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RESUMO 

A necessidade de redução de emissão de gases de efeito estufa nas atividades 

humanas, em particular no setor de transporte, tem motivado o uso de combustíveis 

renováveis em veículos. O etanol se mostra como um dos mais apropriados substituto 

– total ou parcialmente – aos combustíveis fósseis. Entretanto o uso desse 

combustível em motores modernos dotados de sistemas de injeção direta de alta 

pressão impõe desafios como a partida a frio, etapa em que é gerada a grande parte 

dos poluentes emitidos pelos veículos. O presente trabalho contemplou o estudo 

experimental da interação do spray de combustível e a formação do núcleo de 

combustão gerado por uma centelha, fenômenos de extrema importância na condição 

de partida a frio em motores. O objetivo é elaborar estratégias de injeção/ignição 

adequadas a cada tipo de combustível – etanol versus hidrocarboneto. Esses 

experimentos foram realizados em uma câmara de combustão de volume constante, 

projetada para permitir acessos ópticos e construída especialmente para suportar 

pressões de até 10 MPa. Uma etapa de caracterização do spray de combustível foi 

realizada em condições similares às presentes em um motor de combustão interna, 

variando-se o nível de pressão interna da câmara e o nível de pressão de injeção. 

Após tal caracterização foram realizados os ensaios de combustão, agora 

contemplando também variações de intervalo de tempo entre o início da injeção e a 

ignição. A quantificação da qualidade da formação do núcleo da combustão foi 

realizada pela integração da luminosidade em uma região próxima aos eletrodos de 

ignição e pela evolução de pressão no interior da câmara de maneira a permitir 

comparação entre os casos ensaiados. 

 

Palavras-chave: Combustão. Etanol. Spray. Estratégias de ignição. Estratégias de 

injeção. Injeção a alta pressão.





 

 

ABSTRACT 

The need to reduce the emission of greenhouse gases caused by human activities, 

especially in the transportation sector, has motivated the use of renewable fuels as 

energy carriers for vehicles. Ethanol has proven to be one of the most suitable 

alternatives to a substitute - totally or partially - for fossil fuels. However, the utilization 

of ethanol in current modern engines which count on high-pressure direct-injection 

systems imposes challenges like the cold start, stage in which a great amount of total 

pollutants emitted by the vehicles is generated. The present work focus on the 

experimental study of fuel spray-ignition interaction and the formation of the 

combustion kernel by a spark, phenomena present at the cold start condition of internal 

combustion engines. The experiments were carried out in a constant-volume 

combustion chamber with optical windows designed and built to withstand pressures 

of up to 10 MPa. Fuel spray characterization was performed at various environment 

and injection pressure levels. After such characterization the combustion tests were 

performed, now also considering the variation of time interval between the start of the 

injection and the ignition. The quantification of the quality of the combustion kernel 

formation was carried out by integrating the luminosity in a region close to the ignition 

electrodes and by the pressure evolution, in a way to allow comparison among the 

tested cases. 

 

Keywords: Combustion. Ethanol. Spray. Ignition strategy. Injection strategy. High-

pressure injection.
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1 Organização do texto 

Esse texto se encontra dividido em nove capítulos. O capítulo 2 descreve os 

objetivos do presente trabalho, o capítulo 3 introduz o contexto no qual esse trabalho 

se insere seguido pelo capítulo 4 que traz a revisão bibliográfica dos trabalhos 

correlatos. 

O capítulo 5 expõe os procedimentos experimentais e materiais empregados ao 

longo do desenvolvimento das investigações e o capítulo 6 resume os principais 

resultados obtidos e análises pertinentes. O capítulo 7 sumariza as conclusões e 

relata as contribuições mais importantes do trabalho e o capítulo 8 sugere potenciais 

temas para trabalhos futuros. Por fim, o capítulo 9 relaciona as publicações 

consultadas e que auxiliaram o autor no decorrer da pesquisa. 

Apêndices e anexos são encontrados ao final do texto como forma de fornecer ao 

leitor detalhes adicionais de partes específicas do trabalho.  
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2 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é a caracterização experimental do processo de 

ignição e combustão de um spray de etanol gerado por injetor mecânico-centrífugo 

(pressure-swirl) em ambiente quiescente no interior de uma câmara de combustão de 

volume constante, com pressão variável da atmosférica até 0,8 MPa e com pressões 

de injeção de 2,5 a 10 MPa. Busca-se, com isso, melhor entender o processo de 

formação de mistura e ignição que ocorrem em motores de combustão interna com 

injeção direta de combustível, em particular nos regimes de partida a frio de motores 

utilizando etanol, quando mais de um evento de injeção pode ser empregado a fim de 

garantir a ignição adequada e consistente da mistura ar-combustível.  

Para atingir tal objetivo, o spray gerado por esse injetor foi extensivamente avaliado 

utilizando-se técnicas de diagnóstico por imagens como espalhamento Mie (Mie 

scattering, em inglês) para caracterização da macro geometria do spray; técnica de 

interferometria / velocimetria por efeito Doppler (PDI – Phase Doppler Interferometry 

e LDV – Laser Doppler Velocimetry) e para medição do diâmetro e velocidades de 

gotas do spray e também emissão luminosa e medição da pressão no interior da 

câmara durante a combustão. De posse desse melhor entendimento a intenção é 

estabelecer inter-relações entre os eventos de injeção de combustível / jatos e com a 

ignição / evolução do núcleo de combustão para diversos instantes de ignição, 

eventos similares aos presentes durante a estratificação de mistura na partida a frio 

em motores com injeção direta de combustível. 

Um objetivo secundário é projetar e construir a câmara de volume constante que 

permita ensaios de diversos tipos de injetores a fim de caracterizar também seus 

sprays em condições de alta pressão.  
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3 Introdução 

O mundo tem experimentado uma crescente demanda por transporte individual 

nos últimos anos. Dados da Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OECD, sigla em inglês) demonstram que a demanda de veículos 

de uma região, normalizada pela sua população, tende a seguir o crescimento do 

produto interno bruto (PIB) de cada país, como mostra a Figura 3.1 para os países da 

América Latina, China e Índia, regiões nas quais a saturação das áreas não urbanas 

por veículos particulares ainda não ocorreu (1). De acordo com as previsões 

realizadas pela mesma organização em 2017, para um horizonte até 2050, há uma 

nítida diferença de crescimento de demanda por veículos entre as economias 

emergentes e as mais estabelecidas, como mostrado na Figura 3.2, indicando que a 

indústria automobilística ainda tem potencial de crescimento – ao menos nessas áreas 

do globo. 

Figura 3.1 – Relação entre quantidade de veículos por 1.000 habitantes e renda per capita. 

 
Fonte: adaptado de (1). 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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Figura 3.2 – Estimativa de crescimento de demanda de veículos por região do mundo. 

 
Fonte: adaptado de (2). 

No contexto brasileiro, dados do Departamento Nacional de Trânsito (3) – 

DENATRAN – também revelam um crescimento significativo da frota nacional, girando 

em torno de três milhões de veículos por ano no período de 2000 a 2008, como pode 

ser visto na Figura 3.3. Dados de maio de 2018 compilados pela ANFAVEA – 

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automoves (4) – e mostrados na 

Figura 3.4 indicam uma retomada do crescimento do número de licenciamento de 

automóveis – nacionais e importados – entre 1954 e 2018, com cerca de 164.500 

automóveis licenciados em maio de 2018 . 

Figura 3.3 – Evolução da frota brasileira de veículos entre 1997 e 2008. 

 
Fonte: adaptado de (3). 
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Figura 3.4 – Série histórica do número de licenciamentos de automóveis (nacionais e importados 
entre 1954 e 2018). 

 
Fonte: adaptado de (4). 

Nesse cenário de crescimento das frotas mundiais de veículos – ainda hoje 

majoritariamente propelidos por motores de combustão interna, são crescentes 

também as emissões de poluentes como hidrocarbonetos não queimados, óxidos de 

nitrogênio, material particulado e fuligem, além da produção de gases de efeito estufa 

(GEE) como o óxido nitroso (N2O), metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), este 

último o composto mais significativo em volume produzido e associado diretamente 

ao consumo de combustíveis como gasolina, óleo diesel e gás natural1. Alternativas 

aos motores de combustão interna como única forma de propulsão dos veículos têm 

sido pesquisadas, e algumas delas já se encontram em produção atualmente. 

Veículos puramente elétricos, híbridos e que utilizam células de combustível são 

algumas dessas alternativas, mas ainda representam uma pequena parcela da frota 

mundial, seja por força de seus maiores custos de produção quando comparados aos 

dos veículos movidos por motores a combustão, seja pela reduzida autonomia de uso 

por conta das limitações tecnológicas dos sistemas de armazenamento de energia 

desses veículos (5). 

Paralelamente à busca de novos conceitos de propulsão, o emprego de 

combustíveis de origem vegetal e/ou renováveis em motores de combustão interna 

tem crescido mundialmente, seja na forma de misturas com combustível de origem 

fóssil ou de forma exclusiva. O objetivo aqui é minimizar a emissão líquida de gases 

                                            
1 Em função da razão C-H, o gás natural tem menor potencial de emissão específica de CO2 em 

relação à gasolina ou diesel. 
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de efeito estufa e, em alguns casos, também propiciar certa independência energética 

de países e regiões dos combustíveis fósseis. 

O Brasil, como forma de minimizar a dependência por combustíveis fósseis – 

dependência que causou grande déficit na balança comercial brasileira durante a crise 

do petróleo de 1973, quando o preço do barril do petróleo no mercado internacional 

quadruplicou em um curto intervalo de tempo (6) – criou o programa Proálcool por 

meio do Decreto Lei n° 76.593 (7) em 1975. O objetivo primordial desse programa foi 

criar as bases para a produção do Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC – a partir 

da cana-de-açúcar. A adição de 20% em volume do AEAC na então gasolina utilizada 

pelos veículos com motores de ignição por centelha resultou em uma mistura 

combustível que, de um lado, possibilitou a redução de importação de uma maior 

quantidade de petróleo, e de outro, permitiu que a gasolina oriunda de petróleo 

nacional pudesse ser empregada nos veículos sem a necessidade de utilização do 

chumbo tetraetila, substância empregada à época para aumento do número de 

octanas do combustível. 

Logo após o estabelecimento do programa, iniciou-se a etapa entre 1975 e 1979 

na qual houve a expansão da produção do Álcool Etílico Hidratado Combustível – 

AEHC – que seria então destinado a veículos movidos exclusivamente a etanol. O 

ápice da produção e venda de veículos movidos exclusivamente a etanol hidratado 

ocorreu em 1987, com mais de 92% da produção anual dedicada a veículos a etanol. 

A Figura 3.5 mostra a evolução do número de veículos licenciados no Brasil por tipo 

de combustível de 1975 a 2012. Fica nítida na figura a dominância dos veículos 

movidos exclusivamente a etanol de mercado entre 1985 a 1987. 

Figura 3.5 – Evolução do número de veículos por tipo de frota. 

 
Fonte: adaptado de (8). 
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De 1985 a 1989, o Brasil passou por uma crise de disponibilidade e credibilidade 

do etanol como combustível alternativo à gasolina, juntamente com a queda do valor 

do barril de petróleo e aumento do preço do açúcar no mercado internacional. Houve 

falta de etanol hidratado nos postos de abastecimento, e se iniciou nesse período uma 

drástica redução de procura por veículos movidos exclusivamente a etanol. Como 

consequência, menos de 5% dos veículos produzidos no país usavam exclusivamente 

etanol hidratado como combustível em 1995 (8) (9). 

Já em 1999, os preços do etanol no mercado interno voltaram a se tornar 

competitivos com os da mistura contendo 75% de gasolina + 25% de etanol anidro 

(denominada gasohol), porém a frota nacional contava com um número reduzido de 

veículos movidos a etanol. Nesse contexto, a busca por veículos que pudessem 

utilizar tanto etanol como gasohol como combustível fez com que, em 2003, fosse 

lançado no mercado brasileiro o primeiro veículo denominado flex-fuel (9). Esses 

veículos, já contando com sistemas de gerenciamento eletrônico de seus motores, 

operavam a maior parte do tempo com mistura estequiométrica – condição essencial 

para que o catalisador de três vias que também os equipava conseguisse atingir níveis 

elevados de eficiências na redução dos óxidos de nitrogênio e na oxidação do 

monóxido de carbono e dos hidrocarbonetos não queimados (10). Pode-se notar na 

Figura 3.5 que, a partir da introdução dos veículos flex-fuel no mercado brasileiro em 

2003, a grande maioria dos veículos então produzidos no país passou a se valer dessa 

evolução tecnológica. 

O etanol tem peculiaridades que o tornam candidato de grande interesse para uso 

em motores de combustão interna, principalmente nos de ignição por centelha 

(também denominados de ciclo Otto) (9): 

− É uma substância pura, formada por moléculas de baixa massa molecular e não 

ramificadas (como mostra a Figura 3.6), apresentando uma alta resistência à 

autoignição quando na fase vapor. Possibilita aumento das razões de compressão 

sem a aparição da batida-de-pino (ou knock em inglês, anomalia gerada pela 

indesejada combustão de considerável parte da mistura ar-combustível localizada 

à frente da frente de chama) e aumento de eficiência energética dos motores; 
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Figura 3.6 – Representação de moléculas de combustíveis. 

 
Fonte: autor. 

− Contém oxigênio em sua composição na forma de radical hidroxila (R-OH), o que 

reduz o potencial para combustão incompleta e formação de material 

particulado/fuligem (11); 

− Apresenta razão entre moles de produtos da combustão e reagentes maior do que 

a razão correspondente à da combustão de gasolina (Tabela 3.1), propiciando 

maior trabalho de expansão (11); 

− Possui alto calor latente de vaporização quando comparado à gasolina (Tabela 

3.1) o que promove maior efeito de resfriamento da mistura ar-combustível 

quando da evaporação do combustível líquido e, consequentemente, acarreta 

redução da temperatura ao final do curso de compressão e mitigação da 

autoignição da mistura que tenderia a gerar batida-de-pino.; 

− Apresenta velocidade de queima, no regime laminar, maior do que a gasolina (12) 

como mostra a Figura 3.7, trazendo o processo de combustão real mais próximo 

de um regime ideal de adição de calor a volume constante, o que ocasiona maior 

eficiência termodinâmica. 
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Figura 3.7 – Comparação entre velocidades de queima laminar. 

 
Fonte: adaptado de (12). 

Algumas das principais desvantagens do etanol (e também do metanol) em relação 

à gasolina podem ser elencadas: 

− Apresenta menor densidade volumétrica de energia em comparação com a 

gasolina, em função de já apresentar uma condição parcialmente oxidada 

(presença de OH em molécula). Tal fato é ainda agravado quando se emprega o 

etanol hidratado cuja utilização propicia menor autonomia dos veículos; 

− Necessidade de utilização de polímeros, elastômeros e outros materiais nos 

sistemas de alimentação de combustível que sejam compatíveis com a presença 

de álcoois e potencial para aumento de efeitos corrosivos; 

− O resfriamento da mistura devido ao seu alto calor latente dificulta a evaporação 

em condições de partida a frio. 

A Tabela 3.1 ainda traz valores para alguns combustíveis gasosos, no intuito de 

ressaltar a principal deficiência destes em relação aos combustíveis líquidos: a baixa 

densidade energética. Por ocupar grande parte do volume do cilindro durante o 

processo de admissão, os combustíveis gasosos deslocam o oxigênio do ar e, dessa 

forma, acarretam uma redução da capacidade de conversão energética dos mesmos. 
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Tabela 3.1 – Principais propriedades dos combustíveis empregados em veículos.  

 
iso-

octano 
normal-
heptano 

gasolina 
(típica) 

etanol 
anidro 

metanol gás 
natural 
(típico) 

hidrogênio 

fórmula química C8H18 C7H16 mistura C2H5OH CH3OH 
CH4, 
C2H6 

H2 

massa específica * 
[kg/m3] 

690 684 740 790 790 0,83 0,09 

poder calorífico 
inferior mássico 
[MJ/kg] 

44,3 44,6 42,7 26,8 19,9 47,0 120,0 

poder calorífico 
inferior volumétrico 
[MJ/l] 

30,6 30,5 31,6 21,2 15,7 0,039 0,012 

relação ar-
combustível 
estequiométrica 

15,1 15,2 14,7 9,0 6,5 17,0 33,4 

poder calorífico  
inferior normalizado 
[MJ/kg mistura 
estequiométrica] 

2,934 2,934 2,905 2,978 3,062 2,765 3,593 

razão molar entre 
produtos e reagentes 
[mol/mol] 

1,058 1,056 0,937 1,061 1,065 1 (CH4) 0,852 

calor latente de 
vaporização ** 
[kJ/kg] 

349 318 310 921 1.177 - - 

temperatura de 
ebulição [°C] 

99,3 98,4 30-215 78,2 64,7 - - 

Pressão de vapor ** 
[kPa] 

5,50 5,33  5,95 13,02 - - 

Fonte: adaptado de (13) e (14). (12). / * (a 1atm e 25°C), ** (@ 20°C) 

Na constante busca por maior eficiência de conversão energética dos motores de 

combustão interna de ignição por centelha empregados em veículos automotores, 

começaram a ser introduzidos sistemas de injeção direta de combustível nos cilindros 

(denominados DI – direct injection em inglês), que têm tido uma crescente penetração 

nos mercados europeu e norte-americano em substituição aos sistemas de injeção de 

combustível nos pórticos de admissão. A introdução desse processo de injeção de 

combustível – a alta pressão e diretamente no interior dos cilindros – tem os seguintes 

objetivos associados: 

− Melhoria na dosagem da quantidade de combustível que efetivamente é admitida 

nos cilindros do motor a cada ciclo (15). Em motores com injeção de combustível 

nos pórticos (sistema PFI – port fuel injection), o volume de combustível entregue 

pelos injetores se divide entre uma fração que se deposita nas paredes dos dutos 
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de admissão na forma líquida, uma segunda fração que evapora durante o 

processo de injeção e uma terceira fração que é admitida na forma de gotas. A 

Figura 3.8 mostra esquematicamente a formação das poças de combustível nas 

paredes dos dutos de admissão de um motor com injeção de combustível nos 

pórticos – fenômeno ausente em motores DI – com 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡  representando a 

massa de combustível injetada por ciclo, 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑝𝑜ç𝑎  a massa de combustível que 

se adere às paredes na forma de poça líquida e �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑝𝑜ç𝑎  a taxa de redução da 

massa de combustível contida nas poças; 

− Formação de região (ou regiões) de estratificação de mistura, de forma a 

proporcionar condições diferenciadas para ignição ou de propagação de frente de 

chama (16) (17); 

− Melhoria da eficiência e velocidade de combustão em função dos tamanhos 

menores de gotas propiciados pelo sistema de injeção a alta pressão (16) (17); 

− Resfriamento da mistura ar-combustível pelo efeito de vaporização do 

combustível no interior do cilindro, resfriamento este que aumenta a resistência à 

autoignição (16); 

− Possibilidade de uso de múltiplos eventos de injeção de combustível em um só 

ciclo, permitindo um maior controle do processo de formação de mistura 

(estratificação). 

Figura 3.8 – Formação de poça de combustível em duto de admissão de motor com injeção no 
pórtico. 

 
Fonte: autor. 
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O uso de combustíveis alternativos em motores com injeção direta – com potencial 

para menores emissões líquidas de gases de efeito estufa – traz benefícios e desafios 

adicionais aos obtidos com o uso de gasolina. Entretanto há que se entender mais 

profundamente como se processa a formação de mistura de um combustível que tem 

um calor latente de vaporização bem maior do que o tradicional combustível de origem 

fóssil – como já comentado, o etanol anidro apresenta calor latente cerca de três vezes 

maior do que o da gasolina pura – e como esse processo de formação da mistura 

impactará no início e na evolução da combustão no interior dos cilindros. 

Um dos fenômenos mais complexos e que demanda estudos mais abrangentes é 

a condição de partida a frio dos motores de injeção direta quando se utiliza etanol 

hidratado como combustível. Os efeitos acoplados de turbulência gerada pelo spray e 

pelo movimento de ar dentro da câmara de combustão, evaporação do combustível e 

queda de temperatura em função dessa evaporação (18) geram um ambiente no qual 

o início e a evolução da combustão são de difícil predição por modelos 

computacionais. Por falta de modelos fidedignos, são necessárias grandes 

quantidades de testes e ensaios dedicados durante a fase de desenvolvimento de um 

novo motor. Tão mais numerosos são os ensaios se o motor em questão for um motor 

flex-fuel, pois para esse tipo de motor os testes devem ser realizados com várias 

misturas de combustíveis. 

Assim, o valor do trabalho ora proposto reside no aumento do entendimento do 

fenômeno da ignição e evolução da combustão de uma pré-mistura ar-combustível, 

em ambiente pressurizado e quiescente, no qual eventos de injeção de etanol 

propiciem estratificação e/ou mudança no regime turbulento ao redor do ignitor. 

3.1 Evolução de sistemas de injeção direta em motores de ignição por centelha 

Iwamoto et al. (19) trazem um breve histórico da origem e das motivações do 

emprego da injeção direta de combustível para motores de ignição por centelha. A 

injeção de combustível realizada diretamente nos cilindros de motores de ignição por 

centelha, em substituição à admissão de combustível dosado por um carburador, teve 

sua primeira aparição na década de 1950 com a aplicação de um sistema de injeção 

mecanicamente acionado, similar à forma com que óleo diesel era injetado nos 

cilindros de motores de ignição por compressão. A Figura 3.9 (a) mostra essa 

aplicação em um motor do veículo Benz de 1954. Buscava-se a formação de uma 

mistura homogênea, na qual qualquer ponto da câmara de combustão apresentaria 
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idealmente a mesma relação ar-combustível, porém com melhor controle da razão ar-

combustível – processo que os carburadores à época não eram capazes de prover. 

Com o advento de carburadores eletrônicos mais sofisticados, esse sistema de 

injeção direta de combustível logo viria a ser descontinuado. 

Figura 3.9 – Sistemas de injeção direta de combustível – décadas de 50 e 60. 

 

Fonte: adaptado de (19). 

A injeção direta ressurgiria na década de 60 como forma de propiciar a 

estratificação da mistura ar-combustível (17) (19) (20) para que motores de ignição 

por centelha pudessem operar de forma similar aos motores de ignição por 

compressão, com a determinação da potência de eixo sendo dosada pela quantidade 

de combustível injetado. A vela de ignição se localizava usualmente em uma região 

que deveria receber a mistura estequiométrica ou levemente rica – daí a proximidade 

à extremidade do injetor de combustível, como mostram a Figura 3.9 (b) e a Figura 

3.9 (c). As regiões afastadas da vela de ignição deveriam, idealmente, conter somente 

ar e gases residuais de ciclos anteriores. A mistura assim formada apresentava razão 

ar-combustível global relativa, parâmetro operacional denominado lambda , muito 

maior do que a unidade. Nessa época, entretanto, os principais obstáculos que 

inviabilizaram comercialmente os sistemas de injeção direta de combustível foram os 

altos níveis de emissão de hidrocarbonetos não queimados, regimes de operação 

extremamente limitados, carbonização das velas de ignição devida à grande 

concentração de combustível na proximidade dos seus eletrodos e diluição do óleo 

lubrificante entre outros. 
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Uma terceira etapa de desenvolvimento se iniciou na década de 1990, quando os 

sistemas de injeção direta de combustível substituíram a injeção de combustível 

realizada nos pórticos de admissão dos motores. Nessa fase o conceito da injeção 

direta de combustível se modificou: buscavam-se a estratificação em regimes de 

baixas potências (baixas cargas), com auxílio da redução da restrição de admissão 

de ar (unthrottling, em inglês), e a condição de mistura homogênea em altas cargas e 

altas velocidades angulares. E, já nessa época, surgiram então as estratégias de 

injeções adiantada e atrasada: nas condições nas quais se buscavam a 

homogeneização da mistura e a operação estequiométrica, empregava-se a injeção 

adiantada – os processos simultâneos de admissão de ar e injeção de combustível 

promovendo a homogeneização da mistura. Nas condições nas quais se buscava a 

estratificação – regiões com maiores concentrações de combustível próximas às velas 

de ignição – empregava-se a injeção de combustível em instantes próximos do evento 

de ignição. A Figura 3.10 traz duas imagens que exemplificam os regimes de operação 

com carga homogênea e com carga estratificada. 

A Figura 3.11 indica esquematicamente em quais condições dos motores as 

estratégias de injeção de combustível visando homogeneização ou estratificação 

eram empregadas. 

Figura 3.10 – Exemplo de regimes de operação em carga homogênea e em carga estratificada. 

 
Fonte: autor. 
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Figura 3.11 – Regimes de operação de um sistema de injeção direta em final da década de 1990. 

 
Fonte: adaptado de (19). 

Nasceram, assim, em função das estratégias de injeção – e de combustão – 

formatos de cabeçote, topo de pistões e sistemas de admissão de ar capazes se 

adequar às particularidades de cada regime. Para as condições de mistura 

estratificada, as configurações denominadas “guiada pelas paredes” (wall-guided) e 

“guiada pelo escoamento” (air-guided) foram as utilizadas inicialmente. Nessas 

configurações, o injetor de combustível é usualmente posicionado de forma lateral na 

câmara de combustão, e o formato do topo do pistão e do cabeçote, no caso da 

configuração wall-guided, conduz o combustível injetado para a região próxima à vela 

de ignição. O ponto negativo dessa configuração é a formação de particulado durante 

a combustão de parte do combustível que toca as paredes da câmara e que, devido 

ao insuficiente intervalo de tempo durante a fase de compressão do motor, não se 

evapora totalmente e gera chamas de difusão junto às paredes, produzindo também 

grande quantidade de hidrocarbonetos não queimados (UHC – unburned 

hydrocarbons) (21). 

No caso da configuração air-guided, tenta-se evitar que o spray de combustível 

atinja as paredes do pistão e do cabeçote por meio de um arrasto das gotas pelo 

escoamento de ar gerado durante os tempos de admissão e de compressão. 

Movimentos intra-cilindro como swirl (escoamento rotacional predominantemente em 

torno do eixo do cilindro) e tumble (escoamento rotacional predominantemente em 

torno de um eixo ortogonal ao do cilindro) são determinantes para assegurar que o 

spray seja direcionado para o local ideal. Por se evitar que o combustível atinja as 

paredes, chamas de difusão não se formam nessa configuração. Entretanto, as 
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condições de operação nas quais se consegue esse regime são restritas a algumas 

centenas de rotações por minuto na faixa de operação do motor. A Figura 3.12 mostra 

esquematicamente as configurações mais usuais de sistemas de injeção direta de 

combustível. 

Figura 3.12 – Configurações usuais de injeção direta de combustível]. 

 
Fonte: autor. 

Com o advento de injetores mais sofisticados, em associação com geometrias de 

cabeçote mais complexas, surgiu a configuração denominada “guiada pelo spray” 

(spray-guided), sendo esta a configuração mais flexível e atual, com o injetor de 

combustível localizado na região central do cabeçote do motor. A formação da mistura 

é ditada mais pelas características do injetor do que pela interação do spray com os 

movimentos intra-cilindro. Injetores multi-orifício, como o exemplificado na Figura 3.14, 

são comumente empregados a fim de que a pluma de gotas possa cobrir as diversas 

regiões da câmara (22). Pode-se obter, com essa configuração, tanto misturas 

estratificadas quanto homogêneas em função da estratégia de injeção. Dessa forma 

é possível adotar mapas de injeção mais complexos do que indicava o da Figura 3.11, 

buscando-se melhorar as condições de ignitabilidade, a formação de mistura ou a 

prevenção contra a batida de pino. Na configuração spray-guided, evita-se também 

que o combustível toque o topo do pistão, minimizando-se a formação de material 

particulado e UHC. A vela de ignição, por se localizar próxima à saída do injetor, 

padece de grande estresse térmico e deve ter seu posicionamento cuidadosamente 

determinado nessa configuração. Também há forte tendência de formação de 

depósitos na extremidade do injetor por ele estar localizado em uma região muito 

quente da câmara. 

Um exemplo de estratégia de injeção é mostrado pela Figura 3.13, estratégia essa 

aplicada ao motor Mercedes-Benz GDI com injetor central, com cone de spray com 
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75° e pressão de injeção de até 12 MPa (120 bar) (23). Esse motor contava com 

recirculação de gases de escapamento (EGR – Exhaust Gas Recirculation), sistema 

que possibilita que gases oriundos da combustão em ciclos anteriores sejam 

readmitidos como parte da mistura com ar fresco. Em cargas e velocidades angulares 

baixas – indicadas na parte negra da Figura 3.13 – empregava-se o regime de carga 

estratificada, com injeção de combustível tardia no tempo de compressão, 

objetivando-se a formação de mistura estequiométrica, denotada por  = 1, nas 

proximidades da vela de ignição, e mistura extremamente pobre, =∞, longe dela, de 

forma que a mistura média apresentasse  >> 1. Já em cargas médias, o regime de 

operação passava a ser de carga homogênea estequiométrica, com injeção de 

combustível no tempo de admissão, sendo que a válvula de controle de EGR definia 

a carga do motor na região branca do gráfico, visando à redução de trabalho de 

bombeamento e aumento de eficiência. Para cargas superiores, a válvula borboleta 

que controla a vazão de ar fresco para o motor era a responsável por controlar sua 

carga (região pontilhada do gráfico). Para altas cargas, o regime ainda era de carga 

homogênea, mas agora com mistura rica –  < 1 – a fim de que o excesso de 

combustível proporcionasse efeito de diluente e assim pudesse reduzir as 

temperaturas de pico e de escapamento, visando atender aos limites operacionais de 

temperatura de componentes do motor. 

Figura 3.13 – Exemplo de mapa de estratégias/regimes de operação – motor Mercedes-Benz GDI. 

 
Fonte: adaptado de (23). 

Há ainda a possibilidade de utilização de uma combinação de regimes de 

operação: carga estratificada e carga homogênea em um mesmo ciclo de operação. 

O termo estratificação parcial (PFS – Partial Fuel Stratification) é empregado para 
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designar esse regime de operação, quando grande parte da mistura ar-combustível 

no interior do cilindro se encontra homogeneamente distribuída e um ou mais eventos 

de injeção tardia geram uma pequena estratificação de mistura perto da vela de 

ignição, a fim de prover condições mais favoráveis de início de combustão. A Figura 

3.15 mostra um exemplo dessa estratégia de múltipla injeção para estratificação 

parcial, adotada em alguns motores do grupo francês PSA - Peugeot-Citroën, com um 

evento principal de injeção durante o tempo de admissão (figura da esquerda) visando 

à formação de mistura homogênea e com três eventos de injeção (figura da direita) 

visando à minimização das ocorrências de batida de pino e de pré-ignição em 

condições de baixa velocidade angular e alta carga do motor (22). 

Figura 3.14 – Exemplo de injetor central multi-orifícios – vista superior. 

  
Fonte: adaptado de (22) 

Figura 3.15 – Exemplo de eventos de injeção em função do regime operacional - motor PSA. 

    
Fonte: adaptado de (22) 

Trabalhos realizados por Sjöberg e Reuss do Sandia National Laboratories (24) 

(25) em motores operando em regime de autoignição controlada (CAI – Controlled 

Auto Ignition), mostram a relevância do emprego de estratificação parcial também 

quando são empregadas misturas homogêneas pobres. Testes em motores de acesso 

óptico com a configuração mostrada na Figura 3.16 revelam que, empregando-se a 
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estratificação parcial, é possível melhorar a repetibilidade da combustão nas fases 

características do processo de autoignição. A Figura 3.17 mostra, em sua parte 

superior, a estratégia de injeção adota no experimento do Sandia Labs: dois eventos 

de injeção no tempo de admissão para formação da mistura homogênea (e pobre, no 

modo CAI), e a injeção imediatamente anterior ao evento de ignição. As imagens 

inferiores mostram, à direita, a vista inferior do spray de E85 imediatamente antes da 

ignição e, à esquerda, a evolução da combustão após um intervalo de 6° de ângulo 

de virabrequim. 

Figura 3.16 – Configuração de motor de acesso óptico de Sjöberg e Reuss. 

 
Fonte: Adaptado de (24). 

Figura 3.17 – Efeito da estratificação parcial na combustão por autoignição controlada. 

 
Fonte: adaptado de (25) 

Atualmente, os regimes de operação puramente estratificados não têm sido 

utilizados pelos fabricantes de motores em grandes faixas de operação dos motores 

pois, por operarem com excesso de ar na condição estratificada, há necessidade de 

aplicação de sistemas de pós-tratamento de óxidos de nitrogênio NOx. Os 
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catalisadores de três vias, usualmente empregados em veículos com motores de 

ignição por centelha, são efetivos apenas quando se trabalha com misturas em torno 

da estequiométrica. Esses sistemas para abatimento de NOx são caros e têm 

durabilidade limitada, de maneira que o ganho em eficiência de conversão energética 

do motor, quando operando na condição estratificada, não justifica o custo adicional 

dos aparatos de pós-tratamento. 

3.2 Tipos de injetores para injeção direta 

Válvulas injetoras de motores de injeção direta devem ser capazes fornecer a 

quantidade de combustível ideal em momentos específicos e com boa 

reprodutibilidade. A injeção deve ocorrer de modo a se garantir tempo suficiente para 

o desenvolvimento do spray e formação da mistura combustível. Mais ainda, como a 

pressão do ambiente na câmara de combustão pode variar desde condições ambiente 

até pressões de compressão, o injetor deve ser capaz de fornecer sprays com a 

qualidade desejada independentemente da pressão ambiente. Como o intervalo de 

tempo disponível para injeção é muito pequeno, esses injetores trabalham com 

pressões de injeção mais elevadas, aumentando-se a velocidade de penetração e 

diminuindo-se o tamanho das gotículas. Quando comparadas com injeção indireta, 

onde as pressões são da ordem de 1 a 4 bar, a injeção direta de gasolina trabalha 

com pressões 50 vezes maior. No entanto, essas pressões são muito menores que 

as utilizadas nos motores de ignição por compressão. Nesses motores, a pressão de 

injeção pode atingir 2.500 bar. Uma das desvantagens de se utilizar gasolina em alta 

pressão é que, ao contrário do diesel, a gasolina não tem propriedades lubrificantes 

em elevadas pressões. O desgaste das bombas de combustível é um dos fatores que 

limitam a pressão de injeção (16). 

