nessa fase, a combustão é governada pela cinética química e é caracterizada por 

uma alta taxa de liberação de calor e aumento súbito da pressão no interior do cilindro e alta 

velocidade e temperatura de chama, produzindo NOX e gerando o ruído característico dos 

motores Diesel (LAKSHMINARAYANAN; AGHAV, 2010). Quando a mistura formada no 

atraso de ignição é totalmente queimada, há uma queda na taxa de liberação de calor, 

finalizando a fase pré-misturada da combustão (HEYWOOD, 1988). Atrasos de ignição longos 

resultam em grande quantidade de mistura ar-combustível formada, e queimada, e uma alta taxa 

de liberação de calor com aumento do pico da pressão no interior do cilindro (HSU, 2002). 

 O restante do combustível injetado é queimado na medida em que a mistura é preparada. 

Essa fase é chamada de fase difusiva da combustão e as taxas de combustão e de liberação de 

calor são controladas pelos processos físicos e químicos (atomização do combustível líquido, 

vaporização, mistura do vapor de combustível com o ar, reações químicas) mas primariamente 

pelo processo de mistura do combustível com o ar (LAKSHMINARAYANAN; AGHAV, 

2010). A taxa de liberação de calor pode alcançar um novo pico, geralmente menor que o 

anterior, e decresce ao longo do processo. As características do sistema de injeção de 

combustível são fundamentais para o controle da combustão na fase difusiva (HEYWOOD, 

1988; HSU, 2002). 

 A fase final da combustão corresponde ao fim do diagrama da taxa de liberação de calor, 

onde ainda há liberação de calor durante o curso de expansão. Não há mais controle sob a taxa 

de combustão, parte do combustível ainda não foi queimada e parte da sua energia está presente 

na fuligem e nos produtos da combustão ricos em combustível, podendo ainda ser queimado. É 

um processo de queima lento devido à redução da temperatura durante a expansão do cilindro 

(HEYWOOD, 1988). 

Pesquisadores buscam constantemente o entendimento completo do processo de 

combustão Diesel. Dec (1997), a partir de um estudo de imagens e de outros estudos, construiu 

um modelo conceitual das reações do jato de óleo diesel com o ar na câmara de combustão. O 

modelo descreve como o jato se desenvolve e a combustão se inicia, e descreve a parcela do 

regime quase-estacionário da combustão. A Figura 3 mostra a evolução do jato de combustível 

em função do ângulo da manivela após o início da injeção (AII), representado por fatias 
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transversais do centro do jato e sem interação com as paredes e com movimento do ar na câmara 

de combustão. O estudo é baseado em um motor operando a 1200 rpm. A Figura 3 mostra 

também a curva da taxa de liberação de calor aparente (AHHR) e da elevação da agulha do 

injetor. 

O estudo se inicia com a imagem do jato em 1ºCA AII, onde apenas combustível líquido 

está presente. Com a penetração do jato nos gases aquecidos, regiões de vapor de combustível 

se desenvolvem e o jato líquido atinge a máxima penetração em 3ºCA AII. Nesse ponto de 

penetração, o ar aquecido é suficiente para vaporizar todo combustível do jato. O combustível 

na fase gasosa continua a penetração e em 4,5ºCA AII a parte dianteira do jato contém uma 

mistura ar-combustível quase uniforme com razões de equivalência entre 2 e 4. O momento e 

local da ignição são de difícil identificação, mas a partir de 4,5ºCA AII os primeiros pontos de 

quimiluminescência são identificados, sendo o provável momento de autoignição, e ocorre a 

formação volumétrica de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) até 5ºCA AII, 

seguidos da formação volumétrica de fuligem entre 5ºCA e 6ºCA AII (DEC, 1997). 

A partir de 4,5ºCA ocorre um rápido aumento da taxa de liberação de calor, e em 5ºCA 

há grande formação de HAPs na seção transversal do jato, onde a razão de equivalência varia 

entre 2 e 4. O rápido aumento da taxa de liberação de calor nesse momento indica que a queima 

pré-misturada consiste na combustão da mistura ar-combustível rica. Entre 5,5ºCA e 6,5ºCA 

AII é formada a chama difusiva na periferia do jato com produtos da queima rica pré-misturada, 

que contém uma quantidade significativa de combustível não queimado, e o ar circundante. 

Nesse intervalo se observa, também, formação de fuligem no interior do jato. Em 6,5ºCA AII, 

no ponto médio do pico da taxa de liberação de calor da combustão pré-misturada, uma camada 

fina da chama difusiva circunda completamente a porção a jusante do jato (DEC, 1997). 

 

Figura 3 - Esquema da sequência da combustão do óleo diesel 
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Fonte: Adaptado de FLYNN et al. (1999) 

 

O jato de combustível continua a penetração na câmara de combustão durante a fase 

final da combustão pré-misturada, entre 7ºCA e 9ºCA AII. Em 8ºCA AII, na Figura 3, se 

observa no centro do vórtice uma grande concentração de fuligem e a chama difusiva continua 

circundando a zona de reação em uma camada fina. Em 10ºCA já ocorreu a penetração total do 

jato e um vórtice está completamente formado e uma alta concentração de fuligem é observada. 

Nesse momento a combustão difusiva é dominante e o jato reativo de combustível encontra-se 

em regime quase-permanente (DEC, 1997). 

A Figura 4 mostra o modelo conceitual da combustão Diesel durante a fase difusiva, 

antes do fim da injeção de combustível. Observa-se que nessa fase ainda há combustível líquido 

no jato. Após o comprimento líquido, o vapor de combustível se mistura com o ar aquecido e 

essa mistura tem a temperatura aumentada até reagir com a zona de combustão pré-misturada 

rica, com razões de equivalência entre 2 e 4. Essa reação consome o oxigênio disponível 

formando componentes como CO e hidrocarbonetos não queimados (ASAY, 2003; AMORIM, 

2010). 

A chama difusiva circunda, também, o jato líquido, cujo comprimento do bico injetor 

até a aresta do início da chama é chamado de comprimento de entrada (lift-off length). Esse 

comprimento é importante no estudo da chama, pois determina a quantidade de ar arrastado 
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para zona de reação pré-misturada rica, onde a fuligem é inicialmente formada (ASAY, 2003). 

Após a região de mistura ar-combustível rica se inicia a chama pré-misturada rica. Ao redor da 

chama se verifica a região de combustão controlada pela formação da mistura ar-combustível e 

onde ocorre a oxidação da fuligem formada no interior da chama. Além disso, ao redor da 

chama ocorre a formação do NO térmico (AMORIM, 2010). 

 

Figura 4 – Modelo conceitual para combustão do óleo diesel em motores de injeção 

direta 

 
Fonte: Adaptado de FLYNN et al. (1999) 

 

3.4 Sistemas de injeção de combustível 

 

 A qualidade da formação da mistura ar-combustível em motores de combustão interna 

afeta diretamente o desempenho e as emissões. Os sistemas de injeção de combustíveis são cada 

vez mais desenvolvidos para atingir os níveis máximos de desempenho e os níveis preconizados 

pelas normas de emissões. A tecnologia empregada nesses sistemas varia de acordo com as 

características do motor. Em motores de combustão com ignição por compressão e por centelha, 

o combustível pode ser introduzido de forma direta ou indireta na câmara de combustão, sendo 

a injeção direta dominante nos motores Diesel e a injeção indireta, ainda, dominante nos 

motores de ignição por centelha.  

 

3.4.1 Sistemas de injeção de combustível de motores de ignição por compressão 

 

Nos motores Diesel de injeção direta, o combustível deve ser atomizado sob alta 

pressão, chegando a pressões de até 200 MPa, durante o curso de compressão e expansão. Os 
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sistemas de injeção de óleo diesel devem ser robustos para suportar a alta pressão de injeção, e 

devem fornecer o combustível com energia suficiente para promover a mistura com o ar e 

autoignição (HEYWOOD, 1988). Em resumo, as principais funções do sistema de injeção de 

óleo diesel são: controlar o momento de injeção, controlar a quantidade de combustível injetado 

de acordo com a demanda de carga e fornecer o combustível com penetração e atomização 

adequadas. A Figura 5 mostra um corte de uma câmara de combustão típica de motores Diesel, 

onde a câmara é uma cavidade no topo do pistão e o injetor é do tipo multifuros, para melhor 

distribuição do combustível (CHALLEN; BARANESCU, 1999). 

 

Figura 5 – Sistema de injeção direta de óleo diesel 

 
Fonte: CHALLEN e BARANESCU (1999) 

 

 Os sistemas de injeção de óleo diesel podem ser classificados em: sistema de bomba 

injetora em linha, sistema com unidade injetora e sistema de injeção com commom-rail. O 

motor utilizado neste trabalho possui um sistema de bomba injetora em linha. Esse sistema 

possui uma bomba com eixo de ressaltos e um elemento dosador para cada cilindro. A bomba 

pressuriza o combustível em alta pressão e o transfere para um injetor de alta pressão. O 

acréscimo de pressão no injetor é realizado no momento e na quantidade adequados, para que 

o combustível seja atomizado no cilindro, através de um bico injetor (MAJEWSKI; KHAIR, 

2006).  

O consumo de combustível e as emissões do motor são diretamente dependentes da 

geometria do bico injetor, incluindo número de furos, posicionamento, profundidade e 

diâmetro. Geralmente os bicos injetores diesel possuem entre 4 e 18 furos com diâmetro 

variando entre 32 e 300 µm e profundidade entre 0,7 e 1,1 mm (PEINER; BALKE; DOERING, 

2009).                                                                                                                                                                                                                                              
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3.4.2 Sistemas de injeção direta de combustível de motores de ignição por centelha 

 

Nos motores de combustão por centelha com injeção indireta multiponto, os injetores 

são instalados em cada um dos ramais do coletor de admissão. O combustível é atomizado na 

parte posterior das válvulas de admissão e admitido junto com o ar no curso de admissão do 

pistão. O sistema de injeção direta de combustível de motores do ciclo Otto fornece o 

combustível diretamente à câmara de combustão, como mostra a Figura 6, e reduz a formação 

de filme de combustível nos dutos de admissão. Além disso, o sistema promove maior controle 

na quantidade de combustível fornecida ao motor para cada combustão, reduzindo o tempo de 

transporte do combustível desde a injeção até o início da combustão e possibilitando a redução 

do consumo de combustível (ZHAO; HARRINGTON; LAI, 2002).  

 

Figura 6 – Injeção direta em motores do ciclo Otto 

 
Fonte: Adaptado de ADRIANO (2014) e SENDYKA e NOGA (2013) 

 

Sistemas de injeção direta em motores a gasolina foram inicialmente aplicados em 

automóveis pelos alemães Goliath e Gutbrod, em 1952, em motores de dois tempos e dois 

cilindros. Na época, o objetivo de se aplicar injeção direta era aumentar o desempenho do motor 

através do efeito de resfriamento da injeção do combustível. Na década de 1990, houve um 

avanço nos estudos desses sistemas, resultando no primeiro motor automotivo com injeção 

direta de gasolina, introduzido no mercado japonês pela Mitsubishi e na mesma época pela 

Toyota. Esses motores foram desenvolvidos para operar em carga estratificada, em cargas 

parciais e rotações baixas e médias, e em carga homogênea, em altas cargas e velocidades 

(ZHAO, 2010).  

A Figura 7 mostra os principais sistemas de um motor comercial com injeção direta de 

gasolina, incluindo um injetor de alta pressão instalado no cilindro, alimentado por alta pressão 
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de combustível através de um duto e uma bomba de alta pressão, câmara de combustão e 

válvulas de alta tecnologia e sistemas de pós-tratamento de emissões dedicados. A evolução 

dos sistemas de injeção direta é um dos principais fatores no aumento da qualidade da formação 

da mistura ar-combustível em motores de ignição por centelha e em motores de ignição por 

compressão, mas implica em sistemas de controle de maior complexidade, em comparação com 

os sistemas de injeção indireta (STAN, 2002). 

 

Figura 7 - Sistema de injeção direta de gasolina típico 

 
Fonte: ZHAO (2010) 

 

A vaporização do combustível injetado diretamente na câmara de combustão pode 

reduzir substancialmente a temperatura do ar. Com uma vaporização adequada, o combustível 

pode retirar calor somente do ar admitido. Esse resfriamento possibilita a redução da ocorrência 

de detonação durante a compressão e o uso de maiores razões de compressão, além de 

possibilitar aumento da eficiência volumétrica com maior quantidade de ar admitido.  

Com a injeção direta, porém, há um menor tempo disponível para vaporização do 

combustível e formação de uma mistura homogênea ar-combustível, requerendo maior 

vaporização do combustível e maior pressão de injeção. O menor tempo de formação da mistura 

pode causar a não evaporação de parte do combustível e formar gotas que saem na exaustão em 

forma de hidrocarbonetos não queimados. As limitações ao uso da injeção direta, em motores 

do ciclo Otto, envolvem o alto custo de implementação em comparação com a injeção indireta 

e resultados de experimentos que relatam aumento da emissão de NOX e THC devido à não 

evaporação de parte do combustível (ZHAO; HARRINGTON; LAI, 2002). 
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 Os benefícios do uso da injeção direta em motores do ciclo Otto podem ser mostrados 

pelo ciclo termodinâmico ideal, onde um processo de compressão isoentrópica é seguido pela 

adição de calor em volume constante, no PMS, expansão isoentrópica e rejeição de calor a 

volume constante. O ar, como gás ideal, é assumido como fluido de trabalho, resultando na 

eficiência térmica, ηt, da Equação 1 (HEYWOOD, 1988).  

 

𝜂𝑡 = 1 −
1

𝑟𝑐𝑘−1
                                                                (1) 

onde: 

k = expoente isentrópico; 

rc = razão de compressão do motor. 

 

Através da Eq. (1), e rejeitando outras perdas do processo, verifica-se que a eficiência 

térmica é afetada somente pela razão de compressão e coeficiente isoentrópico. Com a injeção 

direta de combustível, há uma redução da temperatura da mistura no final do processo de 

compressão, associado à vaporização do combustível. Esse resfriamento aumenta a resistência 

ao fenômeno da detonação, possibilitando o aumento da razão de compressão e, 

consequentemente, da eficiência térmica do motor. O maior aumento da eficiência é obtido 

quando se trabalha em operação sem estrangulamento na admissão de ar e com mistura pobre 

e estratificada. Um alto coeficiente isentrópico é obtido quando misturas pobres são utilizadas 

e no caso da injeção direta, maiores eficiências térmicas são obtidas maximizando-se a razão 

de compressão e o coeficiente isentrópico (SPICHER; HEIDENREICH, 2010).  

A Figura 8 diferencia os dois principais modos de operação de um motor com injeção 

direta: operação com mistura homogênea e operação com mistura estratificada. A operação com 

mistura homogênea é semelhante à operação com preparação externa da mistura. O combustível 

é injetado na câmara de combustão durante o processo de admissão, o que produz uma 

distribuição homogênea da mistura durante a compressão, acompanhada de uma mistura 

aproximadamente uniforme através da câmara de combustão no ponto de ignição (SPICHER; 

HEIDENREICH, 2010).  

Na operação de mistura estratificada, o motor com injeção direta deve, idealmente, 

operar com a válvula borboleta totalmente aberta, ou seja, a carga será controlada somente pela 

quantidade de combustível injetada, como ocorre em motores do ciclo Diesel. O combustível é 

injetado diretamente na câmara de combustão imediatamente antes de ocorrer a ignição. Uma 

porção de mistura ar-combustível com capacidade de ignição é formada no centro da câmara 
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de combustão, envolvida por ar que não é requerido para combustão. A carga estratificada, 

então, ocupa a câmara de combustão e as perdas térmicas nas paredes da câmara são reduzidas 

por essa camada de ar, que trabalha como isolante térmico (SPICHER; HEIDENREICH, 2010).  

 

Figura 8 – Modos de operação do motor com injeção direta 

 
Fonte: Adaptado de SPICHER e HEIDENREICH (2010) 

 

Na operação estratificada, o combustível é injetado poucos instantes antes da ignição, 

permitindo maiores razões de compressão no cilindro. Esse modo de injeção é geralmente 

utilizado em três configurações: “spray-guided” (guiado pelo jato), “wall-guided” (guiado pela 

parede) e “air-guided” (guiado pelo ar), dependendo da dinâmica do jato de combustível, da 

colisão do jato com a superfície do pistão e do comportamento do escoamento da mistura 

(ZHAO; HARRINGTON; LAI, 2002).  

No modo “wall-guided”, mostrado pela Figura 9 (a) o combustível é direcionado para 

as proximidades da vela de ignição pela superfície do pistão com apoio do escoamento no 

interior do cilindro (“swirl”), havendo menor tempo para formação da mistura e gerando um 

efeito negativo nas emissões de hidrocarbonetos, devido ao depósito de combustível nas 

paredes do cilindro e no pistão. Como a formação e transporte da mistura são dependentes da 

posição do pistão, nesse modo há dificuldade em sincronizar os tempos de injeção e ignição 

para uma faixa ampla de carga do motor (ZHAO; HARRINGTON; LAI, 2002).  

No modo “air-guided”, Figura 9 (b), o combustível é direcionado pelo fluxo de ar da 

câmara e se consegue uma melhor formação da mistura em relação ao modo “wall-guided”. 

Idealmente, nesse sistema não há depósito de combustível nas paredes da câmara de combustão, 

o que pode reduzir as emissões de hidrocarbonetos não queimados. O objetivo é utilizar o 

movimento do ar no interior do cilindro para formar a mistura ar-combustível adequadamente. 

O sucesso da formação da mistura depende da posição de instalação do injetor, da direção do 
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jato e de um movimento do ar específico. Portanto, nesse modo pode haver dificuldade no 

direcionamento do combustível para as proximidades da vela, como em baixas velocidades do 

motor, onde há menor movimento do ar para direcionamento do combustível (ZHAO; 

HARRINGTON; LAI, 2002). 

Já no modo “spray-guided”, Figura 9 (c), o fluxo do eletro injetor é direcionado para a 

vela de ignição e o movimento da mistura no cilindro e a turbulência exercem menor influência 

no transporte da mistura. A estratificação do combustível é obtida sem influência do movimento 

do ar e da geometria do pistão. Nesse modo, deve-se posicionar o injetor de combustível 

próximo à vela de ignição, de forma a garantir uma mistura inflamável nas proximidades da 

vela no momento da ignição, para todas as cargas de operação do motor. O jato do injetor deve 

ter um padrão robusto e de alta repetitividade (ZHAO; HARRINGTON; LAI, 2002). 

 

Figura 9 - Técnicas de injeção direta para mistura estratificada 

 
Fonte: Adaptado de SPICHER e HEIDENREICH (2010) 

 

A evolução dos sistemas de injeção de combustível foi fundamental para o 

desenvolvimento de sistemas de injeção direta. Para operação em carga homogênea, o sistema 

deve ser capaz de injetar durante o curso de admissão do pistão com um jato bem atomizado e 

com dispersão uniforme, buscando formação de uma mistura ar-combustível homogênea. Já na 

operação em carga estratificada, o sistema deve ser capaz de injetar o combustível no final do 

curso de compressão, com um jato bem atomizado, mas compacto e com repetitividade, para 

se obter uma rápida formação da mistura e estratificação controlada.  

 

3.5 Formação de poluentes 

 

 Considerando a reação de combustão completa de um hidrocarboneto oxigenado 

CnHmOr com ar seco, composto principalmente de oxigênio (O2), cerca de 21%, e gás nitrogênio 
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(N2), cerca de 79%, tem-se como produto o dióxido de carbono (CO2), água (H2O) e N2 

(HEYWOOD, 1988): 

 

𝐶𝑛𝐻𝑚𝑂𝑟 + (𝑛 +
𝑚

4
−

𝑟

2
) (𝑂2 + 3,773𝑁2) →  𝑛𝐶𝑂2 +

𝑚

2
𝐻2𝑂 + 3,773(𝑛 +

𝑚

4
−

𝑟

2
)𝑁2     (2) 

 

Durante a combustão real em motores de ignição por compressão ocorre uma série de 

reações indesejadas que resultam na emissão de poluentes para atmosfera, como CO, NOX, 

THC, MP, dióxido de enxofre (SO2), óxido nitroso (N2O) e aldeídos. A formação dos 

componentes dos gases da exaustão depende, dentre outros fatores, da razão ar-combustível, da 

qualidade da combustão, da distribuição do combustível, da preparação da mistura ar-

combustível durante o atraso de ignição, da qualidade da ignição, do tempo de permanência dos 

gases em diferentes temperaturas de combustão, da duração da expansão, do movimento do ar 

na câmara de combustão, de reações entre componentes em alta temperatura e pressão, da 

combustão de componentes não-hidrocarbonetos do combustível e do óleo lubrificante e de 

parâmetros de construção do motor (HEYWOOD, 1988; MAJEWSKI; KHAIR, 2006).  

A Figura 10 apresenta um modelo de combustão da mistura ar-óleo diesel heterogênea 

nas fases pré-misturada e difusiva em motores Diesel de injeção direta, e indica as fontes de 

hidrocarbonetos não queimados, óxidos de nitrogênio e fuligem. O NO é formado nas regiões 

de gases queimados em alta temperatura. A fuligem é formada nas regiões ricas em combustível 

não queimado do jato de combustível, dentro da região de chama, onde o vapor de combustível 

é aquecido pela mistura com os gases queimados. A oxidação da fuligem formada ocorre na 

região de chama quando entra em contato com oxigênio, causando a chama amarelada. Os 

hidrocarbonetos e aldeídos são gerados nas regiões onde a chama é extinta. O combustível 

remanescente no volume morto do bico injetor, no final da injeção, também, é fonte de 

hidrocarbonetos não queimados (HEYWOOD, 1988). 
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Figura 10 - Mecanismos de formação de poluentes em motor Diesel de injeção direta 

 
Fonte: HEYWOOD (1988) 

 

3.5.1 Formação de monóxido de carbono 

 

 O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e tóxico para o ser humano. É 

um produto intermediário da combustão de um hidrocarboneto, resultado, principalmente da 

combustão incompleta. Durante vários estágios da combustão difusiva do óleo diesel ocorrem 

condições que promovem a temperatura de combustão, alta concentração de oxigênio e alta 

taxa de mistura que são responsáveis pela oxidação do CO em CO2 (MAJEWSKI; KHAIR, 

2006). A formação de monóxido de carbono é fortemente ligada à razão ar/combustível local. 

A oxidação do CO em CO2 é impedida em áreas onde o ar é localmente insuficiente, quando 

ocorre extinção de chama nas paredes e se o tempo de permanência da mistura na câmara de 

combustão é curto.  As concentrações de CO aumentam com o enriquecimento da mistura, que 

causa oxigênio insuficiente e combustão incompleta.  No início da combustão as primeiras 

moléculas de CO são formadas nas periferias do jato, onde as temperaturas não são altas o 

suficiente para oxidação do CO2 (VELJI; LÜFT; MERKEL, 2010).  

Como motores com ignição por centelha operam, geralmente, com misturas 

estequiométricas e ricas em carga plena, a emissão de CO é alta. Já motores com ignição por 

compressão operam, geralmente, com misturas pobres, tornando a emissão de CO menos 

significativa (HEYWOOD, 1988). 
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3.5.2 Formação de óxidos de nitrogênio 

 

 As emissões de óxidos de nitrogênio (NOX), juntamente com a emissão de fuligem de 

material particulado, estão entre os poluentes mais críticos dos motores Diesel. Os óxidos de 

nitrogênio representam as emissões de óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2), que 

prejudicam a atmosfera e são tóxicos para os seres humanos. Em motores de combustão interna, 

a formação de NO é predominante e tem como principal fonte a oxidação do nitrogênio 

molecular atmosférico. O mecanismo de Zeldovich estendido, ou mecanismo térmico, descreve 

a formação de NO na combustão em alta temperatura e em uma faixa ampla de razão de 

equivalência da mistura. O mecanismo de Zeldovich consiste nas reações em cadeia descritas 

pelas Eqs. 3 e 4, que podem ser estendidas pela reação descrita pela Eq. (5) (HEYWOOD, 1988; 

TURNS, 2013): 

 

O + N2  NO + N                                                    (3) 

 

N + O2  NO + O                                                       (4) 

 

N + OH  NO + H                                                       (5) 

 

A taxa inicial de formação de NO pode ser descrita pela Eq. (6), que, através do termo 

exponencial, evidencia a dependência da taxa de formação de NO em relação à temperatura. 

Altas concentrações de oxigênio e altas temperaturas resultam em alta taxa de formação de NO 

(HEYWOOD, 1988). 

 

𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= (

6. 1016

𝑇0,5
) . 𝑒(

−69090
𝑇

). [𝑂2]𝑒
0,5. [𝑁2]𝑒                                      (6) 

 

onde: 

𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
 = taxa de formação de NO (mol.s/cm³); 

T = temperatura (K); 

[𝑁2]𝑒 = concentração molar de N2; 

[𝑂2]𝑒 = concentração molar de O2. 
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Em motores Diesel, a pressão no interior do cilindro aumenta durante grande parte do 

processo de combustão. O período mais crítico de formação do NO ocorre entre o início da 

combustão, após o atraso de ignição, e pouco após a ocorrência do pico de pressão. Os gases 

queimados no início da combustão são comprimidos em um ambiente de temperaturas mais 

elevadas do que as obtidas imediatamente após a ignição. Esse processo leva a uma maior 

formação de NO nos gases pós-chama em relação ao NO produzido na frente de chama, o que 

leva a consideração que a formação de NO é desacoplada da combustão. Após o pico de pressão, 

a temperatura dos gases queimados é reduzida e as reações de formação de NO são dificultadas 

(HEYWOOD, 1988).  

Em motores Diesel, a formação do NOX é predominantemente pelo mecanismo térmico, 

influenciado pela temperatura local na mistura queimada, razão ar/combustível local e tempo 

de residência em elevadas temperaturas, após a queima (HE, 2016). A formação de NOX 

térmico é considerada insignificante em temperaturas abaixo de 1800 K (TURNS, 2013). 

 Em motores de ignição por centelha, a formação de NO2 é insignificante quando 

comparada com NO. Já em motores de ignição por compressão, o NO2 pode representar entre 

10% e 30% das emissões de NOX. O NO formado na frente de chama pode ser convertido 

rapidamente em NO2 através da reação da Eq. (7) e novamente convertido em NO pela reação 

da Eq. (8). A conversão em NO não ocorre caso o NO2 formado na frente de chama seja 

resfriado por alguma fonte fria, como pode ocorrer em cargas baixas em motores Diesel. 

 

NO + HO2 → NO2 + OH                                                  (7) 

 

NO2 + O → NO + O2                                                   (8) 

 

3.5.2.1 Recirculação dos gases da exaustão 

 

 Uma das maiores dificuldades relacionados às emissões de motores Diesel é controlar 

as emissões de NOX e PM e atender os limites preconizados pelas normas ambientais. 

Tradicionalmente, alterações na construção dos motores que levam à redução de um desses 

componentes leva ao aumento de outro componente, sendo essa característica tradicionalmente 

chamada de trade off (conflito) entre NOX e MP (MAJEWSKI; KHAIR, 2006). 

Os sistemas de recirculação dos gases de exaustão, conhecidos pela sigla EGR – Exhaust 

Gas Reciculation – foram desenvolvidos para auxiliar o atendimento das normas de emissões 

de NOX. Pode-se definir esse método como o retorno de parte do gás de exaustão para a câmara 



97 

 

de combustão através do duto de admissão de ar, como mostra a Figura 11. Para haver o fluxo 

dos gases de exaustão na direção indicada, deve-se haver um diferencial de pressão positivo 

entre o duto de exaustão e o duto de admissão de ar. Quando uma passagem de fluxo é concebida 

entre a exaustão e os coletores de admissão e regulado com uma válvula de estrangulamento, a 

recirculação dos gases de escape é estabelecida. Em motores naturalmente aspirados a aplicação 

do EGR é mais simples, já que esse diferencial de pressão geralmente já ocorre, e estabelece o 

fluxo de gás. A diferença de pressão pode não ser suficiente com o motor funcionando em 

marcha lenta, sendo necessário a redução da seção do duto de exaustão para estabelecer o fluxo 

requerido ou regulagem da perda de carga no duto de exaustão (ZHENG; READER; 

HAWLEY, 2004). 

 

Figura 11 - Sistema EGR 

 
Fonte: Adaptado de MAJEWSKI e KHAIR (2006) 

 

 De forma simplificada, esse método tem o objetivo de reduzir as emissões de NOX 

através de dois mecanismos: retirar calor do processo de combustão, reduzindo a temperatura 

da chama e, consequentemente, reduzindo os níveis de emissões de NOX, e reduzir a 

concentração de O2 do ar admitido, reduzindo a taxa de formação de NOX. O EGR se mostrou 

efetivo em reduzir as emissões de NOX e os sistemas de controle estão sendo cada vez mais 

desenvolvidos. 

 Como um dos principais parâmetros para formação de NOX é a alta temperatura, reduzir 

a temperatura de combustão causa redução da formação desse componente. Um modo de ser 

reduzir a temperatura de chama é aumentar o calor específico da mistura ar-combustível. A 

adição de CO2 no ar admitido através dos gases de exaustão pode aumentar o calor específico 

da mistura efetivamente (ZHENG; READER; HAWLEY, 2004). Ao adicionar o gás de 

exaustão no ar admitido pelo cilindro, esse gás atua como dissipador de calor. O calor absorvido 

pelo gás pode ser calculado por (MAJEWSKI; KHAIR, 2006): 
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�̇�𝐸𝐺𝑅 = �̇�𝐸𝐺𝑅 . 𝑐𝑝. ∆𝑇                                                              (9) 

 

onde: 

�̇�𝐸𝐺𝑅 = taxa de calor absorvido pelo gás de exaustão recirculado (kJ/s); 

�̇�𝐸𝐺𝑅 = vazão mássica de gases da exaustão (kg/s); 

𝑐𝑝 = calor específico a pressão constante (kJ/kg.K); 

∆𝑇 = diferença entre a temperatura do gás recirculado e a temperatura de combustão (K). 

 

 Os gases de exaustão são compostos principalmente por H2O e CO2, que, nas 

temperaturas de combustão, aumentam o calor específico a pressão constante, já que substituem 

o N2 e o O2, principais componentes do ar fresco. A Eq. (9) indica que quanto menor a 

temperatura do gás recirculado, maior a taxa de calor absorvido, ou seja, menor será a 

temperatura de combustão e maior a capacidade de reduzir as emissões de NOX. 

 O mecanismo mais importante na redução das emissões de NOX com uso do EGR é a 

substituição de parte do O2 do ar fresco pela composição dos gases recirculados. Como 

mostrado anteriormente, o NOX térmico, de forma simplificada, é formado em função do N2 e 

O2, da temperatura de combustão e do tempo de permanência no ambiente com esses 

parâmetros e tem a composição modificada pela dissociação do NO e NO2, conforme (ABD-

ALLA et al., 2002): 

 

𝑑(𝑁𝑂)

𝑑𝑡
= 𝐾1(𝑁2, 𝑂2) − 𝐾2(𝑁𝑂,𝑁𝑂2)                                          (10) 

 

onde: 

K1 e K2 são constantes da taxa de reação fortemente ligadas à temperatura de combustão.  

 

O controle da composição de N2 e O2, da temperatura de combustão e do tempo de 

reação permitem controlar a taxa de formação de NOX. Desta forma, reduzir a concentração de 

O2 da mistura ar-combustível através da recirculação do gás de exaustão contribui na redução 

da formação de NOX. 

 A Figura 13 ilustra os mecanismos causados pelo uso do EGR, mostrando a combustão 

de dois jatos de óleo diesel, sendo um sem EGR (a) e o outro com EGR (b). Assume-se que a 

combustão ocorre em regiões onde a mistura ar-combustível possui proporção estequiométrica 

(Ø = 1). Com o EGR, o O2 é substituído por CO2 e a concentração local de O2 se torna baixa, 
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fazendo com que parte do combustível se difusa através de uma área maior até encontrar O2 

suficiente para formar a mistura. Além disso, o uso do EGR adiciona componentes como CO2, 

H2O e N2 nessa região mais larga e esses gases absorvem energia liberada pela combustão, 

levando a uma menor temperatura de chama e menor formação de NOx (ABD-ALLA et al., 

2002).  

 

Figura 12 - Aumento do volume ocupado pela chama com uso do EGR 

 
Fonte: ABD-ALLA et al. (2002) 

 

Os níveis de carga aplicados em motores Diesel afetam significativamente a composição 

e a temperatura dos gases da exaustão. Esses níveis são ajustados pelo controle da vazão de 

combustível, já que não há controle da vazão mássica de ar admitido.  Em motores Diesel a 

concentração de oxigênio no escape varia significativamente com a carga do motor, ao contrário 

do que ocorrem em motores do ciclo Otto, onde há controle da razão ar/combustível de forma 

a se obter uma mistura estequiométrica, causando concentrações mínimas de O2 na exaustão. A 

concentração de O2 nos gases de exaustão em motores Diesel varia entre 5% em carga plena e 

20% em marcha lenta. Na medida em que se reduz a concentração de O2, o calor específico dos 

gases de exaustão aumenta, devido ao aumento da concentração de CO2 (ZHENG; READER; 

HAWLEY, 2004).  

Esses efeitos indicam que a efetividade do uso do EGR é, também, influenciada pela 

carga do motor. Ensaios indicam que para uma efetividade significativa na redução das 

emissões de NOX são necessárias altas razões de EGR em cargas baixas. Já em cargas altas, 

baixas razões são suficientes para redução dos níveis de emissões de NOX. Isso ocorre pois em 

cargas baixas os gases de exaustão contêm altas concentrações de O2 e baixas concentrações de 

produtos da combustão como CO2 e H2O, já em cargas baixas há escassez de O2 e domínio dos 

gases inertes (ZHENG; READER; HAWLEY, 2004). 
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Os gases são recirculados em alta temperatura, logo aumentam a temperatura do ar 

admitido pelo motor, principalmente em altas cargas, o que reduz os efeitos de redução da 

formação do NOX do EGR. Assim, trocadores de calor são adicionados na linha de recirculação 

para reduzir a temperatura do gás de exaustão e aumentar a capacidade de redução de NOX 

(ZHENG; READER; HAWLEY, 2004). 

A combustão difusiva do ciclo diesel é predominantemente estequiométrica e está 

associada à presença de zonas ricas em combustível a procura de O2. Nas fases finais de 

combustão grande parte do O2 já reagiu com o combustível, principalmente em cargas altas.  A 

aplicação da EGR reduz a disponibilidade de oxigênio e aumenta as dificuldades para se 

queimar o combustível restante, elevando as emissões de MP, e reduz oxidação da fuligem já 

formada (ZHENG; READER; HAWLEY, 2004). 

O percentual de gás recirculado (EGR%) é definido como o percentual de gás da 

exaustão que compõe a mistura ar-combustível total no interior do cilindro, calculado em base 

mássica ou base volumétrica (ABD-ALLA, 2002). Devido à dificuldade em se medir a vazão 

nos dutos que compõe o sistema de exaustão e recirculação dos gases, outra forma de determinar 

o percentual de gás recirculado é pela medição da concentração de CO2 nos gases da admissão 

e da exaustão, conforme (AGARWAL; SINGH; AGARWAL, 2011; HUSSAIN et al., 2012; 

ASAD; ZHENG, 2014):  

 

𝐸𝐺𝑅𝐶𝑂2% =
[𝐶𝑂2]𝑎𝑑 − [𝐶𝑂2]𝑎𝑡𝑚

[𝐶𝑂2]𝑒𝑥 − [𝐶𝑂2]𝑎𝑡𝑚
                                              (11) 

 

onde: 

𝐸𝐺𝑅𝐶𝑂2% = percentual de gás de exaustão recirculado com base na concentração de CO2 (%); 

[𝐶𝑂2]𝑎𝑑 = concentração de CO2 no ar da admissão (%); 

[𝐶𝑂2]𝑒𝑥 = concentração de CO2 no ar da exaustão (%); 

[𝐶𝑂2]𝑎𝑡𝑚 = concentração de CO2 no ar atmosférico (%). 

 A combustão normal em motores de ignição por centelha é caracterizada por ser iniciada 

pela centelha e pela propagação de uma frente de chama através da câmara de combustão 

uniformemente e em uma velocidade característica. A combustão anormal pode ocorrer de 

diferentes formas. Pontos ou regiões aquecidas na câmara de combustão podem dar início à 

combustão antes (pré-ignição) ou após a centelha (pós-ignição) e uma chama turbulenta se 

desenvolve em cada ponto de ignição e se propaga pela câmara (HEYWOOD, 1988). O 

fenômeno da detonação (“knock”) corresponde à oscilação da pressão no cilindro com ruído 
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característico e causado pela autoignição de parte do gás, após o início da combustão antes de 

ser atingido pela chama. Nesse fenômeno ocorre uma liberação extremamente rápida da energia 

química do gás final da combustão, causando altas pressões localizadas e propagação de ondas 

de pressão através da câmara de combustão, e que faz com que a câmara vibre na sua frequência 

natural (HEYWOOD, 1988; CHO; SONG, 2016). A Figura 13 mostra o comportamento da 

pressão no interior do cilindro durante a combustão normal (a) e com a ocorrência de detonação 

leve (b) e intensa (c). 

 

Figura 13 - Fenômeno da detonação 

 
Fonte: Adaptado de FERGUSON e KIRKPATRICK (2001) 

 

 A detonação é governada pela temperatura e pressão do gás final da combustão, e, 

portanto, pela fase e taxa de desenvolvimento da chama. Os principais métodos para evitar a 

detonação em motores de ignição por centelha envolvem o retardo da ignição ou o resfriamento 

da mistura ar-combustível, apesar de, geralmente, causar aumento do consumo de combustível 

e redução da potência máxima do motor. O uso de EGR resfriado é um dos métodos mais 

utilizados para controle da detonação pela redução da temperatura da mistura, já que aumenta 

a capacidade térmica da mistura ar-combustível (CAIRNS; BLAXILL; FRASER, 2010; 

BOZZA; DE BELLIS; TEODOSIO, 2016). Como a detonação é muito sensível à temperatura 

de compressão da mistura ar-combustível, também, pode ser minimizada pela injeção direta do 

combustível no cilindro, já que calor do cilindro será utilizado para vaporização do combustível, 

principalmente com o uso de etanol (ZHAO, 2010).  

A ocorrência de detonação durante a combustão pode ser avaliada a partir da taxa de 

aumento da pressão no interior do cilindro (JAMUWA; SHARMA; SONI, 2016; PEDROZO et al., 

2016). Nos trabalhos de Curran, Hanson e Wagner (2012) e Sarjovaara, Alantie e Larmi (2013), o 

valor de 1000 kPa/ºCA foi adotado como limite aceitável de taxa de aumento da pressão no interior 

do cilindro.  
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3.5.3 Emissão de hidrocarbonetos não queimados 

 

 A combustão incompleta de motores de combustão interna leva à emissão de 

hidrocarbonetos não queimados compostos por uma grande variedade de hidrocarbonetos, 

como parafinas, olefinas, acetileno e compostos aromáticos. Os combustíveis possuem grande 

variedade de compostos aromáticos e olefinas, mas grande parte dos compostos orgânicos 

presentes na exaustão não estão presentes na composição desses combustíveis, indicando que 

ocorrem processos de pirólise e síntese durante a combustão (HEYWOOD, 1988). 

Hidrocarbonetos oxigenados também estão presentes na exaustão de motores Diesel e o uso de 

etanol como combustível aumenta a emissão desses componentes. 

 O processo de combustão nos motores diesel é complexo e envolve diversos processos 

que podem ser fontes de emissão de hidrocarbonetos não queimados. Durante as fases da 

combustão, dois principais caminhos se destacam na emissão desses componentes, em relação 

à autoignição ou à propagação da chama: a mistura ar-combustível formada pode ser muito 

pobre; ou, durante o processo primário de combustão, a mistura ar combustível pode ser muito 

rica. Além disso, o combustível fornecido no final do processo de injeção sai em baixa 

velocidade e com grandes gotículas, sendo, também, uma das principais fontes de 

hidrocarbonetos não queimados (HEYWOOD, 1988; MAJEWSKI; KHAIR, 2006).  