A Figura 3.18 mostra as três configurações mais utilizadas em motores de ignição 

por centelha com injeção direta. O primeiro tipo de injetor é o chamado multi-orifício. 

O acionamento e formação dos sprays de cada saída individual se assemelha ao 

funcionamento dos injetores diesel. Esses injetores produzem sprays com grande 

comprimento de penetração e gotículas relativamente grandes, se comparadas com 

sprays diesel (16). O spray como um todo é heterogêneo – regiões muito ricas de 

combustível são separadas entre si por regiões muito pobres. A vantagem da 

utilização desse tipo de injetor é que a estrutura do spray e propriedades como ângulo 

de cone não se alteram com o aumento da pressão ambiente. São ideais para 
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operações em carga estratificada ou para eventos de pós-injeção. Outra característica 

importante dos injetores multi-orifícios/multi-furos é que a estrutura do spray pode ser 

facilmente modificada com a disposição e quantidade de orifícios no injetor. 

Figura 3.18 – Tipos de injetores mais usuais para injeção direta. 

 
Fonte: adaptado de (16). 

Os outros dois tipos de injetores geram uma estrutura de spray diferente do injetor 

multi-orifícios. Em ambos a abertura da válvula injetora induz a formação de um único 

spray que tem o formato de um cone oco. Por essa razão, esses injetores também 

são conhecidos como injetores do tipo cone-oco. A vantagem dos sprays cone-oco é 

a maior razão área-volume, o que garante a atomização necessária em menores 

comprimentos de penetração. 

No caso dos injetores mecânico-centrífugos, mais conhecidos por injetores do tipo 

pressure-swirl, o combustível passa por orifícios tangencialmente dispostos (ver 

Figura 3.19). Essas passagens induzem o movimento helicoidal no escoamento de 

combustível que sai do injetor. Esse por sua vez, forma uma região interna ao spray 

que é preenchida por ar. O combustível é lançado no ambiente ao redor desta região 

central, gerando o cone oco característico. A Figura 3.20 mostra sprays que são 

formados a partir das três configurações que foram descritas. Nota-se que o aumento 

de pressão tem efeito sobre os sprays de cone-oco, havendo o colapso dos mesmos 

com o aumento de pressão acima de um valor crítico. 
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Figura 3.19 – Mecanismo de indução do movimento helicoidal nos injetores pressure–swirl. 

 
Fonte: adaptado de (16). 

Figura 3.20 – Efeito da pressão ambiente nos sprays gerados pelas três configurações mais utilizadas 
em motores de ignição por centelha de injeção direta. 

 
Fonte: adaptado de (16). 

3.3 Fundamentos em sprays e formação de misturas 

Durante desenvolvimento de sprays em um meio gasoso, dois mecanismos 

principais são responsáveis pela desintegração e subsequentes quebras do 

escoamento líquido: o regime de quebra de jatos líquidos e o regime de quebra de 

gotas líquidas. O primeiro mecanismo, denominado de regime primário, é responsável 

pela desintegração do jato de líquido que emana do bocal injetor. O mecanismo de 

quebra de gotas líquidas, o regime secundário, descreve os fenômenos de quebra dos 

ligamentos e das gotas resultantes do regime primário. Os dois mecanismos ocorrem 

simultaneamente em diferentes regiões do spray e dependem das propriedades do 

líquido e do gás ambiente. A interação do escoamento de gás ambiente com o jato do 
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spray é indiretamente incorporada aos mecanismos por meio de relações 

adimensionais a partir da diferença de velocidades entre as fases.  

Os efeitos das propriedades do líquido e da diferença de velocidade entre gás 

ambiente e jato líquido geralmente são caracterizados pelo número de Reynolds (𝑅𝑒𝑙) 

– que relaciona as forças de inércia e as forças viscosas – e do número de Weber 

(𝑊𝑒𝑙) – que relaciona as forças de inércia e a tensão superficial que age na fronteira 

do spray líquido (16) (26). O número de Reynolds é expresso como: 

 𝑅𝑒𝑙 =
𝑢𝐷𝜌𝑙

𝜇𝑙
 

 
3.1 

onde 𝑢 é a velocidade de escorregamento do líquido no gás, 𝐷 o diâmetro de saída 

do bocal injetor, 𝜌𝑙  e 𝜇𝑙 a massa específica e viscosidade dinâmica do líquido. 

Já o número de Weber é dado por: 

 𝑊𝑒𝑙 =
𝜌𝑙𝑢

2𝐷

𝜎𝑙
 3.2 

sendo 𝜎𝑙 a tensão superficial na fronteira do líquido. 

Uma descrição quantitativa dos processos de quebra de jatos é dada pelo número 

de Ohnesorge – relação entre o número de Reynolds e o número de Weber da fase 

líquida. O número de Ohnesorge inclui todas as propriedades relevantes do fluido e é 

escrito como: 

 𝑂ℎ =
√𝑊𝑒𝑙

𝑅𝑒𝑙
=

𝜇𝑙

√𝜎𝑙𝜌𝑙𝐷
 3.3 

3.3.1 Regimes de quebra de jatos líquidos 

A partir das relações entre 𝑂ℎ e 𝑅𝑒𝑙, é possível definir quatro tipos de mecanismos 

de quebra no regime primário para um spray gerado a partir de um bocal reto e 

circular. Esses geralmente são caracterizados pelo comprimento de quebra – 

distância entre o bocal e o ponto onde ocorre a primeira formação de gotas (16) (26). 

A Figura 3.21 mostra o diagrama de Ohnersorge onde são apresentados os quatro 

tipos de regime: o regime de Rayleigh, o primeiro e segundo regimes induzidos pelo 

escoamento e o regime de atomização. Os aumentos de 𝑂ℎ e 𝑅𝑒𝑙 levam a quebras 

mais rápidas e intensas. No entanto, a atomização também é influenciada pela 

densidade do gás ambiente. Portanto, uma descrição completa dos regimes de quebra 

deve incluir propriedades da fase gasosa. Em alguns casos propõe-se incluir a razão 
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entre as densidades das fases líquida e gasosa. No entanto, até o momento, nenhuma 

relação é capaz de incluir todas essas propriedades em uma única variável (26). 

Figura 3.21 – Diagrama de Ohnersorge para quebra de jatos líquidos. 

  
Fonte: adaptado de (16). 

A Figura 3.22 mostra um desenho esquemático de jatos que apresentam esses 

tipos de regime. O regime de Rayleigh ocorre para velocidades muito baixas. A quebra 

do jato ocorre em função do crescimento de instabilidades axissimétricas do volume 

do jato como um todo, iniciada pelas forças de inércia do líquido e tensões superficiais 

do jato. O líquido se desprende do jato em forma similar a um gotejamento. As gotas 

são maiores que o próprio diâmetro do bico D. Aumentando-se a velocidade do jato, 

a quebra do jato ocorre no 1º regime induzido pelo escoamento. O comprimento de 

quebra diminui e o tamanho das gotas agora é próximo ao diâmetro do bico. As forças 

que atuavam no regime de Rayleigh são amplificadas pelas forças aerodinâmicas. A 

influência do gás ambiente é descrita com o número de Weber da fase gasosa 𝑊𝑒𝑔. 

Figura 3.22 – Regimes primários de quebra de jatos líquidos. 

 
Fonte: adaptado de (16). 
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No 2º regime induzido pelo escoamento, o fluxo dentro do bico torna-se turbulento. 

O mecanismo de quebra do jato agora depende do crescimento de pequenas ondas 

superficiais na fronteira do jato. Essas são geradas pela turbulência do jato e 

amplificadas pelas forças aerodinâmicas. As gotas agora têm tamanho menor que o 

diâmetro do bico e o comprimento de quebra diminui com o aumento do número de 

Reynolds 𝑅𝑒𝑙. Como as gotas menores são arrancadas da superfície do jato, o 

processo de desintegração ocorre da superfície para o centro do jato. São definidos 

dois comprimentos de quebra distintos. O comprimento de superfície intacta, que 

descreve o início da quebra da superfície do jato, e o comprimento de quebra 

propriamente dito. 

O regime de atomização se inicia quando o comprimento de superfície intacta 

tende a zero. Um spray cônico se desenvolve a partir do bico e a divergência já se 

inicia na saída do bico. As gotas são muito menores que o diâmetro do bico. Uma 

descrição detalhada do mecanismo de quebra é mais complexa que em qualquer 

outro regime, principalmente porque o processo de desintegração depende fortemente 

das condições do escoamento dentro do bico, que quase sempre não são conhecidas 

(16). 

3.3.2 Regimes de quebra de gotas líquidas 

As gotículas resultantes das quebras do núcleo dos jatos são submetidas ao 

arrasto aerodinâmico que é induzido pela diferença de velocidade com o gás 

ambiente. Esse arrasto irá provocar a formação de instabilidades na superfície da 

própria gotícula. Ocorre então uma competição entre as forças aerodinâmicas, que 

tentam desintegrar a gotícula e a tensão superficial, que mantém a gotículas como 

uma esfera. Quanto menor for o raio de curvatura da gotícula, maior será a força de 

tensão superficial. Subsequentes quebras das gotículas só ocorrerão se a diferença 

de velocidade, ou seja, a força aerodinâmica, aumentar. Esse mecanismo é descrito 

pelo número de Weber 𝑊𝑒𝑔da fase gasosa – a relação entre forças aerodinâmicas e 

tensão superficial: 

 𝑊𝑒𝑔 =
𝜌𝑔𝑢2𝑑

𝜎𝑙
 3.4 

onde 𝜌𝑔 é a massa específica do gás e 𝑑 é o diâmetro da gotícula antes da quebra. 
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Segundo Wierzba (27),os diferentes regimes de quebra de gotículas são 

identificados como na Figura 3.23. Para pequenos valores de 𝑊𝑒𝑔 (< 12), a 

deformação na gotícula não causa sua desintegração.  

Figura 3.23 – Mecanismo de quebra de gotículas segundo Wierzba (27). 

 
Fonte: adaptado de (16). 

Na Figura 3.23 também são mostrados os valores de 𝑊𝑒𝑔 nos quais ocorre a 

transição entre os modos de quebra. É interessante observar que esses valores não 

são consistentes nos diferentes resultados da literatura (16). 

Para aplicações em motores de combustão interna, todos os mecanismos de 

quebra podem ocorrem durante o desenvolvimento do spray. No entanto, a maioria 

das desintegrações ocorrem próximo ao bico de injeção, região onde o número de 

Weber é alto. Ao longo do comprimento do spray, o número de Weber diminui 

significativamente em razão da evaporação, quebras anteriores e diminuição da 

velocidade relativa. 

3.3.3 Diâmetros característicos de gotas do spray  

Mugele e Evans (28), em 1951, estabeleceram a forma de cálculo de diâmetros 

médios representativos da distribuição do tamanho de gotas de um spray, até hoje 

utilizadas. São eles: diâmetro médio linear, volumétrico e de Sauter, dados pelas 

equações 3.5, 3.6 e 3.7: 

 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 = 𝐷10 =
∑ 𝑛𝑐(𝑖)𝑖 𝑑𝑖

∑ 𝑛𝑐(𝑖)𝑖
 3.5 
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 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐷30 = √
∑ 𝑛𝑐(𝑖)𝑖 𝑑𝑖

3

∑ 𝑛𝑐(𝑖)𝑖

3

 3.6 

 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑀𝐷 = 𝐷32 =
∑ 𝑛𝑐(𝑖)𝑖 𝑑𝑖

3

∑ 𝑛𝑐(𝑖)𝑖 𝑑𝑖
2 3.7 

onde 𝑛𝑐(𝑖) é o número de gotículas em cada classe de diâmetros e 𝑑𝑖  é o diâmetro 

de cada classe de gotículas. Generalizando-se a forma de expressar os diâmetros 

médios por meio da equação: 

 𝐷𝑎𝑏 = [
∑ 𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑖

𝑎

∑ 𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑖
𝑏]

1
𝑎−𝑏⁄

 3.8 

com (a+b) sendo a ordem da forma de cálculo. Lefebvre e McDonell (29), a partir do 

trabalho de Mugele e Evans (28), mostram as aplicações dos valores médios 

calculados a partir de diversas ordens e suas aplicações. A Tabela 3.2 traz as 

principais aplicações de cada um dos valores médios. 

Tabela 3.2 – Valores médios de diâmetros de gotas e suas aplicações. 

a b 
(a+b) 

ordem 
nome do valor médio aplicação 

1 0 1 linear, aritmético poluentes, evaporação 

2 0 2 superfície absorção 

3 0 3 volume hidrologia 

2 1 3 diâmetro superficial absorção 

3 1 4 diâmetro superficial evaporação 

3 2 5 diâmetro de Sauter (SMD) 
eficiência, transferência de 

massa, combustão 

4 3 7 diâmetro de Brouckere equilíbrio de combustão 

Fonte: adaptado de (28) e (29). 

3.3.4 Estrutura do spray – injetor multi-orifícios 

A Figura 3.24 mostra um desenho esquemático do desenvolvimento de um spray 

formado a partir de uma saída de um injetor do tipo multi-orifícios. A liberação de 

combustível se inicia com o movimento da agulha, permitindo a passagem do 

combustível pelos orifícios de injeção. Logo após a saída dos orifícios já se inicia o 

processo de quebra do filme líquido. Esta desintegração inicial é denominada quebra 

primária (primary break-up em inglês). Cavitação e turbulência no escoamento dentro 

dos orifícios de injeção são os mecanismos responsáveis pela quebra do líquido em 

grandes ligamentos e gotículas que formam a região mais densa do spray. Essas 
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estruturas agora interagem entre si, havendo colisão e coalescência. Em razão da 

velocidade relativa das gotas e gás ambiente, a desintegração ocorre principalmente 

pela ação de forças aerodinâmicas, formando gotas de menores diâmetros e 

acelerando o processo de evaporação. Nesta região ocorre a quebra secundária 

(secondary break-up). 

Figura 3.24 – Desenvolvimento típico do spray de um injetor do tipo multi-orifícios. 

  

Fonte: adaptado de (16). 

As forças aerodinâmicas também desaceleram as gotículas que estão sendo 

quebradas. As que se encontram na ponta do spray são mais desaceleradas do que 

aquelas que se encontram na esteira, por conta do arrasto aerodinâmico. Com a 

evolução do spray, as gotículas na fronteira são continuamente substituídas pelas que 

estão atrás, fazendo com que a penetração do spray aumente. As gotículas que agora 

têm baixa energia cinética são lançadas para região externa ao spray. A fronteira 

torna-se cada vez mais diluída em razão da penetração do ar. Neste momento, os 

fatores que mais influenciam as subsequentes quebras do spray e evaporação das 

gotículas são as condições do ambiente, tais como densidade e temperatura do gás 

ambiente e a respectiva distribuição de velocidades. 

Como anteriormente mencionado, a desintegração do spray se inicia 

imediatamente após a saída do orifício de injeção. Dois mecanismos de quebra são 

os mais aceitos para explicar esta rápida desintegração: quebra induzida pela 

turbulência e quebra induzida pela cavitação. A Figura 3.25 mostra um escoamento 

dentro de um duto de injeção onde os mecanismos de quebra por turbulência e 

cavitação estão presentes. Nota-se que a desintegração da coluna líquida e a 

formação do spray já se iniciam no interior do duto de injeção. 
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Figura 3.25 – Mecanismos de quebra primária de um spray de injetor multi-orifícios. 

 
Fonte: adaptado de (16). 

O mecanismo de desintegração por turbulência depende da flutuação da 

componente radial de velocidade dentro do jato. Se essa for intensa o suficiente, 

vórtices são capazes de vencer a tensão superficial, liberando as estruturas para 

formar os ligamentos e gotas maiores (16). 

No mecanismo de quebra por cavitação, a grande velocidade axial do escoamento, 

associada ao gradiente radial de velocidade axial por conta da redução de seção no 

orifício de injeção, diminui a pressão estática dentro do canal para valores menores 

que a pressão de vapor do combustível naquela temperatura. Esta redução de 

pressão induz a evaporação do combustível, formando bolhas de seu vapor. Quando 

associada a turbulência, essas bolhas de vapor podem se desprender e serem 

carregadas com o escoamento, formando um escoamento bifásico. A intensidade e 

distribuição espacial da cavitação dependem da pressão e características geométricas 

do orifício de injeção (16) (26). Em razão de sua dependência geométrica, o 

mecanismo de cavitação é estudado como forma de controle do processo de quebra 

do spray. Para maiores informações sobre modelos matemáticos e características do 

fenômeno de cavitação em injetores, o sugere-se que o leitor busque os trabalhos de 

Baumgarten (16) e van Romunde (26). 

3.3.5 Estrutura do spray – injetor do tipo cone-oco 

Injetores do tipo cone-oco são geralmente utilizados em situações de baixa 

pressão ambiente. A principal vantagem deste tipo de injetor frente ao injetor multi- 

orifício é a maior eficiência de atomização. Quando comparado com o injetor multi- 

orifício, o injetor do tipo cone-oco tende a produzir menores gotículas, melhor mistura 

com ar e menor penetração, o que leva a sua melhor eficiência. (16). Esses injetores 
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são muito utilizados em motores de injeção direta a gasolina de primeira geração, 

geralmente operando no modo de carga homogênea, com evento de injeção 

acontecendo no tempo de admissão de ar. A substituição pelos injetores multi-orifícios 

aconteceu devido ao comportamento do injetor cone-oco com o aumento da pressão 

ambiente, fenômeno a ser detalhado a seguir. Dependendo de um valor crítico de 

pressão, o jato não é quebrado e, portanto, a formação do spray é comprometida. 

Esse tipo de comportamento denomina-se colapso do spray. Como os motores 

necessitam de uma boa reprodutibilidade do spray, mesmo para elevadas pressões, 

o colapso do spray dificulta a utilização dos injetores tipo cone-oco em aplicações mais 

modernas que demandam injeções em ambientes de maiores pressões na câmara 

(motores sobrealimentados e/ou com injeção para estratificação). No entanto, para as 

gerações que operam em carga homogênea, esses injetores parecem ser mais 

promissores que os multi- orifícios, o que justifica o interesse pelos injetores do tipo 

cone-oco. 

A Figura 3.26 (a) mostra as regiões de quebra primária e secundária durante o 

desenvolvimento do spray de cone-oco. Diferentemente dos sprays de injetores multi- 

orifícios, a quebra primária não ocorre totalmente dentro do canal de injeção. Os 

mecanismos principais de quebra são a turbulência e as forças aerodinâmicas. O 

mecanismo induzido pela turbulência já se inicia dentro do canal de injeção. As 

perturbações iniciadas na superfície do líquido são amplificadas com interação das 

forças aerodinâmicas e tornam-se instáveis. Nesse momento inicia-se a quebra do 

jato líquido em ligamentos e gotas maiores. No desenvolvimento do spray, a quebra 

secundária é dominada pelo mecanismo induzido pelas forças aerodinâmicas, como 

já descrito anteriormente. 
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Figura 3.26 – Descrição dos mecanismos de formação do spray cone-oco. 

   
(a) abertura externa      (b) pressure-swirl 

Fonte: adaptado de (16). 

A Figura 3.26 (b) mostra o desenvolvimento do spray de um injetor mecânico-

centrífugo, ou injetor pressure-swirl. Uma característica exclusiva desse spray é a 

formação de um grupo de gotas que não participa do cone e é lançado axialmente. 

Isso acontece no início do levantamento da agulha do injetor. Nos instantes iniciais, o 

combustível não tem velocidade tangencial suficiente para gerar o movimento 

helicoidal e assim é lançado ao longo do eixo de simetria do injetor. Esse pequeno 

grupo de gotas grandes é chamado de pré-spray. 

A medida que a velocidade tangencial aumenta, o líquido adquire movimento 

helicoidal e inicia a formação de uma estrutura oca por conta da cabeça da válvula 

injetora. O ar dentro do cone é acelerado em razão da transferência de momento linear 

com as gotículas. Essa aceleração induz uma região de baixa pressão no interior do 

spray, reduzindo o ângulo de cone do spray. O processo se equilibra e a abertura do 

cone se mantém enquanto a penetração aumenta. A redução da pressão no interior 

do spray também induz a formação de um escoamento secundário na parte externa 

que, em geral, tem menor intensidade que o escoamento principal. 

Os injetores do tipo cone-oco geram sprays em formato de folhas de cone. Essa 

configuração, que é diferente dos injetores multi-orifícios, pode modificar o mecanismo 

de formação da mistura, pois as gotículas agora são injetadas com uma componente 

significativa de velocidade tangencial. No entanto, ambos injetores parecem possuir 

certas características em comum. Pela observação dos campos de velocidade do ar 
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obtidos por Prosperi et al. (30), nota-se a presença de uma estrutura recirculante que 

percorre a superfície do spray, assim como é visto no caso dos injetores multi-orifícios. 

Com o objetivo de se estudar o mecanismo de formação do spray de um injetor do 

tipo cone-oco para gasolina, Rottenkolber et al. (31) analisaram a evolução de sprays 

em uma câmara pressurizada de volume constante. Nitrogênio (N2) foi utilizado como 

gás ambiente com pressões de até 50 bar. A partir da observação dos campos de 

velocidade da fase gasosa e do spray, os autores propõem um modelo de distribuição 

de velocidades ao redor do spray que identifica dois tipos de estruturas. Essas são 

formadas durante a propagação do jato, como pode ser visto na Figura 3.27. 

Figura 3.27 – Modelo para formação de sprays para injetores do tipo cone-oco. 

 
Fonte: adaptado de (31). 

Nesse modelo, os autores não fazem distinção entre a zona de penetração de ar 

e a zona de recirculação como é feita nos sprays de injetores multi-orifícios. Percebe-

se que, para o injetor cone-oco, a estrutura recirculante externa é tão grande que não 

há diferença entre a zona de penetração, em razão do vórtice recirculante, e a zona 

de penetração por equilíbrio da continuidade. 

A estrutura interna do spray apresenta uma distribuição de velocidades 

interessante. A porção superior direciona as gotículas e o nitrogênio em direção ao 

bico injetor. A indução deste movimento é causada pela diminuição da pressão interna 

devido a propagação do cone de spray. Já a porção inferior é influenciada pela 

estrutura recirculante externa e pela propagação do spray na direção axial. A presença 

de duas regiões distintas na estrutura interna gera uma de intersecção onde o 

movimento não pode ser muito bem definido. 

Uma característica comum dos injetores do tipo cone-oco é o colapso do spray 

com o aumento da pressão ambiente. Quanto maior é a pressão ambiente, menor 

será o ângulo de cone do spray e menor será a penetração de ar no spray. Para um 

determinado valor de pressão, o injetor não é capaz de formar o cone de gotículas. 
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Nesse ponto, ocorre o colapso do spray. Segundo Rottenkolber et al. (31), o fenômeno 

responsável pela diminuição do cone de spray é o aumento da intensidade da 

estrutura interna. Maiores pressões do ambiente levam a menores vazões mássicas 

de penetração. Isso gera uma zona de baixa pressão dentro do spray, que intensifica 

a estrutura interna. Essa por sua vez empurra as gotículas para o eixo de simetria do 

cone. 

Moon et al. (32) realizam experimentos buscando avaliar a depressão causada no 

interior do cone de um injetor tipo mecânico-centrífugo (pressure-swirl) empregando 

gasolina comercial. Um duto fino conectado a um transdutor de pressão com tempo 

de resposta de 0,1 ms e capacidade de medição de 5 kPa permitia registar a evolução 

da pressão ao longo de um evento de injeção. Pressões de injeção empregadas 

variam de 30 a 70 bar, e durações de comando de injeção de 1,5 a 4,0 ms. Além do 

aparato experimental mostrado em Figura 3.28, câmeras de alta velocidade foram 

empregadas durante os testes.  

Figura 3.28 – Aparato experimental de Moon et al. 

 
Fonte: adaptado de (32). 

Medições revelaram que o escoamento apresentava componente tangencial de 

velocidade e o ângulo de escoamento na saída da extremidade do injetor pode ser 

avaliado, sendo praticamente independente da pressão ou da duração de injeção 

como indicam os gráficos da Figura 3.29. Valores máximos de depressão da ordem 

de 2kPa para uma duração de injeção de 4 ms e 70 bar de pressão de injeção foram 

medidos. 
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Figura 3.29 – Resultados de ângulo de escoamento e depressão no interior do cone de Moon et al. 

 
Fonte: adaptado de (32). 

Os autores concluem que essa depressão é um dos fatores que causam o colapso 

do spray de injetores mecânico-centrífugos em determinadas condições, como por 

exemplo com o aumento da pressão de injeção, como indica a Figura 3.30. 

Figura 3.30 – Desenvolvimento de spray em função da pressão de injeção de Moon et al. 

 
Fonte: adaptado de (32). 

3.4 Partida a frio de motores de ignição por centelha com injeção direta de 

combustível 

Nos itens anteriores, foram abordados alguns dos principais benefícios e desafios 

do emprego de sistemas de injeção direta de combustível em motores de combustão 

interna de ignição por centelha. A formação adequada da mistura ar-combustível é de 

crucial importância no desempenho do motor, seja tanto do ponto de vista de eficiência 

energética quanto do ponto de vista de formação de poluentes. Quando o aspecto da 

emissão de poluentes é considerado, a condição de partida a frio é de extrema 

relevância uma vez que essa fase de operação de um motor veicular é a responsável 
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por grande parte das emissões totais de hidrocarbonetos nãos queimados e monóxido 

de carbono de um veículo quando submetido ao teste padronizado de emissões. 

Durante os primeiros 60 segundos do teste de emissões, são emitidos mais de 

60% do total de hidrocarbonetos não queimados (33), como indica a Figura 3.31 que 

traz a emissão acumulada de hidrocarbonetos não queimados UHC ao longo do ciclo 

de teste de emissões (gráfico superior a) e a relação entre as concentrações de UHC 

nos gases de saída do motor e na saída do catalisador (gráfico inferior b). O veículo 

em questão utilizava um motor Toyota 1UZ-FE de oito cilindros em V, com 4,0l de 

deslocamento volumétrico e injeção de combustível nos pórticos e, embora tendo sido 

testado nos Estados Unidos, o ciclo de condução é o mesmo preconizado pela norma 

brasileira NBR 6601:2012 (34). 

Figura 3.31 – Evolução da emissão acumulada de UHC ao longo do ciclo de teste (a) e detalhe da 
concentração de UHC na saída do motor e do escapamento (b) de um veículo. 

 (a) 

   (b) 
Fonte: adaptado de (33). 



58 

O catalisador de três vias comumente empregado em veículos de passeio a 

gasolina não atinge eficiência de conversão adequada abaixo de 250 a 300°C (35) 

(36) e, até que esse nível de temperatura seja atingido, a eficiência de conversão 

catalítica é extremamente baixa e conduz aos elevados níveis de UHC e CO 

observados. Dessa forma, quaisquer condições que gerem falhas de ignição da 

mistura nos primeiros instantes de operação do motor – queimas parciais (partial burn) 

ou falhas de queima (misfire) – levarão a emissões ainda maiores de hidrocarbonetos 

não queimados, emissões essa que não serão efetivamente convertidas pelo 

catalisador ainda frio – daí a importância da robustez do processo de ignição nessa 

etapa. 

Durante muito tempo no Brasil veículos flex-fuel contaram com sistema auxiliar de 

partida a frio quando etanol era empregado como combustível. Esses sistemas 

compreendiam um pequeno tanque de armazenamento de gasolina e um sistema de 

dosagem e injeção a baixa pressão dessa gasolina no coletor de admissão. Em 

condições de baixa temperatura na partida, pequenas quantidades de gasolina eram 

então injetadas no coletor de admissão de forma que as frações leves desse 

combustível auxiliassem a ignição agora da mistura ar-etanol-gasolina. Com o 

advento de sistemas de injeção direta de combustível no cilindro, esses sistemas não 

mais têm sido empregados em função do custo e da necessidade de maior restrição 

de emissões evaporativas2. 

Em sistemas de injeção direta, a partida a frio impõe condições ainda mais severas 

e desafiadoras. Como a bomba de alta pressão que fornece combustível para os 

injetores é acionada pelo eixo de manivelas ou pelo eixo comando de válvulas do 

motor, as pressões de combustível na linha de alimentação só atingem valores 

elevados a partir de uma determinada faixa de rotação do motor. Em baixas 

velocidades angulares, típicas da condição de partida (até 200 rpm), a pressão no 

acumulador de alimentação dos injetores é baixa, o que produz diâmetros de gotas 

maiores do que aqueles observados quando a pressão de alimentação é a nominal. 

Isso pode fazer com que gotas de combustível entrem em contato com paredes da 

câmara, ocasionando “migração” de combustível que participaria das reações de 

oxidação para o óleo lubrificante. Associado a isso, tem-se o fato de que as 

                                            
2 Os “tanquinhos” de gasolina para partida a frio eram fontes de emissões evaporativas, também 

reguladas pela legislação. 
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temperaturas no interior do cilindro ainda são da mesma ordem da do ambiente 

externo, o que reduz a taxa de vaporização das gotas de combustível (37). 

O autor realizou medições de pressão de cilindro na partida a frio de um motor 

turboalimentado com injeção direta, razão de compressão de 10,5:1, 3 cilindros e 

deslocamento volumétrico 1,2l. Foi constatado que, nos primeiros ciclos de 

funcionamento desse motor, não há injeção de combustível e as pressões de cilindro 

apresentam comportamento típico de compressão-expansão sem combustão, como 

se observa nos dois primeiros ciclos de operação mostrados na Figura 3.32, quando 

as pressões máximas chegam em torno de 12 bar abs. A partir do terceiro ciclo já há 

evento de injeção / ignição e com pressões de pico atingindo valores superiores a 35 

bar. 

Figura 3.32 – Evolução das pressões de cilindro na partida a frio de um motor de injeção direta de 3 
cilindros. 

 
Fonte: autor. 

O gráfico da Figura 3.33 mostra, para o mesmo motor 1,2l, a evolução da rotação 

e pressão de injeção de combustível durante a partida a frio. Nota-se que até cerca 

de 0,4 s após a partida a pressão de injeção ficou abaixo de 20 bar, o que impede a 

injeção nos cilindros. Após o aumento de pressão de injeção, a injeção é habilitada e 

a combustão é de fato iniciada. 
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Figura 3.33 – Evolução da pressão de injeção de combustível e rotação do motor 1,2l em partida a 
frio. 

 
Fonte: autor. 

Estratégias de múltiplos eventos de injeção, que atualmente preconizam que uma 

grande fração do combustível a ser admitido por ciclo seja injetado durante o tempo 

de admissão nas condições de motor aquecido (vide Figura 3.15), são empregadas 

na partida a frio (38) - agora com eventos de injeção tardios. Três estratégias hoje são 

possíveis: injeção única para mistura homogênea, injeção dupla para mistura 

homogênea e injeção dupla/tripla para estratificação parcial, esquematicamente 

indicadas na Figura 3.34. Essa última estratégia de estratificação parcial, com último 

evento de injeção ocorrendo próximo ao ponto morto superior de compressão, visa 

propiciar aumento da taxa de evaporação das gotas, evitar seu contato com as 

paredes e estratificar a mistura próxima à vela de ignição. 

Figura 3.34 – Estratégias de injeção durante a partia a frio em motores. 

 
Fonte: autor. 

início de injeções nos cilindros 
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Outro fator relevante na formação da mistura ar-combustível é a temperatura do 

próprio combustível. Vanderwege e Hochgreb (39) relatam em seu trabalho que a 

temperatura do injetor pode transformar o padrão de spray visível devido à 

evaporação das frações mais voláteis de um combustível. Ensaios por eles realizados 

em um motor de acesso óptico de injeção direta central e injetor do tipo cone-oco 

revelam que, para uma mesma pressão de admissão de 0,3 bar, o padrão de spray 

deixa de ser um cone oco para se tornar um cone sólido quando a temperatura do 

cabeçote do motor onde o injetor se encontra instalado passa de 30°C para 90°C, 

como indicam as imagens obtidas por técnica de espalhamento Mie mostradas na 

Figura 3.35. A evaporação flash da acetona, com ponto de ebulição de 56°C (à 

pressão atmosférica), ocasiona a quebra das gotículas de combustível e reduz assim 

o diâmetro médio das gotas – no caso em torno de 40% de redução. Essa diminuição 

do tamanho médio das gotas, paralelamente ao efeito de entranhamento do ar (air 

entrainment) pelas gotas do spray, distorce a estrutura de cone-oco, promovendo 

então transporte de gotas para o interior do cone. Essa teoria foi corroborada por 

experimentos de fluorescência induzida por laser LIF no mesmo motor. 

Figura 3.35 – Imagens de espalhamento Mie de spray de iso-octano/acetona em duas condições de 
temperatura. 

  
Fonte: adaptado de (39). 

Já quando combustíveis como etanol e metanol são utilizados, a formação do spray 

deve ser consideravelmente afetada por esse fenômeno, uma vez que tais 

combustíveis, por serem substâncias puras e não misturas como as gasolinas 

comerciais, não apresentam frações voláteis a baixas temperaturas. Aliado ao 

considerável resfriamento da mistura quando da injeção direta, causado pelo grande 
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calor latente de vaporização desses combustíveis, motores de injeção direta 

experimentam grandes dificuldades na partida a frio. 

Em motores que contam com sistemas de sincronia de eixo comando de válvulas 

variáveis (VVT – Variable Valve Timing), pode-se empregar uma configuração de 

abertura e fechamento das válvulas de admissão e escapamento para promover um 

aumento das temperaturas ao final do tempo de compressão e assim facilitar o 

processo de ignição na partida a frio. Múltiplos eventos de ignição também têm sido 

empregados buscando uma partida a frio de melhor qualidade. 

Entretanto, a interação entre o spray e o sistema de ignição – principalmente nas 

configurações spray-guided – pode provocar queimas parciais (partial burn) ou falhas 

de queima (misfire) devido aos grandes gradientes e flutuações de velocidade nas 

proximidades da vela de ignição. Isso pode levar ao estiramento do arco voltaico, 

arcos interrompidos, advecção da região estratificada e, dessa forma, dificultar a 

formação do núcleo e a evolução da combustão. Peterson, Reuss e Sick (40) 

realizaram medições em um motor de acesso óptico, com configuração de injeção 

direta iso-octano spray-guided, operando em velocidade de marcha lenta (800 rpm). 

Após aquisições simultâneas de imagens por PIV (particle image velocimetry – 

velocimetria de partículas por imagem) para determinação do campo de velocidades 

e PLIF (planar laser-induced fluorescence – fluorescência induzida por laser) para 

indicação das concentrações de combustível, foi possível concluir que as queimas 

parciais e falhas de queima não foram causadas por não funcionamento do sistema 

de ignição, mas sim pelas condições de velocidade e estratificação na região próxima 

à vela geradas pelo spray e pelos movimentos intra-cilindro. 

É importante, então, que se elaborem formas de estudar a ignição de sprays de 

etanol em ambiente similar ao de partida a frio em motores para possibilitar tanto o 

entendimento dos processos envolvidos quanto a validação de modelos numéricos 

aplicáveis. É nesse contexto que este trabalho se insere.
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4 Revisão bibliográfica 

O objetivo da revisão bibliográfica aqui apresentada foi pesquisar quais 

metodologias experimentais poderiam ser aplicadas neste trabalho. Trabalhos que 

envolvessem o estudo de ignição e combustão de sprays e jatos foram buscados. 

Reitz (41) analisou o estado da arte das técnicas e metodologias empregadas nas 

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento em motores de combustão interna e listou 

as principais oportunidades de desafios futuros para sanar as deficiências no 

entendimento de processos fundamentais, a saber: 

- Utilização maciça de modelamento matemático, com ênfase em mecânica dos 

fluidos computacional associada com validação experimental conduzida em 

ambientes mais facilmente controlados como câmaras de combustão e de spray, para 

estudo da formação de misturas, formação de material particulado, fuligem e ignição; 

- Uso de técnicas avançadas de diagnóstico por imagem como PIV (Particle Image 

Velocimetry – velocimetria de partículas por imagem), PLIF (Planar Laser-Induced 

Fluorescence – fluorescência induzida por laser plano), PDI (Phase Doppler 

Interferometry – interferometria por efeito Doppler), espalhamento Mie em motores 

com acesso óptico à câmara de combustão, preferencialmente resolvidas no tempo, 

com taxas de aquisição da ordem de 10 kHz; 

Em particular, Reitz sugere que uma das necessidades atuais de estudo em 

motores de ignição por centelha é a investigação do processo de ignição e 

formação/crescimento do núcleo de combustão, uma vez que essas etapas têm um 

papel determinante na sincronia de todo o processo de combustão (combustion 

phasing). Como a ignição acontece em escalas de tempo e de comprimento muito 

menores do que a resolução empregada em modelos numéricos convencionais, a 

simulação desse processo é realizada através de uso de partículas Lagrangianas que 

“acompanham” a frente de chama até que se atinja a resolução das malhas para que 

métodos preditivos possam ser empregados. 

A partir da recomendação do trabalho de Reitz, em linha com que o autor imagina 

ser adequado para a fase da pesquisa em que se encontra, optou-se por utilizar uma 

câmara de combustão de volume constante que permitisse a utilização das técnicas 

de diagnóstico por imagem mais avançadas para caracterização dos fenômenos que 

se busca estudar. 

Foram, então, no início deste estudo, pesquisados trabalhos em combustão 

realizados em câmaras de combustão de volume constante (CCVC), a fim de que se 
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pudesse entender quais seriam as melhores recomendações (e limitações!) para o 

projeto e construção de uma câmara adequada para os fins propostos. Paralelamente, 

foram listados trabalhos que se utilizassem de técnicas de diagnóstico em ambientes 

confinados e pressurizados, também se buscando entender as limitações e 

oportunidades de aprimoramento de suas aplicações. 

Os principais resultados desse levantamento – históricos e tendências atuais – se 

encontram nos próximos subcapítulos. 

4.1 Câmaras de combustão de volume constante 

Câmaras de combustão de volume constante, também denominadas de vasos ou 

bombas de combustão, têm sido empregadas para estudos de diversas naturezas. A 

literatura traz referências a experimentos realizados na década de 1920. Entre eles 

tem-se o uso de experimentos para determinação de velocidades de chamas 

laminares em várias condições de temperatura, pressão e razão ar-combustível, para 

determinação de condições para autoignição de determinados tipos de combustíveis, 

para estudos de formas diferenciadas de ignição de uma mistura e para estudo de 

evolução de frente de chama. As câmaras mais modernas contam com janelas de 

acesso óptico, enquanto as mais antigas se utilizavam de sensores internos à câmara 

para medição da grandeza de interesse. Algumas construções empregaram também 

a condição de pressão constante. 

Mais modernamente, câmaras de volume constante também têm sido empregadas 

para estudo de evolução de spray de combustíveis e combustão a alta pressão. 

Sandia National Laboratories nos Estados Unidos empregam câmaras de volume 

constante para vários estudos relacionados a motores de combustão interna, com 

suporte de pesquisadores e colaboradores de várias universidades e empresas, 

membros da Rede de Combustão em Motores (ECN – Engine Combustion Network 

http://www.sandia.gov/ecn/index.php). 

As primeiras câmaras foram construídas pelos Laboratórios Sandia na década de 

1990 com o intuito de se estudar a formação de sprays gerados por injetores de alta 

pressão utilizados em motores diesel. A primeira câmara tinha o formato de um disco, 

como mostra a Figura 4.1. Essa câmara tinha um diâmetro interno de 114,3 mm, altura 

de 28,6 mm, com janelas de safira montadas em cada face plana para permitir acesso 

óptico. Suas paredes eram aquecidas até valores de 525 K.  

http://www.sandia.gov/ecn/index.php
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Figura 4.1 – Câmara em formato de disco do Sandia National Laboratories. 

 
Fonte: adaptado de (42). 

Posteriormente, uma nova câmara com formato interno cúbico foi desenvolvida 

pela Sandia e é até hoje empregada. Essa câmara tem arestas de 108 mm e pressão 

máxima de 35 MPa. Ela conta com janelas de safira de diâmetro óptico de 102 mm 

montadas em cada face do cubo. Nos vértices do cubo encontram-se oito orifícios de 

19 mm de diâmetro que permitem a adaptação de outras janelas ou de válvulas para 

entrada e saída de gases. A Figura 4.2 mostra duas imagens de como as janelas estão 

dispostas na câmara do Sandia Laboratories (42) (43). 

Figura 4.2 – Câmara de combustão do ECN (Engine Combustion Network) / Sandia National 
Laboratories. 

   
Fonte: Adaptado de (42). 

Siebers (43) utilizou essa câmara em 1998 para estudo experimental de 

penetração de sprays de óleo diesel em ambiente pressurizado com captura de 
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imagens em duas posições da câmara, como mostra a Figura 4.3. A Figura 4.4 traz o 

detalhe das imagens de um spray vistas em cada uma das janelas. 

Nessa câmara Siebers realizou experimentos em ambientes com massa específica 

variando de 3,3 a 60,0 kg/m3, temperatura dos gases de 700 a 1300 K, valores estes 

alegadamente similares aos que estariam presentes em uma câmara de combustão 

de motores diesel à época, buscando entender a influência desses parâmetros na 

formação do spray, na penetração da fase líquida e no processo de evaporação. 

Figura 4.3 – Sistema de captura de imagens Schlieren de Siebers. 

 
Fonte: adaptado de (43) 

Figura 4.4 – Câmara de combustão do ECN (Engine Combustion Network) / Sandia National 
Laboratories. Imagens de spray. 

 
Fonte: adaptado de (42). 
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Como exemplo de resultados obtidos por Siebers, a Figura 4.5 mostra imagens 

obtidas por técnica de espalhamento Mie (médias) para parte líquida de spray de 

combustível à esquerda, e à direita as mesmas imagens são sobrepostas ao resultado 

de imagens obtidas por técnica Schlieren, indicando agora a parte mais densa do 

spray. Com essas imagens, foi possível determinar a relação entre a massa específica 

do meio no qual o combustível é injetado e a penetração do spray, tanto na fase líquida 

quanto na fase vapor. 

Figura 4.5 – Exemplo de imagens obtidas por Siebers para determinação da penetração do spray em 
ambientes com massas específicas crescentes: comprimento líquido obtido por espalhamento Mie 

(esquerda) e superimposição de imagens Schlieren (direita).  

 
Fonte: adaptado de (43). 

Esta câmara foi posteriormente modificada para permitir o ensaio de spray em 

ambientes pressurizados e homogêneos. Um agitador mecânico foi introduzido como 

mostra a Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Câmara de combustão do ECN (Engine Combustion Network) / Sandia National 
Laboratories. 

   
Fonte: adaptado de (42) e de (43). 
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A câmara do Sandia National Laboratories é um exemplo de construção que 

permite alterações e adequações, sendo uma referência hoje para vários grupos de 

pesquisa. 

Baert et al. (44) publicaram um trabalho em 2009 mostrando as vantagens e 

desvantagens do emprego dos diversos tipos de aparatos para estudo de spray de 

combustível e sistemas de injeção a alta pressão utilizados em motores diesel. Eles 

compararam os motores de acesso óptico (ORE – Optical Research Engine), as 

máquinas de compressão rápida (RCM – Rapid Compression Machine), máquinas de 

ciclagem rápida (RCYM – Rapid Cycling Machine), bancadas de fluxo a pressão 

constante (CPFR – Constant Pressure Flow Rig), câmaras de volume constante 

aquecidas (CVHC – Constant Volume Hot Cell) e câmaras de volume constante com 

pré-combustão (CVPC – Constant Volume Pre-combustion Cell). A Tabela 4.1 

sumariza os resultados das comparações considerando diversos requisitos. Pode-se 

concluir que o emprego de câmaras de volume constante apresenta muitas vantagens 

dentre as possibilidades atuais para ensaio de sprays. 

Tabela 4.1 – Classificação dos tipos de aparatos experimentais para estudo de spray. (0=neutro, 
+=melhor, -=pior). 

 ORE RCM RCYM CPFR CVHC CVPC 

acesso óptico 0 0 ++ ++ - + 

similaridade de condições 
operacionais de um motor 

0 - -- -- -- -- 

ausência de limitação para 
penetração do spray 

0 + + +++ ++ ++ 

controle de pressão e 
temperatura dos gases 

0 + 0 ++ ++ ++ 

controle da composição dos 
gases 

-- - 0 + ++ +++ 

impacto do escoamento de 
gases na combustão 

0 -(-) - 0 - - 

tamanho global dos 
equipamentos 

0 + 0 0 ++ ++ 

tempo para preparação de 
experimento 

0 0 0 0 -- ++ 

tempo entre ensaios (s)  1 120-600 1 1-3 60 600 
Fonte: adaptado de (44). 

Baert et al. (44) desenvolveram então, em 2009, uma câmara de volume constante 

para estudos experimentais de sprays de injetores empregados em motores diesel, 

com geometria similar à da câmara do Sandia Laboratories. Tal câmara tem um 

formato cúbico, construída por eletro-erosão a partir de um bloco único de aço 

inoxidável, com acessos ópticos em cada face com uso de janelas: de quartzo quando 
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as pressões de trabalho vão até 13 MPa ou de safira quando as pressões ultrapassem 

esse valor. A câmara foi projetada para suportar pressão máxima de 35 MPa. Os 

principais componentes dessa câmara podem ser visualizados na Figura 4.7, e uma 

vista da câmara montada no laboratório da Universidade de Tecnologia de Eindhoven 

é mostrada na Figura 4.8. 

Um ponto que Baert et al. ressaltam foi o problema com vedação: os anéis de 

vedação empregados (O-rings), mesmo sendo de materiais nobres como Viton® e 

Kalrez®, não suportaram as altas temperaturas e se deterioravam. Para sanar tal 

problema, os pesquisadores isolaram o contato dos anéis com as paredes da câmara 

com uma camada de PTFE (politetrafluoretileno). 

Figura 4.7 – Câmara cúbica de Baert et al. 

 
Fonte: adaptado de (44). 

Baert et al. utilizaram as técnicas de imagem Schlieren e de espalhamento Mie 

para diagnóstico do spray. A montagem experimental por eles utilizada está mostrada 

à direita na Figura 4.8. Os pesquisadores também relatam, em seu trabalho, detalhes 

de como instrumentaram a sua câmara e de como preparavam as misturas 

combustíveis. 
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Figura 4.8 – Vista externa da montagem da câmara de Baert et al e montagem experimental para 
aquisição de imagens. 

 
Fonte: adaptado de (44). 

Xinghua et al. (45) construíram uma CCVC para estudo de autoignição de misturas 

de hidrogênio. A câmara cilíndrica, com dimensões externas de 257 x 208 mm, 

dimensões internas de 100 x 100 mm e volume interno de 0,785 l, foi construída em 

aço carbono, resultando em uma espessura de parede de 80 mm. Janelas de quartzo 

de 50 mm de espessura foram montadas nas duas faces planas da câmara para 

propiciar acesso óptico para captura de imagens via técnica Schlieren. A Figura 4.9 

mostra uma vista do corpo dessa CCVC. 

Figura 4.9 – Corpo da CCVC de Xinghua et al. 

 
Fonte: adaptado de (45). 
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A Figura 4.10 mostra a montagem experimental de Xinghua et al. Cabe ressaltar 

que, como muitos outros trabalhos que usam câmaras de combustão de volume 

constante, o fornecimento dos gases para a câmara é feito via válvulas redutoras e 

reguladoras de pressão, de forma que a razão combustível-ar é determinada a partir 

das pressões parciais de cada componente (frações molares) e de suas massas 

moleculares. 

Figura 4.10 – Montagem experimental de Xinghua et al. 

 
Fonte: adaptado de (45). 

Outra finalidade de câmaras de combustão de volume constante é permitir o estudo 

das fases iniciais de ignição e formação do núcleo de chama pré-misturada. 

Srivastava et al. (46) empregaram uma CCVC para caracterização de ignição a laser 

de misturas de gás natural em ar. A câmara, de formato cilíndrico com diâmetro interno 

de 72 mm e comprimento de 220 mm, com quatro janelas ópticas opostas para captura 

de imagens por técnica shadowgraph e incidência do laser de ignição, suporta até 30 

MPa de pressão. A Figura 4.11 mostra esquematicamente sua montagem 

experimental. A determinação das razões ar-combustível também era realizada por 

meio de alimentação de gases com controle de suas pressões parciais. 

Figura 4.11 – CCVC de Srivastava et al. 

 
Fonte: adaptado de (46). 
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As imagens capturadas por Srivastava et al. mostram a evolução do núcleo da 

combustão iniciada por um pulso de laser. A Figura 4.12 mostra, a título de exemplo, 

imagens shadowgraph da combustão de uma mistura de ar-gás natural com razão ar-

combustível relativa λ = 1,2, após diferentes intervalos de tempo após a ignição. 

Figura 4.12 – Evolução do núcleo de combustão - imagem por shadowgraph. 

 
Fonte: adaptado de (46). 

Dos trabalhos acima elencados, pode-se então resumir as principais 

características comuns das câmaras de volume constante e seus sistemas auxiliares. 

A lista a seguir traz essas características: 

• a grande maioria das CCVCs é construída em aço inoxidável; 

• dimensões características internas da câmara variam de 70 a 380 mm; 

• nas CCVCs construídas para emprego de técnicas de diagnóstico por imagens, 

pares de janelas opostas são preferíveis – com configuração de 1 ou 2 pares 

de janelas; 

• a alimentação de gases individuais ou de misturas gasosas previamente 

dosadas é realizada por meio de dutos de admissão. Bombas de vácuo são 

empregadas para drenagem de gases queimados e para imposição de uma 

baixa pressão no início de alimentação; 

• muitas CCVCs contam com agitadores mecânicos, seja para auxílio na mistura 

e homogeneização de fases gasosa, seja para imposição de níveis de 

turbulência no interior da câmara; 

• registros de pressões no interior da câmara são realizados por meio de 

transdutores de pressão rápidos, do tipo piezoelétricos. Seus sinais, 

condicionados por amplificadores de carga apropriados, são gravados no 

sistema de aquisição de dados do experimento; 
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• para as câmaras que são projetadas para trabalho com spray e combustão de 

diesel, o aquecimento das paredes é fundamental, pois se busca simular as 

condições do ambiente próximas às que ocorrem no interior de um cilindro de 

motor nas vizinhanças do ponto morto superior do pistão (altas pressões e 

temperaturas). Emprega-se, nestes casos, o conceito de uma pré-combustão 

de mistura pobre para se atingirem altas pressões e temperaturas para o 

evento de injeção de diesel; 

• sistemas de ignição convencionais de arco voltaico são empregados para início 

da combustão, com emprego de eletrodos dispostos adequadamente. 

4.2 Técnicas baseadas em imagens aplicáveis a combustão de sprays e jatos 

O uso de técnicas ópticas em ambientes pressurizados como uma câmara de 

combustão impõe inúmeros desafios. Meier (47) apresenta alguns dos problemas 

encontrados quando se pretende empregar técnicas de diagnóstico por imagens  

• acesso limitado à área de interesse – os feixes e folhas de laser, bem como as 

imagens/sinais devem atravessar várias janelas, o que causa distorções e 

redução dos níveis de sinais de resposta; 

• degradação das janelas em função das cargas térmicas (combustão contínua); 

• alargamento de linhas → redução de sinal para LIF. 

Lucht (48) também comenta em sua apresentação que a medição de gotas de 

spray e combustão em ambiente pressurizado é algo mais complexo do que em 

condições de pressão ambiente, mas que técnicas PLIF e PIV de alta taxa de 

aquisição (5 e 10 kHz) são de extrema importância para estudo de chamas turbulentas 

nessa condição. 

Soid e Zainal (49) realizaram um levantamento detalhado sobre técnicas ópticas 

aplicadas a caracterização de sprays e de combustão usuais em motores de 

combustão interna. Os pesquisadores iniciam a revisão separando os métodos de 

análise de spray entre macroscópicos – penetração e formato do spray - e 

microscópicos – diâmetro e distribuição de tamanho de gotas, e também mencionam 

os modelos analíticos baseados na medição de pressão no interior das câmaras de 

combustão utilizados para cálculo de evolução de queima. 

Nessa revisão, várias configurações técnicas ópticas de diagnóstico são 

revisitadas: Shadowgraph, Schlieren, espalhamento Mie, PLIF, PIV, LIF, PDI, tendo 

seus campos de aplicação e limitações sumarizadas na Tabela 4.2. 
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Soid e Zainal (49) ainda levantam 50 trabalhos de emprego dessas técnicas em 

sprays e combustão de gasolina, diesel, gás natural e outros combustíveis. Um desses 

trabalhos é o de Wang et al. (50) que empregou uma câmara de volume constante 

esférica de diâmetro interno de 130 mm e volume de 1,725 l, com janelas ópticas 

opostas, para estudo da combustão de misturas hidrogênio-gás natural. Um injetor 

automotivo do tipo mecânico-centrífugo foi utilizado para injeção das misturas 

combustíveis com proporções desejadas em um ambiente quiescente. A Figura 4.13 

mostra a geometria da câmara de Wang et al. 

Tabela 4.2 – Técnicas ópticas – aplicações e limitações. 

técnica tipo de aplicação desvantagens e limitações 

visualização - visualização de spray e combustão 
- levantamento de parâmetros 
macroscópicos como geometria do 
spray, penetração, toque em paredes 

somente parâmetros 
macroscópicos são obtidos 

PIV - escoamentos em sprays 
- campos de velocidade instantânea 

dificuldade de utilização em 
sprays densos 

LIF - indicação relativa de concentração de 
combustível, nas fases líquida e vapor 

apagamento em altas 
pressões e dificuldade de 
calibração 

PDI - medição de diâmetros de gotas em 
sprays 
- medição simultânea e resolvida no 
tempo de tamanho e densidade de 
gotas 

inapropriada para regiões de 
sprays densos 

Fonte: adaptado de (49). 

Figura 4.13 – Câmara esférica de Wang et al. 

 
Fonte: adaptado de (50). 

Imagens obtidas pela técnica Schlieren juntamente com os registros de pressão na 

câmara formavam o conjunto de resultados experimentais. A Figura 4.14 mostra um 

exemplo dessas imagens à esquerda e da curva de evolução de pressão à direita, 
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para um experimento com razão de equivalência global de 0,8. Os tempos indicados 

nas fotos da linha superior representam o intervalo de tempo após o início da injeção 

e os tempos indicados nas fotos inferiores representam o tempo após ignição. 

Figura 4.14 – Imagens Schlieren de evolução de injeção de H2-GN e combustão (esquerda) e 
evolução da pressão (direita). 

    
Fonte: adaptado de (50). 

Na busca do entender o processo de formação de mistura ar-combustível de 

gasolina e etanol em motores de ignição por centelha de injeção direta a baixas 

temperaturas, Hemdal et al. (38) realizaram testes em uma câmara de pressão 

constante mostrada na Figura 4.15, montada com um injetor de alta pressão de cone-

oco e abertura externa (outward opening). O sistema de pressurização externo era 

capaz de insuflar ar na câmara a pressões variando de 1 a 6 bar abs. Eles realizaram 

experimentos de injeção de etanol anidro puro E100, gasolina e uma mistura de 75% 

de etanol anidro com 25% de gasolina E75, focando em duas condições que 

emulariam a operação de um motor com injeção direta na condição de partida a frio: 

uma condição de carga homogênea (contrapressão de 1,3 bar abs., temperatura do 

ar de 295 K e combustível a 243 K) e uma outra de carga estratificada (contrapressão 

de 5 bar abs., temperatura do ar a 350 K e do combustível a 243 K). Variaram também 

o número de eventos de injeção – 1 e 3 eventos, mas mantendo a duração total de 

injeção constante em 4,0 ms. A Figura 4.16 mostra as durações de injeção e os 

intervalos entre injeções para as condições de injeção única e tripla. 
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Figura 4.15 – Câmara de pressão constante de Hemdal et al. 

 
Fonte: Adaptado de (38). 

Figura 4.16 – Diagrama de acionamento do injetor – evento único (linha vermelha) e evento triplo 
(linha preta). 

 
Fonte: adaptado de (38). 

As imagens foram capturadas por uma câmera de alta velocidade Phantom V 7.1, 

da Vision Research, exposição de 5 μs, a uma taxa de 11.000 imagens por segundo. 

Como resultado do trabalho, pode-se observar a influência das condições de pressão 

e temperatura ambientes na evolução do spray. Para a condição de carga estratificada 

(maiores pressões e temperatura ambientes), a penetração do spray é 

consideravelmente menor, como mostra a Figura 4.17 para gasolina. 
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Figura 4.17 – Imagens de spray de gasolina, evento único de injeção a 20 MPa. 

 
Fonte: adaptado de (38). 

Também foi possível observar que, para a condição de carga estratificada, a 

penetração dos sprays é decrescente com o aumento do teor de etanol na mistura, 

para evento único de injeção a uma pressão de injeção de 5 MPa, como mostra a 

Figura 4.18. Entretanto, essa diferença na penetração não foi tão pronunciada quando 

a pressão de injeção subiu para 20 MPa, como se observa na Figura 4.19. Esse fato 

demonstra a importância das características do spray, dependentes do tipo de 

combustível, formado a baixas pressões de injeção, condição usual em partidas a frio 

dos motores. 

Figura 4.18 – Imagens de spray de gasolina, E75 e E100, evento único de injeção a 5 MPa, condição 
de carga estratificada. Arcos indicam distâncias de 10, 20 e 30 mm do injetor e linhas mostram 

ângulos de cone. 

 
Fonte: adaptado de (38). 
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Figura 4.19 – Imagens de spray de gasolina, E75 e E100, evento único de injeção a 20 MPa, 
condição de carga estratificada. Arcos indicam distâncias de 10, 20 e 30 mm do injetor e linhas 

mostram ângulos de cone. 

 
Fonte: adaptado de (38). 

Peterson, Reuss e Sick (40) (51), como mencionado anteriormente, realizaram 

medições em um motor de acesso óptico, com configuração de injeção direta spray-

guided, operando em velocidade de marcha lenta (800 rpm), buscando entender a 

interação do spray de combustível com a ignição e início da combustão. O sistema de 

diagnóstico empregado era baseado em PIV 2D para determinação das velocidades 

e PLIF para indicação da concentração de combustível. Espalhamento Mie também 

foi empregado para determinação do núcleo de combustão. As três técnicas foram 

empregadas simultaneamente. O combustível utilizado foi uma mistura, em volume, 

de 90% de iso-octano e 10% de biacetila (usada como traçador para PLIF). Para o 

traçador do ar, gotas de óleo de silicone foram adicionadas ao ar de admissão. O 

arranjo experimental, com os seus principais componentes, é mostrado na Figura 

4.20. 
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Figura 4.20 – Arranjo experimental de Peterson, Reuss e Sick. 

 
Fonte: adaptado de (40) e (51). 

O injetor utilizado no experimento tinha 8 orifícios, e foi posicionado no cabeçote 

de forma que um desses orifícios se alinhasse com a região da vela de ignição. 

Foram realizados ensaios preliminares no motor que, utilizando o coeficiente de 

variação da pressão média indicada como índice de instabilidade de combustão, 

permitiram que as condições operacionais do motor que melhor reproduziam de forma 

consistente os problemas de falha de queima e queima parcial fossem determinadas: 

final da injeção a 32° antes do ponto morto superior, ignição a 30° antes do ponto 

morto superior. 

Procedeu-se, então, à captura das imagens e aos pós-processamentos. A Figura 

4.21 mostra os resultados dos campos de velocidades (setas) e de razão de 

equivalência (tons de cinza) para três ciclos típicos: queima regular, falha de queima 

e queima parcial, em função do ângulo do virabrequim. Nota-se que, nas três 

condições, houve a formação do núcleo de ignição em 26° antes do ponto morto 

superior (indicados pela linha tracejada em vermelho – consumo do traçador de 

combustível nas imagens Mie). Mas que, para o ciclo com falha de queima, o núcleo 

não se desenvolveu a ponto de que a região com maior concentração de combustível 

fosse por este núcleo alcançada e a combustão então não progrediu e se extinguiu. 

Para o ciclo com a queima parcial, o núcleo chegou tardiamente a essa região mais 

rica, nas proximidades do topo do pistão (indicada pela linha tracejada). 

Esse estudo, tendo sido realizado em um motor, não permitiu separar os efeitos da 

velocidade devido aos movimentos intra-cilindro dos efeitos da velocidade gerada pelo 

spray de combustível. Nesse contexto, ensaios em uma CCVC permitirão isolar o 

efeito do spray somente. 
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Figura 4.21 – Comparação entre 3 ciclos: queima regular, falha de queima e queima parcial. A linha 
em vermelho indica o núcleo de ignição. 

 
Fonte: adaptado de (40) e (51). 

Da literatura analisada, conclui-se que: 

• para análise da combustão, a captura e processamento de imagens por técnica 

Schlieren e/ou quimiluminescência ainda são muito largamente empregadas; 

• técnicas PIV são usualmente utilizadas para determinação do campo de 

velocidades do ar, tanto em câmaras como em motores transparentes; 

• técnicas PLIF são usualmente utilizadas para indicação das concentrações de 

combustível, tanto em câmaras como em motores transparentes; 

• técnicas PDI são empregadas para caracterização de sprays em câmaras 

principalmente; 

• há número restrito de publicações que focam na interação spray, ignição e 

evolução da combustão em CCVC com PIV e PLIF resolvidos no tempo. 
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5 Materiais e procedimentos experimentais 

A revisão da literatura permitiu verificar que dois tipos de câmara poderiam ser 

aplicados ao estudo em questão: as câmaras de pressão constante e de volume 

constante, sendo que a de pressão constante talvez trouxesse mais flexibilidade na 

operação dos experimentos. Entretanto, em função de custos e de complexidade de 

construção, tomou-se a decisão de se empregar uma câmara de volume constante 

para o presente conjunto de ensaios, câmara essa a primeira a ser construída no 

laboratório. 

Neste capítulo serão descritos o aparato experimental e as técnicas de medição 

empregadas ao longo do desenvolvimento do presente trabalho. 

5.1 Projeto e construção da CCVC 

A fim de que pudesse gerar condições controladas de contrapressão no ambiente 

onde a injeção de combustível, ignição e a combustão deverão se processar, uma 

câmara de combustão de volume constante foi projetada de forma a se atender aos 

seguintes requisitos: 

a) valor de pressão máxima de trabalho - da ordem de valores alcançados em 

motores de combustão interna de ignição por centelha atuais: 

• 10 MPa (100 bar); 

b) materiais compatíveis com uso de combustíveis como etanol e com resistência 

mecânica apropriada; 

c) acessos ópticos que permitissem uso das seguintes técnicas: 

• Espalhamento Mie para determinação das macro características do spray; 

• PIV para caracterização do campo de velocidades (mesmo não sendo essa 

técnica empregada no corrente trabalho); 

• PDI para caracterização de tamanho de gotas e velocidades no spray de 

combustível; 

• PLIF para caracterização dos radicais OH durante a combustão no interior 

da câmara (mesmo não sendo essa técnica empregada no corrente 

trabalho); 

d) dimensões de janelas da ordem de dimensões de um cilindro de motor de 

combustão interna; 

e) flexibilidade para uso de mais de um tipo de injetor de combustível e sistemas 

de formação de mistura (pré-câmara, por exemplo); 



82 

f) flexibilidade para ampliação do campo de visão pelo uso de janelas com 

diâmetros de até 80 mm para ensaios em condições de pressões reduzidas; 

g) flexibilidade para acesso óptico a vários pontos do spray e da região por onde 

a frente de chama se desenvolverá. 

Após revisão dos tipos de câmara já empregadas para o tipo de atividade similar à 

proposta neste trabalho, e após discussão com pesquisadores experientes no uso de 

técnicas laser para diagnóstico de escoamentos, sprays e combustão, foi projetada 

uma câmara de combustão em aço inoxidável 304, de formato cilíndrico, com diâmetro 

interno de 220 mm, altura interna útil de 180 mm, resistente a uma pressão de até 10 

MPa (100 bar), quatro janelas ópticas dispostas radialmente com intervalo de 90° e 

uma quinta janela óptica montada em sua tampa inferior, todas com diâmetro efetivo 

de 64 mm e montadas em porta-janelas aparafusados no corpo da câmara. Uma sexta 

janela com diâmetro efetivo de 37 mm foi montada diretamente no corpo da câmara, 

defasada de 40° de uma das janelas maiores para permitir passagem dos feixes de 

laser para uso da técnica PDI para determinação de tamanho e velocidade de gotas 

no spray. Esse valor de 40° foi determinado a partir do cálculo do perfil de intensidade 

luminosa do espalhamento de luz incidente sobre uma gota esférica de etanol (52). A 

tampa superior acomoda um porta-injetor que pode ser transladado verticalmente 

como também girado em torno do seu eixo vertical a fim de possibilitar posicionamento 

axial e angular do spray no interior da CCVC. Dois acessos laterais permitem a 

introdução dos eletrodos de ignição. Foram também projetados orifícios para entrada 

de gases na tampa superior e para saída na tampa inferior. A Figura 5.1 traz uma 

imagem do modelo geométrico da CCVC e a Figura 5.2 mostra, em corte, o modelo 

geométrico concebido com o cone de spray mostrado apenas como referência. A 

Tabela 5.1 lista as suas principais dimensões. 
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Figura 5.1 – Modelo geométrico da câmara de volume constante – imagem gerada por computador. 

 
Fonte: autor. 

Figura 5.2 – Modelo geométrico da câmara de volume constante em corte. 

 
Fonte: autor. 

janela de quartzo 

porta-injetor 

porta-janela 

janela para incidência de 
feixe para PDI 

tampa do eletrodo de 
ignição 
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Tabela 5.1 – Principais características e dimensões da CCVC. 

Material aço inoxidável AISI 304  

Diâmetro interno da câmara 220,0 mm 

Diâmetro externo da câmara 350,0 mm 

Espessura de parede lateral 65,0 mm 

Altura (tampa a tampa) 248,0 mm 

Altura interna útil 180,0 mm 

Diâmetro externo dos porta-janelas 91,0 mm 

Diâmetro das janelas 80,0 mm 

Diâmetro óptico das janelas 64,0 mm 

Diâmetro da janela menor 50,0 mm 

Diâmetro óptico da janela menor 37,0 mm 

Espessura das janelas 40,0 mm 

Espessura da janela menor 15,0 mm 

Massa aproximadamente 140,0 kg 

Volume interno aproximadamente 6,6 l 

Fonte: autor. 

A Figura 5.3 traz as principais dimensões da CCVC. A espessura de parede lateral 

é de 65 mm para que os cinco portas-janela pudessem ser radialmente dispostos e, 

mesmo assim, não houvesse espessura de parede interna na câmara menor do que 

15 mm. 

Figura 5.3 – Principais dimensões da câmara de volume constante. 

   
Fonte: autor. 
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A vedação entre as janelas e seus respectivos porta-janelas, bem como a vedação 

entre os porta-janelas, tampas e porta-injetor e o corpo da CCVC foi feita por meio de 

anéis de elastômero a base de flúor (o-rings de Viton®) e juntas grafitadas. 