A Figura 14 ilustra os processos que podem levar à combustão incompleta para injeção 

de combustível durante o atraso de ignição (a) e durante a combustão (b). Durante a injeção no 

intervalo do atraso de ignição, Figura 14 (a), ocorre a formação de misturas com diferentes 

razões de equivalência: partes do combustível formam misturas com o ar abaixo do limite de 

inflamabilidade, partes formam misturas na faixa de inflamabilidade e o restante formam 

misturas acima do limite da inflamabilidade. A mistura abaixo do limite de inflamabilidade não 

fornece condições de autoignição ou propagação da chama. A mistura inflamável entra em 

combustão e se queima formando os produtos da combustão, a não ser que seja resfriada na 

parede ou pela mistura com o ar. O restante da mistura, que está acima do limite de 

inflamabilidade, vai ter a combustão completa caso se misture com maior quantidade de ar ou 

gases queimados antes da expansão e resfriamento da mistura (HEYWOOD, 1988). 

Para o combustível injetado após o início da combustão (Figura 14 (b)), a pirólise do 

combustível ou a rápida oxidação pela mistura com o ar leva à combustão completa. Algumas 

condições podem levar à redução da taxa de pirólise e oxidação ou resfriamento da mistura, o 

que leva a misturas ricas localizadas e atrasos na combustão completa, causando a emissão de 

hidrocarbonetos (HEYWOOD, 1988). A concentração de hidrocarbonetos não queimados nos 
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gases de exaustão depende de diversos fatores como: carga de operação, momento, duração e 

pressão de injeção de combustível, contato do combustível com as paredes da câmara de 

combustão, partida a frio ou falhas na combustão, efeito da sobrealimentação e movimento do 

ar (HEYWOOD, 1988; MAJEWSKI; KHAIR, 2006). 

 

Figura 14 - Representação esquemática dos mecanismos de emissão de hidrocarbonetos 

 

 

(a) para combustível injetado durante o atraso de ignição 

(b) para combustível injetado durante a combustão 

Fonte: Adaptado de HEYWOOD (1988) 

 

3.5.4 Emissão de material particulado 

 

 A emissão de material particulado (MP) é uma característica marcante de motores 

Diesel pela exaustão da fumaça no escapamento dos veículos. São componentes sujeitos a 

(a) 

(b) 
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regulamentações restritas e, junto com NOX, são grande foco do desenvolvimento de 

tecnologias para entendimento da composição e processo de formação, detecção e seu controle 

(MAJEWSKI; KHAIR, 2006; TREE; SVENSSON, 2007). Durante a combustão nos motores 

de combustão com ignição por compressão há formação de partículas sólidas, que combinam 

fuligem e outros materiais que são coletados através de filtros (CHALLEN; BARANESCU, 

1999).  

O material particulado pode ser separado em fração solúvel ou insolúvel. A fuligem é 

estimada como a fração insolúvel, sendo tipicamente mais que 50% do material particulado 

coletado na exaustão de motores diesel. A outra parcela de material particulado inclui 

combustível e óleo lubrificante queimados parcialmente ou não queimados, metais desgastados 

e sulfato derivados do combustível (TREE; SVENSSON, 2007). 

 Tree e Svensson (2007) descrevem a fuligem como uma substância não claramente 

definida, sólida e constituída de aproximadamente oito partes de carbono e uma parte de 

hidrogênio.  São formadas a partir de combustível não queimado, que se agruparam da fase de 

vapor para fase sólida em regiões ricas de combustível em altas temperaturas. Hidrocarbonetos 

ou outras moléculas podem ser absorvidos ou se condensar na fuligem, dependendo das 

condições do ambiente. 

 O processo de formação da fuligem a partir hidrocarbonetos na fase líquida ou de vapor 

e uma possível volta da fuligem para a fase de vapor envolve seis processos principais: pirólise, 

nucleação, coalescência, crescimento superficial, aglomeração e oxidação. A Figura 15 

apresenta os cinco primeiros processos da formação da fuligem. A fase de oxidação pode 

ocorrer em qualquer momento processo, convertendo hidrocarbonetos em CO, CO2 e H2O. A 

fuligem emitida pelo motor é o resultado final entre a fuligem formada e a fuligem oxidada 

(TREE; VENSSON, 2007; AMORIM et al., 2017).  

 

Figura 15 – Diagrama esquemático das fases do processo de formação de fuligem 

 
Fonte: Adaptado de TREE e SVENSSON (2007) 

 

 O processo de pirólise do combustível, geralmente endotérmico, altera sua estrutura 

molecular em ambiente de alta temperatura e em alta concentração, sem grande oxidação, 

formando os componentes precursores da formação da fuligem, como hidrocarbonetos 
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aromáticos policíclicos (HAPs), hidrocarbonetos não saturados, poliacetilenos e, 

principalmente, acetilenos. Após a pirólise, ocorre a nucleação ou a criação da partícula de 

fuligem em temperaturas entre 1300 e 1600 K. Esse processo consiste na adição radical de 

pequenos hidrocarbonetos em grandes moléculas aromáticas (TREE; SVENSSON, 2007). 

 No processo de crescimento superficial acontece a adição de massa na superfície da 

partícula de fuligem, que continua na medida em que as partículas são movidas de uma zona de 

reação primária para zonas de menor reatividade. Logo, o tempo de permanência nessa fase do 

processo tem grande influência na massa total de fuligem formada. Nos processos finais, 

coalescência e aglomeração, as partículas se combinam. A coalescência ocorre quando 

partículas se colidem e se coalescem. A aglomeração ocorre quando partículas individuais ou 

primárias se juntam e formam grupos de partículas (TREE; SVENSSON, 2007). 

 A formação da fuligem no jato de diesel depende, fundamentalmente, de três fatores: 

razão de equivalência do combustível no comprimento inicial do jato, tempo de residência do 

combustível na chama e da temperatura local da chama. Já a oxidação da fuligem depende 

principalmente da temperatura do processo (AMORIM et al., 2017). O aumento da temperatura 

tem maior efeito na taxa de oxidação da fuligem em comparação com o efeito na taxa de 

pirólise. Isso explica o porquê em chamas pré-misturadas, onde há presença de oxigênio, a 

fuligem é reduzida com o aumento da temperatura, enquanto em chamas difusivas, onde não há 

oxigênio na região de pirólise, a fuligem aumenta com o aumento da temperatura (TREE; 

SVENSSON, 2007). 

 Flynn et al. (1999) apresentaram uma perspectiva integrada das variações térmica e 

química dentro de um jato reativo de óleo diesel durante a fase difusiva da combustão, mostrada 

pela Figura 16. Flynn et al. (1999) explicam que um dos principais atributos desse processo é a 

existência de um jato de combustível frio penetrando o ar aquecido. Essa mistura entra em 

chama difusiva e é aquecido até cerca de 825 K, quando se iniciam as reações que consomem 

oxigênio e liberam cerca de 15% do calor total da combustão. Então, esse jato forma no interior 

da chama produtos de combustão rica, principalmente CO e hidrocarbonetos não queimados 

que geram material particulado.  

 Partículas de combustível são convertidas em CO2 e vapor de água na chama difusiva. 

As temperaturas na interface da chama são altas e promovem um ambiente ideal para as reações 

que formam NOX. No interior da chama não há oxigênio disponível e a temperatura e os 

produtos nesse ambiente são ideais para a formação de material particulado (FLYNN et al., 

1999). 
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Figura 16 - Resumo dos processos de queima de um jato de óleo diesel 

 
Fonte: Adaptado de FLYNN et al. (1999) 

 

3.5.4.1 Diagrama φ x t 

 

 Diversos pesquisadores utilizam diagramas razão de equivalência (ϕ) x temperatura (T) 

para intepretação dos resultados de emissões de estudos de combustão em motores de 

combustão interna (AMORIM, 2010). Esses diagramas descrevem como diferentes conceitos 

de combustão afetam a composição das emissões dos motores. Amorim (2010) explica que 

Kamimoto e Bae (1988) apresentaram o primeiro diagrama gráfico ϕ x T da formação das 

emissões de NOX e fuligem, baseado em um diagrama 0-dimensional, onde foi possível 

observar de forma qualitativa as regiões de formação dos poluentes. Akihama et al. (2001) 

construíram um diagrama ϕ x T combinando informações de um estudo computacional 0D da 

formação da fuligem e de um estudo computacional 3D da combustão em motores Diesel, de 

forma a observar os efeitos quantitativos da redução da temperatura de combustão na formação 

da fuligem.  

Akihama et al. (2001) apresentaram um diagrama ϕ x T construído a partir de cálculos 

com tempo de reação de 1 ms, para uma combustão de n-heptano, com pico de pressão de 6 

Mpa e sem a utilização de EGR. Dec (2009) adaptou o diagrama de Akihama et al. (2001) e 

apresentou o diagrama da Figura 17, indicando as regiões de formação de fuligem e NO em e 

as regiões de operação dos motores Diesel convencionais, motores de ignição por compressão, 

motores operando no modo HCCI e no modo de combustão de baixa temperatura (LTC). 
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Figura 17 – Diagrama ϕ x T para análise de combustão Diesel 

 
Fonte: DEC (2009) 

 

3.6 Parâmetros de análise de desempenho de motores de combustão interna 

 

 A partir de medições experimentais em motores de combustão interna é possível se 

determinar diversos parâmetros que permitem a análise do desempenho do motor e das 

caraterísticas de operação. A seguir, são apresentados parâmetros importantes na avaliação do 

motor de combustão interna utilizado neste trabalho. 

 

3.6.1 Potência 

  

 A potência disponível no eixo corresponde à potência útil do motor e é determinada 

através de (HEYWOOD, 1988): 

 

𝑃𝑏 = 2. 𝜋. 𝜔. 𝜏                                                                (12) 

 

onde:  

𝑃𝑏 = potência disponível no eixo do motor (kW); 

𝜔 = rotação do motor (rev/s); 

τ = torque do motor (N.m). 
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3.6.2 Consumo específico 

 

 O consumo específico de um motor relaciona o consumo de combustível com a potência 

gerada e possibilita a comparação de desempenho em motores de configurações e tamanhos 

distintos. Esse parâmetro é calculado por (HEYWOOD, 1988): 

 

𝑠𝑓𝑐 =  
𝑚𝑐̇

𝑃𝑏
                                                               (13) 

onde:  

sfc = consumo específico de combustível (kg/kW.h); 

𝑚𝑐̇  = vazão mássica de combustível (kg/h). 

 

 Em motores operando no modo bicombustível, o consumo específico deve ser avaliado 

considerando os dois combustíveis utilizados, como no caso do óleo diesel e etanol: 

 

𝑠𝑓𝑐𝑏 = 
�̇�𝑑 + �̇�𝑒

𝑃𝑏
                                                    (14) 

 

onde: 

sfcb = consumo específico de combustível no modo bicombustível (kg/kW.h); 

�̇�𝑑= vazão mássica de óleo diesel (kg/h); 

�̇�𝑒 = vazão mássica de etanol (kg/h). 

 

3.6.3 Eficiência de conversão de combustível 

 

 A energia contida pelo combustível disponibilizado ao motor não é totalmente 

convertida em trabalho no eixo do motor. Parte da energia disponibiliza pelo combustível 

injetado nos motores de combustão interna é dissipada e não é convertida em trabalho no eixo 

do motor. Essa dissipação ocorre de diversas formas, como nos gases de exaustão, que são 

expelidos em temperaturas acima da temperatura de admissão, na transferência de calor dos 

gases da combustão para as paredes do cilindro e no sistema de arrefecimento. A eficiência de 

conversão de combustível determina a razão do trabalho útil produzido pelo motor e a energia 

contida no combustível admitido por ciclo do motor, calculada por (HEYWOOD, 1988): 
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𝜂𝑐 =
3600. 𝑃𝑏

�̇�𝑓 . 𝑃𝐶𝐼
. 100%                                                      (15) 

 

onde: 

𝜂𝑐 = eficiência de conversão de combustível (%); 

𝑃𝐶𝐼 = poder calorífico inferior (kJ/kg). 

 

 A avaliação de motores operando no modo bicombustível, como com óleo diesel e 

etanol, leva em consideração a energia disponibilizada pelos dois combustíveis, conforme 

(TSANG et al., 2010): 

 

𝜂𝑐,𝑏 =
3600. 𝑃𝑏

�̇�𝑑. 𝑃𝐶𝐼𝑑 + �̇�𝑒 . 𝑃𝐶𝐼𝑒
. 100%                                            (16) 

onde: 

𝜂𝑐,𝑏 = eficiência de conversão de combustível do motor no modo bicombustível (%); 

𝑃𝐶𝐼𝑒 = poder calorífico inferior do etanol (kJ/kg); 

𝑃𝐶𝐼𝑑 = poder calorífico inferior do óleo diesel (kJ/kg). 

 

3.6.4 Parâmetros da mistura ar-combustível 

 

 A composição da mistura ar-combustível que entra em combustão nos motores de 

combustão interna altera o desempenho e modo de operação do motor. A partir da medição da 

vazão mássica de ar (𝑚𝑎̇ ) e a vazão mássica de combustível (𝑚𝑓̇ ) do motor são determinados 

parâmetros como a relação ar/combustível (A/F) (Eq. (17)) e relação combustível/ar (F/A) (Eq. 

(18)). A faixa de operação de motores com ignição por compressão é 18 ≤ 𝐴/𝐹 ≤ 70 e 

0,056 ≤ 𝐹/𝐴 ≤ 0,083 (HEYWOOD, 1988). 

 

𝐴

𝐹
=

𝑚𝑎̇

𝑚𝑐̇
                                                                 (17) 

 

𝐹

𝐴
=

𝑚𝑐̇

𝑚𝑎̇
                                                                 (18) 
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Como mostrado pela Eq. (1), um hidrocarboneto pode ser completamente oxidado caso 

seja disponibilizado oxigênio suficiente, gerando dióxido de carbono e água. A proporção 

estequiométrica de ar e combustível ocorre quando há oxigênio suficiente para conversão de 

todo combustível em produtos oxigenados. Porém, na operação dos motores ocorre, também, 

combustão de misturas denominadas pobres ou ricas, onde há uma quantidade de ar acima ou 

abaixo da estequiométrica, respectivamente. Define-se a relação da mistura ar-combustível 

admitida pelo motor (𝐴 𝐹⁄ ) e a razão ar/combustível estequiométrica para o combustível 

(𝐴 𝐹⁄ )𝑆, como a razão de equivalência da mistura ar-combustível (λ), dada por (HEYWOOD, 

1988): 

 

λ =
(𝐴 𝐹⁄ ) 

(𝐴 𝐹⁄ )𝑆
                                                                 (19) 

 

onde: 

(𝐴 𝐹⁄ )𝑆 = razão ar/combustível estequiométrica (adimensional); 

λ = razão de equivalência da mistura ar/combustível (adimensional). 

 

Já a razão de equivalência da mistura combustível/ar (∅), é definida como: 

 

∅ =
(𝐹 𝐴⁄ ) 

(𝐹 𝐴⁄ )𝑆
                                                             (20) 

 

onde: 

(𝐹 𝐴⁄ )𝑆 = razão combustível/ar estequiométrica; 

∅ = razão de equivalência da mistura combustível/ar. 

 

Define-se então:  

 

a) Mistura pobre: ∅ < 1, λ > 1; 

b) Mistura estequiométrica: ∅ = 1, λ = 1; 

c) Mistura rica: ∅ > 1, λ < 1. 
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3.6.5 Parâmetros obtidos a partir dos diagramas P x V e P x θ 

 

 A pressão no interior do cilindro em função do ângulo da manivela e do volume é uma 

importante fonte de informação para as análises dos processos físicos, químicos e mecânicos 

que ocorrem no interior da câmara de combustão dos motores de combustão interna. A seguir 

são apresentados os parâmetros avaliados neste trabalho a partir dos dados da pressão no interior 

do cilindro. 

 

3.6.5.1 Pressão média indicada 

 

Pode-se obter o diagrama Pressão x Volume (p-V) através da evolução da pressão no 

interior do cilindro e do volume durante o ciclo do motor, e determinar o trabalho indicado por 

ciclo, definido como o trabalho realizado pelos gases no pistão, e determinado pela integração 

da curva e obtenção da área fechada do diagrama p-V, dado por (HEYWOOD, 1988): 

 

𝑊𝑖 = ∮𝑝. 𝑑𝑉                                                               (21) 

onde: 

𝑊𝑖 = trabalho indicado por ciclo (kJ); 

p = pressão no interior do cilindro (kPa); 

V = volume do cilindro (m³).  

 

A pressão média indicada é dada pela razão entre o trabalho indicado por ciclo pelo 

volume deslocado por ciclo, dada por (HEYWOOD, 1988): 

      

𝐼𝑀𝐸𝑃 =  
𝑊𝑖

𝑉𝑑
                                                                (22) 

onde: 

IMEP = pressão média indicada (kPa); 

Vd = volume deslocado pelo pistão por ciclo (m³). 

 

 O coeficiente de variação da pressão média efetiva define a variação do trabalho 

realizado por ciclo no cilindro:  
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𝐶𝑂𝑉𝐼𝑀𝐸𝑃 =  100
𝜎𝐼𝑀𝐸𝑃

𝐼𝑀𝐸𝑃
                                                       (23) 

 

onde: 

COVIMEP = coeficiente de variação da pressão média efetiva (%); 

σIMEP = desvio padrão da pressão média indicada (kPa). 

 

3.6.5.2 Taxa de liberação de calor 

 

 A taxa de liberação de calor na câmara de combustão corresponde à taxa com que a 

energia química do combustível é liberada pelo processo de combustão. Pode-se determinar 

esse parâmetro através da curva de pressão interna do cilindro de um motor em função do 

ângulo do virabrequim. O cálculo é realizado através da estimativa da energia necessária para 

se obter a pressão medida experimentalmente. Devido à complexidade do processo de 

combustão diesel, são utilizados modelos simplificados de cálculo da taxa de liberação de calor 

para se comparar o desempenho de motores submetido a diferentes condições de operação.  

Heywood (1988) apresentou um modelo zero-dimensional baseado na primeira lei da 

termodinâmica para um sistema aberto (Figura 18). Analisando a combustão, com as válvulas 

fechadas, o fluxo de massa no sistema limita-se ao combustível, ao fluxo nas fendas e aberturas 

presentes no mecanismo. O conteúdo do cilindro é considerado com temperatura uniforme em 

cada instante de tempo durante o processo de combustão. Considera-se, ainda, que o cilindro 

contém uma mistura homogênea de ar e dos produtos da combustão e que a queima é realizada 

em incremento, como uma combustão homogênea e que age como uma fonte uniforme de calor.  

Omitindo o fluxo nas fendas e considerando o conteúdo do cilindro como gases ideais, 

obtém-se a taxa aparente líquida de liberação de calor através da diferença entre a taxa aparente 

total de liberação de calor e a taxa de calor transferido para as paredes do cilindro. A equação 

final desse modelo é dada por: 

 

𝑑𝑄𝑙

𝑑𝜃
= (

𝛾

𝛾 − 1
) . 𝑝.

𝑑𝑉

𝑑𝜃
+

1

𝛾 − 1
. 𝑉.

𝑑𝑃

𝑑𝜃
                                           (24) 

 

onde: 

𝑑𝑄𝑙

𝑑𝜃
 = taxa aparente líquida de liberação de calor (kJ/ºCA); 

𝛾 = razão entre os calores específicos (𝑐𝑝/𝑐𝑣) (adimensional). 
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p
dV

dθ
 = taxa do trabalho desenvolvido pelos gases sobe o pistão (kJ/ºCA); 

 

Figura 18 - Modelo de cálculo da taxa de liberação de calor 

 
Fonte: HEYWOOD (1988) 

 

A Eq. (25) é utilizada com valores de 𝛾 constantes, sendo a faixa apropriada para este 

tipo de análise entre 1,3 e 1,35 (HEYWOOD, 1988). Alguns parâmetros podem ser obtidos a 

partir da curva da taxa de liberação de calor. A identificação das fases da combustão pode ser 

estimada através dos parâmetros denominados CA10, CA50 e CA90, que representam o ângulo 

do virabrequim onde ocorreu o acúmulo de 10%, 50% e 90% do calor liberado acumulado, 

respectivamente. Os parâmetros CA10 e CA50 podem também ser considerados como o início 

da combustão e o final da fase pré-misturada da combustão, respectivamente, e CA90 como o 

final da combustão. Para efeito de análise, alguns autores consideram a diferença entre os 

ângulos CA50 e CA10 (CA50-CA10) como o período da fase pré-misturada da combustão, a 

diferença entre CA90 e CA50 (CA90-CA50) como a última fase da combustão, e a duração da 

combustão como diferença entre CA90 e CA10 (CA90-CA10) (PARK; CHA; LEE, 2012; 

JAMUWA; SHARMA; SONI, 2016). 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

O combustível óleo diesel utilizado no modo padrão de funcionamento do motor de um 

grupo gerador de energia elétrica foi substituído parcialmente por etanol hidratado. Essa 

substituição se deu através da injeção direta de óleo diesel S10, com 8,5% v/v de biodiesel, e 

de etanol hidratado, com 7,18% de água em concentração mássica, em sistemas separados, 

conforme ilustra a Figura 19. O Anexo A mostra os valores medidos de massa específica, teor 

de água e de biodiesel, ponto de fulgor, viscosidade e PCS de uma amostra do etanol hidratado 

e de uma amostra do óleo diesel utilizado durante os experimentos. 

 

Figura 19 - Método de injeção direta de óleo diesel e injeção direta de etanol 

 
Fonte: Própria do Autor 

 

 Determinou-se a massa de etanol injetada em cada ciclo em função do percentual de 

substituição requerido e pelo tempo de abertura dos eletro injetores. Considerando a mesma 

eficiência de conversão do combustível do motor operando no modo padrão e no modo 

bicombustível, a massa de etanol hidratado que deve ser injetada foi determinada através das 

relações entre o poder calorífico inferior dos combustíveis (MORAIS et al., 2013): 

 

�̇�𝐸 = 𝑃%

 �̇�𝑑0
 𝑃𝐶𝐼𝑑

 𝑃𝐶𝐼𝐸
                                                                 (25) 

onde: 

�̇�𝑑0
 = vazão mássica de óleo diesel no modo padrão (kg/h); 

𝑃% = percentual de substituição (%). 
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4.1 Grupo motor-gerador 

 

 Utilizou-se um motor de ignição por compressão MWM-229/4 para realização de todos 

os experimentos. O motor possui quatro cilindros, volume deslocado de 3,992 L e potência 

nominal de 49 kW em uma rotação de 1800 RPM, e faz parte de um grupo motor-gerador de 

energia elétrica. As Tabelas 5 e 6 mostram as principais características do motor e do gerador 

de energia elétrica, respectivamente, e a Figura 20 mostra uma imagem do grupo motor gerador 

com todas as adaptações realizadas durante o presente estudo. No início do estudo, o motor 

estava em suas condições originais de operação. 

 

Tabela 5 - Características do motor Diesel MWM 

PARÂMETRO TIPO OU VALOR 

Fabricante MWM 

Modelo D229-4 

Potência máxima @ 1500 rpm 40 kW 

Potência máxima @ 1800 rpm 49 kW 

Tipo de construção  Diesel – 4 tempos em linha 

Tipo de injeção Direta 

Ordem de ignição 1-3-4-2 

Diâmetro x curso 102 x 120 mm 

Comprimento da biela 207 mm 

Cilindrada unitária 0,980 litros 

Número de cilindros 4 

Cilindrada total 3,922 litros 

Aspiração Natural 

Razão de compressão 17:1 

Momento de injeção 23ºCAAPMS 

Tempo de abertura da válvula de exaustão 510ºCA DPMS 

Tempo de fechamento da válvula de admissão 210ºCA DPMS 

Tempo de abertura da válvula de admissão 0ºCA DPMS 

Tempo de fechamento da válvula de exaustão 720ºCA DPMS 

Fonte: MENDES (2012) 
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Tabela 6 - Características do gerador de energia elétrica 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Nº de Polos 4 

Tensão / Frequência 220 volts / 60 Hz 

Nº de fases 3 

Potência Contínua (kVA) 55 

Fonte: VALENTE (2008) 

Figura 20 - Grupo motor-gerador 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Esse grupo motor-gerador é utilizado para pesquisas na PUC-Minas relacionadas a 

desempenho e emissões de motores de ignição por compressão e uso de combustíveis 

alternativos. Um banco de cargas resistivas com indutância reduzida está conectado ao gerador 

de energia elétrica para avaliação do motor em diferentes condições de carga. O banco de cargas 

possui capacidade de dissipar 50 kW e é composto por cargas elétricas agrupadas em módulos 

de 2,5 kW, 5 kW e 10 kW, possibilitando variação das cargas com intervalos de 2,5 kW. O 

acionamento do banco de cargas é automatizado, permitindo ativar ou desativar cada carga 

manualmente ou a partir da programação dos tempos de aplicação de cada carga, através de 

uma programação desenvolvida na plataforma LabVIEW (JUSTINO, 2012). 

 

4.2 Sistema de injeção direta de óleo diesel 

 

 O motor MWM-229/4 possui um sistema mecânico de injeção de óleo diesel, composto 

por uma bomba injetora e quatro injetores fabricados pela Bosch. Os eletro injetores possuem 

bicos de código dllb151S907, com 4 furos, espaçados em 90º e ângulo de jato de 151º. A bomba 
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injetora eleva a pressão do óleo diesel para 220 bar no momento adequado de injeção e dosa a 

quantidade de combustível atomizado na câmara de combustão, de acordo com a demanda de 

carga. 

O grupo motor gerador possui um sistema eletrônico de controle do acelerador da bomba 

injetora. O controle mantém a rotação do motor constante a 1800 RPM, de modo a gerar energia 

elétrica na mesma frequência da rede, 60 Hz, através do gerador de quatro polos. Ao injetor um 

segundo combustível no motor, o sistema atua no acelerador e corrige a vazão de óleo diesel, 

mantendo a rotação constante e possibilitando o uso do grupo motor gerador no modo 

bicombustível. A Figura 21 mostra os principais componentes do sistema de injeção de óleo 

diesel. 

 

Figura 21 - Sistema de injeção de óleo diesel 

 
Fonte: Própria do autor 

 

4.3 Sistema de injeção direta de etanol 

 

 Como parte desse trabalho, adaptou-se um sistema de injeção direta de etanol no motor. 

A instalação dos injetores de etanol nos cabeçotes do motor é uma das principais dificuldades 

na adaptação de motores Diesel para operar com injeção direta de etanol e óleo diesel, já que 

os cabeçotes, geralmente, não dispõem de espaço para os injetores e são providos de canais 

internos do sistema de arrefecimento do motor. 

No motor MWM D2229-4, o cabeçote é individual para cada cilindro. Esse motor 

também é fornecido em versões do ciclo Otto, nas quais a estrutura do cabeçote é do mesmo 

modelo da versão do ciclo Diesel. O cabeçote tem, portanto, uma pré-disposição para instalação 
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da vela de ignição, como mostra a Figura 22 (a). A Figura 22 (b) mostra uma seção em corte 

do cabeçote, onde é possível observar o local de instalação do injetor de óleo diesel e o local 

disponível para instalação do injetor de etanol. O orifício do injetor de óleo diesel é posicionado 

do lado da cavidade excêntrica da câmara de combustão no pistão do motor, assim como o 

orifício para o injetor de etanol. 

 

Figura 22 - Cabeçote do motor MWM D229-4 

 
Fonte: Própria do Autor 

  

Apesar do espaço limitado para instalação do injetor de etanol, houve possibilidade de 

variação do ângulo de posicionamento do injetor. Para a escolha do ângulo de instalação, 

estudou-se o formato do jato do eletro injetor. A injeção direta de cada cilindro foi realizada 

através do injetor multiorifício Bosch modelo HDEV 5.1, número 0261500073, mostrado pela 

Figura 23. O eletro injetor possui 7 furos, cada um com diâmetro de 0,179 mm e vazão estática 

total de 13,7 g/s, injetando-se a 10 MPa. Os injetores possuem grande faixa de vazão, o que 

possibilita o uso em cargas baixas e altas do motor (MONTANARO et al., 2016).  

 

Figura 23 - Eletro injetor de alta pressão HDEV 5.1 

 
Fonte: Própria do autor 
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 A Figura 24 mostra a distribuição dos furos do injetor e a distribuição dos jatos em uma 

posição a 30 mm da ponta do injetor. A Figura 25 mostra o posicionamento do jato em relação 

ao eletro injetor.   

 

Figura 24 - Distribuição dos furos e do jato do injetor 

 
Fonte: Adaptado de GUZZO et al. (2014) e MONTANARO et al. (2016)  

 

Figura 25 – Posicionamento do jato em relação ao injetor 

 
Fonte: Própria do autor  

 

O posicionamento do eletro injetor foi determinado de acordo com o formato do jato de 

etanol e da câmara de combustão do motor. A geometria da câmara de combustão do motor 

MWM D229-4 é uma cavidade na face superior do pistão. A Figura 26 mostra um dos cilindros 

do motor, onde é possível observar uma excentricidade da cavidade da câmara em relação à 

superfície do pistão. O injetor e o jato foram posicionados de um modo que o jato não colidisse 

com a face superior do pistão e com as paredes do cilindro. O estudo foi realizado com o pistão 

posicionado a 23ºCA APMS, momento de injeção do óleo diesel, como mostra a Figura 27. Ao 

se fazer uma analogia com as estratégias de injeção estratificada em motores de ignição por 

centelha, o posicionamento escolhido se aproxima do modo guiado pela parede (wall guided). 
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Figura 26 - Pistão do motor MWM D229-4 

 
Fonte: Própria do autor 

  

Figura 27 – Posição do eletro injetor de etanol 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir desse estudo, a posição de instalação do eletro injetor foi determinada e é 

mostrada pela Figura 28. Os cabeçotes foram usinados em um torno CNC (comando numérico 

computadorizado), garantindo maior repetitividade no posicionamento nos quatro cabeçotes. A 

Figura 29 mostra o furo realizado em um dos cabeçotes. 
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Figura 28 – Posição do eletro injetor no cabeçote 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 29 – Furo para instalação do eletro injetor de etanol 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Foi construído um ramo de distribuição de combustível para posicionamento dos 

injetores nos cabeçotes e pressurização do etanol em pressões de até 10 MPa. Utilizou-se um 

tubo de aço inoxidável de diâmetro e espessura suficientes para suportar a pressão de injeção e 

não se oxidar com a utilização do etanol, determinados a partir de uma análise estrutural 

realizada pela técnica de elementos finitos, mostrada em detalhes no Apêndice A. O ramo de 

distribuição foi fixado nos cabeçotes para garantir a vedação da câmara de combustão e evitar 

que os injetores se soltem durante a pressurização, como mostra a Figura 30. 

 

Furo para instalação do 

eletro injetor de etanol 

Furo para instalação do 

injetor de óleo diesel 
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Figura 30 – Ramo de distribuição de etanol instalado no cabeçote 

 
Fonte: Própria do autor 

 

 A pressurização do etanol ocorreu através de uma bomba elétrica de baixa pressão e 

uma bomba mecânica de alta pressão. A bomba de baixa pressão, comumente utilizada em 

motores com injeção indireta de etanol e gasolina, eleva a pressão a 0,3 MPa e direciona o 

etanol para a bomba de alta pressão. Essa bomba, de fabricação Delphi, modelo V7 588 879 80 

09c, é utilizada em motores com injeção direta de gasolina e permitiu, através de um controle 

eletrônico, elevar e manter a pressão em valores entre 2 e 10 MPa. A Figura 31 mostra o 

diagrama do circuito de pressurização do etanol. 

Trata-se de uma bomba de pistão acionada, nos motores com injeção direta, pelo eixo 

de comando de válvulas, e, neste trabalho, por um motor elétrico. Um came no eixo da bomba 

aciona o pistão de aumento de pressão.  Uma válvula de regulagem, acionada eletricamente 

através da técnica de modulagem de largura de pulso (PWM), possibilita o controle da bomba 

de alta pressão. Caso essa válvula não seja acionada, o combustível retorna para linha de baixa 

pressão, e, ao se acionar a válvula, o combustível é pressurizado em direção à saída da bomba. 

O nível dessa abertura da válvula determina a pressão de injeção. Uma válvula de alívio de 

pressão atua como segurança para elevação excessiva da pressão. 
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Figura 31 - Diagrama das bombas de injeção de etanol 

 
Fonte: Adaptado de EXXOTEST (2009) 

  

A bomba foi acionada por um motor elétrico trifásico de ½ cv de potência com rotação 

controlada por um inversor de frequência, variando-se a rotação da bomba, durante os ensaios, 

entre 1000 e 1700 RPM, buscando a estabilidade da pressão da linha de etanol. Um transdutor 

de alta pressão foi instalado no ramo de distribuição de etanol para monitorar a pressão de 

injeção. Foi desenvolvido um controle em malha fechada para manter a pressão nos níveis 

requeridos para cada condição de trabalho. A programação foi desenvolvida na plataforma 

Arduino UNO® que é equipado com um micro controlador Atmega 328 e no programa 

computacional MATLAB, na plataforma Simulink. Um controle proporcional-integral-

derivativo (PID) foi implementado e as variáveis de controle foram ajustadas de forma a 

minimizar as flutuações de pressão e se obter uma rápida atuação (OGATA; LEONARDI, 

2003), garantindo flutuações de pressão menores que 5%. A Figura 32 mostra a montagem da 

bomba de alta pressão no motor elétrico. 

O controle dos tempos de injeção do etanol na câmara de combustão foi realizado a 

partir de um módulo de controle para injeção eletrônica FuelTech modelo FT500. O módulo 

permite injeção sequencial e controle do momento da injeção em tempo real. Para sincronização 

do módulo de controle com as fases dos cilindros do motor foram utilizados dois sensores 

magnéticos.  

Um sensor foi posicionado em frente a uma roda dentada do tipo 60-2, que possui 58 

dentes e um espaço equivalente a 2 dentes, fabricada de material ferroso. A roda foi instalada 

no eixo do motor e posicionada de forma a passar pelo sensor quando o primeiro cilindro estiver 

no PMS, ao final da compressão. Um segundo sensor magnético, nomeado sensor de fase, foi 
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instalado para que o módulo reconheça o momento da combustão do primeiro ou do quarto 

cilindro, conforme ciclo do motor. O sensor foi instalado na tampa de inspeção da engrenagem 

de acionamento da bomba injetora de óleo diesel, que opera com a metade da rotação do motor, 

onde foi instalado um pino de referência para a central eletrônica. O módulo possui um 

processamento interno que permite a variação do momento de acionamento dos injetores, com 

resolução de 1ºCA, e variação do tempo de abertura dos injetores, com resolução de 0,01 ms. 

 

Figura 32 – Bomba de alta pressão de etanol 

 
Fonte: Própria do autor 

 

O módulo FuelTech modelo FT500 foi projetado para acionamento de sistemas de 

injeção indireta, ou seja, equipados com injetores de alta impedância, acima de 10 Ω. Os 

injetores de alta pressão HDEV 5.1 possuem baixa impedância, com resistência elétrica de 1,5 

Ω, não sendo possível o acionamento diretamente pelo módulo. Injetores de baixa impedância 

devem ser acionados por um circuito de potência do tipo peak and hold. Esse circuito aciona o 

injetor com uma alta corrente (peak) e, em seguida, reduz a corrente em um nível suficiente 

para manter o injetor aberto (hold).  

Para o acionamento dos injetores, cujas características elétricas são mostradas pela 

Tabela 7, desenvolveu-se um circuito de potência, microcontrolador e de malha fechada, cuja 

realimentação é a corrente de acionamento dos injetores. O circuito é alimentado por uma fonte 

de corrente contínua de 60 V e pela bateria do motor, com tensão variando entre 12 V e 13,6 V. 

Ao receber o comando de acionamento do eletro injetor, o circuito aciona o injetor com o nível 

alto de tensão, 65V, e faz a leitura da corrente de acionamento. Ao atingir o nível de corrente 

desejado, ou seja, o pico de 10A, o circuito faz o chaveamento dos níveis de tensão e passa a 
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alimentar o injetor com a tensão elétrica da bateria. A partir desse momento, o sistema controla 

a corrente para que fique em nível suficiente para garantir a manutenção da abertura do injetor, 

em 3 A. Esse sistema garantiu a abertura adequada dos eletro injetores e o uso de tempos de 

abertura de no mínimo 0,65 ms. 

 

Tabela 7 - Propriedades do eletro injetor HDEV 5.1 

PARÂMETRO VALOR 

Tensão elétrica de operação 12 V 

Corrente de pico (peak) 4,8 A ... 7,1 A 

Tempo de manutenção do pico de corrente 145 ... 160 µs 

Corrente de manutenção (hold) 2,5 A ... 3,1 A 

Resistência da bobina 1,5 Ω 

Indutância da bobina 2 mH 

Fonte: BOSCH (2009) 

 

 A Figura 33 mostra as curvas de vazão de etanol obtidas em ensaios realizados com o 

motor em operação. Variou-se a pressão manométrica na linha de fornecimento de etanol entre 

2 e 10 MPa, com momento de injeção de 150ºCA APMS. 

 

Figura 33 - Vazão de etanol dos eletro injetores em função do tempo e pressão de injeção 

   
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.4 Sistema de recirculação dos gases de exaustão (EGR) 

 

O sistema de recirculação dos gases de exaustão (EGR) do motor Diesel do veículo 

FIAT Ducato 2,3 L foi adaptado no grupo motor gerador. O sistema é composto por uma válvula 

de controle de fluxo fabricada pela Dellorto, modelo EGV H2, e um trocador de calor para 

resfriamento dos gases recirculados. Um duto foi instalado na exaustão do grupo motor gerador 

para direcionar partes dos gases para o conjunto da válvula EGR, e um tubo corrugado direciona 

os gases da válvula para a admissão do motor, após o filtro de ar. A Figura 34 mostra um 

diagrama da montagem completa do sistema de recirculação dos gases. 

 

Figura 34 – Sistema de recirculação dos gases de exaustão 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em motores naturalmente aspirados o escoamento dos gases recirculados é dependente 

da depressão entre o duto de exaustão e o duto de admissão. Durante a operação do motor, 

observou-se que essa diferença de pressão não foi suficiente para manter o escoamento dos 

gases recirculados através do trocador de calor e da válvula, fontes de perda de carga do 

escoamento. Para garantir o escoamento, foi necessária a instalação de uma fonte de perda de 

carga após o duto de desvio dos gases, de forma a induzir parte do escoamento para o desvio. 
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Foi instalada, portanto, uma válvula do tipo gaveta, cuja abertura foi controlada até garantir 

uma razão de EGR de 10%. 

A razão de recirculação dos gases de exaustão (𝐸𝐺𝑅𝐶𝑂2%) foi controlada de acordo com 

a abertura da válvula EGR. O controle da posição da válvula EGR foi desenvolvido na 

plataforma Arduino UNO® a partir da estratégia de malha fechada do tipo proporcional-

integrativo (PI) (OGATA; LEONARDI, 2003). A válvula EGR possui um transdutor de 

posição, realimentação do controle, e a posição de abertura requerida é determinada por um 

potenciômetro, variando-se a tensão elétrica entre 0V e 5V. 

 Já a razão de recirculação dos gases de exaustão foi controlada utilizando a estratégia 

de malha aberta, a partir da razão de CO2 (Eq. 11). Foram realizados ensaios para diferentes 

aberturas da válvula, em função da posição do potenciômetro e da carga de demanda do motor. 

A partir da medição da concentração de CO2 do ar fresco, dos gases da exaustão e da mistura 

de ar fresco e gases recirculados, a razão de EGR foi determinada em função da abertura da 

válvula. Durante os ensaios, a válvula foi controlada de modo a garantir 10% de recirculação 

dos gases de exaustão para todas as cargas do motor. 

Uma bomba elétrica de água foi utilizada para o arrefecimento dos gases de exaustão. 