A Figura 5.4 mostra uma vista superior da CCVC, indicando as posições dos porta-

janelas e do porta-injetor, como também um detalhe dos eletrodos do ignitor. 

Figura 5.4 – Vista superior da câmara de volume constante e detalhe da posição dos eletrodos do 
ignitor. 

   
Fonte: autor. 

A Figura 5.5 mostra detalhes do porta-injetor, com uma vista de corte longitudinal 

mostrando o posicionamento de um injetor do tipo mecânico-centrífugo. Esse porta-

injetor, como anteriormente citado, pode ser girado e transladado verticalmente a fim 

de tornar o posicionamento da área de interesse do spray no interior da câmara mais 

fácil. 

Figura 5.5 – Suporte do porta-injetor. 

 
Fonte: autor. 
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Após revisão de vários detalhes de projeto, iniciou-se a usinagem dos 

componentes da CCVC. O corpo da CCVC foi usinado em um centro de usinagem a 

partir de um bloco único de aço inoxidável. Os demais componentes foram fabricados 

também em aço inoxidável 304. Em paralelo, testes de resistência das janelas ópticas 

foram realizados em uma outra câmara construída para operar com óleo hidráulico. 

Esses testes permitiram então determinar a espessura das janelas que suportariam a 

pressão de 10 MPa (100 bar). Após a montagem final, o conjunto completo foi 

submetido a testes de pressurização com nitrogênio a 10 MPa e, após 24h de 

pressurização, a pressão caiu para cerda de 9,5 MPa, indicando que a vedação e a 

robustez mecânica estavam aceitáveis para o início dos experimentos. A Figura 5.6 

mostra a montagem inicial da CCVC para testes de estanqueidade no laboratório e a 

Figura 5.7 traz um detalhe da extremidade do injetor posicionado na região superior 

do campo de visão de uma das janelas, com a respectiva localização no modelo 

sólido. 

Figura 5.6 – Montagem inicial da CCVC no laboratório. 

 
Fonte: autor. 
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Figura 5.7 – Posição da ponta do injetor no interior da câmara. 

  
Fonte: autor. 

A Tabela 5.2 contém as principais propriedades do material das janelas fornecidas 

pela Act Ion Tecnologia Científica (www.actquartzo.com), e a Tabela 5.3 traz as 

características geométricas e ópticas após usinagem das janelas. 

Tabela 5.2 – Principais características do material das janelas. 

Material 
SiO2 quartzo fundido com 

qualidade óptica 
 

Pureza em sio2 99,995 % 

Concentração de OH < 5 ppm 

Massa específica 2,2 103 kg/m3 

Coeficiente de expansão térmica 5,5 10-7 1/°C (20-320°C) 

Ponto de deformação 1120 °C 

Módulo de Young 70 GPa 

Resistência à tração 48 MPa 

Resistência à compressão 0,65 - 1,10 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,17  

Calor específico 670 J/kg.K 

Índice de refração (segundo (53)) 1,4607 @ 532nm 

Fonte: adaptado de (54) e (53). 

Tabela 5.3 – Principais características geométricas das janelas. 

Planicidade das faces < 0,12 μm / mm 

Paralelismo entre faces opostas < 0,1 mm 

Scratch – dig 40 - 60 μm – 1/100mm 

Fonte: adaptado de (54). 

A Figura 5.8 mostra a transmitância luminosa em função do comprimento de onda 

incidente para tubos e discos planos fabricados em quartzo e em sílica fundida. Pode-

extremidade do injetor 

http://www.actquartzo.com/


88 

se notar que, para as faixas de comprimento de onda de 260 a 2000 nm, o quartzo 

fundido de qualidade óptica apresenta transmitância acima de 90%. 

Figura 5.8 – Comparação entre as transmitâncias de vários tipos de materiais para janelas ópticas, 
com caminho óptico de 1 mm para tubos e 10 mm para discos planos, incluindo perdas por reflexão. 

 
Fonte: adaptado de (54). 

A Figura 5.9 mostra as 4 janelas laterais, a janela PDI e um detalhe dos 

componentes que formam o porta-janela (porta-janela inferior - anéis de vedação não 

mostrados) e a Figura 5.10 traz a imagem do porta-janela inferior montado na CCVC. 

Figura 5.9 – Janelas e componentes do porta-janela inferior. 

    
Fonte: autor. 
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Figura 5.10 – Vista inferior do porta-janela. 

    
Fonte: autor. 

A Figura 5.11 traz um detalhe do sistema de posicionamento axial do porta-injetor, 

com o curso útil indicado pela seta. Parafusos e porcas fixam o porta-injetor na posição 

desejada. 

Para montagem da CCVC no laboratório, uma mesa de translação foi projetada e 

construída a fim de permitir que o peso de mais de 140 kgf da CCVC fosse por ela 

suportado, mas ainda possibilitando que seu posicionamento fosse facilmente 

realizado com acionadores disponíveis no laboratório. Guias (rolamentos) lineares 

foram empregadas para a movimentação das plataformas. A Figura 5.12 mostra a 

CCVC montada sobre a mesa de translação, com as setas indicando a direção de 

movimento de cada plataforma. O curso lateral de cada plataforma foi determinado de 

forma que a CCVC possa ser deslocada por uma distância maior do que os raios úteis 

das janelas nas duas direções indicadas na figura. 



90 

Figura 5.11 – Vista superior da câmara – detalhe da regulagem de altura do porta-injetor. 

 
Fonte: autor. 

Figura 5.12 – Detalhe da mesa de translação X-Y. 

 
Fonte: autor. 

As paredes internas da CCVC foram pintadas com tinta preta fosca a fim de se 

evitar reflexões de luz. 
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5.2 Injetor de combustível 

Embora não mais empregado atualmente em sistemas de injeção direta, o injetor 

escolhido para os experimentos na câmara de volume constante foi um injetor de alta 

pressão do tipo mecânico-centrífugo (pressure-swirl, em inglês) de cone oco, injetor 

cuja agulha é acionada por um solenoide elétrico, com orifício único. A razão para 

essa escolha residiu no fato de que os injetores multi-orifícios (multi-hole) utilizados 

mais recentemente não apresentam jatos simétricos em relação a seu eixo central, 

tornando sua adequação à CCVC mais complexa. Já o injetor de cone oco, 

teoricamente, deveria prover um spray simétrico em relação ao seu eixo, o que 

tornaria sua instalação na câmara mais simples e propiciaria arranjos experimentais 

menos complexos. 

O injetor cone-oco usualmente apresenta uma melhor eficiência de atomização, 

quando comparado a injetores do tipo multi-orifícios. Gotas de menores dimensões 

são geradas por esse injetor, com uma melhor mistura com o ar em menores 

comprimentos de penetração (16), o que é adequado para um melhor contraste de 

imagem gerada quando uma folha de laser incide sobre um plano que passe pelo seu 

centro. Idealmente esse injetor produziria um spray simétrico em torno do eixo central 

da CCVC, o que foi algo buscado para facilitar sua montagem e realização dos 

experimentos. 

Esse injetor é fabricado pela empresa Robert Bosch GmbH, modelo HDEV 1.1 HF 

(Hochdruck-Einspritzventil, válvula injetora de alta pressão em alemão), modelo 0 261 

500 020 (detalhes do injetor encontram-se nos anexos). O injetor adquirido e utilizado 

nesse projeto e uma vista em corte com seus principais componentes é mostrada na 

são mostrados na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Válvula injetora HDEV 1.1 HF – Robert Bosch GmbH modelo 0 261 500 020 e 
componentes. 

 
Fonte: autor e adaptado de (55). 

Seu princípio de funcionamento se baseia na atuação de um solenoide (bobina) 

elétrico que, quando energizado, movimenta a haste obturadora (agulha) que liberará 

o fluxo de combustível para as aberturas do distribuidor de fluxo. Para garantir uma 

rápida resposta do injetor, a bobina é atuada com um pico de alta tensão (65𝑉) e, em 

seguida, aplica-se um nível de menor tensão para manutenção da haste obturadora 

em posição levantada (estratégia peak-and-hold). A Figura 5.14 mostra o gráfico e os 

valores de corrente em função do tempo que se emprega na estratégia de abertura 

do injetor. O intervalo de tempo onde se mantém 𝐼𝑀𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑓𝑓 depende da duração do 

evento de injeção. 

Figura 5.14 – Perfil de corrente de atuação na válvula injetora HDEV 1.1. 

 

Corrente de 1° pico - Ipico 10 A 

Corrente de 2° estágio - IA 5,6 A 

Corrente manutenção - imant 2,7 A 

Tensão de alimentação 65 V 

 

 

Fonte: adaptado de (56). 

Dados fornecidos pelo fabricante do injetor indicam que o spray gerado está 

alinhado com um eixo inclinado de 10° em relação ao eixo longitudinal do corpo do 

injetor, e o ângulo do cone gerado pelo spray é de 75°, como indicado pela Figura 

5.15. Esses valores são avaliados para uma pressão de injeção de 10 MPa e n-

heptano como fluido de trabalho. 
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Figura 5.15 – Ângulos característicos do spray do injetor Bosch da Figura 5.13 (para n-heptano). 

 
Fonte: adaptado de (56). 

A fim de se mensurar o diâmetro do orifício de saída do injetor Bosch, um segundo 

exemplar do mesmo tipo foi desmontado (Figura 5.16) e a extremidade de saída teve 

sua imagem capturada por um microscópio eletrônico de varredura (MEV modelo Jeol 

JSM 6060LA, de propriedade do LFS – Laboratório de Fenômenos de Superfície – 

Engenharia Mecânica – Escola Politécnica). A Figura 5.17 mostra as imagens obtidas, 

revelando que o diâmetro de saída do injetor é de aproximadamente 650µm (havia 

erros de paralaxe na medição pois o orifício do injetor não pôde ser direcionado 

perpendicularmente ao canhão de elétrons do microscópio por limitações de 

tamanho). 

Figura 5.16 – Injetor Bosch desmontado. 

 
Fonte: autor. 
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Figura 5.17 – Detalhes do orifício do injetor Bosch da Figura 5.13 obtidos por MEV Jeol JSM 6060LA 
com ampliações de 33 e 100 vezes. 

   
 

 
Fonte: autor. 

Esse segundo exemplar do injetor foi seccionado a fim de revelar o swirler em sua 

extremidade. A Figura 5.18 mostra a seção da extremidade do injetor indicando as 6 

entradas dos canais tangenciais. 

Figura 5.18 – Swirler do injetor Bosch da Figura 5.13 obtidos em microscópio óptico – seção 1. 

     
Fonte: autor. 

seção 1 
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Já Figura 5.19 mostra um novo corte, ligeiramente mais abaixo do que a seção 1, 

revelando os canais tangenciais que levam à região do assento da agulha. 

Figura 5.19 – Swirler do injetor Bosch da Figura 5.13 obtidos em microscópio óptico – seção 2. 

      
Fonte: autor. 

A ampliação ainda maior mostrada na Figura 5.20 possibilita a visualização da 

região de entrada do canal de saída do injetor, revelando a região do assentamento 

da agulha. De forma coerente com sua geometria, nota-se o ângulo de inclinação (10°) 

entre o eixo do canal de saída e o plano de corte. 

Figura 5.20 – Detalhe do canal e da superfície de assentamento da agulhado injetor Bosch da Figura 
5.13 obtidos em microscópio óptico. 

 
Fonte: autor. 

seção 2 
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Imagens obtidas por microscópio eletrônico de varredura permitiram avaliar as 

dimensões dos canais tangenciais de alimentação. A Figura 5.21 traz duas 

ampliações da região do swirler – 30 e 130 vezes – e mostra que os canais tangenciais 

têm cerca de 350 µm de largura. 

Figura 5.21 – Detalhes do swirler do injetor Bosch da Figura 5.20 obtidos por MEV Jeol JSM 6060LA 
com ampliações de 30 e 130 vezes. 

 
 

 
Fonte: autor. 

Souza (55) utilizou esse injetor em seu trabalho de caracterização de um spray 

gerado por injetor mecânico-centrífugo em 2009 e uma imagem deste spray pode ser 

vista na Figura 5.22, indicando que aparentemente o spray se aproxima de um cone 

regular. 

345 m 
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Figura 5.22 – Imagem do spray de um injetor do tipo mecânico centrífugo. 

 
Fonte: adaptado de (55). 

O porta-injetor da CCVC foi então projetado para acomodar o injetor cujas 

características geométricas de spray estão detalhadas na Figura 5.15. Para que a 

linha de centro do cone do spray se alinhasse à linha de eixo vertical da CCVC, o 

injetor teve que ser montado inclinado em 10° no porta-injetor, como mostra a Figura 

5.23. 

Figura 5.23 – Detalhes da montagem do injetor da Figura 5.13 no porta-injetor. 

 
Fonte: autor. 
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5.3 Sistema de ignição 

Para permitir a ignição no interior da CCVC, um sistema composto por 

velas/eletrodos e bobina de ignição foi concebido e instalado, permitindo que um arco 

voltaico possa saltar entre as pontas de dois eletrodos localizados adequadamente no 

campo de visão das janelas de quartzo. Velas de ignição comerciais marca Denso, 

modelo GI3-8, empregadas em motores pesados a gás natural foram modificadas de 

forma a terem seus eletrodos terra eliminados e hastes de latão soldadas aos seus 

eletrodos centrais, como mostra a Figura 5.24. Tais velas foram escolhidas por 

suportarem pressões de acima de 20MPa (200 bar). Na extremidade oposta à região 

de solda, roscas internas foram usinadas e eletrodos de aço inoxidável foram 

aparafusados, de forma a permitir tanto o ajuste de folga entre pontas dos eletrodos 

quanto o posicionamento radial do entre-pontas dos eletrodos na CCVC, como detalha 

a Figura 5.25. 

Figura 5.24 – Velas de ignição para CCVC. 

 
Fonte: autor. 

Figura 5.25 – Detalhe dos eletrodos roscados. 

 
Fonte: autor. 

Essas velas então foram montadas diametralmente opostas na CCVC, como 

mostra a Figura 5.26, utilizando-se como gabarito de centralização um pino cônico 

construído para auxiliar na centralização da região entre os eletrodos (gap da vela) 

ignição como indicado na Figura 5.27. 
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Para ajuste da folga entre eletrodo foi empregado cálibre de lâminas e o ajuste 

inicial deixado foi de 0,55 mm – valor próximo do usualmente empregado em velas de 

ignição automotivas, como indica esquematicamente a Figura 5.28. 

Figura 5.26 – Detalhe das velas de ignição montadas na CCVC - sem regulagem fina. 

   
Fonte: autor. 

Figura 5.27 – Detalhe de centralização de eletrodos de ignição com auxílio de pino cônico guia.  
Vistas laterais (acima) e superior (abaixo). 

     
 

    
Fonte: autor. 
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Figura 5.28 – Distância entre pontas de eletrodos ajustada para 0,55 mm com cálibre de lâminas. 

 
Fonte: autor. 

Usualmente se buscam configurações nas quais os ignitores sejam dispostos de 

forma a minimizar a intrusão na formação da mistura e na evolução da combustão. A 

intrusão ocasiona acúmulo de gotas na superfície dos eletrodos e retira calor da região 

central e inicial da combustão (kernel). Nesse sentido, eletrodos extremamente finos 

são empregados em bombas de combustão dedicadas a avaliação de velocidade de 

queima laminar (vide Figura 4.14 como exemplo). No presente trabalho, entretanto, 

foram empregados eletrodos mais espessos e rígidos pois a interação dos jatos de 

gotas com eletrodos muito delgados iria gerar oscilações e vibrações indesejadas. 

Para geração do pulso de alta tensão que produz a centelha entre os eletrodos, foi 

empregada uma bobina de ignição automotiva com módulo de potência integrado 

(usualmente denominada smart coil), marca Bosch, modelo F000.ZS0.104, mostrada 

na Figura 5.29. Com essa bobina, ao se energizar o pino IN indicado na figura com 5 

V, é fechado o circuito de alimentação do seu circuito primário, permitindo que a 

corrente elétrica vá aumentando até o ponto em que, ao se desligar o sinal de 5V, o 

circuito primário é interrompido e a alta tensão é gerada no circuito secundário da 

bobina para geração do arco voltaico da centelha, como a Figura 5.30 indica. A 

sincronização desse sinal IN com os demais sinais de injeção e de captura de imagens 

é realizada pelo sistema de automação descrito em subcapítulo a seguir. 

0,55 mm 
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Figura 5.29 – Bobina de ignição Bosch, modelo F000.ZS0.104 e indicação do conetor elétrico. 

   
Fonte: autor. 

A bobina de ignição foi montada na estrutura de suporte da CCVC e os cabos de 

alta tensão foram conectados às respectivas velas/eletrodos como indica a Figura 

5.31. 

Figura 5.30 – Exemplo de curva de sinal de ignição (pino IN) e corrente de primário da bobina da 
Figura 5.29. 

 
Fonte: autor. 
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emissão de 

centelha 



102 

Figura 5.31 – Bobina e velas de ignição montadas na estrutura da CCVC. 

    
Fonte: autor. 

5.4 Sistema de pressurização de combustível 

Para prover o combustível para o injetor e controlar sua pressão um sistema de 

pressurização baseado em uma bomba de alta pressão automotiva foi elaborado e 

construído. A Figura 5.32 mostra um detalhe da bomba usada. Essa bomba é capaz 

de atingir até 15 MPa (150 bar) de pressão. 

Figura 5.32 – Bomba de alta pressão montada no motor PSA EP6 1,6l. 

         
Fonte: adaptado de (57). 

Para medição da temperatura do combustível injetado na CCVC, um termopar tipo 

T foi instalado logo a montante da entrada do tubo de alta pressão do injetor, como 

mostra a Figura 5.33. Na mesma figura é indicada a localização de um termopar tipo 

K dedicado a medir a temperatura no interior da CCVC.  

vela de ignição 

vela de ignição 
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Figura 5.33 – Localização de medição de temperatura de combustível a montante do injetor. 

 
Fonte: autor. 

Maiores detalhes do sistema de pressurização de combustível podem ser obtidos 

no Apêndice A – Sistema de pressurização de combustível. 

5.5 Sistema de preparação de misturas gasosas, alimentação e medição de 

pressões na CCVC 

Um sistema dedicado para preparação dos gases de pressurização e medição das 

pressões de alimentação e iniciais do interior da CCVC durante os eventos de injeção 

e combustão foi montado. Nitrogênio ou ar sintético (mistura sintética de 20% O2 e 

80% N2) foi supridos à câmara e transdutores de pressão foram utilizados para 

capturar os valores de pressão de interesse. A Figura 5.34 mostra o conjunto de 

transdutores de pressão de alimentação de gases e a Figura 5.35 traz um detalhe da 

montagem do transdutor de pressão relativa montado na CCVC. 

local de medição de 
temperatura de 

combustível  
termopar tipo T 

termopar tipo K para 
medição de temperatura 

no interior da CCVC 

duto de entrada do 
injetor 
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Figura 5.34 – Válvulas de alimentação e transdutores de pressão absoluta. 

  
Fonte: autor. 

Figura 5.35 – Transdutor de pressão relativa piezoelétrico Kistler e sua localização na tampa superior 
da CCVC. 

        
Fonte: autor. 

O Apêndice B – Sistema de preparação de misturas gasosas, alimentação e 

medição de pressões na CCVC – traz mais detalhes da concepção e funcionalidades 

desse sistema. 

5.6 Sistema de controle, aquisição de dados e automação de ensaios 

O sistema concebido para controle e aquisição de dados é baseado em módulos 

da empresa National Instruments acoplados a dois chassis FPGA RT (Field 

Programmable Gate Array – Real Time) – um para controle e acionamento de 

atuadores (sincronismo com sinal de laser e câmeras, controle de pressão de injeção 

de combustível, de atuação de injetor e de atuação de bobina de ignição) e outro para 

leitura dos dados (pressões e temperaturas) - e comandados por um programa 

computacional escrito em LabView. De forma resumida, por meio de uma interface 

transdutores de pressão 
absoluta 

válvulas de acionamento 
elétrico 
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gráfica com o usuário esse sistema permite a configuração das pressões de injeção, 

pressão na CCVC, durações do(s) pulso(s) de injeção e instante de ignição. A Figura 

5.36 traz duas telas que exemplificam a interface e a resposta do controlador para 

dois níveis de pressão – 5 e 10 MPa. 

Figura 5.36 – Exemplos de tela do sistema de controle de pressão de injeção – 50 bar (acima) e 100 
bar (abaixo). 

 

 
Fonte: autor. 

A Figura 5.37 mostra, como exemplo, a tela de entrada de informações para um 

caso de injeção única e para outro de injeção dupla e a Figura 5.38 mostra o resultado 

dos perfis de corrente elétrica de acionamento para um e para dois eventos de injeção, 

com durações impostas de 1,0 e 1,5 ms. 

setpoint de 
pressão 

atuação da válvula 
de by-pass 
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Figura 5.37 – Tela de entrada de número de eventos de injeção, instantes de início e durações – 
injeção única (acima) e dupla (abaixo). 

 

 
Fonte: autor. 

Figura 5.38 – Tela de visualização da tensão e corrente de acionamento de injetor - – injeção única 
(acima) e dupla (abaixo). 

 
Fonte: autor. 

Como exemplo de interface de controle e atuação da bobina de ignição, a Figura 

5.39 mostra a saída dos sinais de injeção (curva branca) e ignição (curva azul) para 

1,5 ms de duração de injeção e 4,0 ms de atraso / 1,5 ms de duração do carregamento 

habilitação do 
número de 

injeções 

instantes de 
início e durações 

das injeções 
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de bobina, ao final do qual se dispara a centelha de ignição. Todos os sinais são 

referenciados ao sinal de sincronismo que é gerado pela unidade sincronizadora das 

imagens e laser (timing box). 

Figura 5.39 – Tela de visualização do evento de injeção e do evento de carga de bobina e ignição. 

 
Fonte: autor. 

A cada conjunto de eventos de injeção e ignição na CCVC o sistema de aquisição 

de dados registra, com uma taxa de 100.000 amostras/s, os valores de pressão 

absoluta na câmara. Os valores de temperatura no interior da câmara e da linha de 

combustível são registrados a taxa de 2,5 amostras/s. Um filtro digital Savitzky-Golay 

de 2ª ordem, com faixa de 155 pontos, foi implantado em MatLab® a fim de reduzir o 

ruído elétrico associado à medição de pressão. A título de exemplo a Figura 5.40 

mostra, em sua parte superior, a curva de valores de pressão brutos (em azul) e 

filtrados (em laranja), e na parte inferior os valores de temperatura medidos durante 

os 6 eventos de injeção/ignição de etanol anidro a uma pressão de injeção de 108 bar 

e atraso de ignição de 25 ms. Nesse exemplo a pressão inicial da CCVC era de 8 bar 

abs. 

instante de 
emissão de 

centelha 
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Figura 5.40 – Exemplo de registro de valores de pressão absoluta na CCVC e de temperaturas 
interior e de combustível para um conjunto de 6 injeções / ignições de etanol anidro. 

 
Fonte: autor. 

Os conjuntos de dados individuais de cada evento de injeção, também por meio de 

rotinas numéricas em MatLab®, foram separados e sobrepostos tendo como 

referência o instante de comando de abertura do injetor. A Figura 5.41 exemplifica a 

sincronização dos 3 primeiros eventos de injeção/ignição da Figura 5.403. 

Figura 5.41 – Exemplo de sincronização de dados dos 3 primeiros eventos de injeções / ignições de 
etanol anidro da Figura 5.41. 

 
O Apêndice C – Sistema de controle, aquisição de dados e automação de ensaios 

– detalha melhor todo o sistema de controle e aquisição de dados concebido e 

implantado. 

                                            
3 Os pulsos negativos no início de cada curva de pressão são efeito de interferência eletromagnética 

do pulso de ignição na medição de pressão. Essa região foi descartada para efeito de cômputo de 

incremento de pressão. 
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5.7 Montagem dos experimentos 

5.7.1 Posicionamentos da CCVC 

Para realização dos experimentos de captura de imagens, a CCVC foi posicionada 

como mostram a Figura 5.42 e a Figura 5.43. Desta forma a folha de laser incide sobre 

a janela A e as imagens geradas são capturadas em planos a 90° de incidência da 

folha de luz, nas janelas D e E. Pela janela menor, indicada na Figura 5.42 como 

“janela PDI”, passaram os feixes de laser empregados na técnica PDI (não mostrados 

nesta figura). 

Figura 5.42 – Posicionamento da CCVC para acessos ópticos das câmeras e do feixe de laser. 

    
Fonte: autor. 

A Figura 5.43 traz uma vista lateral e uma vista inferior da CCVC detalhando o 

posicionamento das câmeras de alta velocidade. 

fonte de laser 

câmera #2 

câmera #1 

janela A 

janela B 
janela B 

janela C 

janela C 
janela PDI 
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Figura 5.43 – Posicionamento da CCVC para acessos ópticos das câmeras e do feixe de laser. 

   
Fonte: autor. 

Já para os experimentos que envolviam a movimentação da CCVC (exemplo: 

caracterização do spray pela técnica PDI), os atuadores lineares marca ISEL, 

acionados pelo controlador ISEL Microstep C142-4 (58) foram acoplados à plataforma 

superior da mesa permitindo que, uma vez posicionadas a folha de laser e as câmeras, 

a CCVC pudesse ser facilmente deslocada de forma que regiões diferentes do spray 

(e do próprio interior da câmara) pudessem ser iluminados pela folha sem que a 

distância focal da câmera de captura de imagens necessitasse ser ajustada. A Figura 

5.44 ilustra o posicionamento dos atuadores lineares montados na mesa superior da 

CCVC. 

Figura 5.44 – Detalhe de fixação do acionador linear no plano X-Y. 

 
Fonte: autor. 

braços do atuador  
linear X-Y 

janela D 

janela E 

câmera #1 câmera #2 

transmissor PDI 

receptor PDI 



111 

 

5.7.2 Emprego de técnica de espalhamento Mie e de imagem direta do spray e da 

combustão 

Para caracterização da geometria do spray, a técnica de espalhamento Mie foi 

empregada. Tal técnica consiste na captura de luz espalhada por partículas imersas 

em um escoamento. Utilizou-se um módulo emissor de luz laser que incidiu sobre o 

spray – vertical ou horizontalmente – e câmeras de alta velocidade para captura de 

imagens. A convenção de nomes das janelas, seus posicionamentos e configuração 

espacial utilizada são mostradas na Figura 5.45. 

Figura 5.45 – Nomenclatura de janelas e posicionamento de câmeras para aquisição de imagens. 

 
Fonte: autor. 

O feixe de laser empregado nesse trabalho foi gerado pelo módulo emissor modelo 

LDY 302 (59) de dupla cavidade, fornecido pela empresa Litron Lasers Ltd. 

(http://www.litronlasers.com), do tipo de Nd:YFL com comprimento de onda de 1.054 

nm que, passando por um cristal dobrador, resulta em um comprimento de onda de 

527 nm e energia de até 15 mJ/pulso a 1kHz por cavidade. Após tratamento óptico, 

esse feixe será expandido para uma fina folha de laser de 1 mm de espessura e de 

100 mm de altura. A Tabela 5.4 resume as especificações da fonte de luz laser 

empregada. 

http://www.litronlasers.com/
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Tabela 5.4 – Especificações da fonte de laser utilizada. 

   

Marca e modelo 
Litron Lasers Ltd. / LDY 302, dupla cavidade, tipo 
Nd:YFL 

Comprimento de onda 1.054 nm / com cristal dobrador 527 nm 

Energia por pulso 15 mJ/pulso @ 1 kHz 

Taxa de repetição 0,2 a 20 kHz por cavidade 
Fonte: adaptado de (59). 

As câmeras de alta velocidade empregadas são fabricadas pela Vision Research 

Inc. (http://www.highspeedcameras.com), modelo Phantom Miro Lab 310 (60), com 

sensor CMOS de 25,6 x 16,0mm, equipadas com um conjunto de lentes Carl Zeiss de 

distância focal de 50 mm e f-number de 1,4, 1Mpx e taxa de 3,2 Gpx/s, resolução 

máxima de 1.280x800 pixels, com área de cada pixel de 20 x 20 μm. Seu tempo de 

exposição mínimo é de 1 μs, e na resolução máxima a taxa máxima de aquisição é de 

3.200 quadros por segundo. Caso necessário, maiores taxas de aquisição de imagens 

podem ser obtidas mediante redução do número de pixels ativos. O tamanho de sua 

memória RAM é de 16 GB, o que lhe permite armazenar até 23.722 imagens de 12 

bits/pixel.  

Para caracterização da abertura e fechamento do injetor, uma terceira câmera de 

ultra velocidade foi utilizada. Também fabricada pela empresa Vision Research Inc. a 

câmera modelo Phantom v2640 (61) com sensor CMOS de 27,6 x 26,3 mm, 4Mpx e 

taxa de 26 Gpx/s, resolução máxima de 2.048x1.952 pixels, com área de cada pixel 

de 13,5 x 13,5 μm e 12 bits/pixel. Seu tempo de exposição mínimo é de 142 ns, e a 

taxa máxima de aquisição é de 6.600 quadros por segundo na resolução máxima. O 

tamanho de sua memória RAM é de 144 GB. Para essa câmera, foi utilizada uma lente 

objetiva de longa distância fabricada pela empresa Infinity (http://www.infinity-

usa.com), modelo K1 CentriMax (62). Um sistema de iluminação multi-led da marca 

GS Vitec, modelo VRI-GSVITEC-QT (63) com 150 W de potência foi empregado para 

obtenção das imagens capturadas em ultra velocidade. A Tabela 5.5 lista as principais 

características das câmeras utilizadas. 

http://www.highspeedcameras.com/
http://www.infinity-usa.com/
http://www.infinity-usa.com/
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Tabela 5.5 – Especificações das câmeras de alta velocidade empregadas. 

     

Marca e modelos das câmeras de 
alta velocidade 

Vision Research Inc. 
(a) modelo Phantom Miro Lab 310, CMOS 
(b) modelo Phantom v2640, CMOS 

Resolução máxima / tamanho de 
pixel 

(a) 1.280x800 pixels / 20,0 μm 
(b) 2.048x1.952 pixels / 13,5 μm 

Velocidade de aquisição de imagens 
na resolução máxima 

(a)3.200 quadros/s 
(b) 6.600 quadros/s 

Duração de exposição mínimo 
(a) 1.000 ns 
(b) 142 ns 

Memória 
(a) 16 GB 
(b) 144 GB  

Fonte: adaptado de (60) e (61). 

Filtros ópticos de atenuação neutros e passa-banda estreitos das marcas Hoya e 

Dantec Dynamics foram empregados para atenuar incidência de luz sobre os 

sensores das câmeras. Suas especificações se encontram na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Especificações dos filtros ópticos empregados. 

   

Marca e modelos dos filtros 
ópticos 

Hoya 
HMC filter – filtro neutro / ND2 / ND4 

Dantec 
9080C2211 high performance filter for 527 nm and 
532 nm 

Fonte: adaptado de (64). 

O gerador de pulsos empregado para sincronização das câmeras de alta 

velocidade, laser e sistema de injeção/ignição foi o da marca BNC Berkley Nucleonics 

Corporation, modelo 575 (65), cujas principais características se encontram na Tabela 

5.7. 



114 

Tabela 5.7 – Especificações do gerador de pulsos e sincronizador. 

 
Marca e modelo do gerador de pulsos Berkley Nucleonics Corporation Inc. / modelo 575 

Número de canais 20 

Faixa de operação 0 – 1.000 s 

Resolução 250 ps 

RMS jitter 50 ps 
Fonte: adaptado de (65). 

O sistema de gerenciamento e aquisição de imagens é o DynamicStudio 2016a 

(64), desenvolvido pela empresa Dantec Dynamics Inc. 

(http://www.dantecdynamics.com) e permite obter imagens planares com taxas de 

repetição de até 10 kHz para imagens únicas (single frame) ou de até 5kHz para 

conjunto de duas imagens (double frame). Esse programa foi executado em uma 

estação de trabalho marca Dell, modelo Precision Tower 7810 com 2 processadores 

Intel Xeon E5-2680 de 2,5GHz, 256 MB de memória e 7,8 TB de armazenamento de 

dados em disco rígido / estado sólido. 

5.7.3 Emprego de técnica PDI/LDV 

Para emprego da técnica de interferometria por efeito Doppler (PDI) e velocimetria 

laser por efeito Doppler (LDV), o equipamento PDI-300 MD (66), fornecido pela Artium 

Technologies Inc. (http://www.artium.com) foi empregado. O sistema completo é 

composto por dois módulos emissores de feixes de laser e de um módulo receptor, os 

processadores de sinal e fontes de energia. 

Para medição das três componentes de velocidade das gotas no spray, devem ser 

utilizados os dois feixes de laser do primeiro módulo emissor, com comprimentos de 

onda de 532 e 473 nm, dispostos em planos ortogonais, e também o segundo módulo 

emissor com comprimento de onda de 561 nm, que deve ser alinhado no mesmo plano 

do feixe de 473 nm do primeiro emissor. Os feixes de laser são contínuos e do tipo 

Nd:YAG de estado sólido bombeados por diodo (DPSS – diode pumped solid state), 

fabricados pela empresa Cobolt, com energia média de 300 mJ para o feixe de 532 

nm e 180 mJ para cada um dos demais feixes. Divisores, espelhos e célula Bragg são 

responsáveis pela emissão dos feixes de laser defasados e um fotodetector é 

responsável por determinar a frequência Doppler que, com processamento adequado, 

http://www.dantecdynamics.com/
http://www.artium.com)/
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permite calcular a velocidade e tamanho de gotas. A Figura 5.46 mostra, na parte 

superior, um diagrama do caminho óptico dos feixes de laser em um sistema LDV/PDI 

e, na parte inferior, traz um detalhe de parte do caminho do feixe de 532 nm do emissor 

da Artium (luz verde). As distâncias focais dos transmissores e do receptor 

empregados são de 500 mm. 

Figura 5.46 – Diagrama de emissão e recepção de frequências de laser em um equipamento 
LDV/PDI típico (esquerda) e vista do caminho óptico do emissor Artium PDI-300 MD de feixes de 532 

e 473 nm (direita). 

 
Fonte: autor. 

A Tabela 5.8 resume as características desse equipamento. 

Tabela 5.8 – Especificações do sistema de PDI/LDV. 

     

Equipamento PDI/LDV 

Artium Technologies Inc., modelo PDI 300 
MD / laser Nd:YAG de estado sólido 
bombeado por diodo (DPSS) – módulos 
laser fabricados pela empresa Cobolt 
acoplados a divisores de feixe e células 
Bragg 

Modo de operação PDI/LDV spray pulsado / resettable clock 

Comprimento de onda 532, 561 e 473 nm 

Energia do laser 
300 mJ para 532 nm / 180 mJ para 561 / 473 
nm 

Distância focal dos receptores e 
transmissor 

500 mm 

Faixa de medição de tamanho de gotas & 
incerteza 

0,5 a 2.000 μm / ± 0,5 μm 

Faixa de medição de velocidades & 
incerteza 

-100 a 300 m/s / ± 1% 

Sistema de controle e tratamento de 
sinais 

AIMS – Artium Integrated Management 
Software 

Fonte: adaptado de (66) 
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Para este trabalho, porém, a montagem na CCVC só permitiu a medição de duas 

componentes de velocidade – tangencial e axial – como também do tamanho das 

gotas. O arranjo para esses ensaios é o mostrado na Figura 5.44 e na Figura 5.47. 

Figura 5.47 – Convenção de nomenclatura de janelas e posicionamento de câmeras para aquisição 
de imagens. 

 
Fonte: autor. 

A convenção de nomes de janelas foi mantida, mas agora também é necessário 

definir sentidos positivos de velocidades de gotas. Neste trabalho adotaram-se os 

sentidos positivos de velocidade axial e tangencial mostrados na Figura 5.48. 

Figura 5.48 – Convenção de sentido de velocidade positiva para a técnica PDI. 

 
Fonte: autor. 
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A Figura 5.49 mostra um detalhe dos feixes (532 nm verde no plano vertical e 473 

nm azul no plano horizontal) incidindo e se cruzando no centro da CCVC. O mesmo 

pino gabarito cônico foi empregado para verificar a correta incidência dos feixes 

durante a centralização da câmara, 

Figura 5.49 – Verificação do processo de centralização da CCVC para uso da técnica PDI. 

 
Fonte: autor. 

Para corretos alinhamento e centralização da CCVC em relação aos feixes de laser 

do emissor do PDI, o cabeçote de alojamento do injetor foi baixado da altura de 50mm 

até praticamente tocar a extremidade do pino cônico que indica o centro câmara. Uma 

névoa de gotas de óleo de sebacato foi introduzida na câmara com ajuda do formador 

de névoa e a visualização do ponto de encontro dos feixes permitiu centralização do 

conjunto, definindo a origem do sistema de coordenadas X-Y. A Figura 5.50 mostra 

as vistas lateral e inferior da CCVC durante o processo de centralização. 

feixe 532 nm 

feixe 473 nm 
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Figura 5.50 – Detalhes da incidência dos feixes de laser do PDI para centralização. 

    
Fonte: autor. 

Para que a medição dos diâmetros e velocidades de gotas fosse realizada de forma 

sincronizada ao evento de injeção, um sinal digital síncrono ao início do comando de 

injeção foi enviado aos módulos de processamento do PDI (ASA – advanced signal 

processor), como indicado à esquerda da Figura 5.56. Esse sinal é designado pelo 

fabricante como “resettable clock signal” e permite que medições de eventos de 

injeção distintos sejam agrupados em um ensemble, como exemplificam os gráficos à 

direita da Figura 5.51. Os sinais exemplificados podem ser as velocidades ou os 

diâmetros de gota. 

Figura 5.51 – Sinal de resettable clock e ensamble de sinal. 

     
Fonte: autor. 
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5.7.4 Tratamento de imagens do spray e da combustão 

Para captura da luminosidade oriunda ou do espalhamento do laser pelas gotas do 

spray ou diretamente gerada combustão, as câmeras de alta velocidade já descritas 

em subcapítulo anterior foram montadas com a configuração detalhada na Figura 5.42 

e na Figura 5.43. As imagens foram capturadas com uma resolução de 768 x 800 

pixels, e para determinação do fator de escala, imagens de calibração foram fixadas 

tanto verticalmente no centro da CCVC como horizontalmente no plano central da 

câmara, procedendo-se ao ajuste do foco das câmeras.  

Para ajuste do foco e do fator de escala das imagens obtidas no plano vertical, 

uma placa translúcida com quadrados pretos e brancos, com lados de 5mm de 

comprimento, foi fixada no plano central da CCVC e sua imagem foi adquirida pela 

câmera #1, como mostra a imagem à esquerda da Figura 5.52. Subsequentemente a 

essa captura, o pino cônico que indica o centro geométrico da CCVC foi montado e 

sua imagem capturada pela mesma câmera (imagem central da Figura 5.52). Uma 

sobreposição das imagens de calibração e do pino cônico permitiu definir 

corretamente o centro das imagens (imagem à direita na Figura 5.52). Assim 

procedendo-se um fator de escala de 6,453 pixel/mm foi obtido para as imagens 

verticais, como detalhado na Figura 5.53. 

Figura 5.52 – Imagens de calibração de imagens verticais. 

     
Fonte: autor. 
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Figura 5.53 – Determinação do fator de escala vertical = 6,453 pixel/mm. 

  
Fonte: autor. 

De forma similar à realizada para determinação do fator de escala vertical, uma 

imagem de calibração foi impressa e colada sobre a superfície inferior do porta-injetor, 

a face do porta-injetor foi ajustada verticalmente para coincidir com o centro 

geométrico da CCVC, e sua imagem foi capturada pela câmera #2. A Figura 5.54 

mostra, à esquerda, o processo de ajuste vertical da posição do porta-injetor e, à 

direita, a imagem de calibração capturada após remoção do pino e substituição da 

tampa inferior pela janela E. Com esse procedimento obteve-se um fator de escala de 

6,363 pixel/mm para as imagens horizontais, como detalhado na Figura 5.55. 

Figura 5.54 – Determinação do fator de escala horizontal. 

           
Fonte: autor. 

Figura 5.55 – Determinação do fator de escala horizontal = 6,363 pixel/mm. 

    
Fonte: autor. 
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Rotinas em MatLab® foram escritas para tratamento das imagens obtidas. Para 

cada imagem de 768 x 800 pixels e resolução de 12 bits (0 a 4095), máscaras 

apropriadas foram aplicadas de forma a rejeitar as reflexões em seu exterior ou outros 

sinais luminosos indesejados. Para o tratamento das imagens do spray as máscaras 

criadas são mostradas na Figura 5.56 e Figura 5.57 que trazem duas imagens brutas 

de exemplo – lateral e inferior, as máscaras finais e as imagens resultantes para 

processamento. Cabe ressaltar que a máscara para tratamento das imagens laterais 

do spray apresenta um triângulo negro em sua parte inferior pois buscou-se eliminar 

as gotas do pré-spray no cálculo da penetração do jato. 

Figura 5.56 – Máscaras empregadas no tratamento das imagens laterais de spray. 

   
 

Fonte: autor. 

Figura 5.57 – Máscaras empregadas no tratamento das imagens inferiores de spray. 

    
 

Fonte: autor. 

No caso das imagens com eletrodos de ignição montados, um outro conjunto de 

máscaras foi criado para permitir retirar luminosidade oriunda de reflexão em suas 

superfícies. A Figura 5.58 e Figura 5.59 mostram o processo de mascaramento de 

imagens laterais e inferiores. 

imagem bruta máscara lateral imagem com máscara 

imagem bruta máscara lateral imagem com máscara 
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Figura 5.58 – Máscaras empregadas no tratamento das imagens laterais de combustão. 

    
 

Fonte: autor. 

Figura 5.59 – Máscaras empregadas no tratamento das imagens inferiores de combustão. 

    
 

Fonte: autor. 

As máscaras finais têm para cada pixel em branco o valor 1 e para cada pixel em 

preto o valor zero de forma a possibilitar uma multiplicação direta das matrizes que 

representam cada imagem pela máscara criada. 

Após a aplicação das máscaras, o valor luminosidade de um pixel em que não 

havia nem spray tampouco combustão foi utilizado com limiar escuro para 

normalização (threshold) de todas as imagens da sequência capturada. 

5.8 Matriz de testes 

De forma similar ao que os trabalhos de Hemdal et al. (38) e de Peterson, Reuss 

e Sick (40) buscaram estudar, foram executados testes visando caracterizar as fases 

iniciais da combustão influenciadas por um ou mais eventos de spray.  

Uma etapa preliminar de verificação de captura de imagens através das janelas de 

quartzo foi conduzida em 4 níveis de pressão de injeção e os resultados são 

apresentados no subcapítulo 6.2. Após essa etapa de verificação inicial, procedeu-se 

à caracterização do spray do injetor mecânico-centrífugo de cone oco anteriormente 

detalhado. A menos da forma de alojar o injetor – em uma CCVC e não em uma região 

aberta – e da disposição do injetor e do campo visual, foram empregadas as condições 

nominais de ensaio preconizadas pela norma SAE J2715 Gasoline Fuel Injector Spray 

imagem bruta máscara circular máscara dos eletrodos máscara final 

imagem bruta máscara circular máscara dos eletrodos máscara final 
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Measurements and Characterizations (67), condições resumidas na Tabela 5.9. As 

características geométricas do spray foram avaliadas não pela técnica de backlit, mas 

pelo espalhamento Mie com feixe de luz incidindo sobre plano central do injetor como 

já mencionado. A Figura 5.60 mostra as diferenças entre os processos normalizado e 

o aqui empregado. 

Tabela 5.9 – Condições de ensaio de injetores diretos recomendados pela SAE J2715. 

Grandeza Valor Unidade 

Fluido de ensaio n-heptano - 

Pressão ambiente 100 ± 5 kPa 

Pressão de injeção – dada pelo fabricante 10,0 (100) ± 1% MPa (bar) 

Temperatura ambiente 21 ± 2 °C 

Temperatura do fluido 21 ± 2 °C 

Duração do pulso de comando da injeção 1,5 ms 

Período entre injeções 1.000 ms 

Campo visual axial 100 mm 
Fonte: adaptado de (67). 

Figura 5.60 – Processo de geração de imagens de spray segundo norma SAE J2715 (esquerda) e 
utilizado nesse trabalho (direita). 

        
Fonte: adaptado de (67). 

Além do valor de 10 MPa de pressão de injeção, também foram realizados ensaios 

a 5 e 2,5MPa, com contrapressões no interior da CCVC variando da atmosférica a 0,8 

MPa em ar sintético (80% N2 + 20% O2), como indicado na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Matriz de ensaios para caracterização da geometria do spray. 

Grandeza Valor Unidade 

Pressões relativas de injeção 10,0 (100) / 5,0 (50) / 2,5 (25) 
MPa 
(bar) 

Contrapressões absolutas de ar sintético 
0,093 (0,93) / 0,15 (1,5) / 0,20 (2,0) / 

0,40 (4,0) / 0,60 (6,0) e 0,8 (8,0) 
MPa 
(bar) 

Fluidos de ensaio n-heptano / etanol anidro / gasolina A - 

Duração do pulso de comando da 
injeção 

1,5 ms 

Planos de incidência da folha de laser vertical ou horizontal central  

Localização das imagens 
plano central vertical 

plano horizontal a 50,0 e 26,4 mm 
 

Fonte: autor. 
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Após tratamento de imagens (limiar, binarização, média ensemble), as grandezas 

como ângulo de cone e penetração como sugeridas pela norma e mostradas na Figura 

5.61 foram calculadas com auxílio de rotinas em MatLab® especificamente 

elaboradas para tal. A Figura 5.62 mostra, com exemplo, as etapas de pós 

processamento das imagens laterais e, de forma similar, a Figura 5.63 mostra as 

correspondentes para as imagens inferiores do spray. Deve-se ressaltar que, nesse 

trabalho, o valor da penetração foi calculado desprezando-se seu pré-spray. 

Para cada condição, foram adquiridas 5 imagens de eventos de injeção a uma 

frequência de 1 Hz. As imagens, resultados e análises da geometria de spray são 

apresentadas no subcapítulo 6.2. 

Figura 5.61 – Características geométricas segundo norma SAE J2715. 

 
Fonte: adaptado de (67). 

Figura 5.62 – Etapas de pós processamento de imagens laterais de spray. 

     
 

Fonte: autor. 

imagem bruta mascaramento binarização grandezas sobreposição 
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Figura 5.63 – Etapas de pós processamento de imagens inferiores de spray. 

    
 

Fonte: autor. 

Para entendimento da evolução temporal do spray, imagens de ultra velocidade da 

região próxima à saída do injetor foram adquiridas e são mostradas no subcapítulo 

6.3. 

Ao final da etapa de caracterização da geometria do spray, passou-se para etapa 

de medição de diâmetros de gotas e velocidades com uso da técnica de PDI em um 

plano a 50 mm da extremidade do injetor. Perfis de velocidades médias, diâmetros de 

gotas e fluxos volumétricos em função da posição radial do spray no plano foram 

levantados e são mostrados no subcapítulo 6.4.  

O encerramento da campanha de ensaios se deu com os testes de injeção e 

ignição na CCVC, quando foram avaliadas as estratégias que permitiam uma 

formação consistente do núcleo da combustão. Aquisições de 3.750 imagens 

correspondentes a 3 eventos de injeção/centelhamento e medição de pressão no 

interior da CCVC foram realizadas para cada combinação de parâmetros estudados 

mostrados na Tabela 5.11. Cabe aqui um comentário: idealmente cada evento de 

injeção/centelhamento deveria ser seguido de uma purga e posterior pressurização 

(quando cabível) da CCVC a fim de que as condições ambientais em seu interior 

fossem similares em cada evento. Entretanto o tempo total associado às purgas, 

pressurizações e estabilização de pressão e temperatura nessa condição – além do 

custo associado às recargas de ar sintético – tornaria o número possível de ensaios 

muito restrito. Após testes preliminares, observou-se que 3 eventos de 

injeção/centelhamento, a uma taxa de 4 eventos/s, sem purgas/pressurizações 

intermediárias permitiam redução considerável no tempo dos ensaios sem 

deterioração perceptível das condições ambientais na região de interesse. Esses 

resultados estão mostrados no subcapítulo 6.5. 

imagem bruta mascaramento binarização sobreposição 
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Tabela 5.11 – Matriz de ensaios de injeção e ignição. 

Grandeza Valor Unidade 

Pressões relativas de injeção 
10,0 (100) / 50,0 (50) / 

 2,5 (25) 
MPa 
(bar) 

Contrapressões absolutas de ar sintético 0,093 (0,93) / 0,8 (8) 
MPa 
(bar) 

Fluidos de ensaio gasolina A / etanol anidro - 

Duração do pulso de comando da injeção 1,0 ms 

Atrasos de ignição em relação ao início da 
injeção 

5,0 a 65,0 ms 

Localização dos planos focais das imagens 
plano vertical central 

plano horizontal central 
(50,0 mm) 

 

Fonte: autor. 

A escolha do valor de 0,8 MPa para valor máximo de contrapressão de ensaio se 

deveu à análise das condições no interior da câmara de um motor na condição da 

partida a frio. Traçando-se a curva média de pressão sem combustão dos 3 cilindros 

medidas e mostradas na Figura 3.32, observa-se que a cerca de 20° antes do PMS – 

região de emissão de centelha – a pressão é da ordem de 8 bar. Portanto, se alguma 

estratificação é imaginada, a injeção de combustível deve ser realizada antes desse 

instante. 

Figura 5.64 – Detalhe da evolução de pressão no interior de cilindro de motor. 

 
Fonte: autor. 

A escolha de uma duração de injeção fixa de 1,0 ms para os dois combustíveis 

testados se deveu a uma pesquisa prévia do autor que revelou ser esse um valor 

usualmente empregado em condições de estratificação em partida frio de motores 

automotivos. 

P(-20°) = 8 bar 
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6 Resultados 

Como etapa preliminar de testes, foram realizados ensaios para verificação do 

posicionamento do injetor na CCVC e do correto funcionamento do sistema de 

alimentação de combustível e acionamento do injetor e do sistema de controle de 

pressão de injeção, sem pressurização da câmara e empregando etanol como fluido. 

As imagens e análises durante essa fase são mostradas nesse capítulo. A seguir são 

reportados os resultados da caracterização da geometria do spray empregando-se 

imagens obtidas pelo espalhamento de laser, seguidos pela caracterização das 

velocidades e diâmetros de gotas avaliados com uso da interferometria e velocimetria 

por efeito Doppler (PDI/LDV). Ao fim do capítulo os resultados de ignição e combustão 

do spray no interior da CCVC são mostrados. 

6.1 Verificação do sistema de aquisição de imagens – caracterização inicial da 

geometria do spray com várias pressões de injeção 

Por meio da técnica de espalhamento Mie, com a disposição experimental 

mostrada pela Figura 5.42 e pela Figura 5.43 (folha de laser incidindo no plano vertical 

passando pelo centro do injetor), foram capturadas imagens do spray de etanol anidro 

gerado pelo injetor mecânico-centrífugo em quatro pressões de injeção: 2,5, 5,0, 7,5 

e 10,0 MPa, com duração de injeção de 3,5 ms. A CCVC estava sem as janelas de 

quartzo montadas, de forma que a pressão interna era a ambiente. O sistema de 

captura de imagens foi configurado para aquisição de imagens únicas (single frame), 

a uma taxa de 6.196 imagens por segundo, resultando em um intervalo entre imagens 

de 0,161 ms. A resolução empregada em cada imagem foi de 592 x 800 pixels. 

A Figura 6.1 mostra imagens selecionadas da fase de abertura do injetor para as 

quatro pressões de injeção, com os respectivos tempos de captura após o início da 

injeção mostrados na coluna da esquerda. Estas imagens foram geradas sem sistema 

de sincronia entre o controle do injetor e o controle do obturador da câmera da alta 

velocidade, de maneira que há um erro devido à determinação do instante de disparo. 

De forma similar, a Figura 6.2 mostra as imagens da fase final de desenvolvimento do 

spray e do fechamento do injetor4. 

                                            
4 As imagens intermediárias não foram aqui mostradas por não trazerem informações adicionais. 

Durante o intervalo omitido o spray já se encontrava plenamente desenvolvido. 
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A fim de se avaliar o impacto da janela de quartzo na qualidade das imagens 

capturadas, um teste preliminar foi realizado com uma janela de testes disponível à 

época dos ensaios. Essa janela foi montada no porta-janelas de incidência da folha 

de laser e uma série de imagens foi capturada, empregando-se 10 MPa de pressão 

de injeção e a mesma configuração de captura de imagens utilizada para os casos de 

spray sem nenhuma janela montada na CCVC. Estas imagens podem ser vistas na 

última coluna da Figura 6.1 e da Figura 6.2, indicando não haver diferença perceptível 

em luminosidade e reflexões espúrias causadas pela janela. Ressalta-se que as 

imagens mostradas não passaram por nenhum pós-tratamento pois se buscava 

somente a verificação do funcionamento do sistema de aquisição das imagens. (filmes 

disponíveis em Etanol_Pinj_025bar_Pccvc_amb, Etanol_Pinj_050bar_Pccvc_amb, 

Etanol_Pinj_075bar_Pccvc_amb, Etanol_Pinj_100bar_Pccvc_amb e 

Etanol_Pinj_025-100bar_Pccvc_amb) 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.1-Etanol_Pinj_025bar_Pccvc_amb.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.1-Etanol_Pinj_050bar_Pccvc_amb.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.1-Etanol_Pinj_075bar_Pccvc_amb.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.1-Etanol_Pinj_100bar_Pccvc_amb.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.1-Etanol_Pinj_025-100bar_Pccvc_amb.mp4
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Figura 6.1 - Evolução temporal de sprays de etanol em função da pressão de injeção  
0,161 a 1,449 ms após ICI. 

t (ms) 
2,5 MPa 

sem janela 
5,0 MPa  

sem janela 
7,5 MPa  

sem janela 
10,0 MPa  
sem janela 

10,0 MPa  
com janela 

0,161 

     

0,322 

     

0,483 

     

0,644 

     

1,449 

     
Fonte: autor. 
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Figura 6.2 - Evolução temporal de sprays de etanol em função da pressão de injeção  
3,059 a 4,025 ms após ICI. 

t (ms) 
2,5 MPa 

sem janela 
5,0 MPa  

sem janela 
7,5 MPa  

sem janela 
10,0 MPa  
sem janela 

10,0 MPa  
com janela 

3,059 

     

3,220 

     

3,381 

     

4,025 

     
Fonte: autor. 

Uma análise geométrica simples de uma única imagem após cerca de 1,5 ms do 

início do comando do injetor e com pressão de injeção de 10 MPa (valores 

preconizados pela norma SAE J2715) permitiu inferir que, utilizando-se etanol, o 

ângulo de cone é de cerca de 63° como mostrado na Figura 6.3. O ângulo prescrito 

pelo fabricante é 70° a 80° (35° a 40° para o semiângulo) para n-heptano a 10 MPa 

de pressão de injeção. 



131 

 

Figura 6.3 – Ângulo de cone do spray de etanol a 10 MPa – 1,449 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Uma outra observação importante refere-se ao tipo de imagem obtida. 

Diferentemente do esperado, as imagens laterais obtidas pelo espalhamento elástico 

da luz (Mie) interseccionando uma região teoricamente cônica das gotas não produziu 

“somente” duas regiões como indicado na Figura 3.26 (b) com uma área central oca. 

Uma região central borrada, com indicado à esquerda da Figura 6.4 em contraste com 

a imagem esperada da esquerda, aparecia nas imagens coletadas tão mais intensa 

quão mais alta era a pressão de injeção empregada. 

Figura 6.4 – Região borrada no interior do cone do spray. 

   
Fonte: autor e adaptado de (16). 

O aparecimento de pixels nessa região é associado ao espalhamento secundário 

da luz em gotas não localizadas somente no plano horizontal da folha de laser além 

de gotas que efetivamente estão presentes nessa região interna. A Figura 6.5 

região borrada 
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esquematicamente exemplifica os caminhos ópticos da luz espalhada pelas gotículas 

do spray em um plano horizontal abaixo da extremidade do injetor: 

- as rotas diretas do tipo A conduzem a luz espalhada diretamente para a 

câmera, corretamente indicando sua posição no plano de interesse e sua 

intensidade luminosa; 

- as rotas indiretas tipo B e C levam a luz espalhada de forma indireta à 

câmera, passando por espalhamento secundários que levam a uma 

detecção errônea da posição da gota, sugerindo sua posição no interior da 

circunferência de interseção do cone com o plano horizontal – esse é o 

motivo do “borrão” observado no interior do cone e que leva à interpretação 

também errônea sobre a existência de muitas gotas nessa região; 

- as rotas diretas tipo D levam a luz espalhada diretamente para a câmera, 

mas sua intensidade é alterada pela incidência direta e indireta (essa última 

originada de espalhamento secundário). 

Figura 6.5 – Caminhos ópticos da luz espalhada em gotículas. 

 

Fonte: adaptado de (68). 

A fim de reduzir esse efeito, Kristensson e Berrocal (68) (69) desenvolveram a 

técnica de iluminação estruturada planar (SLIPI – Structured Laser Illumination Planar 

Imaging) que, a partir de uma combinação de iluminação com feixes de laser 

defasados no tempo, é possível praticamente eliminar a detecção de luz oriunda de 

espalhamento secundário. A configuração óptica e um exemplo de aplicação dessa 

metodologia está mostrada na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 – Técnica de iluminação estruturada SLIPI. 

    
Fonte: adaptado de (68) (69). 

Essa metodologia já foi introduzida em equipamentos comerciais. A empresa 

LaVision, sob a denominação SprayMaster, oferece essa técnica em sua linha de 

produtos (70), e um exemplo similar ao do trabalho de Kristensson et al. é mostrada 

na Figura 6.7. 

Figura 6.7 – Equipamento La Vision de SLIPI. 

 

Fonte: adaptado de (70). 

Estes testes iniciais demonstraram que: 

• o injetor estava adequadamente instalado na CCVC; 

• o sistema de acionamento do injetor, bem como o de pressurização e 

alimentação de combustível estavam funcionais; 

• o sistema de posicionamento da mesa/CCVC via atuador linear responde aos 

comandos de controle; 
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• o formato do spray gerado é coerente com o descrito pela literatura, com as 

regiões de entranhamento de ar aparecendo ao longo do desenvolver do 

evento de injeção, a região do pré-spray e os vórtices laterais (Figura 6.8); 

Figura 6.8 – Formato tradicional de um spray de injetor mecânico-centrífugo de abertura interna e 
imagens capturadas a 10 MPa. 

 
Fonte: adaptado de (67) e de (71). 

• a penetração do spray está coerente com as pressões de injeção → pressões 

de injeção crescentes geram maiores penetrações. O aumento de penetração, 

para estes casos iniciais, é mais pronunciado na faixa entre 2,5 a 7,5 MPa de 

pressão de injeção. Para a faixa de 7,5 a 10,0 MPa, não se observou aumento 

significativo da penetração do spray; 

• a intensidade do espalhamento de luz é consideravelmente maior para 

pressões de injeção acima de 5 MPa – quando provavelmente a densidade de 

pequenas gotas recirculante na CCVC, tanto na região interna do cone quanto 

na externa, é maior e efeitos de espalhamento secundário se manifestam. Para 

fins de caracterização geométrica da parte exterior do cone do spray, o efeito 

do espalhamento secundário pode ser desprezado; 

• o valor do ângulo do cone do spray está levemente abaixo do limite prescrito 

pelo fabricante (ainda que com fluido de teste diferente do usado na 

caracterização do fabricante). 
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6.2 Caracterização da geometria do spray 

Após verificação inicial descrita no subcapítulo anterior, passou-se à aquisição de 

um novo conjunto de imagens, agora com todas as janelas da CCVC montadas, 

sistema de aquisição de imagens sincronizado com o sistema de acionamento do 

injetor, tratamento de imagens reportado e condições descritas na Tabela 5.10. A 

configuração empregada nos sistemas ópticos foi a resumida na Tabela 6.1 e a 

duração de comando elétrico do injetor foi de 1,5 ms. 

Tabela 6.1 – Configuração dos sistemas ópticos empregados na geração das imagens de spray. 

Resolução das câmeras 1 e 2 768 x 800 pixels 

Aberturas das câmeras 
câmera 1 – lateral: 11 
câmera 2 – inferior: 11 

Taxa de aquisição de imagens / intervalo entre imagens 5.000 quadros/s / 200 s 

Duração de exposição das câmeras 1 e 2 20 s 

Sincronização 
1° quadro no instante de 
comando de abertura do injetor 
(t = 0) 

Filtros ópticos 

câmera 1 – lateral: 
passa-banda 532 nm 

câmera 2 – inferior: 
passa-banda 532 nm 

Plano de incidência da folha de laser vertical central 

Localização da extremidade do injetor 
26,4 mm acima do plano 
horizontal central 

Fonte: autor. 

Para avaliação inicial foi empregado o n-heptano como fluido de teste, como 

preconizado pela norma SAE Posteriormente também foram ensaiados o etanol 

anidro e a gasolina tipo A (gasolina brasileira sem adição de etanol). Foram avaliados 

os valores de ângulo de cone e penetração (desprezando-se o pré-spray) para n-

heptano a 10,0 MPa de pressão de injeção, em duas situações: contrapressão na 

CCVC de 0,93 bar abs. (atmosférica) e 8,0 bar abs. Ar sintético composto de 80% de 

N2 e 20% de O2 foi empregado para pressurização da câmara. 

A Figura 6.10 traz as imagens laterais de 5 eventos consecutivos de injeção de n-

heptano, com intervalo de mais de 10 s entre eventos. Na coluna da esquerda são 

mostradas as imagens de injeções em ambiente com pressão atmosférica e na da 

direita as em ambiente pressurizado a 8,0 bar abs. Embora a norma SAE especifique 

que as imagens para medição de penetração e ângulo de spray devam ser tomadas 

a 1,5 ms após comando elétrico do injetor, no presente caso foi tomado o instante de 

1,4 ms em função da necessidade de uso de múltiplos da resolução temporal permitida 

pela configuração adotada (0,2 ms). A temperatura dos fluidos não foi controlada, 
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porém medições logo à montante do injetor mostraram que ficaram entre 19 e 21°C 

em todos os ensaios. A temperatura interna da CCVC estava entre 20 e 25°C. 

De maneira análoga, a Figura 6.11 e a Figura 6.12 mostram as imagens para etanol 

anidro e para gasolina A respectivamente. 

O texto em vermelho abaixo de cada imagem traz o nome do caso testado 

(combustível, pressão de injeção e pressão ambiente), o ângulo de cone, a 

penetração, a área demarcada pela linha vermelha e o instante em que a imagem foi 

capturada após o comando do injetor. A Figura 6.9 mostra o exemplo da imagem de 

injeção de n-heptano a 100 bar de pressão de injeção em ambiente de 0,93 bar abs., 

no instante 1,4 ms após comando de injeção, cujo ângulo de cone calculado foi de 

62,15°, penetração de 46,95 mm e área binarizada lateral de 1131,74 mm² e inferior 

de 1962,40 mm². 

Figura 6.9 – Identificação de grandezas nas figuras do spray. 

     
Fonte: autor. 
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Figura 6.10 – Imagens de 5 eventos de injeção de n-heptano – 1,4 ms após ICI. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.11 – Imagens de 5 eventos de injeção de etanol anidro – 1,4 ms após ICI. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.12 – Imagens de 5 eventos de injeção de gasolina A – 1,4 ms após comando da injeção. 
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Fonte: autor. 
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A partir dos valores individuais de penetração e de ângulo do cone, foram 

calculados valores médios dessas mesmas grandezas. A Figura 6.13 mostra os 

valores médios de penetração dos sprays dos três fluidos de teste, e a Figura 6.14 

traz os valores médios dos ângulos calculados a partir das mesmas 5 imagens 

individuais. As barras de erro indicam o intervalo de confiança da média da população 

para uma probabilidade de 95% (significância de 5%). 

Figura 6.13 – Comparação de penetração média do spray – 1,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Nota-se que os valores de penetração do spray dos três fluidos testados estão 

dentro de uma faixa de 45,8 a 47,6 mm para a contrapressão atmosférica e entre 39,5 

a 40,9 mm para a contrapressão de 8 bar abs. – estatisticamente não se pode dizer 

que os valores de penetração em cada contrapressão sejam diferentes entre si dados 

os níveis de incerteza associados. Tomando-se então os valores médios das 

penetrações como representantes de cada valor de contrapressão, tem-se uma 

redução de penetração entre os três fluidos da ordem de 13,9% entre 0,93 bar e 8,0 

bar de contrapressão. 
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Figura 6.14 – Comparação de ângulo médio do spray – 1,4 ms após ICI. 

 

Fonte: autor. 

Também se observa uma redução média da ordem de 14,0% no ângulo do cone 

do spray, que variou entre 62,1° a 64,5° para o caso de contrapressão atmosférica 

(valor nominal é de 70 a 80°) e entre 53,2° a 55,0° para o caso de contrapressão de 8 

bar abs. 

Uma grandeza adicional foi calculada a partir das imagens pós processadas: a 

área lateral média do spray, considerando-se a binarização empregada. A Figura 6.15 

mostra a redução significativa da área lateral média dos sprays dos três fluidos 

testados em função do aumento da contrapressão da CCVC. Novamente há relativa 

pequena dispersão entres os valores das áreas laterais para cada condição de 

contrapressão: de 1154 a 1186 mm² para o caso de contrapressão atmosférica e de 

593 a 622 mm² para o caso de contrapressão de 8 bar. Porém agora a redução 

percentual de área obtida foi de 48%, confirmando o que a literatura indica – um 

considerável colapso do spray ao se aumentar a pressão do ambiente. 
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Figura 6.15 – Comparação de área lateral média do spray – 1,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Para se avaliar o efeito da contrapressão da câmara na geometria do spray e se 

determinar qual a pressão crítica para colapso, foram coletadas imagens adicionais a 

1,5, 2,0, 4,0 e 6,0 bar abs. de contrapressão na CCVC. A Figura 6.15 mostra as 

imagens laterais médias ensemble de 5 eventos de injeção de etanol anidro (colunas 

da esquerda) e gasolina A (colunas da direita) em função da contrapressão da CCVC. 

Observa-se que, qualitativamente, os sprays médios de ambos os fluidos se 

comportam de forma similar, apresentando uma redução agressiva nos ângulos do 

cone com aumento de contrapressão, fato que pôde ser quantificado e registrado na 

Figura 6.17 que os relaciona com a contrapressão da CCVC. 
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Figura 6.16 – Imagens médias de spray de etanol anidro e gasolina A – 1,4 ms após ICI. 
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Fonte: autor. 
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O ângulo médio do spray em função da pressão da CCVC é reduzido 

significativamente já para um leve aumento da contrapressão na câmara – caindo 

de um valor médio de 62,4° para 55,7° logo no primeiro patamar de aumento de 

contrapressão – e se mantém na faixa entre 53°e 57° para os demais patamares 

de contrapressão, indicando que o efeito do colapso é mais pronunciado logo em 

pequenos aumentos de contrapressão. 

Figura 6.17 – Ângulo médio do spray em função da contrapressão – 1,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Em relação ao efeito da contrapressão na penetração, é interessante notar que há 

uma tendência de leve aumento no valor médio da penetração na região entre 0,93 a 

4,0 bar de contrapressão, seguido de uma redução significativa a partir de então para 

os dois fluidos (embora possa se questionar se estatisticamente os valores de até 4,0 

bar sejam efetivamente diferentes), como mostrado pela Figura 6.18. 