Controlou-se a temperatura da mistura do ar fresco com os gases recirculados para evitar 

influência das flutuações nas temperaturas de exaustão e do ar admitido nos resultados. O 

controle foi realizado pela variação da vazão da bomba. A bomba é alimentada por corrente 

alternada e o seu controle, também, foi realizado na plataforma Arduino UNO®, controlando-

se os disparos de um circuito TRIAC (Triode for Alternating Current), consequentemente, a 

tensão efetiva de alimentação e a vazão da bomba. Um termopar tipo K foi instalado no duto 

de admissão, após mistura do ar com os gases recirculados, sendo a realimentação de um novo 

controle PI. Buscou-se manter a temperatura do ar admitido em 40°C.  

 

4.5 Grandezas medidas 

 

 Os experimentos foram monitorados por um sistema de aquisição de dados 

desenvolvido na plataforma LabVIEW. As principais grandezas medidas durante os 

experimentos foram: 

 

a) Consumo de etanol e óleo diesel; 

b) Vazão mássica de ar admitido pelo motor; 



128 

 

c) Temperaturas em diferentes pontos do motor e da sala de testes e pressão barométrica; 

d) Pressão no interior do primeiro cilindro; 

e) Posição dos cilindros em relação ao eixo do motor; 

f) Características da injeção do óleo diesel; 

g) Concentração de CO2, CO, O2, THC, NO e NOx e opacidade dos gases de exaustão do 

motor; 

h) Parâmetros da energia elétrica gerada. 

 

 A pressão no interior do cilindro, posição dos cilindros em relação ao eixo do motor e 

deformação na linha de injeção de óleo diesel devem ser adquiridas em alta frequência. Para 

aquisição dessas grandezas foi utilizada uma placa de aquisição de dados NI-USB-6363 cujas 

informações são mostradas pela Tabela 8, e configurou-se o LabVIEW com uma taxa de 

aquisição de 400.000 Hz. As outras grandezas foram adquiridas pela placa NI-USB-6229 

(Tabela 8), configurada com uma taxa de aquisição de cerca de 5 Hz. 

 

Tabela 8 - Propriedades das placas de aquisição de dados 

PROPRIEDADE NI-USB-6363 NI-USB-6229 

Entradas analógicas de terminal único 32 32 

Entradas analógicas diferenciais 16 16 

Resolução das entradas analógicas 16 bits 16 bits 

Faixa de aquisição de tensão elétrica ± 10 V ± 10 V 

Exatidão da aquisição de tensão elétrica 2,69 mV 3,1 mV 

Sensibilidade da aquisição de tensão elétrica 91,6 µV 97,6 µV 

Saídas analógicas 4 4 

Resolução das saídas analógicas 16 bits 16 bits 

Faixa de tensão elétrica da saída analógica ± 10V ± 10V 

Exatidão da saída analógica 3,512 mV 3,23 mV 

Canais digitais 48 48 

Taxa máxima de aquisição/atualização 2 MS/s 250 kS/s 

Fonte: NATIONAL INSTRUMENTS (2014) e NATIONAL INSTRUMENTS (2016) 
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4.5.1 Aquisição do consumo de combustível 

 

 O consumo de etanol e óleo diesel foi determinado a partir da diferença entre a massa 

dos tanques no início e no final do ensaio para cada carga, em um tempo conhecido, conforme: 

 

�̇�𝑐 =
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

∆𝑡
                                                              (26) 

 

𝑚𝑖 = massa final de combustível no tanque (kg); 

𝑚𝑓 = massa inicial de combustível no tanque (kg); 

∆𝑡 = intervalo de tempo (h). 

 

 Para medição da massa de óleo diesel foi utilizada uma balança de bancada Líder, 

modelo LD 1050, com carga máxima de 50 kg e resolução de 5g. A comunicação digital entre 

a balança, que possui um indicador digital, e o LabVIEW ocorreu através de uma interface RS-

232. Já para a medição da massa de etanol, utilizou-se uma balança Toledo, modelo 2090, com 

carga máxima de 10 kg e resolução de 1g, que, também, possibilita a comunicação através da 

interfase RS-232. A Figura 35 mostra as balanças e os tanques de óleo diesel (a) e etanol (b). 

 

Figura 35 – Balanças e tanques de combustíveis 

 
                (a) 

 
           (b) 

Fonte: Própria do autor 

 

4.5.2 Aquisição da vazão mássica de ar admitido 

 

 A vazão mássica de ar admitido pelo motor foi medida através de um sensor de fluxo 

de ar, chamado no meio automotivo de sensor MAF, do inglês Mass Air Flow sensor. Utilizou-
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se um sensor fornecido pela Bosch, modelo HFM -4.7 RP + NTC, que inclui um sensor de 

temperatura do ar admitido. O dispositivo fornece duas saídas analógicas de tensão elétrica, 

uma proporcional à vazão mássica de ar e outra proporcional à temperatura do ar que o 

atravessa. A medição da vazão mássica é realizada pelo princípio de um sensor de vazão 

térmico, no qual uma parte do ar que é admitido pelo motor atravessa um elemento sensor 

através de um canal no dispositivo. Um diafragma localizado no elemento sensor possui uma 

zona aquecida equipada com sensores de temperatura. A zona aquecida possui sua temperatura 

controlada, que depende da temperatura do ar admitido. Com o escoamento do ar, parte do 

diafragma é resfriada e outra parte, sem contato direto com escoamento, tem o valor da 

temperatura mantido constante. Essa diferença de temperatura é lida por um circuito eletrônico, 

calibrado, que gera um sinal elétrico proporcional à vazão mássica de ar.  

 

4.5.3 Aquisição das temperaturas e pressão barométrica 

 

 A aquisição de temperaturas em diferentes pontos permite o monitoramento do 

funcionamento adequado do motor. Termopares do tipo K foram utilizados para medir as 

seguintes temperaturas: 

 

a) Temperatura do ar de admissão antes da placa de orifício; 

b) Temperatura do ar de admissão antes do filtro de ar; 

c) Temperatura do ar de admissão após a mistura com EGR; 

d) Temperatura do gás de exaustão na saída do duto de exaustão; 

e) Temperatura do gás de exaustão na ramificação do sistema EGR; 

f) Temperatura do óleo do cárter; 

g) Temperatura do etanol armazenado no tanque; 

h) Temperatura da água de arrefecimento dos gases recirculados. 

 

Amplificadores instrumentais AD595 foram utilizados para amplificar o sinal dos 

termopares e filtros analógicos do tipo passa-baixa foram construídos para condicionar os sinais 

para aquisição pelo LabVIEW.  

 A temperatura da entrada e da saída da água do sistema de arrefecimento do motor e a 

temperatura do óleo diesel no tanque foram monitoradas por temoresistores de platina do tipo 

PT-100. O sinal do PT-100 foi enviado para um condicionador de sinais e, em seguida, para a 

placa de aquisição de dados. 
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Um termo higrômetro do fabricante Delta Ohm, modelo DO 9406, foi utilizado para 

medir a temperatura e umidade relativa da sala de testes, com incertezas do equipamento de 

0,35ºC e 2,5%, respectivamente, comunicando-se com o LabVIEW pelo protocolo RS-232. Já 

a pressão barométrica da sala de testes, foi medida por um barômetro de Torricelli, com 

resolução de 1 mmHg, sendo a entrada da leitura realizada manualmente. 

 

4.5.4 Pressão no interior do cilindro 

 

 A pressão no interior do cilindro é uma informação fundamental na análise dos 

processos mecânicos, químicos e físicos da combustão. Essa grandeza foi obtida a partir um 

sensor piezoelétrico de pressão Kistler, modelo 6061B. O sensor foi resfriado por circulação de 

água para conferir estabilidade da leitura e evitar deslocamento térmico do sinal (MERKER; 

SCHWARZ; TEICHMANN, 2011). O amplificador de carga Kistler 5037B3 fez a conversão 

da variação de carga elétrica proveniente do sensor para uma variação linear de tensão. A Tabela 

9 mostra algumas especificações do sensor. 

 

Tabela 9 - Especificações do sensor de pressão 6061B 

PARÂMETRO VALOR 

Faixa de pressão 0 – 25 MPa 

Sensibilidade -2,56 pC/MPa 

Linearidade   0.5% do fundo de escala 

Frequência natural  ≈ 90 kHz 

Mudança de sensibilidade    0.5%   

Fonte: KISTLER (2013) 

 

 Em outras pesquisas realizadas no motor desse trabalho, o sensor foi instalado 

diretamente no cabeçote (OLIVEIRA et al., 2015; MORAIS, 2016). Porém, neste trabalho, o 

local geralmente utilizado para instalação do sensor foi ocupado pelo injetor de alta pressão de 

etanol. O fabricante do sensor recomenda a instalação do sensor diretamente no cabeçote ou 

através de uma camisa de montagem (KISTLER, 2013). Foi necessária a fabricação de uma 

camisa de montagem, pois o novo local identificado para instalação do sensor atravessa os 

canais de arrefecimento do cabeçote. O local e as dimensões da peça foram escolhidos de forma 

a não obstruir a passagem da água de arrefecimento através dos canais do cabeçote. A Figura 

37 mostra a peça e o sensor instalados no cabeçote. 
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Figura 36 - Instalação do sensor de pressão no cabeçote 

  
Fonte: Própria do autor 

 

 4.5.4.1 Tratamento do sinal da pressão no interior do cilindro 

 

O processo de tratamento dos sinais do sensor de pressão no interior do cilindro envolve 

referenciamento da pressão absoluta, referenciamento do sinal em relação ao ângulo da 

manivela, determinação da pressão média dos ciclos e filtragem do sinal. Os principais 

problemas envolvendo a medição da pressão no interior do cilindro são o referenciamento da 

pressão com relação à pressão absoluta e à posição angular (ANTONOPOULOS; 

HOUNTALAS, 2012).  

A medição da pressão em paralelo à aquisição de uma taxa de amostragem do ângulo 

da manivela ou em um intervalo fixo de tempo são os principais métodos de referenciamento 

da pressão com o ângulo da manivela. O primeiro método é o mais preciso e envolve o uso de 

um transdutor que converte um movimento mecânico angular em uma série de pulsos elétricos 

analógicos ou digitais, comumente chamado de encoder. Em aplicações de campo a instalação 

e uso do encoder são mais restritivos, o que leva ao uso da técnica de referenciamento temporal 

e a erros na leitura, devido às flutuações da velocidade do eixo do motor. 

Foi utilizado um encoder fabricado pela Dynapar, modelo B58N, que gera pulsos com 

resolução de 0,5ºCA em rotações de até 6000 RPM. O encoder foi instalado no eixo do motor, 

após a roda dentada, através de um acoplamento elástico para reduzir vibrações e 

desalinhamento que levaria a erros de medição. A Figura 37 mostra o encoder utilizado. 
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Figura 37 - Encoder B58N 

 
Fonte: Própria do autor 

  

 Os sensores de pressão piezoelétricos possuem natureza dinâmica, ou seja, fornecem o 

sinal elétrico apenas com variação da pressão. Diversos parâmetros calculados a partir da 

pressão no interior do cilindro devem ser obtidos com valores de pressão absoluta. Portanto, 

deve-se ajustar a curva de pressão para o nível absoluto (ROGERS, 2010). Diversas técnicas 

são utilizadas e apresentadas na literatura, variando quanto à complexidade, exatidão e tempo 

de processamento. Dentre as principais técnicas estão: referenciamento com relação à pressão 

absoluta de um ponto conhecido da curva de pressão, geralmente medido por um transdutor 

piezoresistivo de alta velocidade instalado no duto de admissão; referenciamento assumindo 

um coeficiente politrópico fixo durante a compressão, através dos métodos dos mínimos 

quadrados ou métodos dos dois pontos de referência; e referenciamento assumindo um 

coeficiente politrópico variável, através do método dos três pontos de referência (LEE; YOON; 

SUNWOO, 2008). Neste trabalho foi utilizado o método dos mínimos quadrados, que, 

conforme mostrado por Lee, Yoon e Sunwoo (2008), apresenta baixa sensibilidade à ruídos. 

 O método dos mínimos quadrados consiste em determinar o valor de pressão necessário 

para referenciar o sinal da pressão no interior do cilindro, conforme: 

 

𝑝(𝜃) = 𝑝𝑚𝑒𝑑(𝜃) + ∆𝑝                                                               (27) 

onde: 

p(θ) = pressão absoluta no interior do cilindro em função do ângulo do virabrequim (kPa); 

pmed.(θ) = pressão no interior do cilindro medida pelo sensor (kPa); 

Δp = valor de pressão necessário para referenciar o sinal lido pelo sensor (kPa). 

 

 O método considera um coeficiente politrópico (k) constante e relaciona os níveis de 

pressão em diferentes posições no cilindro através do volume: 
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𝑝𝑚𝑒𝑑.(𝜃1)𝑉(𝜃1)
𝑘 = 𝑝𝑚𝑒𝑑.(𝜃2)𝑉(𝜃2)

𝑘                                       (28) 

 

onde: 

V(θ) = volume no interior do cilindro em função do ângulo do virabrequim (kPa); 

 

 O valor de Δp é obtido a partir de várias amostras do sinal de pressão a aplicando 

cálculos de regressão. Müller e Isermann (2001) recomendam a amostragem equidistantes de 

valores de pressão entre os ângulos 49ºCA e 91ºCA APMS, utilizado neste trabalho com 

intervalos de 0,5ºCA. O método combina as Eqs. 27 e 28 e considera uma constante C, 

determinada pela relação entre a pressão e volume de cada ponto considerado: 

 

𝑝𝑚𝑒𝑑. = ∆𝑝 + 𝐶𝑉−𝑘                                                     (29) 

 

𝐶 = 𝑝0𝑉0
𝑘                                                             (30) 

 

 Se N amostras são obtidas durante o curso de compressão: 

 

𝑦 = 𝑋𝑤                                                                (31) 

onde: 

𝑦 = [

𝑝𝑚𝑒𝑑.(𝜃1)

𝑝𝑚𝑒𝑑.(𝜃𝑁)
⋮

𝑝𝑚𝑒𝑑.(𝜃𝑁)

]                                                    (32) 

 

𝑋 =

[
 
 
 
1 𝑉(𝜃1)

−𝑘

1 𝑉(𝜃2)
−𝑘

⋮ ⋮
1 𝑉(𝜃𝑁)−𝑘]

 
 
 

                                                 (33) 

 

  𝑤 = [
∆𝑝
𝐶

]                                                                (34) 

 

Como o número de medições no interior do cilindro é maior do que o número de valores 

desconhecidos (w), a Eq. (31) não pode ser resolvida diretamente. Tunestal (2001) propôs uma 

solução utilizando-se o método dos mínimos quadrados, mostrada pela Eq. (35), que fornece os 

valores de Δp e C.  
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𝑤 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦                                                      (35) 

 

Ao considerar o expoente politrópico constante, uma fonte de erro é inserida no cálculo. 

De forma a minimizar esse erro, realizou-se uma análise com coeficientes politrópicos variando 

entre 1,2 e 1,4, sendo que o valor de 1,32 apresentou o menor desvio padrão ao se determinar o 

valor médio de Δp de 1000 ciclos do motor.  

Os dados do encoder e do sensor de pressão foram adquiridos simultaneamente, pelo 

LabVIEW, em uma taxa de 400.000 Hz. Uma programação desenvolvida no programa Matlab 

faz todo o tratamento do sinal, incluindo o cálculo de um filtro digital Butterworth passa-baixa 

de quarta ordem, implementado com um algoritmo que fornece a curva filtrada sem defasagem 

do sinal original.  

Após filtragem digital, o programa faz a sincronização dos sinais do sensor de pressão 

e do encoder, para identificação da posição do pistão, referencia o sinal de pressão de cada ciclo 

com relação à pressão absoluta e faz uma média com cerca de 300 ciclos completos do motor. 

Os cálculos dos parâmetros de combustão são, em seguida, obtidos através do sinal média da 

pressão no interior do cilindro. 

 

4.5.5 Características da injeção do óleo diesel 

 

 O momento de injeção do óleo diesel é controlado mecanicamente pela bomba injetora. 

Para monitorar o momento e a duração da injeção de óleo diesel, foi utilizado um sensor 

piezoelétrico, chamado de anel piezoelétrico. Esse anel foi instalado na linha de injeção de alta 

pressão de óleo diesel do primeiro cilindro. Assim, sempre que o injetor for pressurizado para 

dar início à injeção, o duto de aço se deforma, fazendo com que o sensor piezolétrico produza 

um nível de tensão elétrica proporcional à deformação. Ao fim da injeção, esse nível de tensão 

elétrica é reduzido, possibilitando a identificação do período de injeção. Um circuito 

amplificador do sinal elétrico foi desenvolvido para condicionar o sinal para leitura pelo 

LabVIEW. A Figura 38 mostra o anel piezolétrico instalado no duto de óleo diesel do primeiro 

cilindro. 
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Figura 38 - Anel piezoelétrico instalado na linha de óleo diesel 

 
Fonte: Própria do autor 

 

4.5.6 Composição dos gases de exaustão do motor 

 

 A composição dos gases de exaustão do motor foi analisada através dos seguintes 

analisadores de gases, fabricados pela California Analytical Instruments: 

 

a) Concentração volumétrica de dióxido e carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e 

oxigênio (O2): determinada pelo modelo 30 a partir dos métodos de absorção 

infravermelha (NDIR) (CO2 e CO) e pelo método paramagnético (O2); 

b) Concentração volumétrica de hidrocarbonetos não queimados (THC): determinada pelo 

modelo 300 HFID, que utiliza a técnica de ionização da chama (FID); 

c) Concentração volumétrica de óxido nítrico (NO) e óxidos de nitrogênio (NOX): 

determinada pelo modelo 400 HCLD, utilizando a técnica de luminescência química. 

d) Opacidade dos gases de exaustão: utilizada para indicar a presença de material 

particulado na exaustão, foi medida por um opacímetro digital, modelo Smoke Check 

2000, fornecido pela empresa Altanova Industrial e Comercial Ltda. O aparelho indica 

o índice percentual de opacidade do gás, sendo registrado o valor máximo obtido no 

intervalo, com incerteza, indicada pelo fabricante, de 0,5%. 

 

A Tabela 10 mostra algumas especificações dos equipamentos analisadores de gases. 

Os analisadores são montados em um gabinete, onde também foi instalado um gerador de ar 

puro, modelo ZAG – 6L, utilizado para calibração e operação dos analisadores. Controladores 

da temperatura mantêm o filtro e a linha que conduzem os gases de exaustão para o analisador 

de THC em 191 ºC, para evitar condensação dos componentes. Os outros analisadores recebem 
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os gases de exaustão de um conduto em temperatura ambiente, que conduz os gases para um 

filtro mecânico e um desumidificador, para retirada do vapor de água existente nos gases. 

 

Tabela 10 - Especificações dos analisadores de gases da exaustão 

COMPONENTE  RESOLUÇÃO  LINEARIDADE (%)  REPETIBILIDADE (%)  

CO2  0,01 %  1,00  1,00  

CO  1,00 ppm  1,00  1,00  

O2  0,10 %  1,00  1,00  

THC  1,00 ppm  1,00  0,50  

NO  1,00 ppm  1,00  0,50 

NOX  1,00 ppm  1,00  0,50  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Uma mistura com concentração de 40% de hidrogênio (H2) em hélio (He) foi utilizada 

como combustível do analisador modelo 300 HFID. Os equipamentos foram calibrados antes 

de cada ensaio utilizando os seguintes gases padrão: 

 

a) Mistura contendo 1,005% de monóxido de carbono (CO) e 12,03% dióxido de 

carbono (CO2); 

b) Metano (CH4) em concentração de 2498 ppm; 

c) Óxidos de nitrogênio (NOX) em concentração de 2923 ppm. 

 

Os resultados fornecidos pelo analisador de gases são dados em partes por milhão (ppm) 

ou percentual volumétrico (%). Esses dados devem ser convertidos na forma de emissões 

específica (g/kW.h), como apresentados nas normas de emissões veiculares. Essa conversão foi 

realizada relacionando as concentrações volumétricas de poluentes com a vazão mássica do gás 

de exaustão, determinada como a soma das medições das vazões mássicas de ar e combustível 

com a potência da carga aplicada ao motor. As densidades dos componentes do gás de exaustão 

são utilizadas como fatores de conversão, como indicado pela norma ABNT NBR 6601:2012. 

As conversões de concentração de um componente do gás de exaustão de ppm ou % para 

g/kW.h utilizadas foram realizadas conforme: 

 

𝐶𝑐(𝑔 𝑘𝑊. ℎ⁄ ) = 𝐶𝑐(𝑝𝑝𝑚) ∙ (�̇�𝑎𝑟 + �̇�𝑐) ∙
𝜌𝐶𝑐

𝜌𝑒
∙
1

𝑃𝑏
× 10−6                         (35) 



138 

 

 

𝐶𝑐(𝑔 𝑘𝑊. ℎ⁄ ) = 𝐶𝑐(%) ∙ (�̇�𝑎𝑟 + �̇�𝑐) ∙
𝜌𝐶𝑐

𝜌𝑒
∙
1

𝑃𝑏
× 10−2                          (36) 

 

onde: 

Cc = concentração do componente (ppm ou %); 

Cc = massa específica média do componente na exaustão (HC = 0,5768 g/dm3, CH4 = 0,6671 

g/dm3, CO = 1,164 g/dm3, CO2 = 1,830 g/dm3, O2 = 1,308 g/dm3 (ABNT NBR 6601), NO2 = 

2,050 g/dm3 e NO = 1,340 g/dm3 (UMWELT BUNDES AMT, 2010));  

e – massa específica média do gás de exaustão (aproximada para a massa específica do ar = 

1,17 g/dm3) (INCROPERA; DEWITT, 2003). 

 

Observou-se grande variação da composição do NOX, composto por NO e NO2. Dessa 

forma a massa específica de NOX foi determinada para cada condição de ensaio a partir da 

concentração volumétrica de NO (CNO) e NOX (CNOx): 

 

𝜌𝑁𝑂𝑥 = 
𝐶𝑁𝑂

𝐶𝑁𝑂𝑥
. 𝜌𝑁𝑂 + (1 −

𝐶𝑁𝑂

𝐶𝑁𝑂𝑥
) . 𝜌𝑁𝑂2                                   (37) 

 

4.5.7 Parâmetros elétricos da energia gerada 

 

 Os parâmetros elétricos da energia gerada pelo grupo motor gerador foram monitorados 

pelo transdutor multivariável de grandezas elétricas, produzido pela Ciber do Brasil, UPD-200. 

Através do equipamento foram obtidos os seguintes parâmetros: tensão elétrica, corrente 

elétrica, potência gerada e frequência da corrente alternada. A Tabela 11 mostra as 

especificações do analisador. 

 

Tabela 11 - Especificações do medidor de grandezas elétricas 

PARÂMETRO  RESOLUÇÃO  Exatidão 

(Valor medido)  

Tensão elétrica 0,1 V  0,5%  

Corrente elétrica 0,1 A  0,5%  

Potência elétrica 1 W  1%  

Frequência 0,1 Hz  - 

  Fonte: Dados do Autor 
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A Figura 39 mostra o diagrama do aparato experimental utilizado com os principais 

equipamentos utilizados neste trabalho. 

 

Figura 39 – Diagrama do aparato experimental 

 

1 Termohigrômetro 11 Barômetro: pressão 

atmosférica 

21 Opacímetro 

2 Termopar: ar da admissão 12 Sensor de vazão do ar admitido 22 Trandutor de 

grandezas elétricas 

3 Termopar: ar após o filtro 13 Sensor de pressão da câmara 23 Banco de cargas 

resistivas 

4 Termopar: mistura ar + gás 

recirculado 

14 Sensor de detonação 24 Encoder 

5 Termopar: gás de exaustão 15 Anel piezoelétrico 25 Roda dentada e sensor 

magnético 

6 Termopar: gás recirculado 16 Injetor de etanol e controle 

eletrônico da injeção 

26 Balança de bancada 

7 Termopar: óleo do cárter 17 Bombas de baixa e alta pressão 

de etanol 

27 Balança de bancada 

8 Termopar: etanol do tanque 18 Válvula solenoide do EGR 28 Sensor de alta pressão 

9 Termoresistor: óleo diesel do 

tanque 

19 Bomba mecânica do óleo 

diesel 

  

10 Termoresistores: entrada e saída 

do arrefecimento 

20 Analisador de gases da 

exaustão 

  

Fonte: Própria do autor 

 

4.6 Estratégias de injeção dos combustíveis 

  

O ponto de injeção de óleo diesel não foi alterado neste trabalho, sendo o ponto de 

injeção direta do etanol variável. Buscou-se analisar o desempenho do motor aproximando-se 
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das duas estratégias de injeção direta geralmente utilizadas: operação com mistura homogênea 

e em carga estratificada. 

A operação com mistura homogênea é semelhante à operação com preparação externa 

da mistura. O combustível foi injetado na câmara de combustão durante a compressão, após 

fechamento da válvula de admissão, buscando produzir uma distribuição homogênea da mistura 

durante a compressão, acompanhada de uma mistura aproximadamente uniforme através da 

câmara de combustão no ponto de ignição. Na operação de mistura estratificada, o etanol foi 

injetado diretamente na câmara de combustão em um momento próximo ou durante a injeção 

de óleo diesel. As estratégias de injeção realizadas foram: 

 

a) Estratégia 1: injeção direta de etanol após fechamento da válvula de admissão (150ºCA 

APMS) e injeção direta do óleo diesel a 23ºCA APMS; 

b) Estratégia 2: variação do momento de injeção de etanol entre 150ºCA e APMS 0ºCA 

APMS e injeção direta do óleo diesel a 23ºCA. Essa estratégia foi realizada somente 

para carga de 30 kW, ponto de máxima eficiência de conversão de combustível do 

motor; 

c) Estratégia 3: injeção direta do etanol a 40ºCA APMS e injeção direta do óleo diesel a 

23ºCA APMS; 

d) Estratégia 4: injeção direta do etanol a 40ºCA APMS e injeção direta do óleo diesel a 

23ºCA APMS, buscando identificar o limite de substituição do óleo diesel por etanol. 

Essa estratégia foi, também, realizada somente para carga de 30 kW, ponto de máxima 

eficiência de conversão de combustível do motor. 

 

As Figuras 41 e 42 ilustram as estratégias 1 e 3 a partir dos sinais de comando da injeção 

de etanol, do sinal obtido no duto de injeção de óleo diesel e da curva de pressão no interior do 

cilindro. Verifica-se que, na estratégia 3, dependendo da duração da injeção do etanol, os dois 

injetores podem injetar simultaneamente. 
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Figura 40 – Estratégia de injeção 1 – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Figura 41 – Estratégia de injeção 3 – Injeção do etanol a 40°CA APMS 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Além do estudo da estratégia de injeção que causará o melhor desempenho e menor 

nível de emissões do motor, um estudo com o uso da recirculação dos gases de exaustão foi 

realizado, verificando a influência no processo de combustão do motor e nas emissões. Utilizou-

se uma razão de recirculação fixa em 10% nas estratégias 3 e 4. A Tabela 12 mostra as 

proporções de etanol e estratégias e injeção executadas e, também, a nomenclatura utilizada 

para cada modo de substituição, sendo o termo B8 equivalente ao óleo diesel comercial 

contendo 8% de biodiesel. Além dos modos de operação apresentados na Tabela 12, foram 

avaliados tempos de injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA e diferentes proporções de injeção 
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de etanol na carga de 30 kW, buscando identificar os limites de utilização de etanol nessas 

condições, conforme será exposto no próximo capítulo. 

 

Tabela 12 – Percentuais de substituição do óleo diesel por etanol e nomenclatura 

Percentual  

de substituição 

Tempo de  

injeção do etanol (APMS) 

Razão de EGR Nomenclatura 

0% - 0% B8 

20% 150ºCA 0% B8E20CA150 

30% 150ºCA 0% B8E30CA150 

40% 150ºCA 0% B8E40CA150 

50% 150ºCA 0% B8E50CA150 

60% 150ºCA 0% B8E60CA150 

60% 40ºCA 0% B8E60CA40 

0% - 10% B8+EGR 

60% 40ºCA 10% B8E60CA40+EGR 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Os ensaios com os eletro injetores mostraram vazão mínima de 2,4 kg/h operando em 2 

MPa de pressão, o que limitou os ensaios de baixas substituições somente nas cargas mais altas. 

Após a definição das vazões de etanol requeridas para cada modo de operação, buscou-se 

determinar o tempo de abertura dos eletro injetores e a pressão de injeção que atenderia àquela 

vazão, sempre utilizando a maior pressão possível na linha de etanol, com o objetivo de manter 

a qualidade da atomização dos combustível. A Tabela 13 mostra a pressão de injeção e a Tabela 

14 mostra o período de abertura do eletro injetor para cada carga de operação utilizada e para 

cada modo de operação do motor. 

 

Tabela 13 - Pressão de injeção para cada modo de operação do motor 
CARGA (kW) B8E20 

CA150 

B8E30 

CA150 

B8E40 

CA150 

B8E50 

CA150 

B8E60 

CA150 

B8E60 

CA40 

37,5 20 MPa 40 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 

35 20 MPa 40 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 

32,5 20 MPa 40 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 

30 20 MPa 40 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 

25 - 40 MPa 60 MPa 100 MPa 100 MPa 100 MPa 

20 - 20 MPa 30 MPa 50 MPa 100 MPa 100 MPa 

15 - 20 MPa 20 MPa 50 MPa 60 MPa 60 MPa 

10 - - 20 MPa 30 MPa 50 MPa 50 MPa 

5 - - - 20 MPa 20 MPa - 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 14 – Período de abertura do eletro injetor para cada modo de operação do motor 
CARGA (kW) B8E20 

CA150 

B8E30 

CA150 

B8E40 

CA150 

B8E50 

CA150 

B8E60 

CA150 

B8E60 

CA40 

37,5 28,6 °CA 23,9°CA 14,0°CA 21,9°CA 29,9°CA 27,5°CA 

35 19,3°CA 17,9°CA 11,1°CA 18,4°CA 25,5°CA 23,8°CA 

32,5 12,6°CA 13,5°CA 8,5°CA 15,0°CA 21,6°CA 20,5°CA 

30 9,5°CA 11,2°CA 7,0°CA 13,1°CA 19,2°CA 19,4°CA 

25 - 7,0°CA 8,3°CA 8,6°CA 13,7°CA 12,7°CA 

20 - 13,8°CA 15,4°CA 13,5°CA 8,9°CA 8,1°CA 

15 - 7,6°CA 7,0°CA 7,6°CA 10,8°CA 8,9°CA 

10 - - 7,6°CA 7,6°CA 9,8°CA 7,0°CA 

5 - - - 7,6°CA 17°CA - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.7 Procedimento experimental 

 

 O procedimento experimental dos ensaios foi o mesmo apresentado por Oliveira (2015c) 

e é apresentado a seguir. A correção das medidas de potência e consumo de combustível do 

motor para as condições padrão seguiu o método preconizado pela norma ISO 3046-1:2002. Os 

seguintes procedimentos e conceitos foram estabelecidos: 

 

a) Potência elétrica: utilizada em caso de um ensaio de conjunto motor-gerador elétrico, 

sendo expressa em kW; 

b) Potência observada: potência produzida pelo motor sob as condições atmosféricas de 

ensaio; 

c) Potência normalizada: é a potência observada, normalizada para as condições 

atmosféricas padrão, com auxílio do método estabelecido por norma; 

d) Consumo de combustível: deve ser medido por balança (massa) ou por volume, 

expresso em quilograma por hora (kg/h) e consumo específico de combustível em estado 

líquido para potência elétrica expresso em g/kW; 

e) A medição de temperaturas deve ser feita por termômetros de líquidos de vidro, de 

resistência elétrica, de tipo Bourdon, termopares ou pirômetros. As seguintes 

temperaturas devem ser medidas: 

 

• Temperatura da água na entrada e na saída do motor; 

• Temperatura do óleo do cárter; 
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• Temperatura do ar de admissão na entrada do filtro, na distância de cerca de 150 

mm; 

• Temperatura do gás de exaustão; 

• Temperatura da sala de prova. 

 

f) Condições atmosféricas: devem-se realizar medições em lugares representativos e, para 

obtenção de valores comparativos, devem ser medidas as condições atmosféricas do ar 

de admissão, ou seja, pressão barométrica, temperatura e umidade relativa; 

g) O ensaio deve ser realizado com o motor em estado de estabilização; 

h) As condições de ensaios de cada regime devem ser mantidas constantes, tanto quanto 

possível, e todas as medições a serem contidas no resultado devem ser feitas no mínimo 

três vezes.  

i) As condições atmosféricas padrão para o desempenho nominal são preconizadas pela 

norma ISO 15550:2002(E): 

 

• Pressão atmosférica padrão: BP = 750,06 mmHg; 

• Temperatura do ar padrão: TP = 25 ºC = 298 K; 

• Umidade relativa padrão: ∅P = 30%; 

• Respectiva pressão parcial de vapor de água no ar padrão: hP = 7,13 mmHg. 

 

As equações de normalização para motores cuja potência é limitada pelo excesso de ar 

na admissão são mostradas a seguir: 

 

𝑃𝑛 =
𝑃𝑏

∝
                                                               (38) 

 

∝ = 𝐾 + 0,7 (𝐾 − 1). (
1

𝜂𝑚
− 1)                                         (39) 

 

𝐾 = (
𝑇𝑝

𝑇𝑜
)
0,75

. (
𝐵𝑜 − ℎ𝑜

𝐵𝑝 − ℎ𝑝
)                                               (40) 

onde: 

𝑃𝑛 = potência normalizada (kW) 

∝ = fator de normalização (adimensional); 
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K = variável do fator de normalização (adimensional); 

𝜂𝑚 = rendimento mecânico do motor = 0,8 (adimensional); 

𝑇𝑜 = temperatura do ar de admissão observada durante os ensaios (K); 

𝐵𝑜 = pressão barométrica da sala de testes observada durante os ensaios (mmHg); 

ℎ𝑜 = pressão parcial de vapor da sala de testes observada durante os ensaios (mmHg). 

 

A normalização do consumo específico de combustível, determinado para a potência 

ensaiada sob condições atmosféricas do local de ensaio, para as condições atmosféricas padrão 

é dada por: 

 

𝑠𝑓𝑐𝑛 =
𝑠𝑓𝑐

𝛽
                                                             (42) 

onde: 

𝑠𝑓𝑐𝑛 = consumo específico de combustível normalizado (kg/kw.h); 

𝛽 = fator de normalização do consumo específico de combustível (adimensional). 

 

 O fator 𝛽 é calculado por: 

 

𝛽 =
𝐾

∝
                                                                  (43) 

 

Considerou-se a eficiência de conversão de combustível normalizada para as condições 

atmosféricas padrão como (OLIVEIRA, 2015): 

 

𝜂𝑐,𝑛 = 𝜂𝑐 . 𝛽                                                                   (44) 

onde: 

 𝜂𝑐,𝑛 = eficiência de conversão de combustível normalizada (%). 

 

Antes de cada ensaio, um procedimento padrão do laboratório foi seguido (OLIVEIRA, 

2015): 

 

a) Verificação do sistema de aquisição de dados; 

b) Abastecimento do tanque de etanol e do tanque de óleo diesel em quantidade 

suficiente para realização de um ensaio; 
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c) Verificação do funcionamento do sistema de injeção de etanol através dos sinais 

capturados por um osciloscópio; 

d) Acionamento do controle do EGR na razão requerida no ensaio; 

e) Colocação do motor em operação até atingir a temperatura para abertura da válvula 

termostática, que é de aproximadamente 70°C, e estabilização das temperaturas de 

entrada e saída do sistema de arrefecimento e de exaustão; 

f) Iniciação da aplicação das cargas e aquisição das grandezas do experimento; 

g) Monitoramento da pressão da linha de alimentação de etanol do sistema de injeção; 

h) Desativação do sistema de injeção de etanol antes do desligamento do motor; 

i) Armazenamento da planilha com as grandezas obtidas e iniciação de um novo 

procedimento. 

 

Para cada condição de operação da Tabela 12 foram realizados três ensaios com variação 

das cargas aplicadas ao motor na seguinte ordem: 37,5 kW, 35 kW, 32,5 kW, 30 kW, 25 kW, 

20 kW, 15 kW, 10 kW, 5 kW e 0 kW.  Os resultados apresentados a seguir são provenientes do 

tratamento estatísticos dos dados obtidos, cuja análise de incerteza é mostrada em detalhes do 

Apêndice B. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seguir são apresentados os resultados obtidos e a análise das respostas do motor em 

relação ao desempenho e emissões, com a injeção direta de etanol em diferentes proporções e 

tempos de injeção e uso de recirculação dos gases da exaustão. O momento de injeção do óleo 

diesel foi mantido constante em 23°CA APMS para todos as condições de ensaio. O Apêndice 

B mostra as grandezas médias e incertezas combinadas obtidas durantes os ensaios, calculadas 

conforme mostra o Apêndice A. As curvas a seguir são apresentadas utilizando os dados 

experimentais médios e as barras de incertezas representam a faixa de incerteza combinada de 

cada grandeza determinada. 

 

5.1 Injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 

 

 Os ensaios utilizando injeção direta de etanol a 150ºCA APMS foram iniciados com 

substituição a partir de 20% do óleo diesel (B8E20CA150). O percentual de substituição foi 

aumentado a partir da alteração do período de abertura dos eletro injetores e seguindo as 

pressões estabelecidas nas Tabela 13 e 14, até se observar alguma anomalia na operação do 

motor. Os critérios estabelecidos foram: ocorrência de detonação, ocorrência de falha da 

combustão (misfire), oscilação do motor na operação a 1800 RPM, aquecimento excessivo e 

emissão excessiva de algum componente do gás de exaustão, como THC e CO.  Nesse modo 

de operação, o limite encontrado foi de 60% de substituição (B8E60CA150), no qual foram 

identificadas falhas na combustão e emissão excessiva de THC. 

 

5.1.1 Consumo de combustível e eficiência de conversão de combustível do motor 

  

 O consumo de etanol foi mantido constante para cada carga de operação e percentual de 

substituição. A vazão foi controlada através da alteração do tempo de abertura dos eletro-

injetores e da pressão da linha de fornecimento de etanol. A Figura 42  mostra a vazão mássica 

de etanol em função do modo de operação do motor, variando entre 2,5 ± 0,3 kg/h, na carga de 

30 kW para o modo B8E20CA150, e 9,4 ± 0,2 kg/h, na carga de 37,5 kW no modo 

B8E20CA150. O consumo de etanol obtido atingiu os valores estimados através da Eq. (25), 

com maior dispersão no modo B8E20CA150, cuja pressão de fornecimento de etanol, 2 MPa, 

estava fora da faixa de operação dos eletro-injetores e da bomba de alta pressão. 
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Já o consumo de óleo diesel do motor, mostrado pela Figura 43, é dependente da 

resposta do sistema de injeção de óleo diesel às demandas de carga e à inserção de uma nova 

fonte de energia no cilindro, o etanol. Como esperado, na medida em que maior carga foi 

exigida do motor, maior foi o consumo de óleo diesel. Na operação padrão, com óleo diesel B8, 

o consumo variou entre 2,8 ± 0,1 kg/h, na carga de 5 kW, e 9,9 ± 0,2 kg/h, na carga de 37,5 

kW. Com a injeção de etanol na câmara de combustão, o sistema de injeção de etanol reduziu 

a injeção de óleo diesel para manter a rotação do motor em 1800 RPM, como observado na 

Figura 43, para os modos de operação com etanol. 