Figura 6.18 – Penetração média do spray em função da contrapressão – 1,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 
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Uma possível explicação para essa tendência de aumento inicial – sem 

comprovação experimental no presente trabalho – pode ser: 

• o aumento da pressão do ambiente leva ao início do colapso do spray; 

• o colapso do spray, em uma condição de ainda baixa contrapressão, faz 

com que as gotas do cone inicialmente oco se concentrem próximo ao eixo 

vertical do injetor, reduzindo o efeito das forças de arrasto aerodinâmico 

sobre as gotas que se seguem às frontais e, portanto, aumentando a 

penetração média do spray; 

• em condições de maiores contrapressões, uma vez o spray já 

consideravelmente colapsado, o aumento da massa específica do ar 

ocasiona aumento da força de arrasto sobre as gotas do spray e reduz sua 

penetração (32). 

As áreas lateral e inferior sofrem considerável redução com aumento de 

contrapressão, como indicam a Figura 6.19 e a Figura 6.20 respectivamente. 

Figura 6.19 – Área lateral média do spray em função da contrapressão – 1,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 
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Figura 6.20 – Área inferior média do spray em função da contrapressão – 1,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Foram avaliados também o efeito da redução de pressão de injeção na penetração 

e ângulo do spray, tanto em contrapressão ambiente como em contrapressão de 8,0 

bar. A título de exemplificação do efeito das pressões, a Figura 6.21 mostra um 

conjunto de imagens individuais de spray de etanol anidro e gasolina A nas seguintes 

condições: pressões de injeção de 100, 50 e 25 bar e contrapressões ambiente de 

0,93 e 8 bar. 
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Figura 6.21 – Imagens individuais de spray de etanol anidro e gasolina A – 1,4 ms após ICI. 
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Fonte: autor. 
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Após pós-processamento do conjunto de imagens capturadas para cada condição, 

valores médios de penetração e ângulo foram calculados. A Erro! Autoreferência de 

indicador não válida. mostra que os valores médios de penetração do spray, para os 

fluidos testados, são reduzidos com a diminuição da pressão de injeção: no gráfico 

superior são mostrados os valores de penetração para pressões de injeção de 100, 

50 e 25 bar, para gasolina A e etanol anidro (n-heptano mostrado como referência), e 

nos inferiores são separados os casos pelas pressões de injeção. Considerando-se 

os intervalos de confiança da média calculados, não se pode dizer que houve 

diferença de comportamento entre os fluidos de teste quanto à penetração do spray 

nas condições testadas (a menos de um único ponto 50 bar de injeção e 8 bar de 

contrapressão, quando a penetração do spray de etanol resultou ligeiramente maior 

do que a de gasolina A). A Tabela 6.2 resume os resultados médios obtidos, 

agrupando-se os todos os fluidos de teste.  

Tabela 6.2 – Valores médios e variações percentuais de penetração de spray. 

Contrapressão de injeção 
(MPa) 

Pressão de injeção 
(MPa) 

Faixa de penetração 
(mm) 

Variação 
(%) 

0,093 

10,0 45,8 – 47,6 0 

5,0 38,6 – 44,1 -14 

2,5 39,0 – 39,4 -18 

    

0,800 

10,0 39,5 – 40,9 0 

5,0 32,9 – 36,1 -14 

2,5 26,3– 26,7 -34 
Fonte: autor. 

Para o ângulo de spray, a Figura 6.23 mostra que seus valores médios, para os 

fluidos testados, também ficaram dentro do respectivos intervalos de confiança 

calculados em cada condição de ensaio, evidenciando não haver diferença de 

comportamento entre os fluidos de teste. E a tendência de variação nos valores 

médios de ângulo em função da contrapressão é consideravelmente menor do que a 

variação observada na sua penetração, como indica os valores calculados e 

mostrados na Tabela 6.3. 
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Figura 6.22 – Penetrações médias em função das pressões – 1,4 ms após ICI. 

 

 

 

 
Fonte: autor. 
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Figura 6.23 – Ângulos médios em função das pressões – 1,4 ms após ICI. 

 

 

 

 
Fonte: autor. 
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Tabela 6.3 – Valores médios e variações percentuais de ângulo de spray. 

Contrapressão de injeção 
(MPa) 

Pressão de injeção 
(MPa) 

Faixa de ângulo 
(°) 

Variação 
(%) 

0,093 

10,0 62,1 – 62,8 0 

5,0 64,1 – 64,8 +3 

2,5 64,5 – 69,9 +8 

    

0,800 

10,0 52,2 – 55,0 0 

5,0 55,6 - 59,6 +7 

2,5 53,2 – 54,2 0 
Fonte: autor. 

Um comportamento inesperado do spray foi observado ao se analisarem as 

imagens inferiores: a aparente formação de regiões de concentração de gotas 

distribuídas circunferencialmente no plano horizontal. A fim de melhor se caracterizar 

esse comportamento, o feixe de laser foi posicionado para incidência horizontal no 

plano central da CCVC e o cabeçote porta- injetor elevado de forma que a extremidade 

do se situasse a 50,0 mm do plano de laser. A Tabela 6.4 traz as configurações 

utilizadas nessa etapa que contou com a frequência de injeção de n-heptano de 10 

eventos por segundo, pressão de injeção de 10,0 MPa e com a mesma duração de 

comando elétrico do injetor – 1,5 ms. 

Tabela 6.4 – Configuração dos sistemas ópticos empregados na geração das imagens de spray. 

Resolução das câmeras 1 e 2 768 x 800 pixels 

Aberturas das câmeras 
câmera 1 – lateral: 11 
câmera 2 – inferior: 11 

Taxa de aquisição de imagens / intervalo entre imagens 5.000 quadros/s / 200 s 

Duração de exposição das câmeras 1 e 2 20 s 

Sincronização 
1° quadro no instante de 
comando de abertura do injetor 
(t = 0) 

Filtros ópticos 

câmera 1 – lateral: 
passa-banda 532 nm 

câmera 2 – inferior: 
passa-banda 532 nm 

Plano de incidência da folha de laser horizontal central 

Localização da extremidade do injetor 
50,0 mm acima do plano 
horizontal central 

Fonte: autor. 

A Figura 6.24 e a Figura 6.25 trazem as imagens médias de 10 eventos de injeção 

para os seguintes instantes após início do comando da injeção: 1,8, 2,0, 2,2 e 2,4 ms, 

com detalhes de evolução temporal dadas pelas imagens binarizadas da Figura 6.26. 

Na Figura 6.27 foram traçados 3 raios na direção de 3 clusters de gotas que mostram 

que não há alteração angular na posição das concentrações de gotas, tanto em função 

do instante após início da injeção quanto em função da contrapressão ambiente, 
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Figura 6.24 – Imagens médias de spray de n-heptano a 10,0 MPa – t = 1,8 e 2,0 ms após ICI – z = 
50,0 mm. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.25 – Imagens médias de spray de n-heptano a 10,0 MPa – t = 2,2 e 2,4 ms após ICI – z = 
50,0 mm. 

t (ms) 2,2 2,4 

Pamb 
(MPa) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

0,093 

    

0,150 

    

0,200 

    

0,400 

    

0,600 

    

0,800 

    
Fonte: autor. 
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Figura 6.26 – Imagens binarizadas médias de spray de n-heptano a 10,0 MPa – t = 1,8 a 2,4 ms após 
ICI – z = 50,0 mm. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.27 – Posições de concentração de gotas – contrapressões de 0,093 MPa (linha superior) e 
0,150 MPa (linha inferior) – t = 1,8 a 2,4 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Repetiu-se a experiência com etanol anidro, a uma pressão de injeção de 10,0 

MPa em contrapressão ambiente e as imagens médias de 50 eventos foram 

calculadas e são mostradas na Figura 6.28. Novamente o padrão de 13 clusters de 

gotas foi identificado, não igualmente espaçados circunferencialmente. 

Figura 6.28 – Imagem ensemble média e desvio padrão de 50 imagens de spray de etanol a 10,0 
MPa e contrapressão de 0,093 MPa – t = 1,8 ms após ICI. 

          
Fonte: autor. 

Em relação à formação da concentração de gotas, pôde-se constatar que: 
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• embora o injetor conte com o efeito de swirl para a atomização do 

combustível, a formação de gotas concentradas sugere que a componente 

de velocidade tangencial das gotas deve desaparecer em uma região bem 

próxima da extremidade do injetor; 

• a concentração não é um fenômeno aleatório – valores médios são 

consistentes e não indicam alteração temporal e espacial nas direções 

angulares de concentração; 

• é independente do combustível, acontecendo da mesma maneira e com 

mesma intensidade tanto para n-heptano quanto para etanol anidro; 

• é mais pronunciada em baixas contrapressões ambientes, embora seja 

notada em menor grau em maiores níveis de contrapressão. 

Fenômenos similares foram reportados na literatura. Moon et al. (32) mostram em 

seu artigo – sem comentar o motivo, no entanto – a ocorrência de concentração de 

gotas de gasolina em um spray de injetor pressure-swirl a um plano de 40 mm de 

distância da sua extremidade, em função do ângulo de chanfro de saída do orifício do 

injetor.  

Figura 6.29 – Ocorrência de clusters de gotas em spray de gasolina no trabalho de Moon et al. 

 
Fonte: adaptado de (32). 

Trabalhando com injetores tipo cone-oco pressure-swirl aplicados em spray-dryers 

utilizados em fabricação de leite e pó, Kamplade (72) relata a ocorrência de 

heterogeneidades no desenvolvimento de sprays. Inicia sua tese mostrando um 

medição realizada por Dombrowski e Wolfensohn (73) em 1972 indicando a formação 
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de um jato “não swirling” em um spray de injetor tipo pressure-swirl, como indicado na 

Figura 6.30. 

Figura 6.30 – Formação de jato não swirling em spray de injetor pressure-swirl. 

 
Fonte: adaptado de (73) apud (72). 

Kamplade (72) trabalhou com injetores com canais usinados na agulha, como 

indica a Figura 6.31 (à esquerda componentes e à direita montados), e realizou 

medições diversas, entre elas a captura de imagens do spray cruzando uma folha 

horizontal de laser em um aparato mostrado na Figura 6.32. A câmera capturava 

imagens oblíquas como a mostrada na Figura 6.33 

Figura 6.31 – Injetor tipo pressure-swirl com canais usinados na agulha. 

        
Fonte: adaptado de (72). 

Figura 6.32 – Aparato experimental de Kamplade. 

 
Fonte: adaptado de (72). 
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Figura 6.33 – Exemplo de imagem obtida no aparato da Figura 6.32. 

 
Fonte: adaptado de (72). 

Kamplade investigou se o número de canais usinados na agulha para geração de 

swirl (vide Figura 6.31) e, testando 3 configurações – 3, 4 e 6 canais, com razões de 

swirl diversas contra o mesmo assento – constatou não ser esse parâmetro a causa 

do fenômeno uma vez que o padrão de clusters de gotas se manteve inalterado, como 

mostra a Figura 6.34. 

Figura 6.34 – Imagens obtidas por Kamplade para agulha com 3, 4 e 6 canais. 

 
Fonte: adaptado de (72). 

A principal hipótese apresentada pelo autor é de que irregularidades superficiais 

na região de transição do canal de swirl para o orifício – ou até mesmo na saída do 

orifício para o ambiente – sejam as nucleadoras da formação dos clusters. 

Buscou-se então analisar características geométricas e/ou de manufatura do 

injetor que pudessem explicar a formação dos clusters. Imagens obtidas em MEV, 

mostradas na Figura 6.35, permitiram identificar irregularidades da ordem de 8 µm na 

aresta de entrada do canal de saída de um injetor similar ao testado (vide Figura 5.17). 
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Figura 6.35 – Detalhes do canal de saída do injetor Bosch da Figura 5.13 obtidos por MEV Jeol JSM 
6060LA com ampliações de 30, 200 e 1500 vezes.. 

 
Fonte: autor. 

Não há evidências suficientemente robustas, no presente trabalho, para se afirmar 

que somente essas irregularidades sejam as causadoras da formação dos clusters. 

Investigações mais aprofundadas, fora do escopo do corrente estudo, devem ser 

realizadas para identificação das causas desse fenômeno. 

Frente a esse comportamento inesperado, foi necessário criar um método 

específico de medição de velocidades e diâmetros de gota. Esse método será 

explicitado no subcapítulo 6.4. 

Após a caracterização do spray de maneira muito próxima à sugerida pela norma 

SAE, buscou-se avaliar como as gotas do fluido se distribuiriam na configuração que 

seria empregada nos ensaios de combustão subsequentes. Para tanto, o cabeçote no 

qual o injetor se localiza foi mantido na posição vertical de 50,0 mm acima do plano 

horizontal central CCVC – que é o plano dos eletrodos de ignição – e os eletrodos de 

ignição agora foram montados. A Tabela 6.5 traz as configurações ópticas 

empregadas nessa fase. A duração do pulso de comando do injetor foi de 1,5 ms e as 

temperaturas dos combustíveis e do ar na sala foram mantidas a 20 °C. 
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Tabela 6.5 – Configuração dos sistemas ópticos empregados na geração das imagens de spray – 
configuração de ensaios de combustão. 

Resolução das câmeras 1 e 2 768 x 800 pixels 

Aberturas das câmeras 
câmera 1 – lateral: 11 
câmera 2 – inferior: 16 

Taxa de aquisição de imagens / intervalo entre imagens 5.000 quadros/s / 200 s 

Duração de exposição das câmeras 1 e 2 20 s 

Sincronização 
1° quadro no instante de 
comando de abertura do injetor 
(t = 0) 

Filtros ópticos 

câmera 1 – lateral: 
passa-banda 532 nm 

câmera 2 – inferior: 
passa-banda 532 nm 

Plano de incidência da folha de laser vertical central 

Localização da extremidade do injetor 
50,0 mm acima do plano 
horizontal central 

Fonte: autor. 

A Figura 6.36, Figura 6.37, Figura 6.38, Figura 6.39 e Figura 6.40 mostram as 

imagens médias ensemble correspondentes aos 10 eventos de injeção capturados e 

trazem a evolução dos sprays de n-heptano e de etanol anidro, desde o instante de 

comando de abertura do injetor até o instante 4,8 ms, para pressão de injeção de 10 

MPa e pressão atmosférica no interior da CCVC. Pode-se perceber, observando-se 

as imagens laterais do spray, que há a formação de vórtices perto do instante t = 0,8 

ms tanto para o n-heptano quanto para o etanol. Nesse mesmo instante, as gotas dos 

pré-sprays de ambos combustíveis atingem a região dos eletrodos (com filmes 

disponíveis em n-heptano_Pinj_100bar_Pccvc_amb_com_ign_cam1 e n-

heptano_Pinj_100bar_Pccvc_amb_com_ign_cam2n-heptano). 

É possível notar também a partir das imagens médias da capturadas pela câmera 

2 (inferior) que, no instante próximo a 1,4 ms após o comando de abertura do injetor, 

houve a formação de regiões de concentração de gotas, tanto para o n-heptano como 

para o etanol. Esse comportamento inesperado já havia sido notado e reportado 

acima. Como as imagens mostradas são imagens médias, infere-se que esse 

comportamento não é aleatório pois os padrões circunferenciais de concentração se 

repetem até para dois combustíveis diferentes. 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_100bar_Pccvc_amb_com_ign_cam1.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_100bar_Pccvc_amb_com_ign_cam2.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_100bar_Pccvc_amb_com_ign_cam2.mp4
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Figura 6.36 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 10 MPa – 0 a 0,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.37 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 10 MPa – 1,0 a 1,8 ms após ICI. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.38 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 10 MPa – 2,0 a 2,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

2,0 

    

2,2 

    

2,4 

    

2,6 

    

2,8 

    
Fonte: autor. 

Já próximo do instante 2,2 ms é possível notar que o fluxo de gotas vindas da 

extremidade do injetor (não mostrada nas imagens) cessa, indicando que o seu 

fechamento já deva ter ocorrido. 
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Figura 6.39 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 10 MPa – 3,0 a 3,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

3,0 

    

3,2 

    

3,4 

    

3,6 

    

3,8 

    
Fonte: autor. 

No instante 3,8 ms, os centros dos vórtices do spray de n-heptano estão 

aproximadamente cruzando a linha dos eletrodos, enquanto que para o spray de 

etanol esse cruzamento acontece cerca de 0,2 ms antes. 
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Figura 6.40 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 10 MPa – 4,0 a 4,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

4,0 

    

4,2 

    

4,4 

    

4,6 

    

4,8 

    

Fonte: autor.  
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Uma segunda bateria de ensaios foi realizada, agora com pressão no interior da 

CCVC de 1 MPa (10 bar) abs. A duração do comando de injeção foi mantida em 1,5 

ms e a pressão de injeção foi elevada para 11 MPa (110 bar) abs., a fim de propiciar 

o mesmo diferencial de pressão ∆𝑃 = 10 MPa aplicado nos testes anteriores. As 

demais configurações e procedimentos não foram alterados. Os resultados das 

evoluções dos sprays são mostrados na Figura 6.41, Figura 6.42, Figura 6.43, Figura 

6.44 e Figura 6.45 (com filmes disponíveis n-

heptano_Pinj_110bar_Pccvc_10bar_com_ign_cam1 e n-

heptano_Pinj_110bar_Pccvc_10bar_com_ign_cam2 para n-heptano). 

Como observado em ensaios anteriores, já nos instantes iniciais do 

desenvolvimento a penetração dos sprays na condição de contrapressão de 0,1 MPa 

é reduzida drasticamente para os dois combustíveis. No instante 0,8 ms, as gotas do 

pré-spray já tinham cruzado a região dos eletrodos de ignição para os casos de 

contrapressão de 0,093 MPa. Já para o caso de maior pressão, esse evento só 

acontece perto de 2,2 ms. Além da redução da penetração dos sprays, novamente 

nota-se que o formato deixa de ser oco-cônico para ser quase um jato sólido, tanto 

para n-heptano como para etanol, no caso de maior contrapressão. 

A concentração/colapso do spray na região vertical central ocasionou a colisão e 

a aderência de muitas gotas de ambos combustíveis na janela inferior da CCVC. 

Porém, mesmo com comprometimento da qualidade das imagens da câmera inferior, 

nota-se em todas as imagens que não mais há a presença de concentrações de gotas 

em regiões circunferenciais como observado no caso com baixa contrapressão. 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_110bar_Pccvc_10bar_com_ign_cam1.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_110bar_Pccvc_10bar_com_ign_cam1.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_110bar_Pccvc_10bar_com_ign_cam2.mp4
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Figura 6.41 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 11 MPa – 0 a 0,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

0 

    

0,2 

    

0,4 

    

0,6 

    

0,8 

    
Fonte: autor. 
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Figura 6.42 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 11 MPa – 1,0 a 1,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

1,0 

    

1,2 

    

1,4 

    

1,6 

    

1,8 

    
Fonte: autor. 
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Figura 6.43 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 11 MPa – 2,0 a 2,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

2,0 

    

2,2 

    

2,4 

    

2,6 

    

2,8 

    
Fonte: autor. 
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Figura 6.44 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 11 MPa – 3,0 a 3,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

3,0 

    

3,2 

    

3,4 

    

3,6 

    

3,8 

    
Fonte: autor. 
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Figura 6.45 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – 11 MPa – 4,0 a 4,8 ms após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

vista lateral 
(câmera 1) 

vista inferior 
(câmera 2) 

4,0 

    

4,2 

    

4,4 

    

4,6 

    

4,8 

    
Fonte: autor. 

A Figura 6.46U mostra a comparação direta entre as imagens obtidas em 

contrapressões variadas (com filme disponível em n-

heptano_Pinj_100_110bar_Pccvc_0,93_10bar_com_ign para n-heptano). 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.2-n-heptano_Pinj_100_110bar_Pccvc_0,93_10bar_com_ign.mp4
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Figura 6.46 – Evoluções dos sprays de n-heptano e de etanol – duas contrapressões – 4,0 a 4,8 ms 
após ICI. 

 n-heptano etanol anidro 

t 
(ms) 

vista lateral 
PCCVC=0,093 MPa 

vista lateral 
PCCVC=0,800 MPa 

vista lateral 
PCCVC=0,093 MPa 

vista lateral 
PCCVC=0,800 MPa 

4,0 

    

4,2 

    

4,4 

    

4,6 

    

4,8 

    

Fonte: autor. 

Pode-se concluir que o tempo de residência das gotas ao redor do ignitor é 

consideravelmente maior no caso de maior contrapressão, mesmo mantendo-se o 

mesmo valor de diferencial de pressão. 
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As conclusões parciais que podem ser extraídas da etapa de caracterização da 

geometria dos sprays são: 

1. As imagens médias ensemble produzidas a partir das imagens brutas 

capturadas pela câmera lateral indicaram que, para contrapressão baixa 

(pressão atmosférica) e pressão de injeção de 10 MPa, os sprays tanto de 

n-heptano como de etanol anidro se formam de maneira muito similar, tanto 

em ângulo de cone como em penetração; 

2. As imagens médias ensemble, agora produzidas a partir das imagens brutas 

capturadas pela câmera inferior, indicaram a formação de regiões de 

concentração de gotas no plano horizontal – e não uma distribuição 

uniforme ao longo de uma coroa circular ao contrário do que poderia 

imaginar – para contrapressão baixa (pressão atmosférica) e pressão de 

injeção de 10 MPa. Tanto para etanol como para n-heptano a formação de 

clusters de gotas seguiu o mesmo padrão; 

3. Quando o valor da contrapressão foi elevado para 1 MPa, mesmo 

mantendo-se aproximadamente o diferencial de pressão de 10 MPa entre a 

linha de alta pressão e o interior da CCVC empregado no caso anterior, o 

comportamento dos sprays de ambos combustíveis se alterou 

sensivelmente. Houve um colapso radial do spray que deixou de ser cônico 

para se tornar aproximadamente sólido. Valores de penetração caíram 

drasticamente e o tempo de residência das gotas em uma determinada faixa 

de posição vertical aumentou – as gotas não mais foram “arrastadas” pelos 

jatos. Esse comportamento teve impacto considerável na formação do 

núcleo de combustão a ser mostrado em subcapítulo posterior. 

6.3 Desenvolvimento do spray – abertura e fechamento 

Em função da observação de que havia formação de regiões de concentração de 

gotas no plano horizontal a 50 mm da extremidade do injetor, buscou-se então 

entender o que poderia acarretar tal fenômeno e a partir de qual região abaixo do 

injetor mecânico-centrífugo a concentração acontecia. Foram capturadas imagens 

com a câmera Phantom v2640, lente K1 e sistema de iluminação GS Vitec descritos 

no subcapítulo 5.7.2, em taxas ainda mais elevadas do que até então vinham sendo 

utilizadas e com diferentes resoluções. Para todas as imagens capturadas e 

mostradas nesse subcapítulo a pressão de injeção de etanol empregada foi de 10 
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MPa, pressão atmosférica na CCVC (todas janelas abertas), duração do comando de 

injeção de 1,5 ms. 

A Figura 6.47 mostra a sequência a evolução do spray capturadas a uma taxa de 

6.600 quadros por segundo, intervalo entre imagens de 151,51 s e com resolução de 

2.048 x 1.952 pixels., com início de aquisição das imagens disparado manualmente. 

Figura 6.47 – Evolução do spray de etanol capturada a 6.600 quadros/s com câmera Phantom v2640. 

Intervalo entre quadros 151,51 s / resolução 2.048 x 1.952 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

     
0 s 152 s 303 s 455 s 606 s 

     
758 s 909 s 1061 s 1212 s 1364 s 

     
1515 s 1667 s 1818 s 1970 s 2121 s 

     
2273 s 2424 s 2576 s 2727 s 2879 s 

     
3030 s 3182 s 3333 s 3485 s 3636 s 

   
3788 s 3939 s 4091 s 

Fonte: autor. 
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Ressalta-se que a indicação de tempo na Figura 6.47 reflete a diferença entre 

quadros, com instante igual a zero definido como o do último quadro antes do 

aparecimento de gotas na saída do injetor. 

A formação do pré-spray é bem nítida nas imagens do intervalo de tempo de 455 

a 758 s, e a partir de 909 s já é possível notar a formação de jatos concentrados 

oblíquos, como detalhado na Figura 6.48. E as imagens da Figura 6.49 também 

revelam detalhes do fechamento do injetor, com o filme líquido sendo rompido com a 

presença de grandes gotas nos instantes entre 1.818 a 2.273 s (com filme disponível 

em Etanol_cone_oco_06k_fps). 

Figura 6.48 – Detalhe da formação dos jatos concentrados do spray @ 909 s após primeira imagem. 

   
Fonte: autor. 

Figura 6.49 – Detalhe dos instantes próximos ao fechamento do injetor 

@ 1818, 1970, 2121 e 2273 s após primeira imagem. 

   
 

   
Fonte: autor. 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.3-Etanol_cone_oco_06k_fps.mp4
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Uma redução de tamanho de imagem permitiu que a velocidade de aquisição de 

imagens fosse aumentada para 19.000 quadros por segundo. A Figura 6.50 e a Figura 

6.51 trazem uma segunda sequência de imagens da evolução do spray capturadas a 

uma taxa de 19.000 quadros por segundo, intervalo entre imagens de 52,63 s e com 

resolução de 1.280 x 720 pixels. O início de aquisição das imagens foi disparado 

manualmente e não de forma sincronizada com o comando do injetor, de forma similar 

à anterior (com filme disponível em Etanol_cone_oco_19k_fps). 

Com esse menor intervalo entre imagens pode-se perceber oscilações do ângulo 

de abertura do spray durante a fase de abertura e estabilização. Aplicando-se uma 

ampliação (zoom) na região de saída do injetor nas imagens dessa segunda 

sequência a 19.000 quadros por segundo, foram geradas as imagens da Figura 6.52 

e da Figura 6.53 (com filme disponível em Etanol_cone_oco_19k_fps_zoom). 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.3-Etanol_cone_oco_19k_fps.mp4
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Figura 6.50 – Evolução do spray de etanol capturada a 19.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – 0 a 1,631 ms. 

Intervalo entre quadros 52,63 s / resolução 1.280 x 720 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

    

    

    

    

    

    

    

    
Fonte: autor. 



178 

Figura 6.51 – Evolução do spray de etanol capturada a 19.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – 1,684 a 3,316 ms. 

Intervalo entre quadros 52,63 s / resolução 1.280 x 720 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

    

    

    

    

    

    

    

    
Fonte: autor. 



179 

 

Figura 6.52 – Evolução do spray de etanol capturada a 19.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – ampliação na saída do injetor – 0 a 1,631 ms. 

Intervalo entre quadros 52,63 s / resolução 1.280 x 720 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

    

    

    

    

    

    

    

    
Fonte: autor. 
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Figura 6.53 – Evolução do spray de etanol capturada a 19.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – ampliação na saída do injetor – 1,684 a 3,316 ms. 

Intervalo entre quadros 52,63 s / resolução 1.280 x 720 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

    

    

    

    

    

    

    

    
Fonte: autor. 

A partir do instante 211 s já é possível notar a oscilação da borda do cone do 

spray, como indica a Figura 6.54. As linhas tracejadas indicam os limites do spray 
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obtidos da imagem imediatamente anterior. A determinação da frequência de 

oscilação a partir dessas imagens não foi possível pela baixa resolução temporal. 

Figura 6.54 – Oscilação do cone de spray durante a abertura do injetor – quatro imagens 
consecutivas a 19.000 quadros/s. 

 
Fonte: autor. 
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Aproveitando a máxima capacidade de captura da câmera de ultra velocidade com 

o sistema de iluminação disponível no laboratório, foram realizadas novas aquisições 

de eventos de injeção a uma taxa de 100.000 quadros por segundo. Ainda se 

empregando etanol anidro como fluido pressurizado a 10 MPa e com evento de 

comando elétrico de injeção de 1,5ms, as imagens foram adquiridas em uma 

resolução de 448 x 208 pixels. Como nos procedimentos anteriores, aqui também o 

início de aquisição das imagens foi disparado manualmente e não de forma 

sincronizada com o comando do injetor. Foi adotado então tempo igual a zero para o 

quadro imediatamente anterior à saída das primeiras gotas do orifício do injetor, como 

mostra as imagens da Figura 6.55. 

Figura 6.55 – Determinação do tempo de referência zero: aparecimento das primeiras gotas na saída 
do orifício do injetor. 

   
 

   
Fonte: autor. 

A Figura 6.56 mostra as 50 primeiras imagens capturadas com essa configuração 

de 10 s entre quadros e já com uma ampliação na região de saída do injetor, imagens 

que mostram o caráter transitório do spray durante a abertura do injetor (com filme 

disponível em Etanol_cone_oco_100k_fps_0-0.49ms). 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.3-Etanol_cone_oco_100k_fps_0-0.49ms.mp4
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Figura 6.56 – Evolução do spray de etanol capturada a 100.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – 0 a 0,390 ms. 

Intervalo entre quadros 10,00 s / resolução 448 x 208 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Fonte: autor. 
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Pode-se notar que até o instante próximo de 90 s, o spray apresenta característica 

de escoamento puramente vertical, não se observando a formação do cone. Entre 100 

e 180 s o cone do spray se forma, podendo-se observar o aparecimento da 

componente horizontal de velocidade, como ressaltado pelas imagens filtradas na 

parte inferior da Figura 6.57. 

Figura 6.57 – Aparecimento da componente horizontal de velocidade do spray – 90 e 130 s. 

   
 

   
Fonte: autor. 

Também se pode observar as oscilações de abertura do cone como já mencionado 

em parágrafo anterior até cerca de 480 s. Uma análise simples permitem inferir que 

o período dessas oscilações está entre 140 a 160 s – a Figura 6.58 mostra quatro 

imagens nas quais as oscilações apresentam seus extremos de amplitude, e o 

intervalo entre a amplitudes máximas e mínimas está entre 70 e 80 s. As linhas 

vermelhas denotam a periferia do spray no instante 180 s. Essa oscilação no padrão 

do spray pode estar sendo causada pela variação de pressão no interior do corpo do 

injetor decorrente da abertura repentina da sua agulha e ondas estacionárias 

formadas. 
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Figura 6.58 – Oscilações do cone do spray – 180, 250, 320 e 400 s. 

  
 

  
Fonte: autor. 

A Figura 6.59 traz, em sua parte superior, as imagens da fase estabilizada do spray 

(algumas imagens foram omitidas por não fornecerem informações importantes) e, em 

sua parte inferior, mostra as imagens correspondentes ao início do fechamento do 

injetor. E a Figura 6.60 mostra as fases finais de interrupção do spray (com filme 

disponível em Etanol_cone_oco_100k_fps_1.50-2.40ms) 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.3-Etanol_cone_oco_100k_fps_1.50-2.40ms.mp4
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Figura 6.59 – Evolução do spray de etanol capturada a 100.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – 0,500 a 1,840 ms. 

Intervalo entre quadros 10,00 s / resolução 448 x 208 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

     

     
imagens entre 0,600 e 0,990 ms omitidas 

     
imagens entre 1,050 e 1,490 ms omitidas 

     

     

     

     

     

     

     
Fonte: autor. 
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Figura 6.60 – Evolução do spray de etanol capturada a 100.000 quadros/s com câmera Phantom 
v2640 – 1,850 a 2,340 ms. 

Intervalo entre quadros 10,00 s / resolução 448 x 208 
Pressão de injeção 10 MPa, etanol anidro, 1,5 ms de duração de injeção 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Fonte: autor. 
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Outro ponto a ser ressaltado é o comportamento do spray durante o fechamento 

do injetor. Em torno de 1.570 s nota-se uma mudança no padrão do spray que vinha 

já desenvolvido, como pode ser visto na Figura 6.61. 

Figura 6.61 – Detalhe do início de fechamento do injetor – 1.550, 1.570, 1.590 e 1.610 s. 

  
 

  
Fonte: autor. 

Nota-se também a formação de um filme líquido ao redor do orifício de saída do 

injetor perto do instante 1.700 s, como indicado na sequência de imagens da Figura 

6.62. Pode-se também perceber o caráter rotacional do filme de líquido, girando em 

sentido anti-horário quando visto pelo lado inferior da CCVC – coerente com a imagem 

da saída dos jatos na Figura 6.57. 

A geração desse filme de líquido na extremidade do injetor se estende até o 

instante 1.910 s, quando a última parcela líquida é expelida do injetor, como é 

evidenciado pela Figura 6.63. 
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Figura 6.62 – Detalhe do final de fechamento do injetor – 1.700, 1.710, 1.720 e 1.730 s. 

  
 

  
Fonte: autor. 

Figura 6.63 – Detalhe do final de fechamento do injetor – 1.900, 1.910, 1.920 e 1.930 s. 

  
 

  
Fonte: autor. 
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Negligenciando-se o atraso entre o início de abertura do injetor e a aparição do 

primeiro vestígio de combustível na saída do injetor – como também as incertezas de 

duração de comando elétrico gerado pelo sistema de controle – depreende-se que o 

atraso de fechamento do injetor em questão, para a pressão de 10 MPa e perfil de 

corrente elétrica utilizado está entre 70 e 410 s, desde o início de fechamento até a 

emissão das últimas parcelas líquidas. Esses valores são resumidos na Tabela 6.6. 

Tabela 6.6 – Estimativa de atrasos de abertura e fechamento do injetor. 

tempo para início de fechamento tempo para fechamento total unidade 

1.570 1.910 s 

atraso de início de fechamento atraso de fechamento total  

70 410 s 

Fonte: autor. 

6.4 Caracterização das gotas e velocidades do spray 

Após finalizada a etapa de caraterização geométrica, a configuração experimental 

mostrada na Figura 5.44 foi empregada para utilização da técnica de PDI para 

medição de velocidade e tamanho de gotas do spray no interior da CCVC. Os 

atuadores lineares foram montados de forma a propiciar deslocamento no plano 

horizontal e de forma independente nas direções X e Y seguindo a convenção adotada 

e mostrada na Figura 5.48. Como também preconizado pela norma SAE J2517 para 

uso da técnica de PDI/LDV, as medições foram realizadas em um plano a 50 mm da 

extremidade do injetor e com pulsos de injeção de 1,5 ms de duração. A frequência 

de injeção empregada foi de 4 Hz (período entre eventos de 250 ms) e a aquisição de 

sinais dos canais 1 e 2 (velocidade axial + tamanho de gota e velocidade tangencial 

respectivamente) foi sincronizada ao sinal de elétrico de injeção (aquisição em modo 

pulsado, ou pulsed mode). 

O sistema de processamento do equipamento PDI 300 MD da Artium foi 

configurado para aquisição de 15.000 gotas válidas entre 0 a 5 ms, entendendo-se 

por gota válida toda a gota que passou pelos critérios de filtragem como razão sinal-

ruído e frequência, validação de fase, diâmetros mínimo/máximo de gotas e filtro de 

tempo após disparo da injeção. A título de exemplificação, a Figura 6.64 mostra duas 

imagens capturadas durante os testes de PDI – uma sem a presença do spray e outra 

com o spray cruzando os feixes. 



191 

 

Figura 6.64 – Vistas da janela A da CCVC: sem evento de injeção (esquerda) e durante evento de 
injeção (direita). 

    
Fonte: autor. 

Como já relatado em subcapítulo anterior, para a condição de injeção de etanol (e 

também de n-heptano e gasolina A) a 10 MPa em ambiente de baixa contrapressão, 

o cone do spray intercepta o plano horizontal a 50 mm da extremidade do injetor de 

uma maneira não contínua. Para determinação de quais seriam as direções radiais 

sobre as quais as medições de velocidade e tamanho de gotas deveriam ser 

realizadas, uma nova sequência de imagens geradas pelo espalhamento de uma folha 

horizontal de laser correspondentes a 50 eventos de injeção e capturadas pela câmera 

#2 (inferior) a uma taxa de 6.400 quadros/s foi processada, sem a presença dos 

ignitores no interior da CCVC. A frequência de injeção empregada foi de 4 Hz, com 

duração e pressão de injeção de 1,5 ms e 10 MPa (100 bar) respectivamente. A Figura 

6.65 mostra a evolução temporal das imagens capturadas de um único evento de 

injeção confirmando a presença de concentração – clusters – dos jatos do spray. 

Pode-se notar que esses clusters se movem radialmente, mas não tangencialmente, 

fato também já observado nas imagens mostradas em subcapítulos anteriores. Deve-

se ressaltar que o cabeçote porta-injetor teve que ser reposicionado nessa etapa e foi 

esse reposicionamento que causou a aparente diferença nas imagens inferiores do 

spray vistas na Figura 6.27 na Figura 6.65 – porém a diferença é somente devida ao 

giro do porta injetor em torno de seu centro (com filme disponível em Etanol 

_cone_oco_clusters). 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.4-Etanol%20_cone_oco_clusters.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.4-Etanol%20_cone_oco_clusters.mp4
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Figura 6.65 – Imagens do espalhamento de luz a 50 mm abaixo da extremidade do injetor com 156 μs 
de intervalo entre imagens. 

 
Fonte: autor. 

Foram então escolhidas duas direções radiais para varredura de medições 

PDI/LDV: uma direção passando por um dos clusters e outra direção passando pela 

região inter-clusters. A Figura 6.66 mostra esquematicamente as direções A e B 

escolhidas, ambas situadas no plano horizontal a 50 mm de distância da extremidade 

do injetor. Os arcos de circunferência azuis indicam a região anular onde se observam 

os clusters.  

O porta-injetor (mostrado na Figura 5.23) foi então rotacionado de forma a alinhar 

a cada uma das direções escolhidas à direção dos feixes de laser oriundos do emissor. 

Deslocamentos da CCVC nas direções X e Y foram impostos nos atuadores lineares 

a partir do centro da câmara de forma que os pontos de medição sempre se 

encontrassem sobre a direção do raio de interesse. A convenção de sinais de 

velocidade empregada nos resultados é a que foi mostrada pela Figura 5.48. 

Figura 6.66 – Localização das direções radiais A (cluster) e B (inter-cluster). 

 
Fonte: autor. 

É importante nesse ponto introduzir o conceito de filtro temporal (janelamento ou 

windowing). Se os sinais gerados pelos receptores não fossem filtrados no domínio 

do tempo, valores espúrios e/ou indesejados seriam considerados para cálculo de 

valores médios de tamanho de gota e velocidades. A Figura 6.67 traz um exemplo de 
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distribuição de velocidades axiais de gotas avaliadas sem a filtragem temporal – todas 

as gotas que geraram sinais no intervalo entre duas injeções consecutivas (250 ms 

no caso) são mostradas para medição na posição radial de 29,0 mm. Percebe-se que 

embora o evento de injeção dure 1,5 ms, gotas ficam presentes e recirculando no 

interior da câmara até aproximadamente 200 ms após início de injeção. 

Figura 6.67 – Exemplo de distribuição de velocidades axiais sem aplicação de filtro temporal. 

 
Fonte: autor. 

Detalhando-se a região entre 0 e 10 ms após início do comando de injeção na 

Figura 6.67 como indicado na Figura 6.68 nota-se que um conjunto de gotas tem sua 

velocidade capturada entre 1,3 a 2,5 ms aproximadamente, após o que percebe-se 

um hiato seguido de novos sinais após 3,0 ms. Esses sinais após 3,0 ms são gerados 

por gotas que recirculam na CCVC após o término do evento da injeção. 
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Figura 6.68 – Detalhe de distribuição de velocidades axiais entre 0 e 10 ms da Figura 6.67. 

 
Fonte: autor. 

Se as gotas nessa região tardia da aquisição de dados fossem consideradas para 

cálculo da velocidade média, haveria um deslocamento da média para menores 

valores, gerando um resultado que não refletiria o comportamento do spray. De 

maneira a se considerar somente as gotas oriundas do evento de injeção – 

desprezando-se as “recirculadas” – foi aplicado um filtro temporal de 0 a 2,5 ms no 

conjunto de dados mostrados a seguir. 

O gráfico à esquerda da Figura 6.69 traz o número de sinais válidos capturados 

por cada canal receptor e o gráfico à direita mostra a taxa de amostragem, ambos em 

função de 34 posições radiais (de r = 0 a r = 43,5 mm) na direção A. Nota-se que 

houve sinais válidos capturados pelos dois receptores na região interna do spray, e 

na região do cluster de gotas as taxas de amostragem também foram muito elevadas. 

Já na região externa do spray (r > 35 mm) o número de gotas e taxa de amostragem 

se aproximam de zero. 

Figura 6.69 – Número de gotas válidas (esquerda) e taxa de amostragem (direita) em função da 
posição radial para cada canal - direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

   
Fonte: autor. 
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A Figura 6.70 traz os resultados das distribuições de velocidade axial (vertical) das 

gotas em função do tempo após início do pulso de comando do injetor obtidas em seis 

posições radiais (destacadas no topo da figura) na direção A. Para as seis posições 

destacadas, gotas foram detectadas somente após 1 ms depois do início do pulso de 

injeção. Para a posição central 1 (distribuições na cor cinza), as primeiras gotas que 

cruzam o plano z = 50 mm apresentam velocidade axial da ordem de 55 m/s. Se esse 

valor característico de velocidade axial fosse considerado constante desde a quebra 

primária (primary break-up) dessas gotas na saída do injetor, o intervalo de tempo até 

o cruzamento dessas primeiras gotas deveria ser 50𝑚𝑚
55𝑚/𝑠⁄ = 0,91𝑚𝑠, o que é um valor 

muito próximo do observado. De maneira similar, as primeiras gotas que cruzam o 

plano z = 50 mm na posição radial 4 (distribuições na cor laranja), fazem-no com uma 

velocidade axial da ordem de 40 m/s, o que levaria a um intervalo de tempo de 

50𝑚𝑚
40𝑚/𝑠⁄ = 1,25𝑚𝑠, novamente um valor consistente com os observados. 

A Figura 6.71 traz as distribuições das mesmas velocidades axiais de gota agora 

versus seus diâmetros para as mesmas posições radiais. Os gráficos indicam uma 

correlação geral das velocidades de gotas e seus diâmetros: gotas maiores 

apresentando velocidades mais altas. Na posição 3 em torno de r = 21 mm, próximo 

ao início da região do cluster, observa-se um comportamento de transição. Para a 

posição 4, no meio da região do cluster em r = 29 mm, existe uma região densa de 

gotas com velocidades mais altas. Na posição 6, em r = 41 mm - fora da região do 

cluster, o número de gotículas é visivelmente reduzido e a distribuição restante ainda 

apresenta a mesma correlação de tamanho de velocidade. 

As distribuições de números de gotas medidas em função de seus diâmetros para 

cada uma das posições radiais destacadas na Figura 6.70 são mostradas na Figura 

6.72. Pode-se observar que, tanto na região central próxima ao eixo vertical central 

quanto na região próxima à exterior do spray as distribuições são mais dispersas em 

valores de tamanho de gota. Já nas regiões localizadas no interior do cluster de gotas 

as distribuições são mais “estreitas” e mais repetitivas. 
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Figura 6.70 – Gráficos de dispersão da velocidade axial em função do tempo após ICI 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 

Pos. 1 

 

Pos. 2 

 
Pos. 3 

 

Pos. 4 

 
Pos. 5 

 

Pos. 6 

 
Fonte: autor. 
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Figura 6.71 – Gráficos de dispersão de velocidade axial em função do diâmetros de gota 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.72 – Distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Aplicando-se uma média temporal para as velocidades axiais em classes de 10 s 

(binned velocities) foi possível construir o gráfico da Figura 6.73. Nota-se que as gotas 

que primeiro cruzam o plano de z = 50 mm apresentam maiores velocidades, com 

subsequente redução com a evolução do spray. Novamente o comportamento das 

gotas que se localizam no interior do cluster se difere das demais: ao final do intervalo 

de 2,5 ms adotado como filtro de tempo para análise, as gotas da região do cluster 

ainda mantém velocidades na ordem de 15 a 25 m/s, enquanto que as demais 

medidas em outras posições radiais são menores, na faixa de 5 a 10 m/s, e continuam 

caindo. 

Figura 6.73 – Gráficos de velocidade média por classe de tempo em função do tempo após ICI 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 
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A título de comparação são mostradas na Figura 6.74 as distribuições de número 

de gotas para todas as posições radiais medidas na direção A. A Figura 6.75 mostra 

as velocidades médias por classe de tempo calculadas para todas as posições radiais 

medidas. Nota-se claramente a presença das gotas do pré-spray na região central de 

r = 0 a 5 mm: gotas chegam antes das demais e, no início, com maiores velocidades. 

Figura 6.74 – Distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.75 – Gráficos de velocidade média por classe de tempo em função do tempo após ICI 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Após o término das medições na direção radial A, o porta-injetor foi rotacionado 

em aproximadamente 19° para que a direção dos feixes de laser do emissor 

coincidisse com a direção radial B. Com o mesmo procedimento empregado até então 

foram medidas as velocidades e diâmetros de gota nessa direção. 
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A menos da região interna do spray, o número de gotas válidas foi bruscamente 

reduzido, como mostram os gráficos da Figura 6.76. Somente para a região central o 

número de gotas válidas foi acima de 2.000, tanto para o canal 1 (Vaxial) quanto para 

o canal 2 (Vtangencial), com taxas de amostragem acima dos 40 sinais/s. Fora da região 

central do spray (r > 15 mm) o número de gotas e taxa de amostragem observados 

são consideravelmente menores do que os correspondentes na direção B. 

Figura 6.76 – Número de gotas válidas (acima) e taxa de amostragem (abaixo) em função da posição 
radial para cada canal - direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

    
Fonte: autor. 

A Figura 6.77 mostra as distribuições para as mesmas posições radiais, agora na 

direção do raio B – a direção sem presença de cluster de gotas. Na posição 1, a região 

central em r = 0 mm, as distribuições de velocidades axiais em função do tempo e de 

correlação entre velocidade e tamanho são similares àquelas medidas em r = 0 mm 

para o raio A (ressalta-se que embora a posição radial seja a mesma, o injetor foi 

rotacionado do caso A para o caso B). No entanto, o mesmo comportamento não foi 

observado para as demais posições radiais. O número de gotas é consideravelmente 

reduzido, com ênfase em r = 41 mm, onde apenas uma única gota pode ser capturada. 
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Figura 6.77 – Gráficos de dispersão da velocidade axial em função do tempo após ICI 
direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 
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Fonte: autor. 
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Figura 6.78 – Gráficos de dispersão de velocidade axial em função do diâmetros de gota 
direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 
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Fonte: autor. 

De forma análoga ao que foi feito para a direção radial A, Figura 6.79 mostra as 

distribuições de números de gotas medidas em função de seus diâmetros para cada 

uma das posições radiais na direção B avaliadas. As distribuições na região central 
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apresentam formatos parecidos aos que se obtiveram para a direção B, mas fora 

dessa região o número de gotas válidas é muitíssimo reduzido. E os valores médios 

de velocidade axial por classe de tempo são mostrados na Figura 6.80. 

Figura 6.79 – Distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.80 – Gráficos de velocidade média por classe de tempo em função do tempo após ICI 
direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Novamente, a título de comparação, a Figura 6.81 e Figura 6.82 mostram as curvas 

de distribuição de diâmetros e velocidades médias por classe levantadas para as 23 

posições radiais avaliadas na direção B. 
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Figura 6.81 – Distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.82 – Gráficos de velocidade média por classe de tempo em função do tempo após ICI 
direção radial B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 
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apresentam valores inferiores a 1 m/s. Isso indica que, após o rompimento do filme 

líquido, as gotículas assumem um movimento linear-radial. Ambas componentes de 

velocidade são consistentes com a análise das imagens apresentadas no subcapítulo 

6.3 por meio das técnicas de espalhamento Mie e de imagens de alta velocidade. 

Figura 6.83 – Velocidades médias axiais em função da posição radial 
direções radiais A e B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.84 – Velocidades médias tangenciais em função da posição radial 
direções radiais A e B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Trabalho similar ao presente – tanto como método/equipamento de PDI 

empregado quanto como o uso do mesmo injetor – foi realizado por Souza (55). 
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Usando água desmineralizada a 6 MPa de pressão, e realizando as medições a 40 

mm, obteve a distribuição de velocidades médias axiais em função da posição radial 

como mostrada na Figura 6.85. Nota-se que a ordem de grandeza das velocidades 

média obtida pelo pesquisador em seu trabalho – 15 a 30 m/s na região interna e da 

coroa do spray – são é próxima da aqui mostrada. 

Figura 6.85 – Velocidades médias axiais em função da posição radial – trabalho de Souza (55) 
direção diametral – filtro de tempo = não especificado. 

 
Fonte: adaptado de (55). 

A comparação entre as taxas validação de medição de gotas capturadas pelo 

equipamento PDI / LDV são mostradas por linhas sólidas para o canal 1 (vertical) e 

por linhas tracejadas para o canal 2 (tangencial) na Figura 6.86. Redução de quase 

uma ordem de grandeza nas taxas de amostragem da região do cluster para a região 

inter-cluster é observada para ambas componentes da velocidade. Isso também é 

consistente com imagens de alta velocidade da parte inferior do spray. No eixo central 

vertical de pulverização, as taxas de dados para casos de cluster e inter-cluster são 

bastante semelhantes, tanto para direções axiais quanto tangenciais. 
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Figura 6.86 – Taxas de amostragem em função da posição radial 
direções radiais A e B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

Os números de sinais válidos (contagem de dados) referentes a gotas medidas em 

cada canal são mostrados na Figura 6.87. Fica fácil constatar pela observação das 

curvas que a contagem de dados válidos na região entre 21 e 34 mm na direção do 

raio B é consideravelmente menor do que no raio A, seja para o detector de velocidade 

axial ou tangencial. 

Figura 6.87 – Número de gotas válidas em função da posição radial 
direções radiais A e B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 
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Para efeito do cálculo do diâmetro médio de gota que represente a distribuição, 

várias definições são usualmente empregadas. No presente trabalho serão calculados 

os valores médios linear, volumétrico e de Sauter, como definidos pelas equações 3.5, 

3.6 e 3.7. 

A Figura 6.88 mostra as distribuições dos diâmetros médios linear e de Sauter 

(SMD) para os dois raios estudados. Para as regiões cluster e inter-cluster, as 

distribuições de diâmetro são muito semelhantes, independentemente da posição. Os 

valores do diâmetro médio de Sauter permanecem entre 26 a 35 μm para ambos os 

raios. O diâmetro médio linear assume valores entre 20 a 35 μm nos dois casos. 

Figura 6.88 – Perfis de diâmetros médios linear e de Sauter e desvio padrão do diâmetro médio linear 
em função da posição radial: direção A (acima) e direção B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

Raio A 

 
Raio B 

 
Fonte: autor. 

Ao se comparar os perfis de velocidades e diâmetros médios para as regiões de 

cluster e inter-cluster na Figura 6.88 , pode-se notar que os valores são semelhantes 
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entre as regiões. Com distribuições comparáveis de velocidade e diâmetro, os 

números de Weber e Ohnesorge assumem valores similares, sugerindo que os 

regimes de ruptura (break-up) responsáveis pela formação e atomização do spray são 

os mesmos nas duas regiões. Assim, o injetor produz um spray com gotículas com 

aproximadamente as mesmas características, mas com uma seção transversal não 

uniforme. 

Como as gotículas estão em estados de tamanhos e velocidades muito similares, 

é possível que a seção transversal não uniforme não esteja relacionada aos processos 

de atomização, mas sim às características geométricas e às características do injetor. 

Para avaliar detalhadamente o bocal, outro injetor idêntico ao usado nesses 

experimentos foi desmontado para ser analisado em um microscópio eletrônico de 

varredura. As imagens (já mostradas na Figura 5.17) sugerem que o acabamento do 

orifício de saída do injetor gera bordas irregulares. Em alguns pontos, 

descontinuidades claras são visíveis. Essas irregularidades são consistentes com a 

análise PDI anterior e corroboram a ideia de que a pulverização não uniforme pode 

estar relacionada às características geométricas do canal de saída do injetor. 

Um parâmetro muito utilizado na caracterização de sprays é o Dxx%, onde XX 

representa o percentual de volume acumulado que cruzou a região de medição. 

Assim, D50% representa o valor de diâmetro médio das gotas que, no valor acumulado 

da distribuição volume x tamanho de gota, corresponderia a metade do volume que 

cruzou a região de interesse. A Figura 6.89 exemplifica o significado dessa grandeza. 

Figura 6.89 – Significado de DV XX%. 

 
Fonte: autor. 
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A Figura 6.90 mostra os valores de D5%, D50%, D90% e D99% em função da posição 

radial para cada uma das direções avaliadas. Pode-se perceber que, em ambas as 

direções avaliadas, a dispersão entre os valores de D5% e D99% tendem a ser maiores 

na região central do spray do que nas regiões do cone e exterior, indicando que 

nessas regiões internas, para o intervalo tempo considerado (0 – 2,5 ms), há uma 

maior contribuição de gotas de maiores diâmetros no acumulado de volumes – fato 

que certamente devido às gotas do pré-spray (maiores e com altas velocidades). Já 

na região anular do cluster de gotas, as dispersões entre os valores de D5% e D99% são 

bem menores e têm valores similares nas duas direções radiais consideradas. 

Figura 6.90 – Perfis de diâmetros Dxx% em função da posição radial 
direção A (acima) e direção B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

Raio A 

 
Raio B 

 
Fonte: autor. 

Uma outra forma de expressar a distribuição de gotas geradas é por meio da fração 

numérica de classes de diâmetros. A Figura 6.91 mostra essas frações para as duas 
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direções consideradas e, novamente, observa-se uma maior dispersão do tamanho 

de gotas na região central, para o intervalo de tempo considerado, do que na região 

do cone e na exterior. Na região central, a faixa de diâmetros cobrindo de 5% a 95% 

das gotas válidas é de 10 a 43 m, enquanto que na região anular dos clusters a essa 

mesma faixa de diâmetros vai de 18 a 35 m. 

Figura 6.91 – Perfis de diâmetros de gotas para cada percentil função da posição radial 
direção A (acima) e direção B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

Raio A 

 
Raio B 

 
Fonte: autor. 

Uma vez conhecendo-se as distribuições de diâmetro, velocidade axial das gotas 

e a área de medição (cruzamento dos feixes de laser), é possível se calcular o fluxo 

volumétrico de fluido em cada uma das posições radiais. A Figura 6.92 traz os fluxos 

de volume calculados para ambos os raios. Como consequência da menor taxa de 

amostragem e dos menores valores de velocidade axial média, e considerando que 

os diâmetros médios das gotas em ambas as regiões são similares, o fluxo máximo 
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de volume axial calculado na direção inter-cluster resultou em 3,4 10-4 cm3/cm2.s na 

região entre 21 e 34 mm e é cerca de 6 vezes menor do que o fluxo calculado região 

anular correspondente na direção do cluster que foi de 2,0 10-3 cm3/cm2.s. 

Figura 6.92 – Fluxos volumétricos em função da posição radial 
direções radiais A e B – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms. 

 
Fonte: autor. 

É importante notar que as medições de PDI revelaram fluxos volumétricos não 

desprezíveis na região central do spray, para posições radiais entre 0 e 5mm, fato que 

vem ao encontro das imagens obtidas pelo espalhamento Mie e mostradas no capítulo 

6.1 que indicavam presença de gotas na região interna do cone. 

Deve-se ressaltar que as medições dos valores médios de velocidade, tamanho de 

gota e de fluxo volumétrico até aqui mostradas foram realizadas com um filtro temporal 

de 0 a 2,5 ms – do instante de comando de abertura do injetor até 2,5 ms após. Dessa 

maneira, gotas que passaram pelo detector fora dessa janela de medição não foram 

consideradas para cálculo das distribuições e valores médios. A fim de se avaliar os 

efeitos da escolha do filtro temporal, valor desse filtro foi alterado de 0 a 2,5 ms para 

entre 0 a 5,0 ms – com todos os demais procedimentos mantidos inalterados. A Figura 

6.93 mostra os gráficos de dispersão de velocidade axial em função do tempo 

resultantes e a Figura 6.94 traz os gráficos de velocidade em função de tamanho de 

gota. 
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Figura 6.93 – Gráficos de dispersão da velocidade axial em função do tempo após ICI 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 5,0 ms. 

 

Pos. 1 

 

Pos. 2 

 
Pos. 3 

 

Pos. 4 

 
Pos. 5 

 

Pos. 6 

 
Fonte: autor. 
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Figura 6.94 – Gráficos de dispersão de velocidade axial em função do diâmetros de gota 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 5,0 ms. 
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Fonte: autor. 
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transportadas para a região de baixa pressão do cone após o término do evento de 

injeção (gotículas secundárias). Esse fato pode ser também verificado pelo 

“deslocamento” de todas as distribuições de diâmetros de gotas para o sentido de 

menores valores, como pode ser visto na Figura 6.95. É interessante notar que as 

distribuições na região do cluster não foram sensivelmente alteradas, mas nas demais 

regiões percebe-se uma tendência de redução dos valores (confrontar com Figura 

6.72). 

Figura 6.95 – Distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 5,0 ms. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.96 – Distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 5,0 ms. 

 
Fonte: autor. 
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deslocamento das distribuições no sentido das menores gotas – principalmente as 

das posições radiais fora da região do cluster . As distribuições da região do cluster (r 

= 21 e 29 mm) se mantiveram praticamente inalteradas. 

Como consequência da dilatação do filtro temporal de 0 – 2,5 para 0 – 5,0 ms, os 

valores médios dos diâmetros agora calculados são afetados pela contagem das 

gotas pequenas que recirculam no interior da CCVC. A Figura 6.98 mostra os valores 

médios de tamanho de gotas em função da posição radial empregando-se os dois 

filtros de tempo. 

Figura 6.97 – Comparação das distribuições de números de gotas em função de seus diâmetros 
direção radial A – filtro de tempo = 0 – 2,5 ms (acima) e 0 – 5,0 ms (abaixo). 

  

 
Fonte: autor. 
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Figura 6.98 – Perfis de diâmetros médios linear e de Sauter e desvio padrão do diâmetro médio linear 
em função da posição radial direção A. Filtro de tempo = 0 – 2,5 ms (acima) e filtro de tempo = 0 – 5,0 

ms (abaixo). 

Raio A – 0 a 2,5 ms 

 
Raio A – 0 a 5,0 ms 

 
Fonte: autor. 

Colocando-se as duas curvas de diâmetro médio de Sauter em um mesmo gráfico 

(Figura 6.99), constata-se a redução dos valores de diâmetro para toda a faixa 

avaliada quando se emprega o filtro de tempo dilatado. Comportamento similar é 

observado nos valores de velocidades axiais médias – há uma redução geral dos 

valores para o uso do maior valor do filtro de tempo, como indicado na Figura 6.100. 
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Figura 6.99 – Comparação dos valores de SMD 
direção radial A – filtros de tempo = 0 – 2,5 ms e 0 – 5,0 ms. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.100 – Comparação das velocidades axiais médias 
direção radial A – filtros de tempo = 0 – 2,5 ms e 0 – 5,0 ms. 

 
Fonte: autor. 

O mesmo comportamento também foi observado na região inter-cluster da direção 

B quando o filtro de tempo é ampliado para 0 a 5,0 ms (não mostrados aqui).  

O cuidado na escolha do filtro de tempo adequado é de fundamental importância 

se um experimento similar está sendo conduzido para gerar a caracterização de 

pulverização para simulações de CFD, por exemplo: é muito importante separar os 

dois regimes – as gotículas primárias provenientes do spray e as gotículas 

secundárias sendo transportadas devido à recirculação dentro da câmara – para que 

a caracterização do spray primário seja adequadamente realizada. 
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As conclusões parciais dessa etapa do trabalho experimental podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

1. Foi possível criar uma metodologia para medição de velocidades e diâmetros de 

gotas geradas pelo spray de um injetor mecânico-centrífugo de cone oco a partir 

da integração de técnica de PDI/LDV com técnica de captura de imagens por 

espalhamento Mie. Essa metodologia permitiu realizar medições em direções 

radiais em que a ocorrência ou não de concentrações de gotas estava presente; 

2. Os valores médios de tamanho de gotas nas direções do cluster e inter-cluster 

são similares e variam entre 20 a 36 m na direção do cluster e de 20 a 40 m 

na direção inter-cluster, para as condições ensaiadas (10 MPa pressão de 

injeção em contrapressão atmosférica, etanol anidro, injetor empregado); 

3. A 50 mm da extremidade do injetor as velocidades tangenciais são menores do 

que 1 m/s, indicando que essa componente de velocidade que foi observada nas 

imagens de ultra alta velocidade da saída do injetor é reduzida drasticamente ao 

longo do percurso das gotas. Isso também auxilia na não destruição do padrão 

de clusters observados; 

4. Perfis de diâmetros e velocidades médias sugerem que o mecanismo de 

atomização é o mesmo para as gotas presentes na região do cluster e nas 

regiões fora dele. Investigações geométricas da saída do injetor revelaram 

descontinuidades (Figura 5.17) – provavelmente devidas ao seu processo de 

manufatura e acabamento (eletro-erosão a fio) – que podem explicar a formação 

de instabilidades durante a fase de ruptura primária do jato e, 

consequentemente, da irregularidade na distribuição espacial das gotas; 

5. O fluxo volumétrico de etanol na região do cluster (entre 21 a 34 mm) foi de 2,0 

10-3 cm3/cm2.s e foi cerca de 6 vezes maior do que o fluxo calculado para a 

mesma região anular correspondente na direção do inter-cluster que foi igual a 

3,4 10-4 cm3/cm2.s para as condições ensaiadas. Se esse comportamento se 

mantiver em condições de maiores contrapressões, deve-se esperar problemas 

na utilização desse tipo de injetor para geração de estratificação de mistura 

próximo a uma vela de ignição de um motor, por exemplo; 

6. O fluxo volumétrico de etanol na região central do spray, a 50 mm de distância 

da extremidade do injetor, revelou-se não desprezível quando comparado com 

o valor de pico obtido na região do cluster de gotas. Isso indica que, de fato, há 
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considerável taxa de passagem de gotas nessa região, com velocidade média 

axial da ordem de 18 a 25 m/s; 

7. Existe impacto considerável no cálculo dos valores médios de velocidade e 

tamanho de gotas se o filtro temporal para consideração ou não das gotas 

medidas não for adequadamente ajustado. Um intervalo de tempo muito grande 

faz com que gotas que são arrastadas pelo movimento dentro da câmara sejam 

“contadas” mais de uma vez. E, como essas gotas são as que tem baixos 

diâmetros – e baixos número de Stokes – as médias de tamanho sofrem uma 

redução de seu valor. E as velocidades médias tendem a ter seus valores 

aproximados da velocidade do ar no interior da câmara. Esse efeito de 

recirculação é provavelmente muito reduzido quando a injeção se dá em 

ambientes abertos ou em câmaras de fluxo contínuo. 

6.5 Evolução da combustão do spray de gotas 

Após a caraterização do spray, deu-se início aos ensaios de injeção seguida de 

centelhamento. Para esses ensaios, foi empregado o seguinte procedimento: 

1. A CCVC era evacuada por meio da abertura da válvula de purga inferior até 

pressão interna cair para pressão atmosférica; 

2. Enquanto a válvula de purga era mantida aberta, a válvula da alimentação de ar 

comprimido era aberta durante um intervalo de 30 s e o fluxo descendente 

expulsava os gases remanescentes na CCVC; 

3. A válvula de alimentação de ar comprimido era então fechada e, 

concomitantemente, a válvula de alimentação de ar sintético era aberta a fim de 

expulsar o ar comprimido (que pode conter umidade e traços de óleo lubrificante 

oriundo do sistema de compressão) da CCVC por um período de 10 s. O 

regulador de pressão da linha de ar sintético já se encontrava previamente 

ajustado para a pressão desejada do ensaio; 

4. A válvula de purga era então fechada e se aguardava até a estabilização da 

contrapressão na CCVC, com medição da pressão e temperatura do ar sintético 

no interior da CCVC realizada pelo sistema de aquisição de dados. Nesse 

instante se fechava a válvula de alimentação de ar sintético; 

5. Uma vez pressão e temperatura na CCVC estabilizadas – com temperatura da 

CCVC em torno de 25 °C – acionava-se a bomba de alta pressão ajustada para 

o valor desejado de pressão de injeção e preparava-se o sistema de 
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acionamento de injeção e centelhamento (ajustando-se a duração de injeção 

desejada e os instantes de carga e descarga da bobina de ignição) para receber 

o sinal de sincronismo do gerador de pulsos comandado pelo gerenciador de 

aquisição de imagens; 

6. O número de imagens a serem capturadas e a taxa de aquisição eram ajustadas 

no programa de gerenciamento de aquisição de imagens – DynamicStudio 

2016a. Ensaios preliminares indicaram que um número de 3 conjuntos de 

imagens a 5.000 imagens/s consecutivos era ideal para reduzir o impacto da 

presença de gases residuais na combustão dos eventos subsequentes e, 

eventualmente, combustível na CCVC antes da próxima purga5; 

7. Finalmente disparava-se manualmente o processo pela interface do 

DynamicStudio 2016a e, após a realização dos 3 eventos de injeção e ignição, 

as imagens eram transferidas das câmeras para o disco rígido do computador e 

as curvas de pressão no interior da CCVC eram registradas. Concomitantemente 

ao processo de transferência das imagens, um novo ciclo de purga e recarga de 

ar sintético na CCVC se iniciava (retorno ao passo 1); 

8. Para cada combinação de tipo de combustível, pressão de injeção e instante de 

ignição, os passos 1 a 7 eram realizados 4 vezes de forma a proporcionar 

captura de 12 eventos de injeção/ignição. 

A configuração empregada para os sistemas de controle de injeção, centelhamento 

e pressurização da CCVC estão resumidas na Tabela 6.7, a configuração dos 

sistemas ópticos empregados nessa etapa estão sumarizados na Tabela 6.8 e os 

casos testados são resumidos na Tabela 6.9. A gasolina A (gasolina sem adição de 

etanol anidro) empregada nesses ensaios foi cedida pelo Instituto Mauá de Tecnologia 

que a adquire diretamente da empresa Petrobras S.A. para ensaios de aditivos para 

combustíveis. 

                                            
5 Embora o sistema de aquisição de imagens tivesse sido configurado para capturar 3 conjuntos de 

imagens consecutivas, o término dos eventos era realizado de maneira assíncrona pelo DynamicStudio 

e o total de eventos gerados era de 5 a 7 – dos quais somente os 3 primeiros tinham as imagens 

registradas. 
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Tabela 6.7 – Configuração dos sistemas de injeção e ignição empregados na geração das imagens 
de combustão. 

Duração do pulso elétrico do injetor 1,0 ms 

Duração de carga da bobina 4,0 ms 

Distância entre pontas dos eletrodos (gap) 0,55 mm 

Localização do gap dos eletrodos de ignição 
eixo central do spray a 50,0 mm abaixo da 
extremidade do injetor 

Pressões de injeção 
10,8, 5,8 e 3,3 MPa (CCVC @ 0,800 MPa) 
10,1, 5,1 e 2,6 MPa (CCVC @ 0,093 MPa) 

Instantes de ignição 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 65 ms 
após comando de injeção 

Fonte: autor. 

Tabela 6.8 – Configuração dos sistemas ópticos empregados na geração das imagens de combustão. 