  

Figura 42 – Consumo de etanol – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Observa-se redução do consumo de óleo diesel em todos os modos de operação com 

etanol, sendo essa redução mais significativa nas cargas mais altas do motor, indicando menor 

eficiência de conversão de combustível em cargas mais baixas. A vazão de óleo diesel, com 

injeção de etanol, variou entre 2,0 ± 0,1 kg/h, na carga de 5 kW no modo B8E60CA150, e 6,9 

± 0,4 kg/h, na carga de 37,5 kW no modo B8E20CA150. Ao se calcular a redução percentual 

de consumo mássico de óleo diesel, observa-se variação da resposta do motor com inserção de 

um novo combustível, sendo dependente da carga de operação e do percentual de etanol. Como 

esperado, as maiores reduções de consumo ocorreram na operação com B8E60CA150, 

atingindo a substituição de 60% na carga de 35 kW.  
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Figura 43 – Consumo de óleo diesel – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 15 mostra as reduções percentuais obtidas para cada modo de operação, para 

melhor entendimento da resposta do motor ao receber o etanol.  Como já mencionado, as 

maiores substituições ocorreram acima de 25 kW. Abaixo dessa carga, há uma redução da 

substituição obtida, associada à perda de eficiência de conversão de combustível, chegando à 

redução mínima de 18% na carga de 5 kW, quando se esperava 50% de redução do consumo 

de óleo diesel (B8E50CA150). 

 

Tabela 15 - Redução do consumo de óleo diesel com injeção de etanol a 150ºCA APMS 

Carga Nominal (kW) B8E20CA150 B8E30CA150 B8E40CA150 B8E50CA150 B8E60CA150 

37.5 31% 40% 48% 59% 59% 

35 23% 35% 47% 55% 60% 

32.5 18% 31% 41% 51% 58% 

30 20% 31% 42% 49% 57% 

25 - 30% 38% 47% 50% 

20 - 24% 33% 37% 43% 

15 - 21% 26% 34% 40% 

10 - - 20% 30% 31% 

5 - - - 18% 29% 

Fonte: Dados de pesquisa 

  

O consumo específico do motor normalizado (Eq. 42), apresentado pela Figura 44, 

apresentou a mesma tendência para todos os modos de operação, com máximo valor em 5 kW 

e redução com aumento da carga até estabilização a partir de 30 kW. Em rotação constante, ao 

se aumentar a carga demandada ao motor, há diminuição da relação entre o torque desenvolvido 
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para vencer o atrito e torque total disponível no eixo. O consumo específico do motor operando 

com óleo diesel B8 variou entre 0,58 ± 0,07 kg/kw.h, na carga mínima de 5 kW, e 0,26 ± 0,02 

kg/kW.h, na carga máxima de 37,5 kW. 

Ao se substituir parcialmente um combustível por outro com menor PCI, é esperado um 

aumento do consumo específico do motor para suprir a demanda de energia. Esse aumento 

ocorreu em todos os modos de operação com etanol, sendo mínimo de 14% no modo 

B8E20CA150 e atingindo até 88% no modo B8E60CA150 na carga de 5 kW. Em todos os 

casos, para uma mesma carga, o acréscimo de etanol aumentou o consumo específico do motor. 

 

Figura 44 – Consumo específico de combustível – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A eficiência de conversão de combustível representa a relação entre a potência 

disponibilizada no eixo e a taxa de energia consumida pelo motor. A Figura 45 mostra eficiência 

normalizada (Eq. 44) para os diferentes modos de operação. A eficiência do motor operando 

com óleo diesel apresentou aumento com incremento de carga até 30 kW, onde atinge o máximo 

de 34,0 ± 1,3%, e passa para uma tendência de redução até 37,5 kW, onde apresentou 32,2 ± 

1,6% de eficiência. A tendência de redução da eficiência em cargas altas pode estar associada 

à maior dificuldade de se formar uma adequada mistura ar-combustível com o aumento do 

consumo causado pelo aumento da carga. 
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Figura 45 – Eficiência de conversão de combustível – 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diversos fatores influenciam a eficiência de conversão de combustível de um motor de 

combustão interna, como composição química do combustível, propriedades do ar admitido, a 

formação da mistura ar-combustível e tempos de injeção. A adição de etanol na câmara de 

combustão reduziu a eficiência do motor em todos os casos até a carga de 25 kW. A partir dessa 

carga, a operação com etanol apresentou maior eficiência em relação à operação com óleo diesel 

B8. Ao se injetar o etanol diretamente na câmara de combustão, durante o curso de compressão, 

ocorre uma redução da temperatura no interior do cilindro, consequência da vaporização do 

etanol. Menores temperaturas no final do curso de compressão podem prejudicar a atomização 

do etanol e do óleo diesel e reduzir a homogeneização da mistura ar-combustível, deteriorando 

a combustão e reduzindo a eficiência do motor. Além disso, a redução da quantidade de óleo 

diesel injetado por ciclo, devido à adição de etanol, inibe a progressão da combustão 

(PEDROZO et al., 2016), o que torna o final da combustão mais lento e aumenta a exaustão de 

combustível não queimado. Esses efeitos foram dominantes em cargas baixas e médias com a 

adição de etanol no motor, principalmente nas baixas, nas quais a temperatura de combustão é 

menor. A injeção direta de etanol causou redução da eficiência de conversão de combustível de 

até 29%, na carga de 5 kW, com o motor operando com B8E60CA150. 

Em contrapartida, a partir da carga de 30 kW ocorreu aumento ou manutenção da 

eficiência do motor em todos os modos de operação com etanol. O ponto de máxima eficiência 

foi alterado com a operação do motor no modo bicombustível, sendo, em geral, na carga de 35 

kW, com valores de 33,4 ± 1,5% (B8), 33,9 ± 1,6% (B8E20CA150), 35,0 ± 0,5% 
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(B8E30CA150), 35,1 ± 1,8% (B8E40CA150), 35,6 ± 0,6% (B8E50CA150) e 34,2 ± 1,0% 

(B8E60CA150). A operação com B8E50CA150, na carga de 37,5 kW, apresentou o maior 

aumento da eficiência, em relação ao modo padrão com B8, com aumento de 11%. O aumento 

da eficiência em cargas altas é relacionado à maior temperatura de operação, que reduz o efeito 

negativo da vaporização do etanol, e pela maior velocidade de queima do etanol, que reduz o 

período de troca de calor entre os gases e o cilindro (TSANG et al., 2010). 

 

5.1.2 Características da combustão  

 

 A curva da pressão no interior do cilindro é fonte de informação fundamental para as 

análises dos processos físicos, químicos e mecânicos que ocorrem no interior da câmara de 

combustão dos motores de combustão interna. Os resultados a seguir foram obtidos através do 

cálculo da média de 300 ciclos da pressão no interior do cilindro. Para melhor entendimento, 

são apresentados, também, os sinais gerados pelo sensor piezolétrico instalado na linha de 

fornecimento de óleo diesel do primeiro cilindro. 

 

5.1.2.1 Pressão no interior do cilindro e características da combustão 

 

 O atraso de ignição em motores de ignição por compressão influencia diretamente o 

desempenho e a composição dos gases de exaustão do motor, uma vez que altera o momento 

de ocorrência das fases seguintes da combustão. A Figura 46 mostra a variação do atraso de 

ignição, em função da carga aplicada e do modo de operação, determinado considerando o 

ponto de injeção de óleo diesel fixo, em 23°CA. Na operação com óleo diesel, a combustão é 

iniciada próxima ao PMS. O atraso de ignição é máximo na carga mais baixa, 5 kW, com 

23,5°CA de atraso e mínimo a partir da carga de 32,5 kW, com 22,0ºCA de atraso. Como a 

autoignição do óleo diesel é dependente da temperatura e pressão no interior do cilindro 

(HEYWOOD, 1988), o aumento da carga de operação reduziu o atraso de ignição na operação 

com óleo diesel B8. 

A adição do etanol no cilindro reduz a capacidade de ignição da mistura devido ao 

resfriamento do cilindro, com seu alto calor latente de vaporização, e devido ao menor número 

de cetano em relação ao óleo diesel (TUTAK, 2014). Esse aumento é proporcional ao aumento 

do percentual de substituição, para uma mesma carga. Ao contrário da operação com óleo 

diesel, o motor alimentado com etanol apresentou maiores atrasos de ignição com o aumento 
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da carga. Esse comportamento é explicado pela maior vazão de etanol, que intensifica os efeitos 

supracitados. 

 

Figura 46 – Atraso de ignição – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

O comportamento da pressão no interior do cilindro com a injeção direta de etanol se 

mostrou dependente da carga de operação. A Figura 47 mostra evolução da pressão no interior 

do cilindro e da taxa de liberação de calor (Eq. 24) para as cargas de 37,5 kW e 35,0 kW para 

os diferentes percentuais de substituição, além do sinal gerado pelo sensor instalado na linha de 

alta pressão de óleo diesel. O motor apresentou oscilação ao operar com B8E60CA150 na carga 

de 37,5 kW, devido ao alto atraso de ignição, que pode ser observado na curva com a combustão 

ocorrendo após o PMS. Essa condição de operação limitou a continuação da elevação da vazão 

de etanol. Pequenos atrasos de ignição resultam em altas razões de equivalência de combustível 

localizadas no cilindro, o que contribui para uma combustão estável e menores variações entre 

os ciclos. Já altos atrasos de ignição, permitem maior homogeneização da mistura ar-

combustível no cilindro e menores razões de equivalência localizadas, resultando em maior 

instabilidade da combustão (DONG et al., 2016). 

 Com a adição do etanol, observa-se um recuo no período de acionamento do injetor de 

óleo diesel, mostrado pelos sinais tratados do sensor piezolétrico, para todas a cargas de 

operação. Esse recuo alterou as características da combustão, uma vez que reduziu o período 

de combustão difusiva, que é explicitado nas curvas da taxa de liberação de calor onde, com 
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uso de etanol, há uma maior razão de redução da taxa de liberação de calor após atingir o pico.

  

 O aumento do atraso de ignição resulta em maior tempo para acumular os combustíveis, 

etanol e óleo diesel, antes do início da ignição. Para as cargas de 37,5 kW e 35,0 kW, esse 

acúmulo aumentou o pico da taxa de liberação de calor em todas as condições de operação com 

etanol, uma vez que uma maior quantidade de combustível foi queimada na fase pré-misturada 

da combustão.  

  

Figura 47 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 37,5 kW e 35,0 

kW – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O aumento do pico da taxa de liberação de calor causou aumento nos picos de pressão 

no interior do cilindro na operação com 20%, 30% e 40% de etanol, em comparação com a 

operação com óleo diesel. O mesmo efeito não ocorreu ao se injetar 50% e 60% de etanol no 

cilindro, associado ao alto atraso de ignição, que fez com que a combustão ocorresse durante o 

curso de expansão do pistão, ou seja, em um ambiente de menor pressão, atingindo picos 

menores que na operação padrão.  
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A Figura 48 mostra que um comportamento semelhante das cargas de 35 kW e 37,5 kW 

ocorreu nas cargas de 32,5 kW e 30 kW. Houve aumento dos picos de pressão no interior do 

cilindro para percentuais de substituição de até 40% e redução para 50% e 60%. Os picos da 

taxa de liberação de calor foram maiores para todas condições de operação com etanol, com 

destaque para o maior deslocamento, em relação ao PMS, do pico da taxa de liberação de calor 

na operação com B8E60CA150.  

 

Figura 48 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 32,5 kW e 30,0 

kW – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O mesmo comportamento da pressão no interior do cilindro e da taxa de liberação de 

calor se aplica para carga de 25 kW, como mostrado pela Figura 49 (a). Já as cargas de 20 kW 

(Figura 49 (b)), 15 kW e 10 kW (Figura 50) e 5 kW (Figura 51) apresentam outro padrão na 

operação com injeção direta de etanol. Nessas cargas, o aumento do atraso de ignição foi menor, 

assim como a quantidade de etanol injetado e de combustível acumulado na fase pré-misturada 

da combustão. Isso fez com que os picos de pressão no interior do cilindro e da taxa de liberação 

de calor na operação com B8E30CA150 e B8E40CA150 se aproximassem dos picos do modo 
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de operação padrão. Nos percentuais de operação de 50% e 60% os picos de pressão se 

mantiveram menores que o pico de pressão da combustão do B8. 

 

Figura 49 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 25,0 kW e 20,0 

kW – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Figura 50 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 15,0 kW e 10,0 

kW – Injeção do etanol a 150°CA APMS 
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Fonte: Dados de pesquisa 

 

Figura 51 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 5,0 kW – 

Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As fases da combustão podem ser estimadas a partir dos parâmetros denominados 

CA10, CA50 e CA90, que representam o ângulo do virabrequim onde ocorreu o acúmulo de 10%, 

50% e 90% do calor liberado acumulado, respectivamente. A diferença entre o valor de CA50 e 

CA10 (CA50-10), é considerada como a duração da fase pré-misturada da combustão, a diferença 

entre o valor de CA90 e CA50 (CA90-50), como a duração da fase difusiva da combustão. Já a 

diferença entre o valor de CA90 e CA10 (CA90-10) é considerada como a duração da combustão 

(PARK; CHA; LEE, 2012). A Figura 52 mostra os valores desses parâmetros obtidos durantes 

os ensaios. 

Nota-se que, na operação com óleo diesel padrão, as fases da combustão e, 

consequentemente, a duração da combustão são mais longas com o aumento da carga, devido 

à maior quantidade de combustível queimada. O uso de etanol reduziu a duração da fase pré-

misturada da combustão em todas os percentuais de etanol e carga, com exceção das cargas de 
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15 kW e 20 kW no modo B8E60CA150. Esse comportamento é justificado pelo alto atraso de 

ignição, que causou a rápida queima de maior quantidade de combustível nessa fase e pela alta 

velocidade de queima do etanol. O uso do etanol, também, reduziu a duração da fase difusiva 

da combustão (CA90-50) e da própria combustão (CA90-10), em relação à operação com óleo 

diesel B8, atribuídas à redução do período de injeção de óleo diesel e à alta velocidade de 

queima do etanol. 

  

Figura 52 – Fases da combustão – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

A estabilidade da combustão e os níveis de aumento de pressão podem ser avaliados 

pelos parâmetros COVIMEP (Eq. 23) e pela taxa de aumento de pressão no interior do cilindro, 

respectivamente. A Figura 54 mostra a variação do COVIMEP em função dos modos de operação 

do motor. O COVIMEP na operação com B8 apresentou pouca variação em relação à carga entre 

20 kW e 37,5 kW, com maior instabilidade indicadas nas cargas mais baixas, com valor máximo 

de 4,2% na carga de 5 kW. Essa instabilidade é atribuída à instabilidades do sistema mecânico 

de injeção de óleo diesel, observadas durante os ensaios. 
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De um modo geral, o uso de etanol causou maior instabilidade no motor. O maior 

COVIMEP foi encontrado na carga de 5 kW na operação com B8E60CA150, com valor de 8,3%, 

contra 4,2% na operação com B8. A maior sensibilidade do COVIMEP em relação às cargas se 

deve à variação da quantidade de etanol injetado, que altera as características de combustão, 

explicitadas nas análises das curvas de pressão e taxa de liberação de calor. Foi observado que 

as combustões com adição de etanol são fundamentalmente pré-misturadas, o que leva a maior 

instabilidade na combustão. Poonia e Mathur (2012) explicam que, em geral, considera-se a 

combustão Diesel estável para valores de COVIMEP abaixo de 3%, indicando estabilidade do 

motor em estudo, com uso de até 50% de injeção direta de etanol em cargas acima de 20 kW. 

Em cargas baixas e no modo B8E60CA150, o motor apresentou maior instabilidade, destacando 

que a instabilidade em cargas baixas, também, foi identificada no modo padrão B8. 

 

Figura 53 – COVIMEP em função das condições de operação do motor – Injeção do etanol 

a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Diversos estudos limitam o uso de etanol pela ocorrência do fenômeno da detonação. 

Altas taxas de aumento da pressão no interior do cilindro indicam a ocorrência de detonação 

durante a combustão, sendo o valor máximo da taxa de aumento de pressão no interior do 

cilindro um parâmetro utilizado nessa avaliação (SARJOVAARA; ALANTIE; LARMI, 2013; 

CURRAN; HANSON; WAGNER, 2012). A Figura 54 mostra a taxa máxima de aumento de 

pressão no interior do cilindro para as diferentes condições de operação. Na operação com B8 

a taxa máxima de aumento de pressão variou entre 227 kPa/°CA e 236 kPa/°CA, com tendência 

de aumento com o incremento de carga. Em geral, a taxa máxima de aumento de pressão foi 
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reduzida nos modos B8E50CA150 e B8E60CA150, com mínimos de 182 kPa/°CA e 158 

kPa/°CA, respectivamente, na carga de 5 kW. Fraioli et al. (2014) mostrou em um estudo 

numérico em que a adição do etanol no ar admitido causa áreas de autoignição mais amplas na 

câmara de combustão e uma combustão mais suave em relação à combustão do óleo diesel. 

Além disso, a combustão após o PMS, devido ao alto atraso de ignição, e a redução da 

reatividade da mistura, com a adição do etanol, tornaram a queima mais lenta. 

 Em menores percentuais de etanol, entre 20% e 40%, houve um aumento da taxa 

máxima de aumento de pressão no interior do cilindro, atingindo até 495 kPa/°CA na carga de 

37,5 kW na operação com B8E30CA150. Sarjovaara, Alantie e Larmi (2013) e Curran, Hanson 

e Wagner (2012) adotaram o valor de 1000 kPa/ºCA como limite aceitável de taxa de aumento 

da pressão no interior do cilindro.  

 

Figura 54 – Taxa máxima de aumento de pressão no interior do cilindro – Injeção do 

etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.3 Análise das emissões do motor 

 

 A análise de emissões dos poluentes foi realizada com base nos índices específicos de 

emissões de cada componente avaliado, ou seja, considerando a concentração volumétrica de 

CO2, CO, O2, THC, NO e NOx nos gases de exaustão, em combinação com os consumos de 

combustíveis, a vazão de ar admitido e a potência desenvolvida pelo motor, utilizando as Eqs. 

35 e 36. 
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5.1.3.1 Temperatura de exaustão 

 

  A Figura 55 mostra variação da temperatura de exaustão em função da carga do motor 

e do modo de operação. Na medida em que se aumentou a carga, maiores temperaturas de 

exaustão foram identificadas, devido à maior quantidade de combustível consumida, ou seja, 

maior quantidade de energia liberada. Combustões mais lentas ou com maior duração, elevam 

as temperaturas nos gases de exaustão no momento da abertura da válvula de exaustão 

(HEYWOOD, 1988). Como a combustão na operação com etanol se mostrou mais rápida 

(Figura 52), houve redução da temperatura na exaustão do motor com adição de etanol em todas 

as condições. Esse comportamento é, também, explicado pela menor temperatura de combustão 

do etanol devido, ao seu menor PCI, e ao maior calor latente de vaporização, em comparação 

com o óleo diesel. As temperaturas máxima e mínima para cada modo de operação foram, 

respectivamente, 598 ± 9ºC e 212 ± 5ºC (B8), 543 ± 37ºC e 459 ± 9ºC (B8E20CA150), 523 ± 

12ºC e 296 ± 9ºC (B8E30CA150), 510 ± 9ºC e 246 ± 7ºC (B8E40CA150), 520 ± 13ºC e 206 ± 

3ºC (B8E50CA150) e 577 ± 12ºC e 204 ± 3ºC (B8E60CA150). 

 

Figura 55 – Temperatura de exaustão – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.3.2 Emissões de dióxido de carbono 

 

A emissão de CO2 é um importante parâmetro para análise de combustão, uma vez que 

é produzido quando combustíveis compostos por hidrocarbonetos são queimados 
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completamente. A Figura 56 mostra as emissões específicas de CO2 para as condições 

estudadas. A operação com óleo diesel B8 emitiu entre 2.134 ± 317 g/kW.h (5 kW) e 991 ± 130 

g/kw.h (37,5 kW), sendo o mínimo valor atingido na carga de 30 kW, emitindo 938 ± 20 

g/kW.h, seguindo a mesma tendência do consumo específico de combustível.  

Em geral, a injeção de etanol reduziu ou manteve as emissões de CO2 para todas os 

modos de operação, com exceção na carga de 5 kW na operação com B8E50CA50 e 

B8E60CA150, com aumentos de 10% e 6%, respectivamente. Esse aumento é justificado pelo 

alto consumo específico encontrado nas cargas mais baixas. Já em cargas altas, identificou-se 

redução das emissões de CO2, com reduções máximas na carga de 37,5 kW, sendo de: -7% 

(B8E20CA150), -11% (B8E30CA150), -11% (B8E40CA150), -13% (B8E50CA150) e -12% 

(B8E60CA150).  

 

Figura 56 – Emissões de CO2 – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na literatura, associa-se a redução das emissões de CO2 com adição de etanol em 

motores Diesel à baixa concentração de carbono na composição do etanol e à redução da 

temperatura de combustão, que inibe a oxidação do CO em CO2 (PADALA et al., 2013; HE et 

al., 2003; AYDIN, 2017). Em comparação com as técnicas de misturas de óleo diesel e etanol 

e injeção indireta de etanol, no trabalho de Oliveira (2015c), também foi apresentado reduções 

nas emissões de CO2 nas cargas altas, com reduções máximas de 9%, utilizando-se 15% de 

etanol misturado ao óleo diesel, e de 12%, com injeção indireta de 30% de etanol. 
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5.1.3.3 Emissões de monóxido de carbono 

 

 A emissão de CO é resultado da queima parcial de hidrocarbonetos, sendo alta em 

combustões incompletas e em misturas com oxigênio insuficiente para queima, e sendo 

fortemente ligada à razão ar-combustível local na câmara de combustão. A Figura 57 mostra o 

comportamento da emissão específica de CO nas diferentes condições de operação do motor. 

Na operação padrão, com B8, as emissões também seguiram a tendência do consumo 

específico, com emissão de 45 ± 13 g/kW.h na carga de 5 kW e de 14 ± 2 g/kW.h na carga de 

37,5 kW.  

 

Figura 57 – Emissões de CO – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para todas as condições de operação foram identificados aumentos nas emissões 

específicas de CO. A presença de mistura ar-combustível confinada nas fendas da câmara de 

combustão e o efeito de resfriamento da mistura no interior da câmara de combustão podem 

elevar os níveis de emissão de CO (DONG et al., 2016). O aumento da massa de combustível 

no cilindro com a adição de etanol pode intensificar esses efeitos. 

 Os maiores aumentos ocorreram nas cargas baixas, sendo amenizados em cargas altas. 

Para cada modo de operação, os aumentos nas emissões variaram entre: 59% (37,5 kW) e 228% 

(30 kW) para B8E20CA150, 51% (37,5 kW) e 367% (15 kW) para B8E30CA150, 57% (37,5 

kW) e 374% (15 kW) para B8E40CA150, 57% (37,5 kW) e 397% (20 kW) para B8E50CA150 

e entre 50% (37,5 kW) e 410% (20 kW) para B8E60CA150. Oliveira (2015c), no mesmo motor 
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deste trabalho, apresentou aumentos de até 666% na carga de 25 kW operando com injeção 

indireta de 30% de etanol. 

 

5.1.3.4 Emissões de oxigênio 

 

 A Figura 58 mostra as emissões específicas de O2 para as diferentes condições de 

operação. Como não há restrição da entrada de ar no motor, a variação na vazão mássica de ar 

entre as diferentes cargas é pequena, ficando entre 195 ± 6 kg/h e 206 ± 4 kg/h.  Desta forma, 

com o aumento da potência desenvolvida pelo motor e do consumo de combustível, maior 

quantidade de oxigênio é consumida nas reações de combustão, como indica a tendências de 

todas as curvas. A emissão de O2 para o modo padrão variou entre 333 ± 49 g/kW.h (37,5 kW) 

e 6969 ± 1205 g/kW.h (5 kW). 

  

Figura 58 – Emissões de O2 – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para todas as condições de operação, o etanol aumentou ou manteve os índices de 

emissões de O2. Esse aumento está relacionado à inserção de um combustível oxigenado na 

combustão e na menor oxidação do CO em CO2. Os aumentos máximos ocorreram em cargas 

altas, chegando a 19%, 22%, 24% e 31% na carga 37,5 kW, com B8E20CA150, B8E30CA150, 

B8E40CA150 e B8E50CA150, respectivamente, e a 25% na carga de 35 kW com 

B8E60CA150. 
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5.1.3.5 Emissões de hidrocarbonetos não-queimados 

 

 Uma das principais desvantagens do uso de etanol em motores de ignição por 

compressão no modo bicombustível é o aumento dos níveis de emissões de hidrocarbonetos 

não-queimados. A emissão desses componentes é um indicativo da qualidade da combustão, e 

é fortemente ligada ao confinamento de mistura ar-combustível nas fendas da câmara de 

combustão, principalmente em motores de ignição por compressão que não foram projetados 

para operar com um combustível pré-misturado (PEDROZO et al., 2016). A Figura 59 mostra 

as emissões de THC em função das diferentes condições de operação. A emissão específica de 

THC no modo padrão reduziu com o aumento da carga, variando entre 1,2 ± 0,3 g/kW.h na 

carga de 37,5 kW e 7,8 ± 1,5 g/kW.h na carga de 5 kW. 

 Para todos os modos de operação com etanol, houve um aumento das emissões de THC, 

principalmente nas cargas mais baixas. Ao se injetar o etanol diretamente na câmara no início 

da compressão, a temperatura no cilindro é reduzida e há um intervalo entre a injeção do etanol 

e o início da combustão. Nesse intervalo, uma mistura de ar-etanol-óleo diesel é formada e, 

conforme mostrado na Figura 14, misturas localizadas muito pobres resultarão em reações 

lentas, ou não entrarão em combustão, e misturas localizadas muito ricas podem ser resfriadas. 

Em ambas situações resultarão em produtos de combustão incompleta. Os aumentos nas 

emissões de THC com injeção de etanol foram reduzidos com aumento da carga, resultado da 

maior temperatura no interior do cilindro que facilita a atomização dos combustíveis e na 

formação da mistura ar-combustível. 

Os aumentos percentuais das emissões de THC, em comparação com a emissão do 

motor com B8, variaram entre: 117% e 158% para B8E20CA150, 153% e 604% para 

B8E30CA150, 168% e 784% para B8E40CA150, 257% e 817% para B8E50CA150 e entre 

215% e 809% para B8E60CA150. Oliveira (2015c), nos ensaios com o motor deste trabalho 

com injeção indireta de 30% de etanol, encontrou aumentos nas emissões de THC variando 

entre 62% e 555%. 
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Figura 59 – Emissões de THC – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.3.6 Emissões de óxidos de nitrogênio 

 

 As emissões específicas de NO em função das condições de operação do motor são 

mostradas pela Figura 60. No modo padrão, na medida em que se aumentou a carga, um 

aumento nas emissões de NO foi obtido. Em condições normais o nitrogênio (N2) presente no 

ar não entra em reação no processo de combustão. Mas em razão das altas temperaturas de 

combustão, óxidos de nitrogênio são formados pela reação entre o oxigênio e o nitrogênio. Com 

o aumento da potência de demanda do motor, apesar do aumento das temperaturas de operação, 

há uma redução da disponibilidade de oxigênio na reação. As emissões de NO no modo padrão 

(B8) variaram entre 4,7 ± 1,0 g/kW.h (37,5 kW) e 8,2 ± 1,5 g/kW.h (5 kW).  

 A adição de etanol reduziu as emissões de NO em grande faixa de operação, com 

exceção dos ensaios com utilização de B8E20CA150, que causou aumento entre 5% (30 kW) 

e 22% (37,5 kW) e nos ensaios com B8E30CA150 e B8E40CA150 nas cargas de 35 kW e 37,5 

kW, com aumentos de até 22% e 11%, nos respectivos modos de operação. Nas outras 

condições de operação, reduções significativas das emissões de NO foram obtidas, em relação 

ao modo B8, principalmente em cargas baixas. As seguintes faixas de redução foram obtidas: 

7%-52% (B8E30CA150), 7%-61% (B8E40CA150), 5%-64% (B8E50CA150) e 24%-71% 

(B8E60CA150). 

 Em cargas baixas o alto calor latente de vaporização do etanol e a injeção direta durante 

o curso de compressão reduzem a temperatura de combustão, inibindo as reações de formação 
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de NO. Os altos atrasos de ignição com a adição do etanol na câmara causaram maiores picos 

na taxa de calor liberado, intensificados com o aumento da carga de operação, devido à maior 

massa de etanol injetado. Esse aumento leva a maiores de temperaturas dos gases do cilindro, 

favorecendo a formação do NO. A redução do NO depende, portanto, da intensidade de cada 

efeito decorrente da adição do etanol na mistura. Em geral, o efeito de redução da temperatura 

foi mais significativo. 

 

Figura 60 – Emissões de NO – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os óxidos de nitrogênio são compostos pela concentração de NO e NO2, sendo o NO 

predominante nas emissões de motores Diesel. O NO2 é formado pela conversão do NO 

formado na frente de chama, sendo, em seguida novamente oxidado em NO, conforme 

mostrado nas Eqs. 7 e 8.  A Figura 62 mostra as emissões de NOX obtidas nos experimentos. 

As emissões de NOX no modo padrão (B8), variaram entre 5,1 ± 1,1 g/kW.h (37,5 kW) e 9,9 ± 

2,1 g/kW.h (5 kW), ou seja, as emissões de NO representaram entre 83% e 94% das emissões 

totais dos óxidos de nitrogênio, dentro faixa indicada por Heywood (1988). 

Em geral, as emissões de NOX também foram reduzidas com a adição de etanol nas 

mesmas faixas de operação das emissões de NO, mas em menor proporção, indicando aumento 

das emissões de NO2. Na operação com B8E20CA150 houve aumento de até 30% na carga de 

37,5 kW nas emissões de NOX, indicando que o aumento do pico da taxa de liberação foi 

dominante em aumentar a temperatura de combustão. Na operação com B8E30CA150 houve 

uma redução de até 13% nas emissões de NOx na carga de 15 kW e aumento de até 30% na 
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carga de 37,5 kW. Ao se utilizar o modo B8E40CA150, reduziu-se até 20% das emissões desse 

componente na carga de 20 kW, mas com aumento de até 27% na carga de 37,5 kW. Já com os 

maiores percentuais de etanol, modos B8E50CA150 e B8E60CA150, reduções de até 22% e 

39%, respectivamente, forma obtidas, ambas na carga de 20 kW. 

 

Figura 61 – Emissões de NOX – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se, portanto, aumento, da concentração de NO2 nas emissões de NOX ao se utilizar 

etanol. Esse comportamento pode ser explicado pela inibição à conversão de NO2 em NO pela 

presença de fluido frio, causada pelos altos índices de THC, ou pelo ambiente de combustão 

em menor temperatura, ambos decorrentes da adição do etanol. Destaca-se, ainda, que a 

eficiência da conversão do NO depende da formação de radicais peroxila (HO2) e, conforme 

mostrado por Zhu, Cheung e Zhang (2011), durante a oxidação de combustíveis oxigenados, 

ocorre a produção desses radicais através do processo de degradação térmica do combustível 

com o NO. Sendo assim, o etanol serve de fonte de HO2 e aumenta a oxidação do NO em NO2. 

No trabalho de Oliveira (2015c), com injeção indireta de etanol, também foram encontrados 

aumentos da concentração de NO2 na concentração de NOX, porém com aumento das emissões 

de NOx com a injeção indireta de 30% de etanol em toda faixa de operação, chegando a um 

aumento de até 66%. Isso indica que a injeção direta de etanol possibilita maior inibição da 

formação de NOX, pela melhor atomização do combustível e maior redução da temperatura, 

além de possibilitar maiores percentuais de injeção de etanol. 
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5.1.3.7 Opacidade dos gases de exaustão 

 

 A opacidade dos gases de exaustão é um indicativo da presença de fuligem na exaustão, 

componente de grande preocupação dos pesquisadores da combustão de motores de ignição por 

compressão. A Figura 62 mostra a variação da opacidade da exaustão para as diferentes 

condições de operação. Na operação com B8, a opacidade foi aumentada na medida em que se 

aumentou a carga de operação, devido ao maior consumo de óleo diesel, variando entre 1,8 ± 

1,5% (5 kW) e 33,3 ± 0,6% (37,5kW). A adição de etanol reduziu a opacidade dos gases de 

exaustão, associada à redução do consumo de óleo diesel, menor razão C/H do etanol e redução 

do período de combustão do óleo diesel na fase difusiva (TUTAK et al., 2015). Foram atingidas 

as seguintes reduções percentuais máximas na opacidade: 72% com B8E20CA150 (37,5 kW), 

95% com B8E30CA150 (35 kW), 86% com B8E40CA150 (35 kW), 73% com B8E50CA150 

(30 kW) e 82% com B8E60CA150 (35 kW). 

 

Figura 62 – Opacidade dos gases de exaustão – Injeção do etanol a 150°CA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2 Variação do momento de injeção direta de etanol 

 

 A partir dos resultados observados do motor no modo bicombustível com injeção direta 

de etanol a 150°CA APMS, limitou-se a operação, nessa condição, a 60% de substituição, 

devido aos altos níveis de emissões de CO e THC e ao longo atraso de ignição. Com o objetivo 

de se identificar uma faixa de operação com menores índices de emissões e menores atrasos de 
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ignição, foram realizados ensaios com variação dinâmica do momento de injeção de etanol. 

Fixou-se o tempo de abertura do eletro injetor em 0,7 ms, a pressão de injeção em 9 MPa e a 

carga do motor em 30 kW. Uma injeção de 0,7 ms leva cerca de 7,6ºCA para ser concluída. 

Iniciou-se a injeção de etanol a 150°CA APMS, aguardou-se a estabilização do motor para 

aquisição dos dados, repetindo-se os ensaios para os seguintes tempos de injeção APMS: 

120°CA, 80°CA, 60°CA, 50°CA, 45°CA, 40°CA, 35°CA, 30°CA, 20°CA, 15°CA, 10°CA, 

5°CA e 0°CA. 

 Ao se manterem constantes o tempo de abertura do eletro injetor e a pressão na linha de 

fornecimento de etanol, a variação da vazão mássica de etanol é dependente da pressão no 

interior do cilindro, ou seja, da diferença entre a pressão de injeção e a pressão do ambiente que 

recebe o jato de combustível. A Figura 63 mostra a variação da vazão de etanol em função do 

momento de injeção e a variação da vazão de óleo diesel, como resposta à injeção de etanol, 

além do consumo de óleo diesel no modo padrão (B8), para efeito de comparação. Não foram 

notadas variações significativas da injeção de etanol entre 150ºCA APMS e 30ºCA APMS. A 

partir de 30ºCA há uma redução da vazão de etanol, devido à maior pressão no interior do 

cilindro proveniente do processo de compressão. A vazão de óleo diesel variou para cada 

momento de injeção, mesmo sem alteração significativa da vazão de etanol, indicando 

influência desse parâmetro. 

 

Figura 63 – Consumo de combustível – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 O comportamento do consumo de combustível é melhor visualizado na curva de 

consumo específico em função do momento de injeção de etanol (Figura 64). Nota-se que entre 

0ºCA e 15ºCA APMS ocorre o maior consumo específico de combustível, apesar da menor 

vazão de etanol. Esse comportamento indica mau aproveitamento da energia disponibilizada 

pelo etanol, que pode ser associado ao choque do jato de combustível no pistão, devido à 

proximidade do pistão ao PMS, e à injeção simultânea dos dois combustíveis. Entre 30ºCA e 

150ºCA há uma tendência de estabilização do consumo específico. 

 

Figura 64 – Consumo específico de combustível – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA 

APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O atraso de ignição em função do momento de injeção de etanol pode ser visto na Figura 

65. Nota-se que a injeção de etanol após a injeção do óleo diesel, que ocorre próximo de 23ºCA, 

não altera significativamente o atraso de ignição. Já as injeções de etanol antes da injeção do 

óleo diesel aumentam o atraso de ignição com tendência de maiores atrasos com o afastamento 

da injeção de etanol do PMS, sendo o máximo de 26,5ºCA, ocorrendo com a injeção em 150ºCA 

APMS. Injeções mais afastadas do evento da combustão possibilitam maior tempo de troca de 

calor entre o ar no cilindro e o etanol, que possui alto calor latente de vaporização, o que reduz 

a temperatura da mistura ar-combustível e dificulta a ignição do óleo diesel. 
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Figura 65 – Atraso de ignição – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os efeitos do momento de injeção de etanol e do atraso de ignição são explicitados na 

curvas de pressão no interior do cilindro (Figura 66) e taxa de liberação de calor (Figura 67). 

Injeções de etanol mais afastadas do PMS atrasaram a ocorrência do pico de pressão, em função 

do maior atraso de ignição, e reduziram a pressão durante o curso de compressão (Figura 68), 

associada à redução da temperatura do ar no interior do cilindro devido à vaporização do etanol. 

Na medida em que se aproximou a injeção do etanol ao PMS, as curvas de pressão e taxa de 

liberação de calor se aproximaram do formato da curva padrão (B8). Os valores de picos de 

pressão não foram significativamente afetados com alteração do momento de injeção de etanol. 

 

Figura 66 – Pressão no interior do cilindro – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA 

APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os picos de taxa de liberação de calor aumentaram, em relação ao modo padrão B8, com 

as injeções mais afastadas do PMS, mas não refletiram no pico de pressão no interior do 

cilindro, já que ocorreram em um momento mais afastado do PMS durante o curso de expansão 

do cilindro. Esse comportamento indica que injeções de etanol mais avançadas possibilitam 

maior tempo de formação da mistura ar-combustível e queima mais rápida dessa mistura na 

fase pré-misturada da combustão. Para melhor visualização, a Tabela 16 mostra os valores e 

momentos de ocorrência dos picos de pressão e da taxa de liberação de valor em função do 

momento de injeção direta de etanol. 

 

Figura 67 – Taxa de liberação de calor – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 68 – Pressão no interior do cilindro durante o curso de compressão – Injeção de 

etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 16 – Magnitude e momentos de ocorrência dos picos de pressão e da taxa de 

liberação de calor – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

Momento de 

injeção de 

etanol (°CA) 

Momento do 

pico de pressão 

(°CA) 

Magnitude do 

pico de pressão 

(kPa) 

Momento do pico da 

taxa de liberação de 

calor (°CA) 

Magnitude do pico da 

taxa de liberação de 

calor (°CA) 

Padrão B8 9,0 6.255 3,5 69,2 

150 12,0 6.201 7,5 101,3 

120 11,5 6.246 7,0 95,3 

80 13,0 6.322 7,5 96,9 

60 13,0 6.355 7,5 82,3 

50 12,0 6.346 7,0 84,3 

45 12,0 6.248 6,0 78,4 

40 11,5 6.191 6,0 74,9 

35 11,0 6.191 6,0 73,8 

30 10,5 6.314 5,5 76,1 

20 9,5 6.300 4,5 72,1 

15 9,0  6.258 3,5 69,8 

10 9,0 6.261 3,5 69,3 

5 8,5 6.257 3,0 68,2 

0 8,5 6.254 3,0 68,7 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

O momento de injeção de etanol afetou as fases da combustão no modo bicombustível, 

como mostra a Figura 69. As injeções entre 150°CA e 40°CA APMS, mesmo sem apresentar 

grandes variações no consumo de etanol e óleo diesel, apresentaram diferentes configurações 

de combustão. Na medida em que se aproximou a injeção do PMS, houve aumento da duração 

das fases pré-misturada, difusiva e da duração da combustão. As injeções mais afastadas do 

PMS permitem maior tempo de formação e homogeneidade da mistura ar-combustível e, como 

efeito da queima do etanol, uma combustão mais rápida. Em conjunto com a rápida queima do 

etanol, a redução do consumo de óleo diesel reduziu a duração da combustão. Nesse intervalo 

a menor duração da combustão ocorreu para injeção de etanol a 80°CA APMS, com duração 

de 22°CA. 

 Entre 45°CA e 0°CA APMS há uma tendência de aumento da duração das fases da 

combustão, justificada pelo aumento do consumo de óleo diesel (Figura 63) e deterioração da 

qualidade da combustão, como indicado pelo aumento do consumo específico (Figura 64), e 

pela concentração dos componentes da exaustão, mostrada a seguir. 
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Figura 69 – Fases da combustão – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O COVIMEP (Figura 70) foi reduzido, em relação ao modo B8, para injeções de etanol 

entre 150°CA e 40°CA APMS, com exceção de 120°CA. Injeções de etanol a partir de 30°CA 

APMS causaram maior instabilidade ao motor, indicando, novamente, deterioração da 

combustão. O maior COVIMEP ocorreu na injeção a 5°CA APMS, com 2,8%. 

A Figura 71 mostra a taxa máxima de aumento de pressão para os diferentes momentos 

de injeção de etanol. Nota-se que injeções mais afastadas do PMS causam maiores taxas de 

aumento de pressão, associadas ao maior atraso de ignição e maior quantidade de mistura ar-

combustível queimada na fase pré-misturada da combustão. O valor máximo encontrado foi de 

377 kPa/°CA, para injeção a 150°CA APMS, e mínimo de 291 kPa/°CA, para injeção a 35°CA 

APMS. 
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Figura 70 – COVIMEP – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As emissões de THC se mostraram sensíveis à variação do momento de injeção de etanol 

(Figura 72). Ao se injetar o etanol após a injeção do óleo diesel ocorre o resfriamento da mistura 

ar-óleo diesel, prejudicando a combustão e causando aumento nas emissões de THC. Além 

disso ao se aproximar do PMS pode ocorrer um choque entre o jato de etanol e o pistão e, 

também, reduzir a qualidade da formação da mistura ar-combustível. Notou-se aumento das 

emissões de THC ao se aproximar a injeção de etanol do momento de injeção de 20ºCA APMS. 

Injeções entre 30ºCA e 80ºCA APMS apresentaram o mesmo nível de emissões de THC, com 

aumento dessas emissões em injeções mais afastadas do PMS, a partir de 80ºCA APMS. As 

menores temperaturas da mistura ar-combustível e os maiores atrasos de ignição justificam esse 

comportamento a partir de 80ºCA APMS. 
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Figura 71 – Taxa máxima de aumento de pressão – Injeção de etanol entre 150ºCA e 

0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Lim e Reitz (2014), em um estudo numérico com injeção direta de iso-octano e iso-

heptano, em diferentes configurações, mostraram que a principal fonte de hidrocarbonetos não 

queimados na operação bicombustível foi a injeção avançada do iso-octano, a 126,8°CA 

APMS. O estudo mostrou que parte do combustível é direcionado para as fendas dos anéis de 

vedação, se tornando a principal fonte de THC. 

 

Figura 72 – Emissões de THC – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 As máximas substituições de óleo diesel obtidas nesse ensaio ficaram entre 41% e 46%, 

para os tempos de injeção entre 35ºCA e 150ºCA APMS. Nessa faixa de substituição para a 

carga de 30 kW não foram identificadas reduções significativas das emissões de NO e NOX. A 

opacidade dos gases de exaustão em função do momento de injeção de etanol é mostrada pela 

Figura 73. Entre 15ºCA e 0ºCA APMS, há um aumento da opacidade em até 78% em relação à 

operação do motor com óleo diesel, indicando, novamente, deterioração da combustão com 

injeção do etanol após a injeção do óleo diesel. Injeções entre 30ºCA e 150° APMS reduziram 

a opacidade dos gases de exaustão, em níveis semelhantes, em até 73%. 

  

Figura 73 – Opacidade dos gases de exaustão – Injeção de etanol entre 150ºCA e 0ºCA 

APMS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos resultados obtidos, optou-se por novos ensaios com variação da carga de 

operação utilizando o momento de injeção fixo de 40ºCA APMS, devido, principalmente, ao 

menor aumento no atraso de ignição e nas emissões de THC. Os ensaios nessas condições foram 

repetidos com uso de recirculação dos gases de exaustão. Os resultados obtidos são 

apresentados a seguir. 

 

5.3 Injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso da técnica de EGR 

 

 Os ensaios com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS foram realizados com 60% de 

substituição de óleo diesel (B8E60CA40). Os efeitos da recirculação dos gases de exaustão 

foram, também, analisados na operação do motor com óleo diesel (B8+EGR) e com óleo diesel 
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e 60% de injeção direta de etanol (B8E60CA40+EGR). A razão EGR, determinada pela Eq. 

(11), foi mantida em 10,0 ± 0,6% em todas as condições de operação. Foi utilizado um trocador 

de calor, com vazão controlada, a fim de manter a temperatura da mistura admitida pelo motor 

em cerca de 40ºC, sendo atingido a temperatura média entre as cargas ensaiadas de 44 ± 4ºC. 

O Apêndice D mostra uma análise numérica da combustão do motor com uso do EGR, 

buscando ampliar o entendimento da influência do uso dessa técnica na formação dos óxidos 

de nitrogênio. 

  

5.3.1 Consumo de combustível e eficiência de conversão de combustível do motor 

 

 Durante os ensaios com etanol buscou-se manter a mesma injeção de etanol nos 

experimentos com recirculação dos gases de exaustão (B8E60CA40+EGR) e sem recirculação 

(B8E60CA40). A  Figura 74 mostra o consumo de etanol em função da carga do motor para os 

dois modos de injeção de etanol, indicando consumo entre 3,8 ± 0,2 kg/h e 9,6 ± 0,1 kg/h.  

 

Figura 74 – Consumo de etanol – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 75 mostra a variação do consumo de óleo diesel em função do modo de 

operação do motor. Ao se comparar a operação do motor com uso de recirculação dos gases de 

exaustão (B8+EGR) com modo padrão (B8), não são observadas diferenças significativas do 

consumo de óleo diesel. Diversos fatores podem causar aumento do consumo de combustível 

ao se utilizar técnica de EGR, incluindo a deterioração da combustão pela redução da razão 
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ar/combustível e disponibilidade de oxigênio e o aumento do atraso de ignição (DIVEKAR, 

2016). Estes fatores não foram significativos para o uso 10% de recirculação no motor em 

estudo, sendo que, de acordo com Hountalas, Northrop e Kittelson (2008), o arrefecimento dos 

gases recirculados pode reduzir esses efeitos. 

 O uso de etanol, no modo B8E60CA40, reduziu o consumo de óleo diesel em toda faixa 

de potência, em comparação com modo B8, variando entre 44% (10 kW) e 62% (20 kW). Em 

geral, as reduções obtidas nesse modo foram maiores que as obtidas ao se injetar etanol a 

150ºCA APMS no modo B8E60CA150, principalmente em cargas baixas, indicando melhoria 

no processo de combustão. O uso de EGR em conjunto com injeção de etanol 

(B8E60CA40+EGR) manteve os níveis de redução do consumo de óleo diesel obtidos com a 

injeção de etanol sem EGR. 

 

Figura 75 – Consumo de óleo diesel – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O consumo específico de combustível ao se utilizar EGR não foi alterado 

significativamente, em comparação com modo B8 (Figura 76). Ao se utilizar etanol, como 

esperado, o consumo específico de combustível aumentou em até 72% na carga de 10 kW no 

modo B8E60CA40. O uso de EGR em conjunto com injeção de etanol não alterou 

significativamente o consumo específico em comparação ao uso de etanol sem EGR.  
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Figura 76 – Consumo específico de combustível – Injeção do etanol a 40°CA APMS e 

uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A aplicação da técnica EGR, no modo B8+EGR, com 10% de recirculação não afetou 

significativamente a eficiência de conversão de combustível, com diferenças mostradas pela 

Figura 77 dentro da faixa de incertezas de medição. A injeção de etanol, no modo B8E60CA40, 

somente alterou a eficiência do motor, em relação ao modo B8, nas cargas de 25 kW e 10 kW, 

com reduções de 12% e 20%, respectivamente, associadas ao efeito de resfriamento do etanol 

que aumentou os níveis de emissões de THC, como será mostrado nos próximos tópicos.  

   

Figura 77 – Eficiência de conversão de combustível – Injeção do etanol a 40°CA APMS e 

uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao combinar a recirculação dos gases de exaustão com injeção direta de etanol 

(B8E60CA40+EGR), observa-se redução significativa da eficiência de conversão de 

combustível do motor somente na carga de 10 kW, com queda de 16% da eficiência, indicando, 

portanto, possibilidade de se utilizar as técnicas de injeção direta de etanol e EGR em conjunto, 

sem deteriorar o desempenho do motor, principalmente em cargas altas. 

 

5.3.2 Características da combustão 

 

 A Figura 78 mostra o atraso de ignição da combustão em função da carga de operação 

e do modo de operação do motor. Ao se utilizar a técnica EGR (B8+EGR) não foram observadas 

alterações significativas do atraso de ignição em relação ao modo B8. Já ao se utilizar etanol 

no modo B8E60CA40 ocorreram maiores atrasos de ignição em todas as cargas observadas, 

com máximo ocorrendo nas cargas de 20 kW, 32,5 kW e 37,5 kW, com atrasos de 24,5ºCA, 

contra 22,0ºCA no modo B8. Ao se utilizar EGR, um dos principais fatores que pode aumentar 

o atraso de ignição é a diluição do O2. Esse fator foi significativo no modo B8E60CA40+EGR, 

aumentando ainda mais o atraso de ignição na carga de 37,5 kW (25,5ºCA). Uma redução foi 

encontrada na carga de 32,5 kW, podendo ser associada à alguma instabilidade na operação do 

motor. 

 

Figura 78 – Atraso de ignição – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O uso de recirculação dos gases de exaustão pode levar à uma pequena redução da 

pressão no interior do cilindro e uma redução mais intensa durante a combustão e a expansão. 
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Os principais efeitos que levam a esse comportamento são o aumento do calor específico da 

mistura ar-combustível, devido à presença dos gases de exaustão, a redução da disponibilidade 

de O2, que tem um efeito negativo na taxa de combustão, e a dissociação de CO2 e H2O. Esses 

efeitos foram pouco significativos ao se utilizar 10% de recirculação dos gases de exaustão no 

modo B8+EGR em relação ao modo B8, mas causaram uma redução ou pouca alteração dos 

picos de pressão no interior do cilindro em todas cargas de operação, como mostram as Figuras 

80 a 83. Nessas Figuras são mostradas, também, as curvas de taxa de liberação de calor e o 

período estimado de injeção de óleo diesel e de injeção de etanol. 

 Ao se utilizar etanol, no modo B8E60CA40, devido ao maior atraso de ignição, observa-

se um deslocamento das curvas de pressão e da taxa de liberação em relação às obtidas com B8. 

Porém, o maior acúmulo de combustível durante o maior atraso de ignição aumentou o pico de 

pressão no interior do cilindro somente na carga de 37,5 kW, como mostra a Figura 79. O uso 

de EGR em conjunto com etanol, modo B8E60CA+EGR, reduziu ainda mais o pico de pressão, 

pelos mesmos efeitos supracitados.  

 A injeção de etanol a 40ºCA APMS causou maiores picos da taxa de liberação de calor 

nas cargas de 37,5 kW e 35 kW (Figura 79), mas em menor intensidade que o observado ao se 

injetar a 150ºCA APMS. Esse comportamento está associado ao menor atraso de ignição e ao 

menor período de formação da mistura ar-combustível para combustão pré-misturada. O uso de 

etanol reduziu o período de acionamento dos injetores de óleo diesel, reduzindo a quantidade 

de combustível queimado na fase difusiva da combustão, evidenciada nas curvas de taxa de 

liberação de calor, com aumento da taxa de redução da taxa de liberação de calor após o pico 

de pressão, em relação ao modo B8. Em conjunto com etanol, o uso de EGR causou pequenas 

alterações na tendência da curva da taxa de liberação de calor nas cargas de 37,5 kW e 35 kW.  

 

Figura 79 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 37,5 kW e 35,0 

kW – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 
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Fonte: Dados de pesquisa 

 

 Nas cargas abaixo de 32,5 kW, o uso de etanol causou maiores reduções no pico de 

pressão no interior do cilindro. Associa-se esse comportamento ao maior efeito de resfriamento 

nessas cargas, refletido nas curvas de taxa de liberação de calor que, com exceção do modo 

B8E60CA40 na carga de 32,5 kW (Figura 80), apresentaram menores picos em relação ao B8. 

Esse comportamento indica que ao se injetar o etanol a 40ºCA APMS o efeito da redução da 

temperatura da mistura ar-combustível é mais significativo em relação ao maior acúmulo de 

combustível durante o atraso de ignição, no que se refere à intensidade da fase pré-misturada 

da combustão.  

 

Figura 80 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 32,5 kW e 30,0 

kW – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 
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Fonte: Dados de pesquisa 

 

Os mesmos efeitos da injeção direta do etanol observados na carga de 30,0 kW foram 

encontrados nas curvas de pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor nas cargas 

de 25,0 kW e 20 kW (Figura 81) e de 15,0 kW e 10,0 kW (Figura 82). Esses efeitos foram 

redução e deslocamento do pico de pressão e da taxa de liberação de calor, intensificados com 

uso de EGR em relação ao pico de pressão. A Figura 82 mostra as curvas de pressão no interior 

do cilindro e da taxa de liberação de calor nas cargas de 15 kW e 10 kW. 

 

Figura 81 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 25,0 kW e 20,0 

kW – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 
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Fonte: Dados de pesquisa 

 

Figura 82 – Pressão no interior do cilindro e taxa de liberação de calor – 15,0 kW e 10,0 

kW – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

  

  

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 A duração da fase pré-misturada da combustão é estimada pelo fator CA50-10 mostrado 

pela Figura 83. A adição de EGR não alterou significativamente esse parâmetro em comparação 

ao modo B8. No modo B8E60CA40, com a injeção direta de etanol, houve redução do fator 

CA50-10, em relação ao modo B8, para cargas acima de 25 kW, devido à maior intensidade da 
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combustão pré-misturada com maior atraso de ignição, e redução em cargas abaixo de 25 kW, 

associada ao maior efeito de resfriamento do etanol em cargas baixas, o que tornou a combustão 

mais lenta. As maiores diferenças em relação ao modo B8 ocorreram nas cargas de 35 kW, com 

redução de 29% no fator CA50-10, e 15 kW, com aumento de 33%.  

A combinação de EGR e etanol, no modo B8E60CA40+EGR, em geral, pouco alterou 

o fator CA50-10, em relação ao modo B8E60CA40. Em cargas altas, houve um aumento do 

atraso de ignição com adição do EGR, no modo B8E60CA40+EGR, aumentando a quantidade 

de mistura ar-combustível na fase pré-misturada da combustão, e causando aumento do fator 

CA50-10. 

Em geral, o uso de EGR aumentou a duração da fase difusiva da combustão, 

representado pelo fator CA90-50, e a duração da combustão (CA90-10), visto que torna as 

reações de combustão mais lentas. O maior aumento nos fatores CA90-10 e CA90-10, em 

relação ao modo B8, ocorreram na carga de 30 kW, com aumento de 28% e 21%, 

respectivamente.  

A injeção de etanol reduziu ou manteve a duração da fase difusiva da combustão (CA90-

50) e duração da combustão (CA90-10) em grande faixa de cargas, com exceção da carga de 

37,5 kW, onde causou um aumento de 20% e 8% desses parâmetros, respectivamente, 

indicando reações mais lentas devido à redução da temperatura de combustão nessa carga. A 

redução da duração da fase difusiva e da própria combustão é justificada pela redução do 

período de injeção de óleo diesel. Já o uso do EGR com etanol (B8E60CA40+EGR), em geral, 

aumentou a duração da fase difusiva e da combustão, com aumento de até 27% na carga de 37,5 

kW, indicando uma combustão mais lenta. 

 

Figura 83 – Fases da combustão – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 
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Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Em geral, a recirculação dos gases de exaustão aumentou o COVIMEP no modo B8+EGR. 

O uso de EGR pode aumentar a instabilidade da combustão devido ao aumento do atraso de 

ignição e pela possibilidade de combustão incompleta, principalmente em altas razões de 

recirculação (ZHENG et al., 2004). Os maiores aumentos ocorreram nas cargas de 5 kW e 30 

kW, com aumentos de 31% e 32% respectivamente. 

O uso de etanol aumentou o COVIMEP, em relação ao modo B8, em todas as cargas, 

principalmente em cargas baixas. A maior instabilidade em cargas baixas pode ser associada à 

perda de eficiência da combustão devido à menores temperaturas no interior do cilindro. O 

maior COVIMEP no modo B8E60CA40 foi de 6,6% na carga de 10 kW. Ao se utilizar a 

recirculação dos gases de exaustão, no modo B8E60CA40+EGR, houve aumento do COVIMEP 

em cargas baixas, mas redução em cargas altas em relação ao modo B8E60CA40, com máximo 

de 8,3% na carga de 10 kW. Os valores de COVIMEP em cargas acima de 25,0 kW ficaram 

abaixo ou em torno de 3%, valor máximo geralmente aceito para considerar a combustão como 

estável (POONIA; MATHUR, 2012). 

O uso de EGR resfriado é um dos métodos utilizados para controle da detonação pela 

redução da temperatura da mistura ar-combustível no cilindro e redução da taxa de combustão 

(CAIRNS et al., 2010; BOZZA et al., 2016). Determinando a taxa máxima de aumento de 

pressão (Figura 85), verifica-se baixa influência da recirculação dos gases de exaustão nesse 

parâmetro, em relação ao modo B8. O efeito do uso de EGR foi mais significativo ao ser 

utilizado em conjunto com etanol. 
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Figura 84 – COVIMEP – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Ao se utilizar etanol (B8E60CA40), áreas de autoignição mais amplas na câmara de 

combustão, a combustão mais suave em relação à combustão do óleo diesel e a redução da 

reatividade da mistura ar-combustível reduziram a taxa máxima de aumento de pressão. A 

redução máxima, 40%, ocorreu na carga de 20 kW. O uso de EGR, no modo 

B8E60CA40+EGR, reduziu, ainda mais, a taxa de aumento de pressão no cilindro, com redução 

máxima de 43% na carga de 20 kW, comprovando a efetividade do uso de EGR para controle 

da detonação. 

 

Figura 85 – Taxa máxima de aumento de pressão – Injeção do etanol a 40°CA APMS e 

uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5.3.3 Análise das emissões do motor 

 

 A seguir são apresentados os resultados médios relacionados aos gases emitidos pelo 

motor nos ensaios com injeção de etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR, incluindo as emissões 

específicas de CO2, CO, O2, THC, NO, e NOX, calculadas através das Eqs. 35 e 36, e a 

opacidade e temperatura dos gases de exaustão 

 

5.3.3.1 Temperatura de exaustão 

  

 A Figura 86 mostra variação da temperatura da exaustão em função das condições de 

ensaio. A aplicação da técnica EGR aumentou a temperatura de exaustão em toda faixa de 

potência, em relação ao modo B8. Os aumentos máximos ocorreram nas cargas altas, com maior 

diferença encontrada de 8% na carga de 32,5 kW. Ao se injetar etanol, no modo B8E60CA40 

não foram identificadas diferenças significativas entre as temperaturas de exaustão desse modo 

e as obtidas no modo B8, com exceção das cargas de 35 kW e 37,5 kW, onde aumentos de 5% 

foram identificados. A associação da injeção de etanol com o EGR causou aumento na 

temperatura de exaustão em toda faixa de potência com máximo de 12% ocorrendo na carga de 

35 kW. 

 

Figura 86 – Temperatura de exaustão – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5.3.3.2 Emissões de dióxido de carbono 

 

 As emissões específicas de CO2 com uso do EGR, mostrada pela Figura 87, 

apresentaram diferenças, em comparação com modo B8, dentro da faixa de incertezas de 

medições, com exceção da carga de 5 kW, onde um aumento de 19% foi identificado. Zheng et 

al. (2004) explica que há uma tendência de aumento das emissões de CO2 com uso da 

recirculação dos gases de exaustão, devido à troca do ar fresco, com concentração insignificante 

de CO2, pelo gás de exaustão, com concentração de CO2, neste trabalho, variando entre 4% e 

12%. O uso de etanol nos dois casos, B8E60CA40 e B8E60CA40+EGR, não causou diferenças 

significativas nas emissões de CO2, em relação ao modo B8. 

 

 Figura 87 – Emissões de CO2 – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.3.3 Emissões de monóxido de carbono 

 

O uso de EGR aumentou as emissões de CO do motor em toda faixa de potência, como 

mostra a Figura 88. A adição de gases de exaustão na mistura ar-combustível reduz a 

disponibilidade de oxigênio, desacelera as taxas de reações da combustão e reduz a temperatura 

de combustão (AGARWAL; SINGH; AGARWAL, 2011). Essa redução de temperatura pode 

reduzir a qualidade da combustão e, principalmente em cargas baixas, a propagação da chama 

de combustão pode não ocorrer de forma adequada. Em comparação com modo B8, o maior 
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aumento, de 155%, ocorreu na carga de 32,5 kW, e o menor aumento, de 90%, ocorreu na carga 

de 25 kW. 

Assim como ocorreu no modo B8E60CA150, ao se injetar etanol a 40ºCA APMS, no 

modo B8E60CA40, houve aumento das emissões de CO, associados ao efeito de resfriamento 

da mistura e mistura ar-combustível confinadas nas fendas da câmara. Em relação ao modo B8, 

os aumentos variaram entre 49% (32,5 kW) e 138% (10 kW). Esses aumentos foram inferiores 

aos obtidos com a injeção de 60% de etanol a 150ºCA APMS, justificado pelo menor tempo 

para confinamento em fendas e menor efeito de redução da temperatura. 

Ao associar a injeção de etanol com a recirculação dos gases de exaustão 

(B8E60CA40+EGR), os aumentos das emissões de CO foram intensificados pela degradação 

da combustão causada pela menor disponibilidade de oxigênio. Os aumentos variaram entre 

146% (30 kW) e 274% (35 kW), em relação ao modo B8. 

  

Figura 88 – Emissões de CO – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.3.4 Emissões de oxigênio 

 

 A redução da disponibilidade de oxigênio ao se utilizar a técnica de EGR é evidenciada 

nas emissões de O2 (Figura 89). Em relação à operação do motor no modo B8, o modo B8+EGR 

emitiu entre 17% (5 kW) e 36% (32,5 kW) menos oxigênio na atmosfera. A redução da emissão 

de O2 ocorreu principalmente em cargas altas, onde há maior consumo de O2 durante a 

combustão.   

Ao se injetar etanol a 40ºCA APMS, não foram identificadas diferenças significativas nas 

emissões de O2. Já ao se combinar a injeção de etanol e recirculação dos gases de exaustão, 



193 

 

houve redução das emissões de O2, em relação ao modo B8, variando entre 15% (10 kW) e 50% 

(37,5 kW). Comparando os dois modos de operação com EGR, com exceção da carga de 37,5 

kW, o modo B8E60CA40+EGR emitiu maior quantidade de O2, devido à inserção de um 

combustível oxigenado na combustão.  

 

Figura 89 – Emissões de O2 – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.3.5 Emissões de hidrocarbonetos não-queimados 

 

 A Figura 90 indica redução das emissões de hidrocarbonetos não-queimados com o uso 

da recirculação de gases da exaustão em até 52% na carga de 20 kW. Ao se utilizar EGR, a 

mistura heterogênea no interior do cilindro dificulta a combustão completa e tende a aumentar 

as emissões de THC. Esse comportamento não foi observado nesse trabalho, podendo ser 

associado à nova queima dos hidrocarbonetos que retornaram à câmara de combustão com a 

recirculação de combustão (AGARWAL; SINGH; AGARWAL, 2011), o que também justifica 

o pequeno efeito da técnica de EGR na eficiência de conversão de combustível mostrada pela 

Figura 77. 

 A injeção de etanol a 40ºCA APMS aumentou as emissões de THC em toda faixa de 

potência, em comparação com B8. Os aumentos foram de 789% na carga de 10 kW, 551% em 

15 kW, 286% em 20 kW, 152% em 25 kW, 94% em 30 kW, 59% em 32,5 kW, 57% em 35 kW 

e 115% em 37,5 kW. Como já mencionado, esse aumento, principalmente em cargas baixas, 

ocorre devido ao efeito de resfriamento da mistura ar-combustível, que prejudica a combustão, 

e à mistura ar-combustível confinada em fendas da câmara. Observa-se redução desse aumento 

com aumento da carga, com exceção da carga de 37,5 kW, onde houve intensificação das 
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emissões de THC. Esse aumento em 37,5 kW pode estar associado ao tempo de abertura do 

eletro injetor de etanol. Ao se observar as curvas de pressão no interior do cilindro e dos sinais 

dos injetores para carga de 37,5 kW (Figura 79), verifica-se que injeção do etanol se iniciou em 

40ºCA APMS e finalizou em 13ºCA APMS, ou seja, o etanol e o óleo diesel foram injetados 

simultaneamente durante o final da injeção do etanol. A injeção dos dois jatos de combustíveis 

simultaneamente pode ter prejudicado a formação da mistura ar-combustível, o que aumenta a 

emissão de THC. Além disso, ao terminar a injeção de etanol a 13ºCA APMS, pode ocorrer o 

choque entre o jato e o pistão, que está próximo do PMS, degradando, também, a formação da 

mistura ar-combustível e, consequentemente, a combustão. 

 Ao se utilizar a recirculação de gases e exaustão juntamente com a injeção direta de 

etanol, no modo B8E60CA40+EGR, houve redução dos aumentos das emissões de THC, em 

relação ao modo B8E60CA40, com exceção da operação na carga de 37,5 kW. Esse 

comportamento pode ser associado, também, a nova queima dos hidrocarbonetos não-

queimados que retornaram para a câmara de combustão. Em relação ao modo B8, o menor 

aumento das emissões de THC ocorreu na carga de 32,5 kW, com aumento de 12% e o maior 

aumento ocorreu na carga e 10 kW, com aumento de 364%. Ao se injetar o etanol a 150ºCA 

APMS os aumentos nas emissões de THC ficaram entre 215% e 768%, ou seja, a injeção de 

etanol a 40ºCA foi menos prejudicial ao processo de combustão do motor no modo 

bicombustível. É possível inferir, também, que o momento de injeção de etanol deve ser 

otimizado para cada carga de operação do motor e vazão mássica de etanol. 

  

Figura 90 – Emissões de THC – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5.3.3.6 Emissões de óxidos de nitrogênio 

 

  A Figura 91 mostra as emissões específicas de NO com a operação do motor 

com EGR e injeção direta de etanol a 40ºCA APMS. No modo com somente EGR (B8+EGR), 

as emissões de NO foram reduzidas em toda faixa de potência, com máxima redução de 59% 

na carga de 32,5 kW e mínima de 34% na carga de 5 kW. Essa redução ocorre devido aos efeitos 

térmico, de diluição e químico descritos no Cap. 3, sendo que, de acordo com Ladommatos et 

al. (1997b), o efeito de diluição do O2 é o mais significativo, onde a redução da concentração 

de O2 torna a formação da mistura de O2 e combustível mais lenta, resultando em redução da 

temperatura de chama e de temperaturas localizadas.  

O Apêndice D mostra uma análise numérica da combustão do motor com o uso de EGR, 

cujos resultados foram validados experimentalmente. O estudo mostra a distribuição de 

temperatura, razão de equivalência da mistura combustível/ar (∅) e concentração de NO no 

interior do cilindro, para operação do motor na carga de 30 kW, no modo padrão (B8) e com 

uso do EGR (B8+EGR). Os resultados numéricos indicaram que, ao se utilizar a técnica EGR, 

a formação dos óxidos de nitrogênio é inibida, principalmente, devido à redução da 

disponibilidade de oxigênio e redução da temperatura de combustão no interior do cilindro. 

A injeção de etanol a 40ºCA APMS, no modo B8E60CA40, inibiu as reações de 

formação de NO em toda faixa de potência, chegando a reduções de até 60% na carga de 10 

kW. Com o aumento da carga, devido ao aumento das temperaturas de combustão, a redução 

das emissões de NO foram menores, com mínima redução de 25% na carga de 37,5 kW. Ao se 

comparar com as reduções obtidas no modo B8E60CA150, que ficaram entre 24%-71%, 

observa-se que a injeção direta de etanol a 150ºCA APMS causou menores índices de emissões 

em cargas baixas, devido ao maior efeito de resfriamento, mas maiores índices em cargas altas, 

devido à maior intensidade da combustão pré-misturada. A combinação da injeção de etanol a 

40ºCA APMS e EGR intensificou a redução das emissões de NO em toda faixa de potência. A 

combinação dos efeitos supracitados causou redução de entre 77% (10 kW) e 69% (35 kW). 
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Figura 91 – Emissões de NO – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme mostrado na Figura 92, o uso de EGR também reduziu as emissões de NOX, 

em até 56%, na carga de 32,5 kW, com redução mínima de 34% na carga de 5 kW, devido aos 

mesmos efeitos citados anteriormente, e como observado por diversos autores citados no Cap.3. 

A maior redução em cargas altas ocorreu pela maior disponibilidade de O2 em cargas baixas, 

sendo necessária grandes razões de recirculação para maiores reduções nessas cargas 

(HUSSAIN et al., 2012). 

Ao operar no modo B8E60CA40 o motor emitiu menor quantidade de NOX para toda 

faixa de potência, em comparação com a operação no modo B8. A maior redução foi de 45% 

na carga de 20 kW e a menor redução foi 21% na carga de 37,5 kW, seguindo a tendência 

observada nas emissões de NO. A injeção de etanol a 40ºCA APMS causou o mesmo efeito 

encontrado na injeção a 150ºCA APMS, ou seja, aumento da concentração de NO2 e redução 

da concentração de NO nas emissões de óxidos de nitrogênio. No modo B8E60CA40 a 

concentração de NO ficou entre 56% na carga de 5 kW e 89% na carga de 37,5 kW, sendo que 

no modo B8, essa concentração foi de 83% e 94%, respectivamente. Como explicado 

anteriormente, o aumento da emissão de NO2 com uso de etanol ocorre pela inibição da 

conversão de NO2 em NO pela presença de fluido frio, causada pelos altos índices de THC, ou 

pelo ambiente de combustão em menor temperatura. Porém, ao se comparar a concentração de 

NO nas emissões de NOX entre o modo B8E60CA150, com concentração variando entre 24% 

(5kW) e 80% (32,5 kW), verifica-se que a injeção a 40ºCA reduz a inibição da conversão de 

NO2 em NO, podendo ser associada à menor emissão de THC. 
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Figura 92 – Emissões NOX – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No modo B8E60CA40+EGR, combinando a injeção de etanol e EGR, verifica-se, em 

comparação com modo B8, reduções de até 71% nas emissões de NOX na carga de 37,5 kW, e 

mínima de 64% na carga de 10 kW. A concentração de NO nas emissões totais de NOX sofreu 

poucas alterações em relação ao modo B8E60CA40.  

 

5.3.3.7 Opacidade dos gases de exaustão 

 

 A opacidade dos gases de exaustão aumentou ao se utilizar a técnica de EGR (B8+EGR) 

em comparação à opacidade dos gases na operação com B8. O conflito entre a redução das 

emissões de NOX e aumento da emissão de fuligem é reportado por diversos autores, conforme 

destacado na revisão bibliográfica do Cap. 3. O aumento da formação de fuligem com a 

recirculação dos gases de exaustão é justificado pela redução da quantidade de ar fresco na 

mistura ar-combustível, o que reduz a disponibilidade de oxigênio para oxidação da fuligem 

durante a combustão e aumenta a razão de equivalência de combustível local (ZHENG; 

READER; HAWLEY, 2004; MILLO; GIACOMINETTO; BERNARDI, 2012; KUMAR; 

SARAVANAN, 2015). O aumento máximo na opacidade dos gases e exaustão ocorreu na carga 

de 35,0 kW, com opacidade 183% maior que a obtida no modo B8. 

 No modo B8E60CA40, houve uma redução na opacidade dos gases de exaustão com 

uso de etanol em até 73% na carga de 32,5 kW (Figura 93). Ao se utilizar EGR com etanol, a 

injeção de etanol amenizou a emissão de fuligem causada pela inserção de gases queimados na 
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admissão, mantendo ou reduzindo os mesmos níveis de opacidade dos gases de exaustão do 

modo B8, com redução máxima de 42% na carga 25 kW. A presença de oxigênio no etanol 

contribuiu para aumento da qualidade da combustão e inibiu a formação dos precursores da 

fuligem (KUMAR; SARAVANAN, 2015). 

 

Figura 93 – Opacidade dos gases da exaustão – Injeção do etanol a 40°CA APMS e uso 

de EGR 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.4 Análise do limite de substituição com injeção de etanol a 40°CA 

 

Como não foram observadas anomalias na combustão com injeção de etanol no modo 

B8E60CA40+EGR, novos ensaios foram realizados visando determinar o limite de substituição 

de óleo diesel por etanol com o momento de injeção de etanol fixado em 40°CA APMS e uso 

de taxa de recirculação dos gases de exaustão de 10%. Fixou-se, também, a pressão de injeção 

de etanol a 9 MPa e variou-se o período de injeção entre 43,2°CA e 62,6°CA, ou seja, com parte 

do período coincidindo com período de injeção de óleo diesel. Nos ensaios anteriores, com 

injeção do etanol a 40°CA APMS, o período máximo de abertura dos eletro injetores de etanol 

foi de cerca de 28°CA. Os ensaios foram realizados com variação dinâmica da duração de 

injeção de etanol, aguardando-se a estabilização do motor para aquisição dos dados. Estendeu-

se o período de injeção de etanol até se observar emissões excessivas ou instabilidade na 

operação do motor. 

Através da análise dos resultados, apresentados a seguir, o limite de substituição de 

etanol foi pela pequena variação do consumo de óleo diesel e perda de eficiência de conversão 
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de combustível. A Figura 94 mostra o consumo de combustíveis, etanol e óleo diesel, em função 

da duração da injeção de etanol e o consumo de referência (B8). O aumento da duração da 

injeção de etanol e o, consequente, aumento da vazão de etanol causaram redução do consumo 

de óleo diesel entre 69% e 75%, não sendo observadas diferenças significativas na redução do 

consumo de óleo diesel com injeção de etanol com duração entre 56,2°CA e 62,6°CA, 

indicando deterioração da qualidade da combustão, associada ao resfriamento da mistura ar-

combustível e injeção durante o curso de expansão do cilindro. Em decorrência disso, o 

consumo específico de combustível (Figura 95) aumentou em até 152%, em relação ao modo 

B8, na maior duração da injeção de etanol.  

 

Figura 94 – Consumo de combustível em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 95 – Consumo específico em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O aumento do consumo de etanol levou à redução da eficiência de combustível (Figura 

96), novamente, associada à injeção de parte da massa de etanol simultaneamente à injeção do 

óleo diesel, que prejudicou a combustão da mistura ar-combustível, e também à injeção de 

etanol durante o curso de expansão, quando há redução da taxa de combustão. A eficiência de 

conversão de combustível variou entre 26,3 ± 0,3% e 22,0 ± 0,2%, sendo a eficiência no modo 

padrão de 34,0 ± 0,5%. 

 

Figura 96 – Eficiência de conversão de combustível em função da duração da injeção de 

etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 O atraso de ignição (Figura 97) para todas as durações de injeção de etanol ficou entre 

24,0°CA e 24,5°CA, acima do atraso no modo padrão, de 22°CA. A pequena variação do atraso 

de ignição entre os modos bicombustível levou, também, à uma pequena variação nas 

características de combustão, como mostra a Figura 98. O uso de etanol reduziu e deslocou os 

picos de pressão e da taxa de liberação de calor, associado ao longo atraso de ignição e inibição 

da combustão completa da mistura ar-óleo diesel.  

 

Figura 97 – Atraso de ignição em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 98 – Pressão e taxa de liberação de calor no interior do cilindro em função da 

duração da injeção de etanol 

  

Fonte: Dados da pesquisa 
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 O COVIMEP, mostrado pela Figura 99, para todos as durações de injeção de etanol ficou 

por volta de 3%, com tendência de aumento da instabilidade do motor ao se aumentar a 

quantidade de etanol injetada, associada à injeção de etanol durante a fase final da combustão, 

momento em que há uma taxa reduzida de queima da mistura. Já a taxa máxima de aumento de 

pressão (Figura 100) foi reduzida com uso de etanol e apresentou tendência de redução com 

aumento da duração da injeção de etanol, com mínimo encontrado de 153 kPa, sendo o valor 

no modo padrão de 324 kPa. 

 

Figura 99 – COVIMEP em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 100 – Taxa máxima de aumento de pressão em função da duração da injeção de 

etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Ao se estender a injeção de etanol durante o curso de expansão, maiores reações de 

combustão vão ocorrer no momento de abertura da válvula, levando a um aumento da 

temperatura de exaustão. A Figura 101 mostra a tendência de aumento da temperatura de 

exaustão com aumento da injeção de etanol, ficando entre 546 ± 8°C e 594 ± 5°C, sendo a 

temperatura do modo padrão de 491 ± 4°C. 

 

Figura 101 – Temperatura de exaustão em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em geral, as emissões de CO2 (Figura 102) aumentaram na medida em que se aumentou 

a duração da injeção de etanol. Apesar da redução da oxidação do CO em CO2, devido à redução 

da temperatura de combustão com adição do etanol, aumentos de até 15% nas emissões 

específicas de CO2 foram encontrados. Justifica-se esse aumento pelo alto consumo específico 

de combustível encontrado nessas condições. As emissões de CO aumentaram em até 9 vezes 

em relação ao modo padrão B8. 
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Figura 102 – Emissões de CO2 e CO em função da duração da injeção de etanol 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 As emissões de O2, mostradas pela Figura 103, foram reduzidas na medida em que se 

injetou maior quantidade de etanol na câmara de combustão. Justifica-se esse comportamento 

pela maior quantidade de combustível queimada durante a combustão, aumentando o consumo 

de O2 do ar. A redução máxima nas emissões de O2 foi de 47%. 

 

Figura 103 – Emissões de O2 em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A partir dos resultados de emissões de THC (Figura 104), verifica-se redução da 

eficiência da combustão com o aumento da injeção de etanol, associada ao alto resfriamento da 

mistura ar-óleo diesel-etanol e ao possível choque do jato de etanol nas paredes do cilindro, 
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além da ocorrência de reações de combustão tardias devido ao longo período de injeção de 

etanol. As emissões de THC aumentaram entre 7 e 10 vezes em relação ao modo B8. 

A Figura 105 mostra que, em geral, na medida em que se aumentou a injeção de etanol 

as emissões de NO e NOX foram reduzidas, em relação ao modo B8, associadas às baixas 

temperaturas de combustão. As reduções nas emissões de NO e NOX ficaram entre 86%-90% 

e 82-88%, respectivamente. 

 

Figura 104 – Emissões de THC em função da duração da injeção de etanol 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 105 – Emissões de NO e NOX em função da duração da injeção de etanol 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os resultados apresentados indicaram que o uso do motor no modo bicombustível 

através da injeção de óleo diesel e etanol hidratado em sistemas separados possibilitou maiores 
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percentuais de substituição, em relação aos outros métodos já estudados no mesmo motor deste 

trabalho, no estudo de Oliveira (2015c). O sistema possibilitou, também, maior controle da 

combustão e, consequentemente, das emissões do motor, através da alteração dos parâmetros 

de injeção. Atingiu-se o objetivo da utilização da técnica de recirculação dos gases de exaustão 

em conjunto com a injeção direta de etanol, que foi de potencializar a redução das emissões de 

NOX. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho mostrou o potencial do uso de injeção direta de etanol e óleo diesel, em 

sistemas separados, em motores de ignição por compressão. As principais conclusões deste 

trabalho são descritas a seguir. 

 

a) Modificações realizados no grupo motor-gerador: 

 

- O sistema de injeção direta de etanol foi adaptado no motor de ignição de compressão e 

suportou as solicitações mecânicas durante os ensaios, além de possibilitar variação e controle 

da pressão de injeção e variação do tempo de abertura e momento de injeção de etanol. As 

configurações originais do sistema de injeção mecânico de óleo diesel foram mantidas. 

 

b) Estratégia de injeção 1: injeção do etanol a 40°CA APMS e injeção do óleo diesel a 

23°CA APMS: 

 

- O etanol injetado a 150ºCA APMS, com até 60% de substituição, não causou o fenômeno da 

detonação na câmara de combustão, sendo limitado pelo alto atraso de ignição e pelas emissões 

de THC e CO. A alteração do momento de injeção de óleo diesel pode viabilizar maiores 

percentuais de substituição; 

- Até 60% de óleo diesel foi substituído com a injeção de etanol a 150ºCA APMS em cargas 

altas, mas com menores percentuais em cargas baixas, indicando mau aproveitamento da 

energia disponibilizada pelo etanol nessas cargas. Nessas condições, em geral, houve redução 

da eficiência de conversão de combustível do motor em cargas baixas e aumento ou manutenção 

em cargas altas; 

- Na medida em que se aumentou a vazão de etanol injetado a 150ºCA APMS, maiores 

aumentos do atraso de ignição foram obtidos; 

- A injeção de etanol a 150ºCA APMS reduziu em até 13% as emissões de CO2, 71% as 

emissões de NO e em até 39% as emissões de NOX, mas com aumentos de até 410% nas 

emissões de CO e 809% nas emissões de THC. 

 

c) Estratégia de injeção 2: variação do momento de injeção de etanol entre 150°CA APMS 

e 0°CA APMS para a carga de 30 kW: 
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- O estudo da variação do momento de injeção do etanol mostrou que o desempenho do motor 

e os níveis de emissões são altamente sensíveis a esse parâmetro. O estudo realizado para carga 

de 30 kW permitiu a otimização da operação do motor no modo bicombustível para essa 

condição de operação, sendo o momento de injeção de 40°CA APMS determinado. Um 

mapeamento para as outras condições de operação do motor é recomendado. 

 

d) Estratégia de injeção 3: injeção do etanol a 40°CA APMS e injeção do óleo diesel a 

23°CA e uso da técnica EGR: 

 

- O uso de etanol injetado a 40ºCA APMS levou a substituições entre 44% e 62% do consumo 

mássico de óleo diesel do motor. As reduções obtidas nesse modo foram maiores que as obtidas 

ao se injetar a mesma quantidade de etanol a 150ºCA APMS, indicando melhoria no processo 

de combustão. O uso de EGR em conjunto com injeção de etanol a 40ºCA APMS manteve os 

níveis de redução do consumo de óleo diesel obtidos com a injeção de etanol sem EGR; 

- A injeção de etanol a 40ºCA teve pouca influência na eficiência de conversão de combustível 

do motor, afetando apenas as cargas de 10 kW e 25 kW, com redução de até 20%. O uso de 

EGR em conjunto com o etanol não alterou essa tendência; 

- A injeção de etanol a 40ºCA APMS causou maiores atrasos de ignição e maiores picos da taxa 

de liberação de calor nas cargas mais altas, mas em menor intensidade que o observado ao se 

injetar a 150ºCA APMS, indicando possibilidade de se aplicar maiores percentuais de 

substituição. Nas cargas mais baixas, a injeção de etanol deslocou a curva de pressão no interior 

do cilindro, em relação ao PMS, mas causou menores picos de pressão e da taxa de liberação 

de calor, em relação ao modo padrão; 

- Com relação às emissões, ao se injetar etanol a 40ºCA APMS, as emissões de CO2 não foram 

afetadas, menores aumentos nas emissões de CO e THC foram identificados, em relação a 

injeção a 150ºCA APMS, e reduções de até 45% nas emissões de NOX foram obtidas. Em 

conjunto com EGR, os aumentos nas emissões de THC foram reduzidos e a redução nas 

emissões de NOX foram intensificadas, chegando a até 71% de redução, em relação à operação 

padrão. A opacidade dos gases de exaustão aumentou com uso de EGR mas, em geral, se 

manteve nos mesmos níveis da operação padrão ao se utilizar EGR em conjunto com etanol. 

 

e) Estratégia de injeção 4: injeção do etanol a 40°CA APMS, injeção do óleo diesel a 

23°CA, uso da técnica EGR e aumento do período de injeção de etanol para a carga de 

30 kW: 
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- O estudo do limite de substituição realizado para carga de 30 kW permitiu substituir até 75% 

do consumo de óleo diesel por etanol com redução de até 90% e 88% das emissões de NO e 

NOX, respectivamente. Em contrapartida, o aumento do consumo de etanol levou à queda da 

eficiência de conversão de combustível do motor e aumento das emissões de THC e CO, 

indicando, novamente, necessidade de otimização da estratégia de injeção dos combustíveis. 

 

f) Considerações finais: 

 

- A utilização do etanol injetado diretamente na câmara de combustão viabiliza maiores 

percentuais de substituição, em relação aos modos bicombustível estudados no mesmo motor 

deste trabalho, ou seja, com injeção de etanol no coletor de ar e com o uso de misturas de óleo 

diesel etanol. Além disso, o uso de EGR mostrou que pode suavizar possíveis aumentos de 

pressão causados pela injeção de etanol e potencializar a redução das emissões de NOX. 

- Dentre os modos de operação utilizados, a injeção direta de etanol a 40°CA APMS na carga 

de 30 kW possibilitou maior percentual de substituição associado à redução das emissões de 

NOX e com menor aumento das emissões de THC. 

- Por fim, a análise de desempenho e emissões do motor, nas diferentes configurações 

utilizadas, permitiu concluir que deve ser realizado um estudo detalhado da influência no 

desempenho do motor de parâmetros como momento de injeção direta do etanol e do óleo 

diesel, razão de recirculação dos gases de exaustão, percentual de etanol injetado, pressão de 

injeção de combustível e posição de instalação dos injetores. Um mapeamento desses 

parâmetros para cada condição de operação do motor permitirá altos níveis de substituição do 

óleo diesel por etanol, com redução das emissões de NOX e controle das emissões de THC e 

CO. 

 

6.1 Sugestões de trabalhos futuros 

 

 Ao longo da execução dos experimentos e, principalmente, durante a análise dos 

resultados, novas possibilidades de pesquisa com este modo de operação do motor foram 

identificadas, dentre elas: 

 

- Desenvolvimento de um sistema de injeção eletrônica de óleo diesel para o motor em estudo, 

permitindo variação dos parâmetros de injeção desse combustível e otimização do desempenho 

do motor no modo bicombustível; 
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- Estudo do desempenho e emissões do motor no modo bicombustível e razões de recirculação 

dos gases de exaustão acima de 10%; 

- Avaliação do uso da técnica de injeção direta de etanol e óleo diesel em sistema separados em 

diferentes condições de rotação, torque e potência do motor, visando aplicação automotiva; 

- Realização de um estudo paramétrico com variação de parâmetros de injeção de óleo diesel e 

etanol e EGR, visando isolar os efeitos desses parâmetros e possibilitar melhor entendimento 

sobre o desempenho e emissões do motor; 

- Avaliação dos efeitos do uso de etanol com maiores índices de hidratação que os estabelecidos 

pela legislação brasileira; 

- Criação e validação experimental de um modelo numérico de combustão do óleo diesel 

disponibilizado no Brasil; 

- Simulação numérica das diferentes configurações de injeção direta de óleo diesel e etanol; 

- Adaptação de vela de ignição para conversão do motor para o ciclo Otto com injeção direta 

de etanol; 

- Utilização de técnicas de visualização da combustão no interior do cilindro; 

- Estudo da viabilidade do uso de sistemas de pós-tratamento dos gases de exaustão, na 

configuração bicombustível; 

- Avaliação dos efeitos do uso do óleo diesel com até 20% de biodiesel, conforme estabelecido 

pela legislação brasileira. 
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APÊNDICE A – PROJETO DO RAMO DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL E DA 

ADAPTAÇÃO NOS CABEÇOTES 

  

 O Apêndice A.1 mostra os detalhes dimensionais do ramo de distribuição construído em 

aço inoxidável AISI 304, que possui limite de escoamento 215 MPa, módulo de elasticidade de 

193 GPa e módulo de Poisson de 0,29 (MATWEB, 2017a). O ramo de distribuição foi fixado 

no cabeçote através de parafusos e chapas, de modo a suportar a pressão de injeção de etanol, 

de 100 bar. As chapas e os parafusos são de aço AISI 1020, com limite de escoamento de 350 

MPa, módulo de elasticidade de 186 GPa e módulo de Poisson de 0,29 (MATWEB, 2017b). O 

Anexo I mostra, também, as dimensões da estrutura de suporte do ramo de distribuição do 

etanol. Uma análise estrutural foi realizada para verificar a estabilidade da estrutura. 

 Foi utilizada a técnica de elementos finitos através do programa computacional 

HyperWorks 13.0®. A técnica de elementos finitos é uma técnica numérica utilizada para 

resolver problemas de engenharia envolvendo, por exemplo, análise estrutural, transferência de 

calor, escoamentos e eletromagnetismo, através de simulações computacionais. Em problemas 

lineares, a solução é determinada a partir de sistemas de equações lineares que descrevem o 

fenômeno estudado. O corpo é divido em partes, chamadas de elementos, que são conectadas 

por nós, constituindo a malha numérica. O número de nós da malha representa o número de 

incógnitas do problema, sendo para a análise estrutural, os deslocamentos da estrutura (FISH; 

BELYSTSCHKO, 2007).    

Para desenvolver a simulação numérica foi construído um modelo CAD 3D da estrutura 

do ramo de distribuição. A Figura A.1 mostra o modelo da estrutura posicionada em relação ao 

cabeçote. 

 

Figura A.1 – Modelo CAD 3D da fixação do ramo de distribuição no cabeçote 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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A malha foi gerada através do HyperMesh 13.0® utilizando elementos finitos sólidos 

tetraédricos de segunda ordem. Esses elementos modelam o campo de deslocamento de segunda 

ordem da estrutura, sendo que cada elemento possui dez nós, um em cada um dos quatro vértices 

e no centro de cada uma das seis arestas. Os elementos de segunda ordem possibilitam mapear 

geometrias com curvas e geometrias submetidas à uma deformação (FISH; BELYSTSCHKO, 

2007). O teste de convergência de malha foi realizado a partir do refinamento dos elementos e 

pela análise dos níveis de tensão von Mises nos pontos estruturalmente críticos das peças, até 

atingir a independência do tamanho dos elementos (BRANCHEAU, 2015). Os resultados 

apresentados correspondem a uma malha com 318.413 elementos e 529.313 nós.  

Como condições de contorno da análise, limitou-se os deslocamentos nas três direções 

(X, Y e Z) nas faces dos parafusos e das chapas que serão fixadas nos cabeçotes, e aplicou- uma 

pressão de 100 bar no interior do tubo, como mostra a A.2. A análise foi realizada pela solução 

linear disponível no HyperWorks 13.0®, OptiStruct 13.0®.  

 

Figura A.2 – Condições de contorno do modelo numérico 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A integridade da estrutura foi analisada com base nas deformações e campo de tensão 

Von Mises, considerando o limite de escoamento dos materiais. A análise de estruturas pela 

tensão de Von Mises é adequada para materiais dúcteis, e comumente utilizada em projetos 

civis e mecânicos (DE LA FLUENTE, 2009).  

A Figura A.3 mostra a deformação da estrutura submetida à carga, ampliada em 20 vezes 

para visualização, indicando deformação máxima de 0,146 mm. A Figura A.4 mostra a 

distribuição de tensão Von Mises da estrutura, com solicitação máxima de 144,1 MPa na região 

Restrições de 

deslocamento 

Pressão de 100 bar 
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de fixação dos parafusos. A tubulação apresentou solicitação máxima de cerca de 80 MPa. 

Considerando o limite de escoamento dos materiais do tubo (215 MPa) e da estrutura de suporte 

(350 MPa), verificou-se que a estrutura suporta a pressão de 100 bar durante a operação do 

sistema de injeção direta. 

 

Figura A.3 – Análise de deformação na estrutura do ramo de distribuição de etanol 

 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Figura A.4 – Análise de tensão Von Mises na estrutura do ramo de distribuição de 

etanol 
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Fonte: Própria do autor 

 

 

  

Tensão Von Mises máxima 
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APÊNDICE A.1 – Detalhes dimensionais das peças adaptadas 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DE INCERTEZA DE MEDIÇÕES 

 

A ABNT e INMETRO (2003) descrevem a incerteza de medição como o parâmetro 

associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser 

razoavelmente atribuídos ao mensurando. Os resultados apresentados neste trabalho foram 

estudados com valores médios (Eq. B.1) e incertezas das leituras das grandezas estudadas. 

 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖  ∴  

𝑛

𝑖=1

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
                                                (B. 1) 

onde: 

�̅� = média dos resultados; 

𝑥𝑖 = resultado do teste i; 

n = número de testes realizados (neste trabalho foram realizados três para cada condição). 

 

A incerteza relacionada com os desvios padrão obtidos durante cada teste é obtida por 

(KLINE E MCCLINTOK, 1953): 

 

𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎 = √(𝜎1)2 + (𝜎2)2 + (𝜎3)2                                           (B. 2) 

onde:  

𝜎1 = desvio padrão do teste 1 (%); 

𝜎2 = desvio padrão do teste 2 (%); 

𝜎3  = desvio padrão do teste 3 (%); 

 𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎 = desvio padrão médio (%). 

 

 A incerteza padrão combinada do resultado de uma medição é obtida por meio dos 

valores de várias outras grandezas que constituem as variâncias ou covariâncias destas outras 

grandezas, ponderadas de acordo com quanto o resultado da medição varia com mudanças 

nestas grandezas. A incerteza combinada padrão conforme Kline e McClintok (1953), é dada 

por:  

 

𝑤𝑅 = [(
𝜕𝑅

𝜕𝑥1
𝑤1)

2

+ (
𝜕𝑅

𝜕𝑥2
𝑤2)

2

+ ⋯+ (
𝜕𝑅

𝜕𝑥𝑛
𝑤𝑛)

2

]

1 2⁄

                              (B. 3) 
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onde: 

𝑤𝑅 = incerteza do resultado; 

𝑤1 =incerteza da variável independente de índice 1; 

𝑤2 = incerteza da variável independente de índice 2; 

𝑤𝑛 = incerteza da variável independente de índice n; 

𝜕𝑅

𝜕𝑥1
 = derivada parcial do resultado R em relação à variável independente de índice 1. 

 

Todos os resultados experimentais foram expressos do formato da Eq. C.4: 

 

�̅� = �̅�  ±  𝑤𝑅                                                                    (B. 4) 

onde: 

�̅� = resultado de uma medição; 

 

A seguir, são apresentadas as considerações realizadas para cálculo das incertezas das 

grandezas obtidas neste trabalho. 

 

 Incerteza das medidas dos termopares 

 

 Para determinar as temperaturas a partir dos termopares, utiliza-se a Eq. (B.5), e 

incerteza total da leitura de temperatura é dada pela Eq. (B.6). 

 

𝑇𝑡𝑝 = 100𝑉𝑡𝑝 (B.5) 

 

onde: 

𝑇𝑡𝑝  = temperatura medida pelo termopar (°C); 

𝑉𝑡𝑝 = tensão gerada pelo sistema de medição de temperatura (mV). 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑝 = √(
𝜕𝑇𝑡𝑝

𝜕𝑉𝑡𝑝
𝐼𝑉𝑡𝑝)

2

+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 (B.6) 

 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑝   = incerteza total do sistema de medição de temperatura por termopares (%); 

𝐼𝑉𝑡𝑝 = incerteza da tensão do sistema de medição de temperatura (%); 
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Sendo o termo 
𝜕𝑇𝑡𝑝

𝜕𝑉𝑡𝑝
𝐼𝑉𝑡𝑝: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑝 = √(100𝐼𝑉𝑡𝑝)
2
+ (𝐼𝑐𝑎𝑙)2  (B.7) 

 

 O termo 𝐼𝑉𝑡𝑝 considera as incertezas do termopar, do filtro analógico passa-baixas, do 

condicionador de sinais e da placa de aquisição de dados: 

 

𝐼𝑉𝑡𝑝 = √(𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑝𝑎𝑟)
2
+ (𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑)2 + (𝐼𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜)

2
+ (𝐼𝐴/𝐷)

2
 

(B.8) 

 

onde: 

𝐼𝑐𝑎𝑙  = incerteza da calibração (%); 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑝𝑎𝑟  = incerteza do termopar (%); 

𝐼𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜  = incerteza do filtro passa-baixas (%); 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑  = incerteza do condicionador de sinais (%); 

𝐼𝐴/𝐷 = incerteza da placa de aquisição de dados (%). 

 

Incerteza das medidas dos termorresistores 

 

A equação que determina a leitura de temperatura dos termorresistores é: 

 

𝑇𝑡𝑟 = 33,48𝑉𝑡𝑟 − 37,5 (B.9) 

 

onde: 

𝑇𝑡𝑟  = temperatura medida pelo termorresistor (°C); 

𝑉𝑡𝑟  = tensão gerada pelo sistema de medição de temperatura (mV). 

 

A incerteza total do sistema de medição de temperatura por termorresistores é dada 

por: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑟 = √(
𝜕𝑇𝑡𝑟

𝜕𝑉𝑡𝑟
𝐼𝑉𝑡𝑟)

2

+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 (B.10) 

Onde: 
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𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑟  = incerteza total do sistema de medição de temperatura termorresistores (%); 

𝐼𝑉𝑡𝑟  = incerteza da tensão do sistema de medição de temperatura (%). 

 

 Sendo o termo 
𝜕𝑇𝑡𝑟

𝜕𝑉𝑡𝑟
𝐼𝑉𝑡𝑟: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑟 = √(100𝐼𝑉𝑡𝑟)2 + (𝐼𝑐𝑎𝑙)2 (B.11) 

 

 . O termo 𝐼𝑉𝑡𝑟 está relacionado com as incertezas do termorresistor, do condicionador 

de sinais e da placa de aquisição de dados, logo: 

 

𝐼𝑉𝑡𝑟 = √(𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟)2 + (𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑)2 + (𝐼𝐴/𝐷)
2
     (B.12) 

 

onde: 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟  = incerteza do termorresistor (%). 

A Tabela B.1 mostra os valores dos termos para cada termorresistor utilizado: 

 

Tabela B.1 - Parâmetro de cálculo das incertezas dos termorresistores 

Parâmetro Termorresistor 1 

(Óleo diesel) 

Termorresistor 2 

(Entrada sistema de 

arrefecimento) 

Termorresistor 3 

(Saída sistema 

arrefecimento) 

𝐼𝑐𝑎𝑙 (%) 0,72000 0,68000 0,79000 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟 (%) 0,00125 0,00125 0,00125 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 (%) 0,00250 0,00250 0,00250 

𝐼𝐴/𝐷 (%) 0,00500 0,00500 0,00500 

Fonte: Própria do Autor 

   

Incerteza das medidas de potência elétrica 

 

A incerteza total para as medidas de potência elétrica foi calculada por: 

 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡 = √(𝐼𝑝𝑜𝑡)
2
+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2     (B.13) 
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onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡 = incerteza total das medidas de potência (%); 

𝐼𝑡𝑝𝑢𝑝𝑑 = incerteza da potência medida pelo UPD-200 (1%). 

 

Incerteza das medidas do termohigrômetro 

 

O termohigrômetro fornece os dados de temperatura e umidade relativa na admissão 

de ar na sala de testes. As incertezas dessas grandezas são dadas por: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑢𝑟 = √(𝐼𝑡ℎ𝑢𝑟)2 + (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2   (B.14) 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑒𝑎𝑟 = √(𝐼𝑡ℎ𝑡)2 + (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2   (B.15) 

 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑢𝑟  = incerteza total das medidas de umidade relativa (%); 

𝐼𝑡ℎ𝑢𝑟  = incerteza da medida de umidade relativa pelo termohigrômetro (%). 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑒𝑎𝑟  = incerteza total das medidas de temperatura da entrada de ar (%); 

𝐼𝑡ℎ𝑡  = incerteza da medida de temperatura pelo termohigrômetro (%). 

 

 Os parâmetros utilizados para cálculos das incertezas desse sistema foram (Tabela B.2): 

 

Tabela B.2 - Parâmetros de cálculo das incertezas das medidas umidade relativa do ar 

Parâmetro Valor 

𝐼𝑡ℎ𝑢𝑟  (%) 2,5 

𝐼𝑡ℎ𝑡  (ºC) 0,35 

Fonte: Própria do Autor 

 

Incerteza das medidas de vazão mássica de ar 

 

 

A vazão mássica do ar admitido pelo motor foi obtida através do sensor de vazão HFM7-

ID, fabricado pela Bosch. A incerteza total para as medidas de vazão mássica de ar é dada por: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑚𝑎𝑟 = √(𝐼�̇�𝑎𝑟
)
2
+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 (B.16) 
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onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑚𝑎𝑟  = incerteza total da vazão mássica de ar (%); 

𝐼�̇�𝑎𝑟
  = incerteza da vazão mássica de ar, fornecida pelo fabricante (± 2%). 

 

Incerteza das medidas de consumo de combustível 

 

O cálculo do consumo mássico horário dos combustíveis considera a diferença de massa 

de combustível e o intervalo de medição, durante os ensaios, conforme: 

 

�̇�𝑐 =
3600. (𝛥𝑚)

(𝛥𝑡)
 (B.17) 

onde: 

𝛥𝑚  = variação da massa de combustível no tanque (kg); 

𝛥𝑡  = intervalo de tempo de leitura da massa de combustível (s). 

 

A incerteza total para as medições de vazão mássica de combustível foi determinada 

através da combinação das incertezas associadas à Eq. B.20 e dos desvios das medições 

durantes os ensaios: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑚𝑐 = √(𝐼�̇�𝑐
)
2
+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2   (B.18) 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑚𝑐  = incerteza total da vazão mássica de combustível (%); 

𝐼�̇�𝑓
  = incerteza associada à equação da vazão mássica de combustível (%). 

 

A incerteza 𝐼�̇�𝑐
 é influenciada pelas incertezas das variações de massa de combustível 

e tempo obtidos durante os ensaios: 

 

𝐼�̇�𝑐
= √(

𝜕�̇�𝑐

𝜕𝛥𝑚
𝐼𝛥𝑚)

2

+ (
𝜕�̇�𝑐

𝜕𝛥𝑡  
𝐼𝛥𝑡)

2

 (B.19) 

onde: 

𝐼𝛥𝑚  = incerteza da medida da variação da massa de combustível (kg); 

𝐼𝛥𝑡  = incerteza da medida do intervalo de tempo de medição (s). 
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 Resultando em: 

 

𝐼�̇�𝑐
= √(

3600

𝛥𝑡 
𝐼𝛥𝑚)

2

+ (
3600. 𝛥𝑚

𝛥𝑡²
𝐼𝛥𝑡)

2

 (B.20) 

  

 As incertezas das balanças e da medição do tempo consideram incerteza associada à 

resolução dos instrumentos, com distribuição retangular. 

 

Incerteza das medidas de consumo específico de combustível 

 

A incerteza total do valor do consumo específico é calculada conforme: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑆𝐹𝐶 = √(𝐼𝑠𝑓𝑐)
2
+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 (B.21) 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑆𝐹𝐶  = incerteza total do consumo específico de combustível (%); 

𝐼𝑠𝑓𝑐   = incerteza associada à equação do consumo específico de combustível (%). 

 

Sendo a incerteza associada à equação de cálculo do consumo específico: 

 

𝐼𝑠𝑓𝑐 = √(
𝜕𝑠𝑓𝑐𝑟

𝜕�̇�𝑐
𝐼𝑡𝑜𝑡�̇�𝑐)

2

+ (
𝜕𝑠𝑓𝑐𝑟

𝜕𝑃𝐵
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡)

2

 (B.22) 

 

𝐼𝑠𝑓𝑐 = √(
1

𝑃𝐵
𝐼𝑡𝑜𝑡�̇�𝑐)

2

+ (
𝑚𝑓

𝑃𝐵
2 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡)

2

 (B.23) 

 

Incerteza do cálculo da eficiência de conversão de combustível do motor   

 

A incerteza total dos resultados de eficiência de conversão de combustível do motor é 

influenciada pelas incertezas do consumo horário de combustível e pela potência: 
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𝐼𝑡𝑜𝑡𝜂𝑐
= √(𝐼𝜂𝑐

)
2

+ (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 (B.24) 

 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝜂𝑐
 = incerteza total da eficiência de conversão de combustível (%); 

𝐼𝜂𝑐
  = incerteza associada à equação de conversão de combustível (%). 

 

𝐼𝜂𝑐
= √(

𝜕𝜂𝑡,𝑟

𝜕
𝐼𝑡𝑜𝑡�̇�𝑐)

2

+ (
𝜕𝜂𝑡,𝑟

𝜕𝑃𝐵
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡)

2

 (B.25) 

 

Chegando em: 

 

𝐼𝜂𝑐
= √(

3600. 𝑃𝐵

�̇�𝑐
2. 𝑃𝐶𝐼

𝐼𝑡𝑜𝑡�̇�𝑐)

2

+ (
3600

�̇�𝑐. 𝑃𝐶𝐼
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡)

2

 (B.26) 

 

Incerteza das medidas gases de exaustão 

 

As incertezas totais para as medidas de CO2, CO, O2, THC, NO e NOX são determinadas 

por 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑔𝑎𝑠 = √(𝐼𝑔𝑎𝑠)
2
+ (𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2        (B.27) 

 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑔𝑎𝑠 = incerteza total das medidas do componente do gás de exaustão (%); 

𝐼𝑔𝑎𝑠 = incerteza do equipamento para o gás de exaustão medido (%). 

  

` A incerteza do analisador de gases California Analytical Models (CAI) Model 600 é 

calculada por:  

 

𝐼𝑔𝑎𝑠 = √(𝐼𝑟𝑒𝑠.)2 + (𝐼𝑙𝑖𝑛.)2 + (𝐼𝑟𝑒𝑝.)²                                             (B. 28) 
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𝐼𝑟𝑒𝑠. = incerteza relacionada à resolução do equipamento (% ou ppm); 

𝐼𝑙𝑖𝑛. = incerteza relacionada à linearidade de leitura do equipamento (% ou ppm); 

𝐼𝑟𝑒𝑝. = incerteza relacionada à repetividade de leitura do equipamento (% ou ppm). 

 

Os resultados foram apresentados como emissões específicas. As incertezas combinadas 

para os valores apresentados de emissão específica foram determinadas por: 

 

𝐼𝐶𝑐
= √(

𝜕𝐶𝑐

𝜕𝐶𝑐(𝑝𝑝𝑚 𝑜𝑢 %)

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑔𝑎𝑠)

2

+ (
𝜕𝐶𝑐

𝜕�̇�𝑎𝑟

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑚𝑎𝑟)
2

+ (
𝜕𝐶𝑐

𝜕�̇�𝑐

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑚𝑓)
2

+ (
𝜕𝐶𝑐

𝜕𝑃𝑏

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑝𝑜𝑡)
2

 (B. 29) 

onde: 

𝐼𝐶𝑐
  = incerteza total das emissões específicas (%). 

 

 Sendo, as derivadas parciais dadas por: 

 

𝜕𝐶𝑐

𝜕𝐼𝑡𝑜𝑡𝑔𝑎𝑠
= (�̇�𝑎𝑟 + �̇�𝑓) ∙

𝜌𝐶𝑐

𝜌𝑒
∙
1

𝑃𝑏
. (10−6 𝑜𝑢 10−2)                          (B. 30) 

 

𝜕𝐶𝑐

𝜕�̇�𝑎𝑟
= 𝐶𝑐(𝑝𝑝𝑚 𝑜𝑢 %) ∙

𝜌𝐶𝑐

𝜌𝑒
∙
1

𝑃𝑏
. (10−6 𝑜𝑢 10−2)                      (B. 31) 

 

𝜕𝐶𝑐

𝜕�̇�𝑐
= 𝐶𝑐(𝑝𝑝𝑚 𝑜𝑢 %) ∙

𝜌𝐶𝑐

𝜌𝑒
∙
1

𝑃𝑏
. (10−6 𝑜𝑢 10−2)                      (B. 32) 

 

𝜕𝐶𝑐

𝜕𝑃𝑏
= 𝐶𝑐(𝑝𝑝𝑚 𝑜𝑢 %) ∙ (�̇�𝑎𝑟 + �̇�𝑓) ∙

𝜌𝐶𝑐

𝜌𝑒
∙

1

𝑃𝑏
2 . (10−6 𝑜𝑢 10−2)        (B. 33) 

 

Incerteza das medidas da pressão na câmara de combustão 

 

 Para determinar a pressão na câmara de combustão, usou-se: 

 

𝑃𝐶 = 𝑉𝑃                                                         (B. 34) 

onde: 

𝑃𝐶  = pressão medida pelo sensor de pressão (bar); 

𝑉𝑃 = tensão gerada pelo sistema de medição de pressão (V). 
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Chegou- na incerteza total do sistema de medição de pressão através de: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑡𝑝 = √(
𝜕𝑃𝐶

𝜕𝑉𝑃
𝐼𝑉𝑃)

2

+ (𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2                                                    (B. 35) 

onde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑃   = incerteza total do sistema de medição de pressão (%); 

𝐼𝑉𝑃 = incerteza da tensão do sistema de medição de pressão (%); 

 

O termo 
𝜕𝑃𝐶

𝜕𝑉𝑃
𝐼𝑉𝑃 é dado pela Eq. (C.35). Sendo o termo 𝐼𝑉𝑡𝑝 relacionado com as 

incertezas do sensor de pressão, do condicionador de sinais e da placa de aquisição de dados 

(Eq. (C.36)) 

 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑃 = √(𝐼𝑉𝑃)2 + (𝜎𝑚é𝑑𝑖𝑎)2                                                       (B. 36) 
 
  

𝐼𝑉𝑡𝑝 = √(𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑃)2 + (𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑃)2 + (𝐼𝐴/𝐷)
2
                                  (B. 37)  

onde: 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑃  = incerteza do transdutor de pressão (%); 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑃  = incerteza do condicionador de sinais do transdutor de pressão (%). 

 

A Tabela C.3 mostra os valores dos termos para determinar a incerteza do transdutor  

 

Tabela C.3 - Parâmetro de cálculo das incertezas do transdutor de pressão 

Parâmetro Valor (%) 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑃 0,5 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑃 0,2 

𝐼𝐴/𝐷 0,005 

Fonte: Própria do Autor 
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APÊNDICE C – VALORES MÉDIOS DAS GRANDEZAS MEDIDAS NOS 

EXPERIMENTOS 

 

Tabela C.1 – Consumo de óleo diesel com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(kg/h) 

B8E20CA150 

(kg/h) 

B8E30CA150 

(kg/h) 

B8E40CA150 

(kg/h) 

B8E50CA150 

(kg/h) 

B8E60CA150 

(kg/h) 

37,5 9,9±0,2 6,9±0,2 5,9±0,1 5,1±0,3 4,1±0,4 4,0±0,2 

35,0 8,9±0,2 6,8±0,1 5,7±0,1 4,7±0,3 4,0±0,1 3,6±0,3 

32,5 8,1±0,1 6,7±0,1 5,6±0,1 4,8±0,2 3,9±0,3 3,4±0,1 

30,0 7,4±0,1 5,9±0,1 5,2±0,1 4,3±0,1 3,8±0,1 3,2±0,1 

25,0 6,3±0,1 - 4,4±0,1 3,9±0,1 3,4±0,1 3,2±0,2 

20,0 5,2±0,1 - 4±0,1 3,5±0,1 3,3±0,3 3,0±0,2 

15,0 4,4±0,1 - 3,5±0,1 3,2±0,1 2,9±0,3 2,6±0,1 

10,0 3,5±0,1 - - 2,9±0,1 2,5±0,2 2,5±0,1 

5,0 2,8±0,1 - - - 2,3±0,5 2,0±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela C.2 – Consumo de etanol com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8E20CA150 

(kg/h) 

B8E30CA150 

(kg/h) 

B8E40CA150 

(kg/h) 

B8E50CA150 

(kg/h) 

B8E60CA150 

(kg/h) 

37,5 4,4±0,2 5,5±0,2 6,7±0,3 8,3±0,2 9,4±0,1 

35,0 3,2±0,1 4,6±0,2 6,0±0,2 7,3±0,2 8,8±0,2 

32,5 2,6±0,1 4,0±0,1 5,5±0,3 6,7±0,1 8,0±0,2 

30,0 2,5±0,2 3,7±0,1 5,4±0,2 6,4±0,1 7,6±0,3 

25,0 - 3,5±0,2 4,4±0,1 5,6±0,2 6,5±0,3 

20,0 - 2,9±0,2 3,8±0,1 4,7±0,2 5,7±0,1 

15,0 - 2,5±0,2 3,1±0,1 4,0±0,2 4,7±0,1 

10,0 - - 2,6±0,1 3,3±0,3 3,9±0,1 

5,0 - - - 2,6±0,1 3,4±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela C.3 – Consumo específico de combustível com injeção direta de etanol a 150ºCA 

APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(kg/kW.h) 

B8E20CA150 

(kg/ kW.h) 

B8E30CA150 

(kg/ kW.h) 

B8E40CA150 

(kg/ kW.h) 

B8E50CA150 

(kg/ kW.h) 

B8E60CA150 

(kg/ kW.h) 

37,5 0,264±0,010 0,304±0,009 0,308±0,006 0,319±0,013 0,333±0,011 0,362±0,008 

35,0 0,257±0,008 0,292±0,007 0,301±0,005 0,311±0,015 0,329±0,006 0,357±0,012 

32,5 0,253±0,004 0,289±0,006 0,301±0,005 0,323±0,016 0,333±0,007 0,358±0,008 

30,0 0,252±0,006 0,287±0,006 0,300±0,004 0,328±0,006 0,348±0,005 0,370±0,013 

25,0 0,256±0,007 - 0,323±0,010 0,342±0,007 0,368±0,005 0,395±0,022 

20,0 0,268±0,007 - 0,353±0,010 0,376±0,012 0,410±0,009 0,441±0,017 

15,0 0,297±0,007 - 0,416±0,024 0,435±0,010 0,476±0,014 0,498±0,012 

10,0 0,366±0,011 - - 0,561±0,021 0,595±0,028 0,649±0,018 

5,0 0,579±0,037 - - - 1,003±0,084 1,089±0,028 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.4 – Eficiência de conversão de combustível com injeção direta de etanol a 

150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8E20CA150 

(%) 

B8E30CA150 

(%) 

B8E40CA150 

(%) 

B8E50CA150 

(%) 

B8E60CA150 

(%) 

37,5 32,2±0,7 33,7±1,0 34,8±0,6 35,2±1,5 35,7±1,2 33,7±0,9 

35,0 33,4±0,8 33,9±0,8 35,0±0,5 36,0±1,8 35,6±0,6 34,2±1,0 

32,5 33,9±0,4 33,6±0,7 34,6±0,4 34,2±1,6 34,9±0,7 33,8±0,6 

30,0 34,0±0,5 34,1±0,6 34,6±0,5 34,0±0,6 33,3±0,5 32,8±1,0 

25,0 33,6±0,7 - 32,6±0,7 32,2±0,6 31,6±0,4 30,2±1,6 

20,0 32,1±0,6 - 29,5±0,6 29,1±0,8 27,6±0,8 26,7±1,2 

15,0 28,8±0,5 - 25,1±1,3 24,8±0,6 23,6±0,9 23,5±0,5 

10,0 23,6±0,5 - - 19,1±0,7 18,9±0,8 17,7±0,5 

5,0 15,1±0,6 - - - 11,0±1,0 10,7±0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.5 – Atraso de ignição com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8E20CA150 

(ºCA) 

B8E30CA150 

(ºCA) 

B8E40CA150 

(ºCA) 

B8E50CA150 

(ºCA) 

B8E60CA150 

(ºCA) 

37,5 22,0±0,2 24,5±0,3 25,5±0,3 28,5±0,3 30,5±0,3 32,5±0,4 

35,0 22,0±0,2 23,5±0,3 25,0±0,3 27,5±0,3 28,5±0,3 31,5±0,3 

32,5 22,0±0,2 24,0±0,3 25,0±0,3 26,5±0,3 27,0±0,3 30,5±0,3 

30,0 22,5±0,2 24,0±0,3 25,0±0,3 27,0±0,3 27,0±0,3 30,0±0,3 

25,0 22,5±0,2 - 25,0±0,3 26,0±0,3 28,0±0,3 30,0±0,3 

20,0 23,0±0,2 - 25,0±0,3 26,0±0,3 26,5±0,3 28,5±0,3 

15,0 23,0±0,2 - 24,5±0,3 25,5±0,3 26,5±0,3 27,0±0,3 

10,0 23,5±0,3 - - 25,0±0,3 26,0±0,3 27,0±0,3 

5,0 23,5±0,3 - - - 25,0±0,3 25,5±0,3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.6 – CA50-10 com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8E20CA150 

(ºCA) 

B8E30CA150 

(ºCA) 

B8E40CA150 

(ºCA) 

B8E50CA150 

(ºCA) 

B8E60CA150 

(ºCA) 

37,5 12,5±0,1 7,5±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 6,5±0,1 8,0±0,1 

35,0 12,0±0,1 7,5±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 6,5±0,1 7,5±0,1 

32,5 11,0±0,1 7,5±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 7,5±0,1 

30,0 10,0±0,1 7,0±0,1 6,0±0,1 5,5±0,1 6,0±0,1 7,5±0,1 

25,0 8,5±0,1 - 6,0±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 7,5±0,1 

20,0 7,0±0,1 - 6,0±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 7,5±0,1 

15,0 6,0±0,1 - 5,5±0,1 5,5±0,1 5,5±0,1 6,5±0,1 

10,0 5,5±0,1 - - 5,5±0,1 5,5±0,1 5,5±0,1 

5,0 5,0±0,1 - - - 5,0±0,1 5,0±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.7 – CA90-50 com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8E20CA150 

(ºCA) 

B8E30CA150 

(ºCA) 

B8E40CA150 

(ºCA) 

B8E50CA150 

(ºCA) 

B8E60CA150 

(ºCA) 

37,5 40,5±0,4 34,5±0,4 27,0±0,3 22,5±0,2 21,0±0,2 22,0±0,2 

35,0 35,5±0,4 28,5±0,3 27,0±0,3 22,5±0,2 22,0±0,2 21,0±0,2 

32,5 31,0±0,3 27,0±0,3 25,5±0,3 21,0±0,2 23,5±0,3 19,5±0,2 

30,0 25,0±0,3 25,5±0,3 24,0±0,3 19,0±0,2 24,0±0,3 20,0±0,2 

25,0 22,0±0,2 - 20,5±0,2 18,0±0,2 17,5±0,2 17,5±0,2 

20,0 20,5±0,2 - 18,0±0,2 17,5±0,2 18,0±0,2 19,0±0,2 

15,0 19,0±0,2 - 17,5±0,2 16,5±0,2 17,0±0,2 17,5±0,2 

10,0 16,5±0,2 - - 16,0±0,2 16,0±0,2 16,5±0,2 

5,0 14,5±0,2 - - - 14,5±0,2 16,0±0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.8 – CA90-10 com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8E20CA150 

(ºCA) 

B8E30CA150 

(ºCA) 

B8E40CA150 

(ºCA) 

B8E50CA150 

(ºCA) 

B8E60CA150 

(ºCA) 

37,5 53,0±0,6 42,0±0,5 33,0±0,4 28,5±0,3 27,5±0,3 30,0±0,3 

35,0 47,5±0,5 36,0±0,4 33,0±0,4 28,5±0,3 28,5±0,3 28,5±0,3 

32,5 42,0±0,5 34,5±0,4 31,5±0,3 27,0±0,3 29,5±0,3 27,0±0,3 

30,0 35,0±0,4 32,5±0,4 30,0±0,3 24,5±0,3 30,0±0,3 27,5±0,3 

25,0 30,5±0,3 - 26,5±0,3 24,0±0,3 23,5±0,3 25,0±0,3 

20,0 27,5±0,3 - 24,0±0,3 23,5±0,3 24,0±0,3 28,0±0,3 

15,0 25,0±0,3 - 23,0±0,2 22,0±0,2 22,5±0,2 24,0±0,3 

10,0 22,0±0,2 - - 21,5±0,2 21,5±0,2 22,0±0,2 

5,0 19,5±0,2 - - - 19,5±0,2 21,0±0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.9 – COVIMEP com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8E20CA150 

(%) 

B8E30CA150 

(%) 

B8E40CA150 

(%) 

B8E50CA150 

(%) 

B8E60CA150 

(%) 

37,5 2,0±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,4±0,1 2,0±0,1 4,0±0,1 

35,0 1,9±0,1 1,8±0,1 1,8±0,1 1,5±0,1 2,3±0,1 4,0±0,1 

32,5 1,9±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 2,3±0,1 3,3±0,1 

30,0 1,9±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 1,8±0,1 3,0±0,1 3,6±0,1 

25,0 1,8±0,1 - 2,0±0,1 2,0±0,1 2,9±0,1 3,9±0,1 

20,0 2,0±0,1 - 2,5±0,1 3,0±0,1 3,4±0,1 5,1±0,1 

15,0 2,3±0,1 - 3,3±01 3,3±0,1 4,6±0,1 6,0±0,1 

10,0 3,8±0,1 - - 4,4±0,1 5,7±0,1 6,8±0,1 

5,0 4,2±0,1 - - - 7,8±0,1 8,3±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.10 – Taxa máxima de aumento da pressão com injeção direta de etanol a 

150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(kPa/ºCA) 

B8E20CA150 

(kPa/ºCA) 

B8E30CA150 

(kPa/ºCA) 

B8E40CA150 

(kPa/ºCA) 

B8E50CA150 

(kPa/ºCA) 

B8E60CA150 

(kPa/ºCA) 

37,5 325±4 453±5 495±5 413±4 270±3 177±2 

35,0 326±4 422±5 465±5 412±4 340±4 204±2 

32,5 323±3 403±4 442±5 402±4 366±4 186±2 

30,0 324±4 401±4 425±5 363±4 323±3 191±2 

25,0 325±4 - 371±4 337±4 269±3 161±2 

20,0 319±3 - 327±4 297±3 267±3 169±2 

15,0 294±3 - 277±3 265±3 227±2 182±2 

10,0 270±3 - - 219±2 204±2 170±2 

5,0 227±2 - - - 182±2 158±2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.11 – Temperatura dos gases de exaustão com injeção direta de etanol a 

150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºC) 

B8E20CA150 

(ºC) 

B8E30CA150 

(ºC) 

B8E40CA150 

(ºC) 

B8E50CA150 

(ºC) 

B8E60CA150 

(ºC) 

37,5 598±9 543±37 524±12 509±9 520±13 577±12 

35,0 567±5 525±8 502±1 494±3 498±11 528±14 

32,5 529±4 495±3 475±2 470±4 473±7 490±9 

30,0 491±4 459±9 446±5 444±2 447±4 463±8 

25,0 425±5 - 389±5 389±13 398±5 406±5 

20,0 365±5 - 341±5 341±15 346±4 352±3 

15,0 310±6 - 296±9 291±15 297±3 295±12 

10,0 258±6 - - 246±7 247±3 246±9 

5,0 212±5 - - - 206±3 204±3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.12 – Emissões de CO2 com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/Kw.h) 

B8E20CA150 

(g/Kw.h) 

B8E30CA150 

(g/Kw.h) 

B8E40CA150 

(g/Kw.h) 

B8E50CA150 

(g/Kw.h) 

B8E60CA150 

(g/Kw.h) 

37,5 991±65 923±35 879±12 878±17 864±14 871±13 

35,0 952±24 920±7 905±13 887±15 872±15 886±11 

32,5 955±9 952±10 896±36 892±41 875±32 912±14 

30,0 938±10 918±9 907±24 863±13 888±29 921±29 

25,0 956±43 - 927±13 942±12 896±34 933±41 

20,0 1015±55 - 998±8 1012±18 996±16 976±28 

15,0 1116±61 - 1144±16 1146±26 1131±29 1086±11 

10,0 1395±52 - - 1443±39 1427±23 1378±37 

5,0 2134±158 - - - 2345±31 2260±31 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.13 – Emissões de CO com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/Kw.h) 

B8E20CA150 

(g/Kw.h) 

B8E30CA150 

(g/Kw.h) 

B8E40CA150 

(g/Kw.h) 

B8E50CA150 

(g/Kw.h) 

B8E60CA150 

(g/Kw.h) 

37,5 14,1±2,2 22,4±0,8 21,3±0,3 22,1±0,4 22,3±0,4 21,3±0,3 

35,0 10,3±3,4 22,8±0,2 23,1±0,3 23,6±0,4 23,6±0,4 24,1±0,3 

32,5 8,4±3,7 24,5±0,3 24,6±1,0 26,0±1,2 25,6±0,9 28,2±0,4 

30,0 7,8±4,0 25,5±0,3 27,7±0,7 27,9±0,4 29,4±1,0 32,0±1,0 

25,0 8,6±5,2 - 35,6±0,5 37,2±0,5 38,3±1,5 41,9±1,8 

20,0 10,7±6,7 - 47,8±0,4 50,3±0,9 52,4±0,9 54,5±1,6 

15,0 14,5±9,1 - 67,8±0,9 68,9±1,6 72,2±1,9 73,3±0,6 

10,0 22,5±9,6 - - 99,2±2,7 102,9±1,6 105,9±2,9 

5,0 45,4±12,6 - - - 181,0±2,3 191,4±2,6 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.14 – Emissões de O2 com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/Kw.h) 

B8E20CA150 

(g/Kw.h) 

B8E30CA150 

(g/Kw.h) 

B8E40CA150 

(g/Kw.h) 

B8E50CA150 

(g/Kw.h) 

B8E60CA150 

(g/Kw.h) 

37,5 333±24 397±68 406±7 414±9 438±9 390±9 

35,0 403±21 475±62 477±9 488±10 514±10 505±9 

32,5 506±18 583±69 553±23 582±27 592±22 608±11 

30,0 608±29 665±63 676±18 681±13 707±23 727±24 

25,0 872±69 - 948±15 967±15 959±37 959±42 

20,0 1316±111 - 1350±13 1338±26 1370±24 1394±42 

15,0 1968±265 - 1987±30 1989±46 2033±54 2056±22 

10,0 3281±254 - - 3272±90 3313±53 3220±89 

5,0 6969±603 - - - 6854±96 6854±100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.15 – Emissões de THC com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/Kw.h) 

B8E20CA150 

(g/Kw.h) 

B8E30CA150 

(g/Kw.h) 

B8E40CA150 

(g/Kw.h) 

B8E50CA150 

(g/Kw.h) 

B8E60CA150 

(g/Kw.h) 

37,5 1,2±0,3 3,1±0,4 3,1±0,1 3,3±1 4,4±0,5 3,9±0,3 

35,0 1,3±0,2 3±0,2 3,3±0,2 3,6±1,2 5±0,6 5,2±0,1 

32,5 1,3±0,2 2,9±0,1 3,8±0,5 4,2±1,4 5,8±1 6,7±0,1 

30,0 1,3±0,2 3,4±0,2 4,3±0,9 5,4±1,5 7,3±1 8,4±0,1 

25,0 1,5±0,3 - 6,7±2,2 7,2±2,4 11,4±2,4 12,5±0,1 

20,0 1,9±0,3 - 10,5±4,2 12,3±3,7 17,2±2,2 16,5±0,9 

15,0 2,5±0,8 - 17,5±7,7 21,6±4,6 22,7±1,9 22,5±1,4 

10,0 3,9±0,5 - - 34,2±5,9 34,7±1,7 34,2±1,8 

5,0 7,8±1,5 - - - 68,6±2,7 67,9±5,8 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.16 – Emissões de NO com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/Kw.h) 

B8E20CA150 

(g/Kw.h) 

B8E30CA150 

(g/Kw.h) 

B8E40CA150 

(g/Kw.h) 

B8E50CA150 

(g/Kw.h) 

B8E60CA150 

(g/Kw.h) 

37,5 4,7±1,0 5,8±0,7 5,8±0,6 5,3±0,4 4,5±0,4 3,6±0,2 

35,0 5,1±0,7 5,9±0,3 5,6±0,3 5,3±0,5 4,5±0,5 3,9±0,3 

32,5 5,3±0,7 5,7±0,3 5,5±0,7 4,9±0,8 4,4±0,6 3,8±0,3 

30,0 5,6±0,9 5,8±0,4 5,2±0,8 4,6±0,4 4,1±0,5 3,5±0,4 

25,0 5,8±1,2 - 4,4±0,7 3,8±0,3 3,5±0,6 2,9±0,5 

20,0 6,1±0,8 - 4,0±0,7 3,1±0,5 3,1±0,4 2,3±0,4 

15,0 6,2±1,9 - 3,0±0,9 2,7±0,5 2,6±0,4 2,0±0,5 

10,0 6,6±0,8 - - 2,6±0,4 2,4±0,3 1,9±0,4 

5,0 8,2±1,5 - - - 3,2±0,3 2,4±0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.17 – Emissões de NOX com injeção direta de etanol a 150ºCA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/Kw.h) 

B8E20CA150 

(g/Kw.h) 

B8E30CA150 

(g/Kw.h) 

B8E40CA150 

(g/Kw.h) 

B8E50CA150 

(g/Kw.h) 

B8E60CA150 

(g/Kw.h) 

37,5 5,1±1,1 6,6±0,8 6,6±0,4 6,4±0,7 5,4±0,8 4,9±0,2 

35,0 5,4±0,6 6,8±0,3 6,6±0,4 6,8±0,7 5,6±0,7 4,9±0,6 

32,5 5,7±0,6 6,9±0,3 6,7±0,9 6,5±1,1 5,6±0,9 4,7±0,6 

30,0 6,0±0,8 6,9±0,3 6,5±0,8 6,0±0,6 5,4±0,8 4,5±0,6 

25,0 6,2±1,2 - 5,9±0,5 5,4±0,6 5,1±0,8 4,2±0,8 

20,0 6,7±0,6 - 6,0±0,8 5,3±1,1 5,2±0,5 4,1±0,9 

15,0 6,9±2,0 - 6,0±0,9 6,1±1,2 5,5±0,8 4,5±1,1 

10,0 7,6±0,9 - - 7,5±1,7 6,6±1,2 5,7±1,4 

5,0 9,9±2,1 - - - 11,0±2,4 10,2±1,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.18 – Opacidade dos gases de exaustão com injeção direta de etanol a 150ºCA 

APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8E20CA150 

(%) 

B8E30CA150 

(%) 

B8E40CA150 

(%) 

B8E50CA150 

(%) 

B8E60CA150 

(%) 

37,5 33,3±0,6 9,4±0,1 3,6±0,1 11,3±0,1 16,3±0,2 15,3±0,2 

35,0 19,6±2,5 11,2±0,1 0,9±0,1 2,7±0,1 12,9±0,1 3,6±0,1 

32,5 13,9±0,2 6,6±0,1 1,7±0,1 5,5±0,1 12,6±0,1 4,5±0,1 

30,0 9,1±0,9 6,4±0,1 0,6±0,1 2,7±0,1 2,4±0,1 10,0±0,1 

25,0 4,0±0,5 - 2,0±0,1 2,5±0,1 6,6±0,1 2,8±0,1 

20,0 2,7±1,6 - 0,9±0,1 2,0±0,1 2,2±0,1 1,8±0,1 

15,0 2,7±1,4 - 1,7±0,1 2,5±0,1 1,4±0,1 2,0±0,1 

10,0 1,5±0,4 - - 1,8±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 

5,0 1,8±1,5 - - - 1,3±0,1 1,2±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.19 – Vazão mássica de ar admitida durante os ensaios com injeção direta de 

etanol a 150°CA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(kg/h) 

B8E20CA150 

(kg/h) 

B8E30CA150 

(kg/h) 

B8E40CA150 

(kg/h) 

B8E50CA150 

(kg/h) 

B8E60CA150 

(kg/h) 

37,5 199±7 200±8 200±4 200±5 203±5 195±4 

35,0 197±4 197±3 196±4 199±5 200±5 197±4 

32,5 197±4 197±3 198±8 197±11 198±8 200±4 

30,0 196±5 198±3 195±7 196±4 200±8 201±8 

25,0 195±6 - 200±4 202±4 199±8 201±9 

20,0 200±4 - 204±3 201±5 202±5 203±7 

15,0 200±8 - 205±4 205±6 204±6 206±2 

10,0 202±4 - - 203±6 206±4 206±6 

5,0 204±6 - - - 206±4 204±4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.20 – Temperatura da sala de testes durante os ensaios com injeção direta de 

etanol a 150°CA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(°C) 

B8E20CA150 

(°C) 

B8E30CA150 

(°C) 

B8E40CA150 

(°C) 

B8E50CA150 

(°C) 

B8E60CA150 

(°C) 

37,5 29,6±2,5 31±6,5 26,6±18,6 29,7±5,0 28,1±8,6 30,3±4,7 

35,0 31,4±2 32,1±3 30,5±2,5 31,1±5,6 31,2±7,9 31,3±4,3 

32,5 32,6±1,7 31,7±1 31,3±2,4 32,0±5,2 32,4±6,5 32,1±3,0 

30,0 32,7±1,8 31,9±1 32,8±3,5 33,1±4,1 32,1±7,2 32,2±3,2 

25,0 32,8±1,9 - 32,2±3,0 32,1±3,7 30,2±9,5 31,0±4,6 

20,0 32,5±1,7 - 31,9±2,9 31,4±3,5 30,5±8,2 30,8±3,3 

15,0 32,0±1,7 - 31,6±3,7 30,5±3,4 30,5±7,2 30,1±3,5 

10,0 31,5±1,6 - - 30,1±3,1 28,2±9,0 29,7±3,2 

5,0 30,8±1,8 - - - 28,3±7,9 29,6±2,4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.21 – Umidade do ar da sala de testes durante os ensaios com injeção direta de 

etanol a 150°CA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8E20CA150 

(%) 

B8E30CA150 

(%) 

B8E40CA150 

(%) 

B8E50CA150 

(%) 

B8E60CA150 

(%) 

37,5 35±6 30±8 27±13 33±4 26±3 29±7 

35,0 32±5 28±6 33±3 29±1 26±9 28±6 

32,5 30±4 31±1 32±3 29±1 26±8 27±5 

30,0 31±5 29±4 28±6 29±3 26±9 27±4 

25,0 31±5 - 28±6 31±5 25±9 29±2 

20,0 32±5 - 29±6 31±5 27±9 30±3 

15,0 32±5 - 29±6 33±6 28±9 31±3 

10,0 33±5 - - 33±5 28±10 31±3 

5,0 34±6 - - 0±0 30±9 32±4 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.22 – Pressão atmosférica da sala de testes durante os ensaios com injeção 

direta de etanol a 150°CA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(mmHg) 

B8E20CA150 

(mmHg) 

B8E30CA150 

(mmHg) 

B8E40CA150 

(mmHg) 

B8E50CA150 

(mmHg) 

B8E60CA150 

(mmHg) 

37,5 693±1 691±1 691±1 692±1 692±1 691±1 

35,0 693±1 691±1 692±1 692±1 692±1 691±1 

32,5 693±1 692±1 692±1 692±1 692±1 691±1 

30,0 693±1 691±1 691±1 692±1 692±1 691±1 

25,0 693±1 - 691±2 692±1 692±2 691±1 

20,0 693±1 - 691±2 692±1 692±2 691±1 

15,0 693±1 - 691±3 692±1 692±3 691±1 

10,0 693±1 - - 692±1 692±3 691±1 

5,0 693±1 - - - 692±4 692±1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.23 – Temperatura do ar admitido após o filtro durante os ensaios com injeção 

direta de etanol a 150°CA APMS 
Carga  

(kW) 

B8 

(°C) 

B8E20CA150 

(°C) 

B8E30CA150 

(°C) 

B8E40CA150 

(°C) 

B8E50CA150 

(°C) 

B8E60CA150 

(°C) 

37,5 29,3±1,5 29,9±0,8 29,5±0,8 28,8±0,7 30,5±0,7 32,5±0,6 

35,0 30,9±1,2 31,0±1,0 29,7±0,5 30,4±0,6 32,2±0,6 31,5±0,7 

32,5 32,1±0,7 31±0,4 30,4±0,4 31,3±0,4 32,6±0,6 30,9±0,7 

30,0 32,1±0,6 31,1±0,6 31,4±0,4 32,1±0,4 32,7±0,5 31,0±0,5 

25,0 32,2±0,5 - 31,3±0,5 30,9±0,4 32,6±0,6 30,1±0,5 

20,0 32,1±0,5 - 31,1±0,4 30,8±0,5 31,9±0,7 30,3±0,6 

15,0 31,8±0,7 - 30,8±0,4 30,0±0,4 31,4±0,6 29,8±0,4 

10,0 31,4±0,7 - - 29,5±0,6 30,5±0,7 29,3±0,7 

5,0 30,8±0,6 - - - 29,9±0,7 29,2±0,5 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.24 – Consumo de combustível e ar com injeção direta de etanol entre 0°CA e 

150°CA 
Momento de injeção  

de etanol (°CA) 

Consumo de  

óleo diesel (kg/h) 

Consumo  

de etanol (kg/h) 

Consumo  

específico (kg/kw.h) 

Consumo de ar  

(kg/h) 

0 6,7±0,1 4,1±0,1 0,370±0,004 191±3 

5 6,5±0,1 4,5±0,1 0,377±0,009 194±3 

10 6,6±0,1 4,5±0,1 0,377±0,006 194±3 

15 6,3±0,1 4,7±0,1 0,374±0,006 194±3 

20 5,7±0,2 4,8±0,1 0,359±0,015 197±3 

30 4,7±0,3 5,3±0,1 0,341±0,013 193±10 

35 4,4±0,1 5,3±0,1 0,332±0,004 196±4 

40 4,4±0,1 5,4±0,1 0,333±0,004 197±9 

45 4,2±0,1 5,4±0,1 0,327±0,005 194±8 

50 4,2±0,1 5,5±0,1 0,329±0,005 196±10 

60 4,1±0,1 5,4±0,1 0,323±0,004 197±6 

80 4,0±0,1 5,5±0,1 0,323±0,009 195±4 

120 4,3±0,1 5,4±0,2 0,330±0,007 196±9 

150 4,6±0,1 5,6±0,1 0,347±0,004 200±5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.25 – Parâmetros da combustão com injeção direta de etanol entre 0°CA e 

150°CA 
Momento de 

injeção  

de etanol (°CA) 

Atraso de  

ignição (°CA) 

CA50-10  

(°CA) 

CA90-50  

(°CA) 

CA90-10  

(°CA) 

COVIMEP  

(%) 

Taxa máxima de 

aumento de pressão 

(kPa/°CA) 

0 22,0±0,2 10,0±0,1 31,0±0,3 41,0±0,4 2,3±0,1 326±4 

5 22,0±0,2 10,5±0,1 32,5±0,3 43,0±0,4 2,8±0,1 324±4 

10 22,5±0,2 10,0±0,1 29,5±0,3 39,5±0,4 2,3±0,1 323±4 

15 22,0±0,2 10,0±0,1 32,0±0,3 42,0±0,4 2,3±0,1 319±4 

20 22,5±0,2 9,0±0,1 30,0±0,3 39,0±0,4 2,3±0,1 314±3 

30 23,5±0,3 8,0±0,1 27,0±0,3 35,0±0,4 1,9±0,1 318±3 

35 24,0±0,3 8,0±0,1 26,0±0,3 34,0±0,3 1,8±0,1 291±3 

40 23,5±0,3 8,0±0,1 23,5±0,2 31,5±0,3 1,7±0,1 296±3 

45 24,0±0,3 7,5±0,1 19,5±0,2 27,0±0,3 1,8±0,1 305±3 

50 24,5±0,3 6,5±0,1 19,0±0,2 25,5±0,3 1,6±0,1 306±3 

60 24,5±0,3 7,0±0,1 17,5±0,2 24,5±0,2 1,8±0,1 310±3 

80 26,5±0,3 6,0±0,1 16,0±0,2 22,0±0,2 1,7±0,1 359±4 

120 25,5±0,3 6,0±0,1 19,0±0,2 25,0±0,3 2,1±0,1 365±4 

150 26,5±0,3 6,0±0,1 20,0±0,2 26,0±0,3 1,9±0,1 377±4 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.26 – Parâmetros da atmosfera durante os ensaios com injeção direta de etanol 

entre 0°CA e 150°CA 
Momento de injeção  

de etanol (°CA) 

Pressão barométrica  

(mmHG) 

Umidade relativa  

(%) 

Temperatura da  

sala de testes (°C) 

Temperatura do ar  

após o filtro (°C) 

0 692±1 18±1 22,7±0,9 32,1±0,2 

5 692±1 19±1 24,9±2,4 32,1±0,3 

10 692±1 17±5 20,7±5,5 31,9±0,2 

15 692±1 18±2 21,7±0,9 31,8±0,3 

20 692±1 19±2 25,0±3,6 31,7±0,3 

30 692±1 23±7 26,0±1,2 31,6±0,3 

35 692±1 17±3 19,9±0,9 31,6±0,4 

40 692±1 21±9 22,8±1,2 31,4±0,4 

45 692±1 18±14 22,9±7,6 31,4±0,7 

50 692±1 17±4 22,5±8,8 31,1±0,3 

60 692±1 21±1 23,0±6,0 30,8±0,4 

80 692±1 19±6 22,1±6,5 30,6±0,5 

120 692±1 16±6 20,2±10,2 30,7±0,8 

150 692±1 19±2 24,3±2,4 30,1±0,5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.27 – Emissões com injeção direta de etanol entre 0°CA e 150°CA 
Momento de injeção 

de etanol (°CA) 

THC  

(g/kW.h) 

NO  

(g/kW.h) 

NOx  

(g/kW.h) 

Opacidade  

(%) 

0 11,0±0,2 4,9±0,1 5,5±0,2 15,4±1,0 

5 11,1±0,3 5,0±0,1 5,6±0,3 16,2±0,1 

10 9,5±0,3 5,0±0,1 5,6±0,3 14,5±1,2 

15 6,4±0,2 4,9±0,2 5,5±0,4 13,4±0,5 

20 4,1±0,2 4,9±0,2 5,5±0,4 4,9±0,1 

30 2,1±0,6 4,8±0,2 5,5±1,0 3,5±0,1 

35 2,1±0,1 4,9±0,2 5,6±0,4 3,3±1,1 

40 2,1±0,2 5,1±0,4 5,7±0,8 3,4±1,2 

45 2,0±0,3 5,1±0,8 5,8±1,9 3,6±0,8 

50 2,1±0,1 5,4±0,1 6,1±0,3 2,4±0,1 

60 2,1±0,2 5,4±0,5 6,2±1,0 3,2±0,9 

80 2,4±0,3 5,1±0,7 5,9±1,4 2,6±0,6 

120 5,6±0,5 4,7±0,6 5,6±1,3 3,6±0,1 

150 6,0±0,5 4,8±0,3 5,6±0,9 2,9±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.28 – Consumo de óleo diesel com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso 

do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(kg/h) 

B8+EGR 

(kg/h) 

B8E60  

(kg/h) 

B8E60+EGR 

(kg/h) 

37,5 9,9±0,2 9,9±0,4 4,8±0,1 4,3±0,1 

35,0 8,9±0,2 9,2±0,1 4,0±0,1 4,5±0,1 

32,5 8,1±0,1 8,2±0,1 3,5±0,1 3,8±0,2 

30,0 7,4±0,1 7,6±0,2 3,0±0,1 3,3±0,1 

25,0 6,3±0,1 6,3±0,1 3,2±0,1 2,8±0,1 

20,0 5,2±0,1 5,2±0,2 2,0±0,1 2,2±0,1 

15,0 4,4±0,1 4,3±0,2 1,8±0,1 2,1±0,1 

10,0 3,5±0,1 3,4±0,1 2,1±0,1 2,0±0,1 

5,0 2,8±0,1 2,8±0,1 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.29 – Consumo de etanol com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8E60  

(kg/h) 

B8E60+EGR 

(kg/h) 

37,5 9,2±0,2 9,6±0,1 

35,0 8,7±0,1 8,9±0,1 

32,5 7,7±0,1 8,0±0,1 

30,0 7,9±0,1 7,6±0,1 

25,0 6,3±0,2 6,4±0,1 

20,0 5,7±0,1 5,6±0,1 

15,0 4,5±0,2 4,3±0,1 

10,0 4,1±0,1 3,7±0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.30 – Consumo específico de combustível com injeção direta de etanol a 40ºCA 

APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(kg/kW.h) 

B8+EGR 

(kg/kW.h) 

B8E60  

(kg/kW.h) 

B8E60+EGR 

(kg/kW.h) 

37,5 0,264±0,010 0,269±0,016 0,378±0,010 0,377±0,007 

35,0 0,257±0,008 0,268±0,006 0,368±0,006 0,390±0,008 

32,5 0,253±0,004 0,256±0,006 0,347±0,012 0,370±0,020 

30,0 0,252±0,006 0,257±0,010 0,370±0,008 0,371±0,005 

25,0 0,256±0,007 0,258±0,004 0,369±0,020 0,376±0,011 

20,0 0,268±0,007 0,268±0,012 0,418±0,020 0,401±0,019 

15,0 0,297±0,007 0,295±0,021 0,432±0,020 0,437±0,021 

10,0 0,366±0,011 0,355±0,019 0,629±0,022 0,597±0,040 

5,0 0,579±0,037 0,569±0,031 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.31 – Eficiência de conversão de combustível com injeção direta de etanol a 

40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8+EGR 

(%) 

B8E60  

(%) 

B8E60+EGR 

(%) 

37,5 32,2±0,7 32,0±1,3 31,2±0,7 31,9±0,7 

35,0 33,4±0,8 32,0±0,6 32,6±0,6 30,4±0,6 

32,5 33,9±0,4 33,6±0,6 34,0±1,0 32,3±2,0 

30,0 34,0±0,5 33,5±0,9 33±0,8 32,5±0,4 

25,0 33,6±0,7 33,2±0,4 29,6±0,3 32,0±0,9 

20,0 32,1±0,6 32,1±1,1 31,3±0,5 30,5±1,5 

15,0 28,8±0,5 29,2±1,5 28,4±2,3 27,3±1,3 

10,0 23,6±0,5 24,2±1,0 18,9±0,7 19,7±1,1 

5,0 15,1±0,6 14,7±0,8 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.32 – Atraso de ignição com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8+EGR 

(%) 

B8E60  

(%) 

B8E60+EGR 

(%) 

37,5 22,0±0,2 22,0±0,2 24,5±0,3 25,5±0,3 

35,0 22,0±0,2 22,0±0,2 24,0±0,3 24,5±0,3 

32,5 22,0±0,2 22,0±0,2 24,5±0,3 23,5±0,3 

30,0 22,5±0,2 22,0±0,2 24,0±0,3 24,5±0,3 

25,0 22,5±0,2 22,0±0,2 24,0±0,3 24,5±0,3 

20,0 23,0±0,2 22,5±0,2 24,5±0,3 24,5±0,3 

15,0 23,0±0,2 23,0±0,2 24,0±0,3 24,0±0,3 

10,0 23,5±0,3 23,5±0,3 24,0±0,3 24,0±0,3 

5,0 23,5±0,3 23,0±0,2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.33 – CA50-10 com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8+EGR 

(ºCA) 

B8E60  

(ºCA) 

B8E60+EGR 

(ºCA) 

37,5 12,5±0,1 13,0±0,1 9,0±0,1 9,0±0,1 

35,0 12,0±0,1 12,5±0,1 8,5±0,1 9,0±0,1 

32,5 11,0±0,1 11,0±0,1 8,5±0,1 9,0±0,1 

30,0 10,0±0,1 10,5±0,1 8,5±0,1 9,0±0,1 

25,0 8,5±0,1 8,5±0,1 8,5±0,1 9,0±0,1 

20,0 7,0±0,1 7,5±0,1 8,5±0,1 8,5±0,1 

15,0 6,0±0,1 6,0±0,1 8,0±0,1 8,0±0,1 

10,0 5,5±0,1 5,0±0,1 7,0±0,1 7,5±0,1 

5,0 5,0±0,1 5,0±0,1 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.34 – CA90-50 com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8+EGR 

(ºCA) 

B8E60  

(ºCA) 

B8E60+EGR 

(ºCA) 

37,5 40,5±0,4 46,0±0,5 48,5±0,5 51,5±0,6 

35,0 35,5±0,4 42,5±0,5 36,5±0,4 43,5±0,5 

32,5 31,0±0,3 34,5±0,4 30,5±0,3 33,0±0,4 

30,0 25,0±0,3 32,0±0,3 28,0±0,3 28,0±0,3 

25,0 22,0±0,2 24,0±0,3 20,5±0,2 23,5±0,3 

20,0 20,5±0,2 22,0±0,2 17,5±0,2 18,5±0,2 

15,0 19,0±0,2 20,0±0,2 19,5±0,2 20,0±0,2 

10,0 16,5±0,2 17,0±0,2 15,0±0,2 17,5±0,2 

5,0 14,5±0,2 15,0±0,2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.35 – CA90-10 com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(ºCA) 

B8+EGR 

(ºCA) 

B8E60  

(ºCA) 

B8E60+EGR 

(ºCA) 

37,5 53,0±0,6 59,0±0,6 57,5±0,6 60,5±0,7 

35,0 47,5±0,5 55,0±0,6 45,0±0,5 52,5±0,6 

32,5 42,0±0,5 45,5±0,5 39,0±0,4 43,0±0,5 

30,0 35,0±0,4 42,5±0,5 36,5±0,4 37,0±0,4 

25,0 30,5±0,3 32,5±0,4 29,0±0,3 32,5±0,4 

20,0 27,5±0,3 29,5±0,3 26,0±0,3 27,0±0,3 

15,0 25,0±0,3 26,0±0,3 27,5±0,3 28,0±0,3 

10,0 22,0±0,2 22,0±0,2 22,0±0,2 25,0±0,3 

5,0 19,5±0,2 20,0±0,2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.36 – COVIMEP com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(%) 

B8+EGR 

(%) 

B8E60  

(%) 

B8E60+EGR 

(%) 

37,5 2,0±0,1 1,8±0,1 2,4±0,1 2,3±0,1 

35,0 1,9±0,1 2,1±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1 

32,5 1,9±0,1 2,0±0,1 3,6±0,1 3,3±0,1 

30,0 1,9±0,1 2,5±0,1 3,5±0,1 3,3±0,1 

25,0 1,8±0,1 1,9±0,1 3,5±0,1 2,9±0,1 

20,0 2,0±0,1 2,1±0,1 4,3±0,1 3,7±0,1 

15,0 2,3±0,1 2,3±0,1 5,3±0,1 6,7±0,1 

10,0 3,8±0,1 3,5±0,1 6,6±0,1 8,3±0,1 

5,0 4,2±0,1 5,5±0,1 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.37 – Taxa máxima de aumento de pressão com injeção direta de etanol a 

40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(kPa/ºCA) 

B8+EGR 

(kPa/ºCA) 

B8E60  

(kPa/ºCA) 

B8E60+EGR 

(kPa/ºCA) 

37,5 325±4 339±4 320±3 299±3 

35,0 326±4 324±3 293±3 268±3 

32,5 323±3 318±3 283±3 255±3 

30,0 324±4 317±3 252±3 218±2 

25,0 325±4 322±3 224±2 211±2 

20,0 319±3 324±3 190±2 183±2 

15,0 294±3 302±3 190±2 178±2 

10,0 270±3 269±3 162±2 160±2 

5,0 227±2 224±2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.38 – Temperatura de exaustão com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e 

uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(kPa/ºCA) 

B8+EGR 

(kPa/ºCA) 

B8E60  

(kPa/ºCA) 

B8E60+EGR 

(kPa/ºCA) 

37,5 598±9 622±17 627±12 641±20 

35,0 567±5 606±16 592±7 633±4 

32,5 529±4 570±6 541±6 585±17 

30,0 491±4 526±9 497±13 541±10 

25,0 425±5 449±12 420±5 450±7 

20,0 365±5 385±18 359±11 376±24 

15,0 310±6 326±14 309±7 322±16 

10,0 258±6 271±16 261±5 273±5 

5,0 212±5 223±14 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.39 – Emissões de CO2 com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 991±65 958±103 970±28 923±104 

35,0 952±24 953±12 952±22 985±21 

32,5 955±9 995±14 918±25 960±39 

30,0 938±10 996±34 898±26 974±44 

25,0 956±43 995±1 911±19 947±19 

20,0 1015±55 1080±93 953±41 967±50 

15,0 1116±61 1205±48 1087±54 1101±64 

10,0 1395±52 1467±137 1364±78 1397±80 

5,0 2134±158 2534±3 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 



259 

 

Tabela C.40 – Emissões de CO com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 14,1±2,2 32,2±5,9 31,4±1,2 50,2±5,8 

35,0 10,3±3,4 25,7±3,4 18,4±0,8 38,5±2,0 

32,5 8,4±3,7 21,4±2,7 12,5±0,2 22,0±3,7 

30,0 7,8±4,0 18,4±3,0 12,4±0,2 19,1±3,5 

25,0 8,6±5,2 16,3±0,6 16,4±0,3 21,7±4,3 

20,0 10,7±6,7 22,5±4,1 23,7±1,1 29,9±4,3 

15,0 14,5±9,1 30,5±4,4 33,6±0,7 43,4±6,9 

10,0 22,5±9,6 47,0±8,8 53,6±1,2 68,8±10,7 

5,0 45,4±12,6 96,6±10,2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela C.41 – Emissões de O2 com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 333±24 275±91 315±18 167±29 

35,0 403±21 263±33 400±23 226±12 

32,5 506±18 324±19 509±26 337±20 

30,0 608±29 430±30 621±16 456±27 

25,0 872±69 698±33 928±26 721±22 

20,0 1316±111 970±57 1334±72 1114±48 

15,0 1968±265 1533±146 1927±40 1674±121 

10,0 3281±254 2593±85 3217±86 2804±72 

5,0 6969±603 5769±347 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.42 – Emissões de THC com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 1,2±0,3 1,0±0,4 2,7±0,3 5,0±2,5 

35,0 1,3±0,2 0,8±0,2 2,0±0,1 2,3±0,6 

32,5 1,3±0,2 0,7±0,2 2,1±0,1 1,5±0,5 

30,0 1,3±0,2 0,7±0,1 2,6±0,1 1,7±0,6 

25,0 1,5±0,3 0,9±0,1 3,8±0,1 2,5±0,9 

20,0 1,9±0,3 0,9±0,2 7,4±0,9 4,7±1,7 

15,0 2,5±0,8 1,3±0,4 16,1±1,4 8,4±1,8 

10,0 3,9±0,5 1,9±0,4 34,3±1,8 17,9±1,6 

5,0 7,8±1,5 4,0±0,9 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.43 – Emissões de NO com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 4,7±1,0 2,2±0,8 3,6±0,4 1,3±0,5 

35,0 5,1±0,7 2,2±0,6 3,6±0,4 1,6±0,1 

32,5 5,3±0,7 2,2±0,3 3,5±0,3 1,6±0,4 

30,0 5,6±0,9 2,4±0,2 3,3±0,3 1,5±0,4 

25,0 5,8±1,2 3,0±0,4 3,2±0,3 1,7±0,4 

20,0 6,1±0,8 3,1±0,2 2,8±0,5 1,4±0,5 

15,0 6,2±1,9 3,4±0,8 2,7±0,5 1,4±0,5 

10,0 6,6±0,8 3,8±0,5 2,6±0,4 1,6±0,5 

5,0 8,2±1,5 5,4±1,0 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela C.44 – Emissões de NOX com injeção direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do 

EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 5,1±1,1 2,3±0,8 4,0±0,4 1,5±0,6 

35,0 5,4±0,6 2,3±0,6 4,0±0,4 1,8±0,2 

32,5 5,7±0,6 2,3±0,3 4,0±0,3 1,8±0,5 

30,0 6,0±0,8 2,6±0,2 3,9±0,4 1,8±0,5 

25,0 6,2±1,2 3,1±0,4 3,8±0,4 2,0±0,5 

20,0 6,7±0,6 3,4±0,2 3,7±0,6 1,9±0,6 

15,0 6,9±2,0 3,9±0,9 4,0±0,6 2,1±0,7 

10,0 7,6±0,9 4,5±0,6 4,7±0,5 2,8±0,8 

5,0 9,9±2,1 6,5±1,2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.55 – Opacidade dos gases de exaustão com injeção direta de etanol a 40ºCA 

APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 33,3±0,3 65,8±7,7 12,3±1,0 35,1±5,4 

35,0 19,6±1,3 55,3±5,6 6,8±2,5 18,9±0,9 

32,5 13,9±0,1 26,8±2,6 3,8±0,1 8,9±1,0 

30,0 9,1±0,5 16,8±2,4 2,8±1,0 7,5±2,9 

25,0 4,0±0,3 6,2±0,2 1,9±0,4 2,3±0,7 

20,0 2,7±0,8 2,5±1,2 1,2±0,1 3,2±1,8 

15,0 2,7±0,7 2,2±0,6 1,4±0,6 2,4±0,5 

10,0 1,5±0,2 1,3±0,2 2,2±1,2 1,8±0,7 

5,0 1,8±0,8 0,9±0,2 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.56 – Vazão mássica de ar admitida durante os ensaios com injeção direta de 

etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 199±7 183±12 194±7 162±15 

35,0 197±4 169±3 190±2 164±4 

32,5 197±4 169±6 190±3 164±4 

30,0 196±5 172±3 190±3 170±10 

25,0 195±6 175±8 197±3 170±3 

20,0 200±4 173±4 199±8 174±4 

15,0 200±8 176±12 202±4 179±10 

10,0 202±4 179±3 206±3 181±6 

5,0 204±6 184±7 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.57 – Temperatura do admitido, após o filtro, nos ensaios com injeção direta de 

etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 29,3±1,5 38,8±6,6 31,5±1,4 47±6 

35,0 30,9±1,2 44,6±7,4 33,6±1,1 51,5±2,1 

32,5 32,1±0,7 48,6±2,3 34,3±1,7 52,2±1,6 

30,0 32,1±0,6 48,7±3,3 34,8±0,9 51,8±1,9 

25,0 32,2±0,5 46,2±1,1 33,8±1,5 50±1,4 

20,0 32,1±0,5 45,4±3,5 32,3±1,3 44,8±2,5 

15,0 31,8±0,7 43,3±3,2 31,6±1 43±2,7 

10,0 31,4±0,7 41,2±3,6 31,1±1,4 41,6±2,5 

5,0 30,8±0,6 39,2±3,3 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.58 – Temperatura da sala de testes durante os ensaios com injeção direta de 

etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 29,6±2,5 30,8±3,6 32,1±3 32,5±3,8 

35,0 31,4±2 33,3±3,5 33,9±2,4 34,9±2,2 

32,5 32,6±1,7 34,3±3,2 34,3±2,6 36,5±2,2 

30,0 32,7±1,8 34,5±3,3 34,1±3,2 36,7±2,6 

25,0 32,8±1,9 34,2±3,8 33,1±2,2 36,6±0,5 

20,0 32,5±1,7 33,8±3 32±2,8 34,1±3,2 

15,0 32±1,7 33,2±3 31,4±2 33,2±2,6 

10,0 31,5±1,6 32,2±3,1 30,8±1,6 33±1,8 

5,0 30,8±1,8 31,3±3 0±0 0±0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.59 – Umidade da sala de testes durante os ensaios com injeção direta de etanol 

a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 35±6 32±6 28±3 29±4 

35,0 32±5 29±5 26±2 28±3 

32,5 30±4 28±4 26±2 26±3 

30,0 31±5 29±4 26±2 25±3 

25,0 31±5 30±5 28±2 25±2 

20,0 32±5 30±4 28±1 27±3 

15,0 32±5 30±4 29±2 29±3 

10,0 33±5 31±4 30±2 29±2 

5,0 34±6 33±4 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.60 – Pressão atmosférica da sala de testes durante os ensaios com injeção 

direta de etanol a 40ºCA APMS e uso do EGR 
Carga  

(kW) 

B8 

(g/kW.h) 

B8+EGR 

(g/kW.h) 

B8E60  

(g/kW.h) 

B8E60+EGR 

(g/kW.h) 

37,5 693±1 693±1 693±1 693±1 

35,0 693±1 693±1 693±1 693±1 

32,5 693±1 693±1 693±1 693±1 

30,0 693±1 693±1 693±1 693±1 

25,0 693±1 693±1 693±1 693±1 

20,0 693±1 693±1 693±1 693±1 

15,0 693±1 693±1 693±1 693±1 

10,0 693±1 693±1 693±1 693±1 

5,0 693±1 693±1 - - 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.61 – Consumo de combustível e ar e eficiência de conversão de combustível em 

função da duração da injeção de etanol a 40°CA APMS 
Duração da  

injeção de etanol 

 (°CA) 

Consumo 

 de óleo diesel  

(kg/h) 

Consumo de 

etanol  

(kg/h) 

Consumo  

específico  

(kg/kw.h) 

Vazão mássica 

de ar  

(kg/h) 

Eficiência de  

conversão de  

combustível (%) 

43,2 2,3±0,1 12,3±0,1 0,502±0,005 168±3 26,3±0,3 

45,4 2,3±0,1 12,7±0,1 0,514±0,005 173±3 25,7±0,3 

47,5 2,2±0,1 13,1±0,1 0,525±0,005 168±3 25,3±0,3 

49,7 2,1±0,1 13,5±0,1 0,531±0,005 171±3 25,3±0,3 

51,8 2,0±0,1 14,0±0,1 0,552±0,006 163±3 24,3±0,2 

56,2 1,9±0,1 14,9±0,1 0,575±0,006 167±3 23,6±0,2 

59,4 1,8±0,1 15,8±0,1 0,604±0,006 169±3 22,6±0,2 

62,6 1,8±0,1 16,3±0,1 0,622±0,006 177±4 22,0±0,2 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela C.62 – Características da combustão em função da duração da injeção de etanol 

a 40°CA APMS 
Duração da  

injeção de etanol 

 (°CA) 

Atraso de  

ignição  

(°CA) 

COVIMEP 

 (%) 

Taxa máxima de  

aumento de  

pressão (°CA) 

43,2 24,0±0,3 3,0±0,1 180±2 

45,4 24,5±0,3 3,1±0,1 172±2 

47,5 24,0±0,3 2,8±0,1 166±2 

49,7 24,0±0,3 2,8±0,1 164±2 

51,8 24,5±0,3 3,0±0,1 158±2 

56,2 24,0±0,3 3,1±0,1 153±2 

59,4 24,5±0,3 3,0±0,1 159±2 

62,6 24,5±0,3 3,1±0,1 153±2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.63 – Parâmetros da atmosfera os ensaios com variação da duração da injeção 

de etanol a 40°CA APMS 

Duração da injeção de etanol (°CA) 
Pressão barométrica  

(mmHG) 

Umidade relativa  

(%) 

Temperatura da  

sala de testes (°C) 

Temperatura do ar  

após o filtro (°C) 

43,2 696±1 34±2 31,7±0,3 42,0±1,5 

45,4 696±1 33±2 32,9±0,3 45,6±0,8 

47,5 696±1 33±2 33,2±0,2 46,8±0,4 

49,7 696±1 32±2 33,6±0,5 47,6±0,7 

51,8 696±1 32±2 33,8±0,3 48,5±0,4 

56,2 696±1 32±2 34,2±0,3 49,1±0,4 

59,4 696±1 31±2 35,1±0,4 50,0±1,0 

62,6 696±1 31±2 35,1±0,2 50,7±0,4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela C.64 – Emissões em função da duração da injeção de etanol a 40°CA APMS 

Duração da injeção 

de etanol (°CA) 

Temperatura  

de exaustão  

(°C) 

CO2 

(g/kW.h) 

CO 

(g/kW.h) 

O2  

(g/kW.h) 

THC 

(g/kW.h) 

NO 

(g/kW.h) 

NOX 

(g/kW.h) 

43,2 546±8 893±10 56±4 431±23 9,4±0,3 0,8±0,2 1,1±0,3 

45,4 564±3 997±8 68±1 380±16 9,7±0,3 0,6±0,1 0,9±0,1 

47,5 571±2 975±8 67±1 364±14 9,5±0,3 0,6±0,1 0,9±0,1 

49,7 576±3 998±7 68±1 362±14 9,7±0,3 0,6±0,1 0,8±0,1 

51,8 581±3 970±7 65±1 339±14 9,3±0,3 0,6±0,1 0,8±0,1 

56,2 587±3 986±6 67±1 321±13 10,2±0,3 0,6±0,1 0,8±0,1 

59,4 590±5 1016±7 68±1 323±14 11,6±0,4 0,6±0,1 0,8±0,1 

62,6 594±5 1083±7 71±1 330±16 13,5±0,5 0,7±0,1 0,7±0,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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APÊNDICE D – ANÁLISE NUMÉRICA DA COMBUSTÃO DE UM MOTOR DIESEL 

OPERANDO COM EGR 

 

Neste trabalho, o código comercial ANSYS Forte 18.1 foi utilizado para simulação 

numérica do processo de combustão do motor em estudo, com foco no entendimento da 

formação de NOX e nos efeitos da recirculação dos gases de exaustão. Trata-se de uma parcela 

da pesquisa realizada na Birmingham City University, no Reino Unido, através do Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE). 

A simulação numérica do fenômeno da combustão é um problema complexo e está em 

constante evolução. Essencialmente, três sistemas separados, mas acoplados, envolvem o 

processo de simulação da combustão: o fluido, descrito pelas equações de conservação da 

mecânica contínua; a interação entre as várias espécies químicas que constituem o fluido, que 

reagem cineticamente e em equilíbrio; e a interação entre as gotas do combustível injetado e o 

fluido reativo. As equações que governam o sistema acoplado são (YANG, 2012): 

 

a) As equações da dinâmica dos fluidos compressíveis: equações de conservação da massa, 

momentum e energia e as equações de estado; 

b) Reações químicas cinéticas e de equilíbrio: as equações de reação acoplam às equações 

do fluido através de termos que descrevem o aumento ou redução das densidades das 

várias espécies químicas enquanto elas reagem. Fontes de calor são adicionadas à 

equação da energia do fluido para reações cinéticas; 

c) Interações das gotas do jato: termos fonte relacionados à densidade são adicionados às 

equações do fluido para a espécies que são injetadas. Termos de fonte de calor são 

adicionados à equação da energia do fluido para as interações das gotas. Uma fonte de 

momentum relacionada à injeção das gotas é adicionada; 

d) Um outro sistema é acoplado aos sistemas anteriores para capturar os efeitos da 

turbulência do escoamento. 

 

O ANSYS Forte é um programa computacional para modelamento tridimensional de 

motores de combustão interna, que incorpora uma tecnologia para permitir o uso de modelos 

de combustíveis com multicomponentes em um estudo abrangente de jatos de líquidos, sem 

grandes exigências de tempo computacional.  

Ao se injetar um combustível do escoamento, funções são incluídas para se considerar 

a interação da fase gasosa e das gotas líquidas. As principais considerações envolvendo a 
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derivação das equações governantes são o uso da lei de gás ideal para a equação de estado da 

fase gasosa, o uso da lei de Fick para a difusão de massa e o uso da lei de Fourier para a difusão 

térmica. 

O problema é modelado como um escoamento em fase gasosa, incluindo reações 

químicas e gotículas de combustível líquido. A dinâmica dos fluidos é descrita pelas equações 

conservativas. A fluidodinâmica básica é governada perlas equações de Navier-Stokes. O 

escoamento de fluidos reativos em motores Diesel é turbulento, o que significa que as forças 

inerciais do fluido são consideravelmente maiores que as forças viscosas, identificadas por um 

alto número de Reynolds, e que o escoamento é caracterizado por um estado caótico e aleatório, 

onde as propriedades se alteram continuamente ao longo do tempo (ÇENGEL; CIMBAL, 

2007). As equações conservativas não podem resolver escoamentos turbulentos diretamente, 

portanto a turbulência deve ser modelada matematicamente. 

A metodologia RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) tem sido utilizada para 

resolver problemas envolvendo escoamentos turbulentos na indústria. Essa metodologia 

considera uma variável de campo como a soma da sua média e da sua flutuação (WHITE, 1991). 

Nesta abordagem, um vetor velocidade do escoamento u é representado por um vetor de 

velocidade média �̃� e sua parte flutuante u”, ou seja, 𝒖 = �̃� + 𝒖". Desta forma, a parte média 

é definida como uma média convencional �̃� = 𝝆𝑢̅̅̅̅ /�̅�, e u” deve satisfazer 𝜌𝒖"̅̅ ̅̅ ̅ = 0, onde a 

barra superior representa um operador média. O manual teórico do ANSYS Forte (ANSYS, 

2016) detalha os modelos utilizados nas simulações, sendo apresentados a seguir um breve 

resumo dos modelos matemáticos. 

 

D.1 Modelo matemático 

 

O modelo matemático considera a conservação da massa das espécies individuais (Eq. 

D.1), assim como a conservação da massa total do volume de controle (Eq. D.2), obtida pelo 

somatório das saídas da Eq. D.1. Considera, também, a conservação do momentum (Eq. D.3) e 

conservação da energia (Eq. D.4) (ANSYS, 2016).  

 

𝜕�̅�𝑚

𝜕𝑡
+ 𝛻. (�̅�𝑚�̃�) = 𝛻. [�̅�𝐷𝛻(

�̅�𝑚

𝜌
)] + �̇̅�𝑚

𝑐 + �̇̅�𝑚
𝑆                                       (D.1) 

 

onde: ρm é a massa específica da espécie m, t é o tempo, ρ é a massa específica total, u é o vetor 

velocidade do escoamento, D é o coeficiente de difusão de massa da lei de difusão de Fick (Eq. 
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D.5), �̇̅�𝑚
𝑐  é o termo fonte devido às reações químicas e �̇̅�𝑚

𝑆  é a taxa de troca de massa devido à 

evaporação do combustível.  

 

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+ ∇. (�̅��̃�) = �̇�𝑠                                                             (D.2) 

 

𝜕(�̅��̃�)

𝜕𝑡
+ ∇. (�̅��̃��̃�) = −∇p̅ + ∇. �̅� −

2

3
�̅��̃�𝑰 + �̅�𝑠 + 𝜌𝒈̅̅ ̅̅                              (D.3) 

 

onde: p é a pressão do fluido, a energia cinética turbulenta é representada por k, �̅� é o tensor de 

tensões viscosas (Eq. D.6), 𝑭𝑠 é a taxa de ganho de momentum por unidade de volume devido 

ao jato, I é um tensor identidade, e g é a aceleração da gravidade. 

 

𝜕(�̅�𝐼)

𝜕𝑡
+ 𝛻. (�̅��̃�𝐼) = −𝑝𝛻. �̃� − 𝛻. �̃� + �̃̇�𝑐 + �̃̇�𝑠 + �̅�휀̃                              (D.4) 

 

onde: I é a energia interna específica, J é o vetor de fluxo de calor (Eq. D.7), obtido pela soma 

das contribuições devido à condução de calor e difusão, �̇�𝑐 e �̇�𝑠 são termos fonte da liberação 

de calor química e interações do jato, respectivamente, e ε é a taxa de dissipação da turbulência. 

 

𝐷 =
𝜇𝑇

�̅�𝑆𝑐𝑇
                                                                    (D. 6) 

 

�̅� = (µ + µ𝑇) [∇�̃� + (∇�̃�)𝑇 −
2

3
(∇. �̃�)𝑰]                                         (D. 7) 

 

�̃� = −𝜆∇�̃� − �̅�𝐷 ∑ℎ̃𝑚∇ (
�̅�𝑚

�̅�
)

𝑚

                                                (D. 8) 

 

onde: µ é a viscosidade dinâmica laminar, µT é a viscosidade dinâmica turbulenta, o sobrescrito 

T significa vetor transposto, ScT é o número de Schmidt turbulento, T é a temperatura do fluido, 

𝜆 é a condutividade térmica turbulenta, hm é a entalpia específica das espécies m. 

 A relação de estado para fase gasosa da mistura obedece a lei do gás ideal: 

 

�̅� = 𝑅𝑢�̃� ∑(
�̅�𝑚

𝑊𝑚
)

𝑚

                                                                     (D. 9) 
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onde: Ru é a constante universal dos gases e Wm é o peso molecular da espécie m. 

 

D.1.1 Modelagem da turbulência 

 

A viscosidade turbulenta, μT, é estimada através do modelo de turbulência κ-ε 

renormalizado (RNG κ-ε). No modelo κ-ε padrão, a viscosidade turbulenta é modelada através 

da Eq. D.10, e duas equações de transporte adicionais são resolvidas para energia cinética (Eq. 

D.11) e sua taxa de dissipação (Eq. D.12). O modelo κ-ε original foi modificado para torná-lo 

adequado para resolver problemas em motores de combustão interna, incluindo o termo fonte 

de interação com jato (�̇�𝑠) e o efeito da compressibilidade (𝑐∈3
−

2

3
𝑐𝜖1

) (ANSYS, 2016). 

 

𝜇𝑇 = �̅�𝐶µ
�̃�2

�̌�
                                                                 (D. 10)                                                                                                  

 

𝜕(𝜌�̃�)

𝜕𝑡
+  𝛻 ∙ (�̅��̃��̃�) = −

2

3
�̅��̃�∇. �̃� + 𝛔: ∇�̃� + 𝛻 ∙ [( 

𝜇 + 𝜇𝑇

𝑃𝑟𝜅
)  𝛻�̃�] −  �̅�휀̃ + �̇� �̃�         (D. 11) 

 

𝜕(�̅�휀̃)

𝜕𝑡
+  𝛻 ∙ (�̅��̃�휀̃) 

= −(
2

3
𝐶𝜀1

− 𝐶𝜀3
) �̅�휀̃∇. �̃� + ∇. [(

𝜇 + 𝜇𝑇

𝑃𝑟𝜀
) ∇휀̃] +

휀̃

�̃�
[𝐶𝜀1

𝝈 ∶ ∇�̃� − 𝐶𝜀2
�̅�휀̃ + 𝐶𝑠�̇� �̃�] (D. 12) 

 

onde: 𝐶𝜇 = 0,09, 𝐶𝜀1
= 1,44, 𝐶𝜀2

= 1,92, 𝐶𝜀3
= −1, 𝐶𝑠 = 1,5, 𝑃𝑟𝜅 = 1,0 e 𝑃𝑟𝜀 = 1,3 são 

constantes, os termos fonte envolvendo �̇� �̃� são calculados baseado na função de probabilidade 

da distribuição das gotas do combustível. Fisicamente, �̇� �̃� é o negativo da taxa em que a 

viscosidade turbulenta está trabalhando e dispersar as gostas do jato. 

O modelo RNG κ-ε inclui alguns refinamentos, como um termo adicional na equação 

de ε (Eq. D.13), R (Eq. D.14), que melhora significativamente a precisão dos cálculos de fluxos 

distorcidos, levando em consideração a anisotropia da turbulência. É o modelo recomendo para 

simulação de motores de combustão interna (YANG, 2012). 

 

𝜕(�̅�휀̃)

𝜕𝑡
+  𝛻 ∙ (�̅��̃�휀̃) = −(

2

3
𝐶𝜀1

− 𝐶𝜀3
) �̅�휀̃∇. �̃� + ∇. [(

𝜇 + 𝜇𝑇

𝑃𝑟𝜀
) ∇휀̃] 

+
�̃�

�̃�
[𝐶𝜀1

𝝈 ∶ ∇�̃� − 𝐶𝜀2
�̅�휀̃ + 𝐶𝑠�̇� �̃�] − �̅�𝑅 (D.13) 
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𝑅 =
𝐶𝜇𝜂3(1−

𝜂

𝜂0
)

1+𝛽𝜂3

�̃�2

�̃�
                                                             (D.14) 

 

onde: 

𝜂 =
�̃�

�̃�
𝑆                                                                   (D.15) 

 

𝜂0 = √
𝐶 1−1

𝐶𝜇(𝐶 1−1)
                                                                 (D.16) 

 

𝑆 = √2�̅�. �̅�                                                                 (D.17) 

 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(∇�̃� + ∇�̃�𝑇)                                                              (D.18) 

 

As constantes, disponibilizadas por Han and Reitz (1995) apud Yang (2012) são: 𝐶𝜇 =

0,0845, 𝐶𝜀1
= 1,42, 𝐶𝜀2

= 1,68, 𝐶𝜀3
 é definida pela Eq. (D.19), 𝐶𝑠 = 1,5, 1/𝑃𝑟𝜅 = 1,39 e 

1/𝑃𝑟𝜀 = 1,39. 

 

𝐶𝜀3
=

−1+2𝐶 2−3𝑘(𝑛−1)+(−1)𝛿√6𝐶𝜇𝐶𝜂𝜂

3
                                               (D.19) 

 

onde 𝛿 = {
1, 𝑠𝑒  ∇. �̃� ≤ 0
0, 𝑠𝑒  ∇. �̃� > 0

, k=0,5, n=1,4, para um gás ideal. 

 

D.1.2 Método de discretização 

 

 As equações governantes são discretizadas com relação às coordenadas espaciais do 

sistema em uma malha computacional baseada na abordagem do volume de controle, em que 

preserva a conservação local das propriedades das equações diferenciais. As equações 

governantes são diferenciadas no espaço em uma abordagem Eureliana-Lagrangeana (ALE), 

considerando uma malha de hexaedros (ANSYS, 2016). 

Para integrar as equações no tempo, utiliza-se três estágios de solução em cada passo de 

tempo. O método do operador splitting (MACNAMARA; STRANG, 2016) é utilizado para 

separar os termos fonte químico e do jato e o transporte do escoamento. Os três estágios são 

(ANSYS, 2016): 



269 

 

a) Estágio 1: solução dos termos fonte químico e do jato, com abordagem Lagrangeana, 

onde as células se movem com o fluido e as gotículas do jato são seguidas por processos 

de colisão, oscilação e desagregação, juntamente com os termos de massa e energia, 

devido às interações químicas, do gás e do jato. 

b) Estágio 2: solução implícita e acoplada do termo fonte do jato na equação do momentum 

e dos termos devido à difusão de massa, momentum e energia. Inclui, também, o cálculo 

dos termos fonte das equações da turbulência. 

c) Estágio 3: esse é o estágio de remapeamento, em que o campo de escoamento é 

congelado e, então, remapeado em uma nova malha computacional após o cálculo do 

movimento do pistão.  

 

O ANSYS Forte aplica métodos implícitos na solução das equações algébricas de volumes 

finitos, obtidas após a discretização. Essa abordagem possibilita um passo de tempo limitado 

pela precisão temporal requerida, e não pela estabilidade das constantes. O método utilizado é 

uma modificação do método SIMPLE. 

O manual teórico do ANSYS Forte fornece maiores detalhes do método de solução e de 

outros submodelos utilizados na simulação da combustão. Dentre esses modelos, está o modelo 

do jato, que se trata de uma abordagem transiente independente da malha numérica, 

possibilitando soluções precisas sem a necessidade de malhas altamente refinadas. 

De modo a reduzir o tempo computacional, neste trabalho, as regiões de fenda ao redor do 

pistão não foram representadas na malha numérica da câmara de combustão. Utilizou-se o 

modelo de fendas do ANSYS Forte que modela o escoamento através das fendas e dos anéis de 

segmento, de acordo com dados geométricos fornecidos. 

 

D.1.3 Cinética química 

 

 A reações químicas da combustão são descritas por mecanismos de cinética química, 

que definem o caminho das reações e a taxa com que as reações ocorrem e as concentrações 

das espécies são alteradas. As reações envolvendo M espécies são representadas por (KEE et 

al., 2004): 

 

∑ 𝑣′𝑚𝑖

𝑀

𝑚=1

𝜒𝑚 ↔ ∑ 𝑣"𝑚𝑖

𝑀

𝑚=1

𝜒𝑚        (i = 1,… , I)                             (D. 20) 
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onde: I é o número de reações. Os coeficientes estequiométricos 𝑣𝑚𝑖  são números inteiros e 

𝜒𝑚 é o símbolo químico para a espécie m. O sobrescrito ’ indica coeficientes estequiométricos 

diretos, enquanto ” indica coeficientes estequiométricos reversos.  

 A taxa de produção da espécie m na reação i, �̇�𝑚𝑖, é dada por: 

 

�̇�𝑚𝑖 = (𝑣"𝑚𝑖 − 𝑣′
𝑚𝑖)𝑞𝑖      (𝑚 = 1,… ,𝑀)                           (D. 21) 

 

onde: qi é a taxa de progresso da reação i. 

 O somatório de �̇�𝑚𝑖 através de todas as reações fornece do termo fonte químico, �̇̅�𝑚
𝑐 , da 

equação da continuidade (Eq. D.1): 

 

�̇̅�𝑚
𝑐 = 𝑊𝑚 ∑�̇�𝑚𝑖

𝐼

𝑖=1

                                                     (D. 22) 

  

As propriedades termodinâmicas necessárias para os cálculos da formulação química 

são fornecidas por tabelas disponíveis na biblioteca do programa. 

 

D.1.3.1 Mecanismos químicos da combustão 

 

 A combustão real de hidrocarbonetos envolve centenas de espécies e reações químicas, 

sendo necessário utilizar modelos validados, detalhados ou reduzidos, para desenvolver um 

modelo preciso. O modelo utilizado neste trabalho é baseado em mecanismos dos chamados 

combustíveis substitutos, que buscam representar os combustíveis reais. Neste trabalho, o óleo 

diesel foi representado pelo substituto DOS (diesel oil surrogate) e o biodiesel pelo substituto 

RME (rapeseed methyl ester), cujos modelos são descritos por Yang et al. (2002). Um resumo 

das principais considerações destes mecanismos é mostrado a seguir. 

 O modelo utilizado para combustão do óleo diesel é composto por uma mistura de 70% 

de n-heptano (C7H16), componente alifático, e 30% de tolueno (C7H8), componente aromático, 

que fornece a mesma proporção C/H e número de cetano do óleo diesel #2. Ambos componentes 

podem ser formados pela pirólise do C14H28, que foi considerado como a molécula real do óleo 

diesel. Portanto, um processo de pirólise oxidante é utilizado para levar em consideração a 

decomposição dessa molécula nos componentes do combustível substituto: 
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5C14H28 + O2 → 7C7H16 + 3C7H8 + 2H2O                                  (D.23) 

  

O mecanismo de combustão do modelo do óleo diesel utilizado envolve 68 espécies 

participando de 280 reações, validado através de um tubo de choque e em estudos envolvendo 

combustão no interior do cilindro (GUSTAVSSON; GOLOVITCHEV, 2003). 

O processo de combustão biodiesel foi representado pelo RME, com propriedades 

físicas e térmica representadas pelo oleato de metilo (C19H36O2), e foi gerado combinando os 

submecanismos de combustão do óleo diesel (DOS), mb reduzido (butirato de metila) e md 

(decanoato de metilo). O composto oleato de metil é um dos principais compostos do 

combustível RME real, e sua decomposição em md (C11H22O2), mb (C5H10O2) e aleno (C3H4) 

representa o primeiro passo do mecanismo de combustão. O md é, em seguida, decomposto em 

n-heptano e mp2d (C4H6O2): 

 

C19H36O2+ O2 → C11H22O2 + C5H10O2 + C3H4                               (D.24) 

 

C11H22O2 → C7H16 + C4H6O2                                          (D.25) 

 

 O caminho de oxidação dos componentes é mostrado pela Figura D.1. A Figura D.1 (a) 

representa o caminho de oxidação do C5H10O2, a Figura D.1 (b) do C11H22O2 e a Figura D.1 (c) 

do C3H4. O mecanismo reduzido da combustão do RME é composto por 98 espécies e 450 

reações, sendo validado em experimentos com motores Diesel por Golovitchev e Yang (2009). 

  

Figura D.1 – Caminho de oxidação dos componentes substitutos (a) C5H10H2, (b) 

C11H22O2, (c) C3H4 

 
Fonte: YANG (2002) 
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D.1.3.2 Formação de NOX 

 

 Os quatro principais mecanismos na formação de óxidos de nitrogênio podem ser 

resumidos em: mecanismo térmico, mecanismo imediato, mecanismo do N2O e mecanismos 

via o nitrogênio do combustível. O mecanismo térmico, proposto por Zeldovich, envolve uma 

série de reações elementares com alta energia de ativação, devido à força da ligação tripla da 

molécula de N2. É considerado como o principal mecanismo na formação de NOX em motores 

de combustão interna. Esse mecanismo é bastante sensível à temperatura de combustão, que em 

motores diesel é determinada pelas propriedades do combustível líquido, como número de 

cetano e viscosidade; pelas propriedades termo-físicas do vapor, como entalpia e calor 

específico; e pela taxa de perda de calor, que é primariamente devido à radiação das partículas 

de fuligem. O radical O pode ser originado do O2 ou das moléculas de combustíveis oxigenados. 

 Nesse trabalho, o mecanismo de Zeldovich é um dos principais fatores para 

determinação das emissões de NOx, conforme utilizado por Yang et al. (2012). As principais 

etapas da formação nesses mecanismos são as reações 1-4 da Tabela D.1, que é suplementada 

pelas reações de N2O (reações 5-9) e etapas correspondendo à interação catalítica entre o NO e 

NO2 (reações 10-14).  

 Os mecanismos do N2O contribuem significativamente na formação do NO, sendo 

tipicamente considerado como parte do mecanismo térmico, cuja combinação é considerada 

como a rota térmica do NO/N2O. A etapa principal do mecanismo do N2O, também, envolve 

um átomo de O atacando o N2 na presença de um terceiro componente para formar o N2O, que 

subsequentemente reage com O e produz NO. 

 Já no mecanismo imediato, tem como característica principal o radical CH (metino), que 

é formado exclusivamente na frente de chama, reage com o nitrogênio do ar para formar o ácido 

hidrociânico (HCN), que reage em seguida para formar o NO. Yang et al. (2012) explicam que 

a modelagem da formação do NO por esse processo é imprecisa. Os autores utilizaram o 

mecanismo de formação imediata do NO baseada no radical NCN, que envolve 27 reações, 

mostradas pela Tabela D.2. Os autores destacam que pouco se sabia sobre o impacto da 

formação do NO por esse mecanismo, sendo o trabalho apresentado um dos primeiros a 

investigar esse efeito. Como os combustíveis estudados possuem quantidades mínimas de 

nitrogênio, a formação do NO pelo mecanismo do nitrogênio do combustível não foi 

considerada. 
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Tabela D.1 – Etapas elementares na formação do NO e NO2 pelo mecanismo térmico  
Reações Af nf Ef 

1 N+ NO = N2 + O 3,50E+13 0,00 330 

2 N+ O2 = NO + O 2,65E+12 0,00 6400 

3 N+ OH = NO + H 7,33E+13 0,00 1120 

4 N+ CO2 = NO + CO 1,90E+11 0,00 3400 

5 N2O+O= N2 + O2 1,40E+12 0,00 10810 

6 N2O+O= NO + NO 2,90E+13 0,00 23150 

7 N2O+H= N2 + OH 4,40E+14 0,00 18880 

8 N2O+OH= N2 +HO2 2,00E+12 0,00 21060 

9 N2O+M= N2 + O+M 1,30E+11 0,00 59820 

10 NO +HO2 = NO2+ OH 2,11E+12 0,00 -480 

11 NO2 +O = NO + O2 3,90E+12 0,00 -240 

12 NO2 +H= NO + OH 1,32E+14 0,00 360 

13 NO + O + M = NO2 +M 1,06E+20 -1,41 0 

14 NO2 + CH3 = CH3O+NO 1,50E+13 0,00 0 

15 NO + CH3O2 = NO2 + CH3O 2,53E+12 0,00 -358 

*A taxa de reação é dada por 𝒌𝒇 = 𝑨𝒇𝑻
𝒏𝒇𝒆𝒙𝒑(−

𝑬𝒇

𝑹𝑻
) 

Fonte: YANG et al. (2002) 

 

Tabela D.2 – Etapas elementares no caminho NCN para formação imediata do NO.  

 Reações Af nf Ef 

1 CH + N2 = NCN + H 3,00E+12 0 22155 

2 CN + N2O = NCN + NO 6,00E+13 0 15360 

3 CN + N2O = NCN + NO 1,80E+10 0 1450 

4 CN + NCO = NCN + CO 1,80E+13 0 0 

5 C2O+N2 = NCN + CO 7,00E+11 0 17000 

6 CH + N2 = HNCN 1,65E+21 -3,62 14196 

7 HNCN + M =H+NCN+M 1,79E+28 -3,44 64502 

8 HNCN + O = NO + HCN 1,22E+14 0,05 73,5 

9 HNCN + O = NH + NCO 5,60E+13 0,05 73,5 

10 HNCN +O = CN + HNO 9,36E+12 0,05 73,5 

11 HNCN + OH = NCN + H2O 8,28E+03 2,78 3135 

12 HNCN + O2 = HO2 + NCN 1,26E+08 1,28 24240 

13 NCN = N + CN 2,95E+30 -5,29 117090 

14 NCN = C + N2 2,66E+28 -5,23 83110 

15 NCN = CNN 3,69E+29 -5,84 78410 

16 NCN + H = HCN + N 1,89E+14 0 8425 

17 NCN + O = CN + NO 2,54E+13 0,15 -34 

18 NCN + O = CO + N2 2,42E+02 2,32 -1135 

19 NCN + O =N+NCO 2,20E+02 0,42 -157 

20 NCN + N = N2 + CN 1,00E+13 0 0 

21 NCN + C = CN + CN 1,00E+13 0 0 

22 NCN + OH = HCN + NO 3,32E+10 -0,97 7290 

23 NCN + OH = HCN + NO 4,69E+10 0,44 4000 

24 NCN + O2 = NO + NCO 3,80E+09 0,51 24590 

25 NCN + CH = HCNCN 3,21E+13 0 -860 

26 NCN + CN = C2N2 + N 1,25E+14 0 8020 
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27 NCN + CH2 = H2CN + CN 7,99E+13 0 4630 

*A taxa de reação é dada por 𝒌𝒇 = 𝑨𝒇𝑻
𝒏𝒇𝒆𝒙𝒑(−

𝑬𝒇

𝑹𝑻
) 

Fonte: YANG et al. (2002) 

 

D.2 Modelo numérico do motor MWM 229-4 

 

 O modelo numérico do motor MWM 229-4 foi construído para um estudo focado no 

entendimento do impacto do uso da recirculação dos gases da exaustão nas emissões de NOX. 

Os detalhes geométricos do motor já foram apresentados no corpo principal do texto (Tabela 

5). Um modelo tridimensional da câmara de combustão do motor foi construído em 360°. O 

injetor de óleo diesel foi posicionado de acordo com as medições geométricas experimentais. 

A Figura D.2 mostra o modelo tridimensional e a posição do injetor, através dos jatos.  

Simulou-se o ciclo fechado da combustão, ou seja, entre 150°CA APMS e 150°CA 

DPMS. A recirculação dos gases de exaustão foi considerada através da inclusão de CO2 e H2O, 

principais componentes dos gases de exaustão, na composição inicial do ar no interior do 

cilindro (TAKADA; KUSAKA, 2008). Os casos experimentais utilizados foram o B8 e 

B8+EGR (10% de taxa de recirculação), ambos na carga de 30 kW. O combustível foi 

configurado contendo 8,5% (v/v) de biodiesel (RME) e 91,5% de óleo diesel (DOS). A Tabela 

D.3 mostra as condições de operação das simulações. 

 

Figura D.2 – Modelo tridimensional da câmara de combustão 

 
Fonte: Própria do autor 
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Tabela D.3 – Parâmetros utilizados na simulação 

Parâmetro B8 B8+EGR 

Potência nominal (kW) 30 30 

Rotação de operação (rpm) 1800 1800 

Diâmetros dos 4 furos do injetor (mm) 

Ângulo do jato (°) 

0,3 

151 

0,3 

151 

Massa de B8 injetada por ciclo (mg) 35 36 

Temperatura do combustível injetado (K) 350 350 

Momento de injeção de B8 (°CA APMS) 20 20 

Duração da injeção de B8 (°CA) 23 23 

Temperatura das paredes do cilindro ~450 ~450 

Concentração mássica inicial  

do ar admitido 

21% O2 

79% N2 

 

20,79% O2 

76,77% N2  

1,73% CO2 

0,71% H2O 

Pressão inicial (kPa) 

Temperatura inicial (K) 

95 

400 

93 

410 

Swirl inicial  0,3 0,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Visto que não foi possível obter o perfil de injeção de óleo diesel experimentalmente, 

utilizou-se o perfil fornecido por Singh, Reitz e Musculus (2006). Os outros parâmetros 

relacionados aos modelos, como modelo de turbulência, modelo de propagação da chama e 

cinética química, foram mantidos com valores padrão, conforme recomendado pelo manual 

teórico do ANSYS Forte. O ANSYS Forte usa um controle avançado para adaptação dos critérios 

de convergência de acordo com os gradientes encontrados nas variáveis da solução, garantindo 

a acurácia dos resultados. 

A malha numérica foi construída pelo ANSYS Forte. Um estudo sobre o efeito do 

tamanho da malha numérica nos resultados foi realizado, buscando verificar a independência 

da solução em relação ao refinamento da malha numérica. Para uma melhor solução numérica 

nas regiões próximas às paredes, utilizou-se a técnica de refinamento adaptativo, onde o 

remapeamento da malha numérica é determinado de acordo com o gradiente de temperatura e 

velocidade próximo às paredes da câmara de combustão (PUDUPPAKKAM et al., 2010; 

BATTISTONI et al., 2015). A malha numérica foi escolhida de acordo com a comparação com 
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os resultados experimentais e pela variação entre os resultados numéricos. Verificou-se uma 

tendência de redução da pressão no interior do cilindro com um maior refinamento da malha, 

até se identificar estabilização dos resultados, como também verificado por Wei et al. (2014). 

A malha utilizada para apresentar os resultados possui cerca 440.000 de elementos no início do 

ciclo fechado do motor, a 150°CA APMS, e 41.000 no PMS. O passo de tempo da solução foi 

em média de 1x10-5 s. O tempo de processamento foi de cerca de 22 horas em um computador 

com sistema operacional Windows® 10 de 64 bits, processador Intel® Core™ i7-4790S, 8 

núcleos, 16 GB memória RAM e clock de 3,2 GHz.  

 

D.3 Análise dos resultados 

 

 Os resultados numéricos foram validados comparando-se com os resultados 

experimentais de pressão no interior do cilindro e emissões de NO/NOX. A Figura D.3 mostra 

a comparação entre os resultados numéricos e os resultados experimentais para a pressão no 

interior do cilindro em 300 ciclos consecutivos, para os casos B8 (a) e B8+EGR (b), para a 

carga de 30 kW. Verifica-se que a solução numérica apresenta uma combustão mais rápida em 

relação aos dados experimentais. O valor do pico de pressão numérico apresentou diferença 

menor que 0,5% em relação ao valor médio experimental no caso B8 e de 1,5% no caso 

B8+EGR. Já os momentos de ocorrência dos picos de pressão numéricos foram em 4°CA 

DPMS, para o caso B8, e de 7°CA DPMS, para o caso B8+EGR, sendo os valores experimentais 

de 9°CA para ambos os casos. Para uma maior aproximação entre os resultados, deve-se 

desenvolver um modelo químico específico para o óleo diesel real utilizado. 

 

Figura D.3 – Comparação entre os resultados numéricos e experimentais – Pressão no 

interior do cilindro 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Figura D.4 mostra os resultados obtidos para emissões de NO (a) e NOX (b) para os 

dois casos simulados. Os valores numéricos encontrados para o estudo do caso B8 estão dentro 

das faixas de incertezas experimentais. Já para o caso B8+EGR, o valor numérico de NOX, 

também, está dentro da faixa de incerteza experimental, porém o valor numérico de emissões 

de NO, é 10% menor que o valor médio experimental e 5% menor que o limite inferior da faixa 

de incerteza experimental. Essas diferenças estão associadas ao deslocamento da curva de 

pressão que altera as condições de formação das emissões de NOX. De acordo com os 

resultados, considerou-se que o estudo numérico apresentou boa concordância com os 

resultados experimentais, assumindo, então, que o comportamento numérico dos gases no 

interior do cilindro se aproxima do comportamento real. 

 

Figura D.4 – Comparação entre os resultados numéricos e experimentais – Emissões de 

NO e NOX 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura D.5 mostra a distribuição de temperatura na câmara de combustão e as 

gotículas do jato de combustível quando o cilindro está no PMS, para o caso B8. Verifica-se 

que o jato de combustível é direcionado para as paredes do cilindro, e ao se chocarem ocasionam 

a distribuição do combustível na câmara de combustão. As paredes do cilindro se encontram 

em torno de 900K, enquanto o combustível frio, em torno de 400K, causando resfriamento da 

região atingida. 
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Figura D.5 – Distribuição de temperatura do cilindro e do jato de óleo diesel no PMS no 

caso B8 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A concentração de NO/NOX no cilindro em função do ângulo do eixo virabrequim 

(Figura D.4), mostra que, em ambos os casos, a concentração de NO/NOX aumenta 

acentuadamente após o início da combustão e que grande parte do NO/NOX é formado durante 

os estágios iniciais da combustão. 

A Figura D.5 mostra um corte plano do cilindro para diferentes posições do cilindro, 

com as imagens de contorno da razão de equivalência da mistura combustível/ar, temperatura 

no cilindro e fração de massa de NO do motor no modo B8. Observa-se que o combustível se 

concentra próximo às paredes da câmara de combustão e próximo à região do injetor. As 

emissões de NO são formadas nas regiões locais de alta temperatura e ricas em O2, onde a 

temperatura de combustão é superior a 2300 K. O NO começa a se formar após o PMS e a 

região de alta concentração de NO aparece em torno da periferia da mistura reagente. Há uma 

concentração alta de NO na região próxima ao injetor, que se espalha ao longo do cilindro 

devido ao movimento do ar.  

A região central da câmara de combustão apresenta menores temperaturas e, 

consequentemente, menor concentração de NO. Não há formação de NO ao longo do jato, já 

que o início da combustão se dá ao final da injeção de combustível. Os resultados indicam, 

portanto, que grande parte do NO é formada em regiões de alta temperatura, ou seja, pelo 

mecanismo térmico. A excentricidade da câmara de combustão do cilindro causa assimetria na 

distribuição de temperatura, principalmente durante o processo de expansão. 
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Figura D.5 – Imagens de contorno da razão de equivalência da mistura combustível/ar, 

temperatura no cilindro e fração de massa de NO do motor no modo B8 
Posição 

(DPMS) 

Razão de equivalência 

combustível/ar - Φ 

Temperatura 

(K) 

NO 

(fração mássica) 

Escala 
   

0°CA 

   

5°CA 

   

15°CA 

   

25°CA 

   

35°CA 

   

45°CA 

   

55°CA 

   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As Figuras D.6 e D.7 mostram uma comparação da distribuição da razão de equivalência 

combustível/ar, temperatura e fração mássica de NO na câmara de combustão para os dois casos 

estudados, B8 e B8+EGR. Os resultados indicam redução da temperatura no interior do cilindro 

no PMS, associada ao aumento da capacidade calorífica da mistura, com a recirculação do CO2. 

Verifica-se, também, faixas mais amplas de mistura rica no cilindro com recirculação dos gases 

da exaustão, devido à redução da concentração de O2 na mistura ar-combustível.  
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Figura D.6 – Imagens de contorno da razão de equivalência da mistura combustível/ar e 

temperatura no cilindro nos casos B8 e B8+EGR 

Parâmetro Φ Temperatura (K) 

Escala 
  

Posição 

(DPMS) 
B8 B8+EGR B8 B8+EGR 

0°CA 
    

5°CA 
    

15°CA 
    

25°CA 

    

35°CA 

    

45°CA 

    

55°CA 

    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura D.7 – Imagens de contorno da razão de equivalência da mistura combustível/ar e 

temperatura no cilindro nos casos B8 e B8+EGR 

Parâmetro NO 

(fração mássica) 

Escala 
 

Posição 

(DPMS) 
B8 B8+EGR 

0°CA 
  

5°CA 
  

15°CA 
  

25°CA 

  

35°CA 
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45°CA 

  

55°CA 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A formação do NO é explicitamente menor no caso B8+EGR, visto que os principais 

fatores que influenciam na formação desse componente foram reduzidos, ou seja, temperatura 

e concentração de O2. Observa-se que a região de maior formação de NO no caso B8+EGR é 

na face superior da câmara de combustão, onde ocorreram maiores temperaturas em um 

ambiente de misturas mais pobres. 
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ANEXO A – ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DOS COMBUSTÍVEIS 
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