Resolução das câmeras 1 e 2 768 x 800 pixels 

Aberturas das câmeras 
câmera 1 – lateral: 8 
câmera 2 – inferior: 5,6 

Taxa de aquisição de imagens / intervalo entre imagens 5.000 quadros/s / 200 s 

Número de imagens capturadas por câmera 3.750 

Duração de exposição das câmeras 1 e 2 20 s 

Sincronização 
1° quadro no instante de 
comando de abertura do injetor 
(t = 0) 

Filtros ópticos 

câmera 1 – lateral: 
filtro neutro ND 2 

câmera 2 – inferior: 
filtro neutro ND 4 

Plano de incidência da folha de laser vertical central (se aplicável) 

Localização da extremidade do injetor 
50,0 mm acima do plano 
horizontal central 

Fonte: autor. 

Todas as curvas de pressão medidas durante os eventos de injeção / 

centelhamento foram tratadas como indicado no subcapítulo 5.6 e as imagens 

capturadas foram processadas como descrito no subcapítulo 5.7.4. O filme 

Curva_pressão_imagens mostra um exemplo de como as imagens foram adquiridas, 

tratadas conjuntamente com a medição e registro de aumento de pressão no interior 

da CCVC para o caso 36 da Tabela 6.7). 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Curva_pressão.mp4
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Tabela 6.9 – Tabela de casos – etanol e gasolina A – PCCVC = 0,8 MPa. 

  
Fonte: autor. 

Um primeiro fato observado foi que, com a pressão interna da CCVC igual à 

atmosférica, não houve praticamente nenhum evento de ignição, tanto para a gasolina 

A quanto para o etanol anidro. Vários instantes de centelhamento na faixa de 5,0 – 

65,0 ms após ICI foram testados e não houve constatação da ignição. Isso se deveu 

certamente ao fato de que, em pressão ambiente, as gotas na região central do spray 

são escarças nesse intervalo de tempo (vide últimas imagens da Figura 6.40) e o fluxo 

volumétrico de gotas nessa região central do spray também é reduzido, como a 

caracterização por PDI permitiu mostrar (Figura 6.92). Nesses casos infere-se então 

que as misturas ar-combustível na fase vapor, ao redor dos eletrodos de ignição, não 

atingiam a razão combustível-ar mínima par propiciar a combustão. 

Os testes de injeção e centelhamento em ambiente de 0,8 MPa (8 bar) abs. 

mostraram que, dependendo da pressão de injeção, a combustão só ocorria com 

emissão tardia da centelha. A Figura 6.101, Figura 6.102 e Figura 6.103 mostram as 

imagens da macro geometria do spray de gasolina A para os três valores de pressão 

de injeção. 

caso combustível PCCVC delta P Pinjeção

duração 

de 

injeção

tempo de carga 

bobina

instante de 

ignição

(bar) (bar) (bar) (ms) (ms) (ms)

1 etanol 8 100 108 1 4 5

2 etanol 8 100 108 1 4 10

3 etanol 8 100 108 1 4 15

4 etanol 8 100 108 1 4 20

5 etanol 8 100 108 1 4 25

6 etanol 8 100 108 1 4 30

7 etanol 8 100 108 1 4 35

8 etanol 8 100 108 1 4 40

9 etanol 8 50 58 1 4 5

10 etanol 8 50 58 1 4 10

11 etanol 8 50 58 1 4 15

12 etanol 8 50 58 1 4 20

13 etanol 8 50 58 1 4 25

14 etanol 8 50 58 1 4 30

15 etanol 8 50 58 1 4 35

16 etanol 8 50 58 1 4 40

17 etanol 8 50 58 1 4 45

18 etanol 8 25 33 1 4 5

19 etanol 8 25 33 1 4 10

20 etanol 8 25 33 1 4 15

21 etanol 8 25 33 1 4 20

22 etanol 8 25 33 1 4 25

23 etanol 8 25 33 1 4 30

24 etanol 8 25 33 1 4 35

25 etanol 8 25 33 1 4 40

26 etanol 8 25 33 1 4 45

27 etanol 8 25 33 1 4 50

28 etanol 8 25 33 1 4 55

29 etanol 8 25 33 1 4 60

30 etanol 8 25 33 1 4 65

caso combustível PCCVC delta P Pinjeção

duração 

de 

injeção

tempo de carga 

bobina

instante de 

ignição

(bar) (bar) (bar) (ms) (ms) (ms)

31 gasolina A 8 100 108 1 4 5

32 gasolina A 8 100 108 1 4 10

33 gasolina A 8 100 108 1 4 15

34 gasolina A 8 100 108 1 4 20

35 gasolina A 8 100 108 1 4 25

36 gasolina A 8 100 108 1 4 30

37 gasolina A 8 100 108 1 4 35

38 gasolina A 8 100 108 1 4 40

39 gasolina A 8 50 58 1 4 5

40 gasolina A 8 50 58 1 4 10

41 gasolina A 8 50 58 1 4 15

42 gasolina A 8 50 58 1 4 20

43 gasolina A 8 50 58 1 4 25

44 gasolina A 8 50 58 1 4 30

45 gasolina A 8 50 58 1 4 35

46 gasolina A 8 50 58 1 4 40

47 gasolina A 8 50 58 1 4 45

48 gasolina A 8 25 33 1 4 5

49 gasolina A 8 25 33 1 4 10

50 gasolina A 8 25 33 1 4 15

51 gasolina A 8 25 33 1 4 20

52 gasolina A 8 25 33 1 4 25

53 gasolina A 8 25 33 1 4 30

54 gasolina A 8 25 33 1 4 35

55 gasolina A 8 25 33 1 4 40

56 gasolina A 8 25 33 1 4 45

57 gasolina A 8 25 33 1 4 50

58 gasolina A 8 25 33 1 4 55

59 gasolina A 8 25 33 1 4 60

60 gasolina A 8 25 33 1 4 65
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Figura 6.101 – Evolução do spray de gasolina A 10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão 
da câmara– 0 a 65 ms. 

Pressão de injeção 10,8 MPa, gasolina A, 1,0 ms de duração de injeção 

     
0 ms 5 ms 10 ms 15 ms 20 ms 

     
25 ms 30 ms 35 ms 40 ms 45 ms 

    
50 ms 55 ms 60 ms 65 ms 

Fonte: autor. 

Figura 6.102 – Evolução do spray de gasolina A 5,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão 
da câmara– 0 a 65 ms. 

Pressão de injeção 5,8 MPa, gasolina A, 1,0 ms de duração de injeção 

     
0 ms 5 ms 10 ms 15 ms 20 ms 

     
25 ms 30 ms 35 ms 40 ms 45 ms 

    
50 ms 55 ms 60 ms 65 ms 

Fonte: autor. 
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Figura 6.103 – Evolução do spray de gasolina A 3,3 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão 
da câmara– 0 a 65 ms. 

Pressão de injeção 3,3 MPa, gasolina A, 1,0 ms de duração de injeção 

     
0 ms 5 ms 10 ms 15 ms 20 ms 

     
25 ms 30 ms 35 ms 40 ms 45 ms 

    
50 ms 55 ms 60 ms 65 ms 

Fonte: autor. 

A Figura 6.105 traz, como exemplo de como as imagens foram adquiridas e pós 

processadas, as imagens brutas e tratadas da câmera lateral correspondentes ao 

primeiro evento de injeção e ignição de gasolina A com pressão de injeção de 10,8 

MPa (caso 36 da Tabela 6.9). No instante 30,0 ms após o comando do injetor, 

observa-se a luminosidade da centelha que perdura aproximadamente por de 2 ms. 

Imagens da combustão a cada 10 ms são mostradas na figura (com filmes completos 

disponíveis em Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_cam1 e 

Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_cam2). 

Para cada imagem já tratada com aplicação de máscara e retirada de luminosidade 

de fundo (threshold), era realizado o cálculo da integral espacial de luminosidade 

natural empregado por Zhou et al. (74) (SINL – spatially integrated natural luminosity), 

que basicamente é a integral de luminosidade natural em toda a região considerada. 

A equação 6.1 traduz o conceito da integral de luminosidade integral em função do 

tempo e a equação 6.2 indica como o cálculo da luminosidade acumulada foi realizado 

nesse trabalho. 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_cam1.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_cam2.mp4
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SINL 𝐿(𝑡) = ∬ 𝐼(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚

 6.1 

SINLacumulada 𝐿𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑡) = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡
𝑡=250 𝑚𝑠

𝑡=0

 6.2 

A Figura 6.104 ilustra, com as curvas geradas a partir das equações 6.1 e 6.2, a 

evolução da luminosidade espacial integral em função do tempo. 

Figura 6.104 – Evolução da luminosidade natural espacial da combustão de spray de gasolina A 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 
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Figura 6.105 – Evolução da combustão de spray de gasolina A 10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 
MPa pressão da câmara– 30 a 130 ms após ICI. 

Pressão de injeção 10,8 MPa, gasolina A, 1,0 ms de duração de injeção 

     

     
30,2 ms 30,4 ms 30,6 ms 30,8 ms 31,0 ms 

     

     
31,2 ms 31,4 ms 31,6 ms 31,8 ms 32,0 ms 

     

 

    

     
40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 

     

     
90 ms 100 ms 110 ms 120 ms 130 ms 

Fonte: autor. 
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As pressões no interior da CCVC foram medidas e registradas como indicado no 

subcapítulo 5.6. A Figura 6.106 e a Figura 6.107 mostram exemplos de como as 

curvas de aumento de pressão para os 12 eventos (4 experimentos com 3 eventos 

sequenciais cada) foram registradas e processadas, gasolina e etanol 

respectivamente. Foram determinados os valores de aumento máximo de pressão – 

indicados pelos círculos vermelhos. Como as curvas se aproximam de assíntotas 

horizontais ao final da combustão, a determinação do “final da combustão” não foi 

tomada como o instante do aumento máximo de pressão, mas convencionou-se aqui 

utilizar o valor de 90% de aumento máximo de pressão, indicados pelas cruzes negras 

em cada curva. E, de forma análoga, para determinação do início da fase rápida da 

combustão, empregou-se o valor de 10% do valor máximo, indicado pelos asteriscos 

negros na figura. A curva média é a indicada em cor preta. 

Figura 6.106 – Evoluções de variações de pressão na combustão de spray de gasolina A 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Curva média 
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Figura 6.107 – Evoluções de variações de pressão na combustão de spray de etanol anidro 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.108 – Exemplo de cálculo de taxa média de aumento nas faixas de 0-10% e 10-90% 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Curva média 
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Comparações foram realizadas entre a luminosidade acumulada média das 

imagens inferiores e laterais e a variação e pressão na CCVC para cada evento de 

injeção/centelhamento. A Figura 6.109 traz como exemplo a primeira curva de 

elevação de pressão (vide Figura 6.106) e a curva de luminosidade natural média das 

imagens inferior e superior, sendo a imagem inferior com escalas maximizadas para 

ambas as curvas . Dois fatos são importantes de serem destacados: 

• Há indicação de elevação de pressão antes do instante onde elevação do sinal de 

luminosidade é reportado. Uma ampliação (detalhe na Figura 6.109) revela esse 

fato que aconteceu em todos os experimentos em que houve combustão. Esse 

fato pode indicar que reações exotérmicas não emissoras de luz podem ocorrer 

na fase inicial da combustão e que já propiciam aumento de pressão na câmara6; 

Figura 6.109 – Variações de pressão e de luminosidade natural acumulada – gasolina A 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

• A partir de um determinado instante (perto de 50 ms nesse exemplo), a taxa 

de subida de luminosidade supera a taxa de subida de pressão. Análises de 

várias curvas de luminosidade em várias condições de ensaio revelaram 

                                            
6 A fim de reduzir o impacto da luminosidade devida à centelha no cômputo da luminosidade 

integral, tomou-se o cuidado de se calcular a integral de luminosidade 1 ms após o término da centelha. 
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que o valor de luminosidade foi fortemente influenciado pela reflexão de luz 

de gotas vizinhas à região de combustão e pela irradiação/incandescência 

de material particulado (soot) gerado durante a combustão rica com chama 

de difusão. Algumas imagens ilustrativas desse fato, capturadas com uma 

câmera colorida a 60 quadros/s, são mostradas na Figura 6.110 (com filme 

disponível em Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_color). 

Figura 6.110 – Imagens coloridas de combustão de spray de gasolina A 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

   
Fonte: autor. 

Os eletrodos de ignição apresentaram forte carbonização após a campanha de 

testes, como indica a Figura 6.111, reforçando a ideia de que o regime de combustão 

foi preponderantemente de difusão nos ensaios realizados. 

Figura 6.111 – Eletrodo de ignição após campanha de testes. 

 
Fonte: autor. 

Frente a essa constatação, as curvas luminosidade natural integral não foram 

empregadas para avaliação da taxa de combustão, sendo para isso empregadas 

então as taxas médias de subida da curva média de pressão de 12 eventos. Deve-se 

ressaltar que a curva média de pressão considera todas as 12 curvas individuais 

medidas, incluindo as eventuais curvas em que não houve combustão. A Figura 6.112 

mostra as curva de um caso onde não houve nenhum evento de combustão (caso 18 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_color.mp4
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da Tabela 6.9, etanol anidro injetado a 33 bar, centelhamento a 5 ms após ICI). Nota-

se uma queda de pressão devido à evaporação do combustível em todos os casos. 

Figura 6.112 – Evoluções de aumento de pressão na combustão de spray de etanol anidro 
3,3 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 5 ms após ICI. 

 
Fonte: autor. 

Um outro parâmetro foi calculado: a taxa de sucesso de combustão. Para isso se 

considerou que todo evento que propiciou aumento de pressão em relação ao valor 

do instante da ignição acima de 4 mbar, independentemente de onde esse valor 

acontecesse, era um evento bem-sucedido. Ao final dos 12 eventos, a razão entre o 

número de eventos bem-sucedidos e o número total de eventos era calculada. A 

Figura 6.113 traz as taxas de sucesso para todos os casos testados. O primeiro ponto 

mais à esquerda em cada curva indica a ocorrência de ao menos um evento de 

combustão no caso. E o último ponto à direita em cada curva representa o máximo 

valor de instante de centelhamento testado para o caso. Nota-se que, para condições 

de alta pressão de injeção – 108 e 58 bar – só foi constatado algum sucesso na 

combustão em casos cujos instantes de centelhamento ocorreram a partir de 10 ms 

após ICI. E para pressões mais baixas – 33 bar – só se constatou o primeiro evento 

de combustão com ignição a partir de 25 ms após ICI. 
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Figura 6.113 – Taxa de sucesso de combustão. 

 
Fonte: autor. 

E as taxas de sucesso de ignição acima de 60% ocorreram, tanto para etanol 

anidro como para gasolina A, em pressões de injeção de 108 bar e com ignição após 

15 ms. Esses mesmos níveis de sucesso de combustão para a pressão de 58 bar só 

acontecem em condições de ignição mais tardia, após 30 ms. E, para a mais baixa 

pressão de injeção testada – 33 bar – os níveis de sucesso foram consideravelmente 

mais baixos do que os anteriores, sendo que valores diferentes de zero foram obtidos 

somente para instantes de ignição acima de 25 ms para etanol anidro e 35 ms para 

gasolina A. Discussão sobre essas diferenças será mostrada mais à frente. 

Os valores de taxa de incremento de pressão de 0 a 10% e de 10 a 90% cujos 

métodos de cálculo são mostrados na Figura 6.108 foram lançados em gráficos 

comparativos mostrados pela Figura 6.114 e pela Figura 6.115. 
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Figura 6.114 – Taxa de incremento de pressão 0 – 10%. 

 
Fonte: autor. 

Figura 6.115 – Taxa de incremento de pressão 10 – 90%. 

 
Fonte: autor. 
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Percebe-se que há uma tendência clara de redução das taxas de aumento de 

pressão de 0 a 10% e de 10 a 90% com a redução de pressão de injeção, para os 

dois combustíveis testados. Uma possível explicação para esses comportamentos 

pode ser: 

• Todos os eventos de combustão foram acompanhados de forte emissão luminosa 

na faixa do vermelho, forte indício de formação de material particulado e 

incandescência que, por sua vez, são associadas à presença de chamas de 

difusão; 

• Embora não avaliadas quantitativamente no presente trabalho, as imagens de alta 

velocidade permitiram inferir qualitativamente que as velocidades médias de gotas 

e ar na região do ignitor tendem a se reduzir com a redução da pressão de injeção. 

Isso deve ocasionar a redução do nível de turbulência, o que causa a redução na 

intensidade do processo de mistura difusivo; 

• O processo de evaporação – na temperatura de ensaio de 25°C na CCVC e 21°C 

para o combustível – parece não ser o limitante na cadeia para altas e médias 

pressões de injeção, e sim o processo difusivo. Isso pode explicar porque os 

comportamentos das curvas de etanol anidro e gasolina A foram similares; 

• No caso de pressão de injeção de 33 bar, casos em que se esperam menores 

velocidades e intensidades de turbulência no ambiente, o etanol anidro teve 

combustão “mais cedo” pois apresenta menor taxa de evaporação e menor 

relação ar-combustível ar estequiométrica do que a gasolina A, de forma que a 

região onde a combustão se processa se beneficia de um requisito de menor 

quantidade de ar difundida. 

Para tentar melhor entender o desenvolvimento da combustão, imagens das gotas 

obtidas por espalhamento elástico de luz laser foram capturadas durante alguns 

eventos de combustão de gasolina A. As imagens da Figura 6.116 mostram, em 

intervalos de 10 ms, as imagens do spray antes e após a ignição a 30 ms após ICI 

(filmes disponíveis em 

Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_laser_comb_cam1 e 

Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_laser_comb_cam2, 

Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_laser_comb). Pode-se perceber 

que a combustão acontece e ainda há uma grande quantidade de gotas de 

combustível ao redor das chamas, mas chamas não chegam a completamente 

file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_laser_comb_cam1.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_laser_comb_cam2.mp4
file:///C:/Users/Clayton%20Zabeu/Google%20Drive/PostGrad/PhD/Trabalho/Tese/Versões%20finais/_Single%20doc%202018-12-27/6.5-Gasolina_A_Pinj_108bar_Pccvc_8bar_ign_30ms_laser_comb.mp4
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eliminar as gotas vizinhas – indício de que deve haver excesso de vapor de 

combustível nessas regiões. 

Figura 6.116 – Imagens de combustão com laser e filtro 532 nm – gasolina A 
10,8 MPa de pressão de injeção e 0,8 MPa pressão da câmara, ignição a 30 ms após ICI. 

Pressão de injeção 10,8 MPa, gasolina A, 1,0 ms de duração de injeção, com laser e filtro 532 nm 

     

0 ms 10 ms 20 ms 30 ms - ignição 40 ms 

     

50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 

     

100 ms 110 ms 120 ms 130 ms 140 ms 

     

150 ms 160 ms 170 ms 180 ms 190 ms 

     

200 ms 210 ms 220 ms 230 ms 240 ms 

Fonte: autor. 
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Figura 6.117 – Detalhe da região queimada do plano central isenta de gotas a 140 ms após ICI 
(vide Figura 6.117). 

 
Fonte: autor. 

Os resultados da etapa de testes com combustão indicaram que, para as 

condições de pressões de injeção, contrapressões da CCVC, posição relativa jatos-

ignitores e duração de injeção empregados, houve pouca diferença entre os 

comportamentos dos dois combustíveis no que tange à combustão estratificada. 

Embora os ensaios realizados sempre tivessem propiciado ambiente localmente rico 

em combustível ao redor do ignitor, as maiores taxas de sucesso de combustão 

ocorreram em altas pressões de injeção e baixo atraso de instante de ignição. 
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7 Conclusões 

Como principais conclusões do trabalho realizado têm-se as seguintes: 

Comportamento do spray 

1. As características geométricas do spray do injetor mecânico-centrífugo de 

cone oco utilizado nesse trabalho são muito similares quando se empregam 

n-heptano, gasolina A ou etanol anidro como fluido de teste. Para pressões 

de injeção de 10 MPa e contrapressão igual à atmosférica, os ângulos do 

cone obtidos ficaram entre 62,1° e 64,5° e as penetrações entre 45,8 e 47,6 

mm, valores avaliados a 1,5 ms após o comando de abertura do injetor. Já 

em contrapressão de 0,8 MPa, esses valores de ângulo se reduziram para 

a faixa de 53,2° a 55,0° – 14% de redução – e as penetrações para entre 

39,5 a 40,9 mm – 13,9% de redução. 

2. Reduções na pressão de injeção tendem a aumentar a abertura do cone do 

spray, mais pronunciadamente em ambientes de baixa pressão. A redução 

de pressão de injeção de 10,0 para 5,0 e 2,5 MPa acarretam aumento de 

3% e 8% respectivamente no ângulo do cone quando a injeção é realizada 

em contrapressão atmosférica. Quando a injeção é realizada em ambiente 

a 0,8 MPa de pressão, a variação é menos consistente. E a redução na 

pressão de injeção de 10,0 para 5,0 e 2,5 MPa acarreta redução na 

penetração do spray da ordem de 14% e 18% para contrapressão 

atmosférica e de18% e 34% para contrapressão de 0,8 MPa. 

3. Em baixos valores de contrapressão, o cone formado pelo do spray não se 

mantém como uma região contínua e, a uma distância de 50 mm da 

extremidade do injetor que o gera, há a formação de descontinuidades e 

concentrações espaciais de gotas. Além de revelar um comportamento 

inesperado, as imagens médias geradas a partir do uso da técnica de 

espalhamento Mie revelaram consistência entre os padrões obtidos com n-

heptano e etanol anidro. Já com valores maiores de contrapressão, esse 

fenômeno não mais ocorreu em função do colapso do spray já observado a 

partir de uma contrapressão de 0,5 MPa. Esse colapso potencialmente limita 

o uso desse tipo de injetor para criação de regiões estratificadas que sofram 

grandes variações de pressão ambiente. 

4. Imagens de ultra alta velocidade (100.000 quadros/s) revelaram que os jatos 

de líquido que emergem do orifício do injetor têm componente tangencial de 
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velocidade. E ocorrem oscilações no cone do spray durante a fase 

transitória de abertura e, posteriormente, a formação de filmes líquidos 

durante a fase de fechamento do injetor. Essas oscilações devem estar 

relacionadas a flutuações de pressão no interior do corpo do injetor durante 

a fase de descompressão na sua abertura. A formação de filme líquido no 

final do evento é algo muito deletério e indesejável pois gera gotas de 

grandes dimensões e, no interior de um motor de combustão interna, gerará 

também material particulado durante a combustão. 

Características das gotas 

1. Medições de velocidades e diâmetros de gotas a 50 mm da extremidade do 

injetor e em duas direções radiais realizadas com uso da técnica de PDI 

revelaram que os valores médios lineares de tamanho de gotas nas direções 

do cluster e inter-cluster foram similares e variaram entre 20 a 36 m na 

direção do cluster e de 20 a 40 m na direção inter-cluster, para as 

condições ensaiadas (10 MPa pressão de injeção em contrapressão 

atmosférica, etanol anidro, injetor empregado). Nesse mesmo plano 

horizontal, as velocidades tangenciais médias obtidas foram menores do 

que 1 m/s, indicando que essa componente de velocidade que foi observada 

nas imagens de ultra alta velocidade da saída do injetor foi reduzida 

drasticamente ao longo do percurso das gotas – o que é coerente com a 

formação do padrão de clusters observado; 

2. Perfis de diâmetros e velocidades médias sugerem que o mecanismo de 

atomização é o mesmo para as gotas presentes na região do cluster e nas 

regiões fora dele. Investigações geométricas da saída do injetor revelaram 

descontinuidades – provavelmente devidas ao seu processo de manufatura 

e acabamento – que podem explicar a formação de instabilidades durante 

a fase de ruptura primária do jato e, consequentemente, da irregularidade 

na distribuição espacial das gotas; 

3. O fluxo volumétrico de etanol na região do cluster (entre 21 a 34 mm) foi de 

2,0 10-3 cm3/cm2.s e foi cerca de 6 vezes maior do que o fluxo calculado 

para a mesma região anular correspondente na direção do inter-cluster que 

foi igual a 3,4 10-4 cm3/cm2.s para as condições ensaiadas. Se esse 

comportamento se mantiver em condições de maiores contrapressões, 

deve-se esperar problemas na utilização desse tipo de injetor para geração 
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de estratificação de mistura próximo a uma vela de ignição de um motor, por 

exemplo; 

4. Existe impacto considerável no cálculo dos valores médios de velocidade e 

tamanho de gotas se o filtro temporal para consideração ou não das gotas 

medidas não for adequadamente ajustado. Um intervalo de tempo muito 

grande faz com que gotas que são arrastadas pelo movimento dentro da 

câmara sejam “contadas” mais de uma vez. E, como essas gotas são as 

que tem baixos diâmetros – e baixos número de Stokes – as médias de 

tamanho sofrem uma redução de seu valor. E as velocidades médias 

tendem a ter seus valores aproximados da velocidade do ar no interior da 

câmara. Esse efeito de recirculação é provavelmente muito reduzido 

quando a injeção se dá em ambientes abertos ou em câmaras de fluxo 

contínuo. 

Ignitabilidade e desenvolvimento da combustão 

1. Os testes de ignição revelaram que o valor da contrapressão na CCVC é de 

extrema importância na formação do núcleo de combustão iniciado pela 

centelha, pois a penetração do spray é grandemente reduzida, mesmo com 

altos valores de diferencial de pressão entre linha de combustível e CCVC. 

Em contrapressões atmosféricas, para a posição relativa entre o injetor e o 

ignitor empregados, não houve sucesso em nenhum evento de combustão 

pois as gotas – e consequentemente a região de concentração adequada 

de vapor de combustível – eram direcionadas para as regiões inferior e 

lateral da CCVC em função da geometria de cone oco; 

2. Nos casos de contrapressão de 0,8 MPa, com o colapso do spray, a taxa de 

sucesso de combustão foi acima de 60% para pressões de injeção de 10,8 

MPa a partir quando a ignição ocorreu a partir de 10 ms após o comando da 

injeção. Para a pressão de injeção, essa taxa de sucesso na combustão só 

foi atingida com ignição ocorrendo a partir de 30 ms. Já para baixa pressão 

de injeção – 3,3 MPa – as taxas de sucesso foram as menores obtidas 

dentre os casos testados, e só foram obtidas a partir 25 ms para etanol e 35 

ms para gasolina; 

3. As taxas de crescimento de pressão para ambos combustíveis foram muito 

similares para um mesmo nível de pressão de injeção, mas decrescentes 

para valores de pressões reduzidas. Esses resultados, aliados à 
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característica luminosa de todas as chamas observadas, indicam que o 

ambiente na região próxima ao injetor se encontrava muito rico em 

combustível e o processo que governou a velocidade de combustão foi a 

difusão gasosa ar-combustível. 

Os resultados obtidos indicam que, em consonância com a literatura, o injetor de 

cone oco tipo mecânico centrífugo não é adequado para gerar estratificação de 

combustível em uma região do espaço, dentro das restrições espaciais e operacionais 

usualmente presentes em motores de combustão interna com injeção direta de 

combustível, pois o colapso geométrico do spray com o leve aumento de 

contrapressão, além de alterar a direção dos jatos, concentra demasiadamente o 

combustível e gera misturas extremamente ricas, dificultando sua ignitabilidade. 

Injetores multi-orifício, com vazões e direções de jato/penetrações adequadamente 

ajustados, certamente promoverão melhores resultados para esse tipo de finalidade. 

Tais observações devem ser levadas em consideração quando se pretende 

desenvolver estratégias e injetores objetivando a partida a frio em motores de injeção 

direta. 
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8 Sugestão para trabalhos futuros 

Frente aos desafios encontrados durante o desenvolvimento do presente trabalho, 

são ofertadas as seguintes sugestões para continuidade: 

1. Criação de um sistema de purga de gotas no interior da CCVC de forma a 

permitir que não haja saturação quando experimentos de PDI sejam 

realizados com a câmara fechada. Há que se prever um fluxo de purga que 

não interfira com os jatos e spray oriundos do injetor de combustível. Isso 

permitirá avaliar velocidades e diâmetros de gotas em condição de câmara 

pressurizada; 

2. Introdução de um sistema de aquecimento da CCVC a fim de permitir a 

operação com pré-misturas com etanol na forma de vapor, o que 

possibilitará uma melhor aproximação das condições operacionais de um 

motor de combustão interna durante sua partida – especificamente no que 

tange aos efeitos de vaporização de combustível; 

3. Avaliação da possibilidade de uso de filtros ópticos para detecção direta de 

radicais hidroxila a fim de quantificar a luminosidade oriunda somente da 

combustão (e não da incandescência) e evitar que o espalhamento 

secundário da luz em gotas do próprio spray ou refletido em paredes da 

CCVC cause perturbações no cálculo do parâmetro de quantificação; 

4. Avaliação da técnica de fluorescência induzida por laser resolvida no tempo 

para rastreamento dos radicais OH, verificando se a energia emitida é 

suficiente para detecção pelas câmeras/intensificadores; 

5. Desenvolvimento de algoritmo alternativo para graduação da qualidade da 

formação do núcleo da combustão, incluindo-se estudo do efeito do formato 

das máscaras empregadas no tratamento das imagens de combustão; 

6. Exploração das capacidades de propiciar injeções sequenciais – até 5 – e 

de ignições sequenciais pelo sistema de gerenciamento concebido para 

avaliar o impacto de múltiplas-injeções e múltiplas-ignições na robustez da 

formação do núcleo de combustão; 

7. Testes adicionais variando-se a duração de injeção (e, portanto, quantidade 

de combustível injetado), posição radial relativa do gap dos eletrodos em 

relação ao spray e também a distância entre o injetor e o plano central dos 

eletrodos; 
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8. Uso da técnica Schiliren para determinação da presença de vapor de 

combustível na região de interesse. 

Essas sugestões podem ser, em sua maioria, aplicadas à CCVC hoje disponível 

no Laboratório de Combustão do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola 

Politécnica. Caso haja disponibilidade, motores de acesso óptico (LCPE/ITA ou 

LETE/USP) poderiam ser empregados para estudos similares, agora levando-se em 

conta os escoamentos mais próximos aos presentes em motores comerciais. 
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10 Apêndice A – Sistema de pressurização de combustível 

A pressurização do combustível ocorre em dois estágios. O primeiro é responsável 

por aumentar a pressão do combustível para 0,2 MPa (2 bar) de pressão relativa. Este 

trabalho é realizado por uma bomba de combustível automotiva elétrica comum em 

um circuito by-pass. O segundo estágio deve aumentar a pressão de 0,2 MPa (2 bar) 

até a desejada, que pode variar de 8 a 12 MPa (80 a 120 bar). Essa elevação é feita 

com bomba de combustível de pistão que é utilizada em motores de injeção direta a 

gasolina. A bomba de alta pressão utilizada é a empregada nos motores PSA EP6 

1,6l, mostrada no interior do retângulo da Figura 10.1. 

Figura 10.1 – Bomba de alta pressão montada no motor PSA EP6 1,6l. 

         
Fonte: adaptado de (57). 

A Figura 10.2 mostra o diagrama de funcionamento da bomba de alta pressão, 

bem como o funcionamento do primeiro estágio. O combustível entra pela bomba de 

baixa pressão. A pressão na linha a jusante é regulada pela válvula que limita o fluxo 

de retorno de combustível para o tanque. Essa pressão é medida pelo manômetro 

indicado na figura. 

Figura 10.2 – Diagrama de funcionamento do 2º estágio do sistema de combustível. 

 
Fonte: adaptado de (75). 

O funcionamento do segundo estágio baseia-se na atuação da válvula de 

regulagem de débito de acordo com a leitura do transdutor de pressão instalado no 
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acumulador hidráulico na saída da bomba. O pistão que pressuriza o combustível é 

movido por um came montado internamente à bomba. Esse, por sua vez, está ligado 

ao eixo do comando de válvula no caso de um motor e, neste projeto, ligado a um 

motor elétrico trifásico. A velocidade desse motor elétrico é ajustável por meio de um 

inversor de frequência marca WEG, modelo CFW 08, mas é mantida constante por 

simplicidade. A Figura 10.3 mostra o acoplamento entre a bomba e o motor elétrico 

(esquerda) e o inversor de frequência utilizado (direita). Quando a válvula de 

regulagem de débito não é acionada, o combustível pode ir e voltar pela linha até o 

primeiro estágio. Ao se acionar a válvula de regulagem, o fluxo não pode mais voltar 

para o primeiro estágio e o combustível é pressurizado em direção à linha do injetor. 

Essa atuação é feita por um mecanismo de controle eletrônico implantado em 

LabView 2017 na forma de modulação de largura de pulso elétrico (PWM – pulse width 

modulation) e descrito no subcapítulo 5.6 - Sistema de controle, aquisição de dados. 

A válvula de alívio de pressão indicada na Figura 10.2 limita a pressão máxima de 

operação sendo um mecanismo de segurança. E o transdutor de pressão do 

acumulador mostrado esquematicamente na Figura 10.2 pode ser visto instalado no 

acumulador hidráulico da Figura 10.4. 

Figura 10.3 – Acionamento de bomba de alta pressão por motor elétrico (esquerda) e inversor de 
frequência (direita). 

   
Fonte: autor. 
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Figura 10.4 – Acumulador hidráulico (rail) com sensor de pressão. 

 
Fonte: autor. 

Para medição da temperatura do combustível injetado na CCVC, um termopar tipo 

T foi instalado logo a montante da entrada do tubo de alta pressão do injetor, como 

mostra a Figura 10.5. Na mesma figura é indicada a localização de um termopar tipo 

K dedicado a medir a temperatura no interior da CCVC. 

Figura 10.5 – Localização de medição de temperatura de combustível a montante do injetor. 

 
Fonte: autor. 
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11 Apêndice B – Sistema de preparação de misturas gasosas, alimentação e 
medição de pressões na CCVC 

Para fornecimento de misturas gasosas para a câmara de combustão, foi 

construído um sistema de reservatórios de gases (cilindros a alta pressão) que 

possam ser conectados à entrada da câmara, com controle de pressões parciais para 

determinação das razões mássicas de cada componente quando o experimento assim 

necessitar. A Figura 11.1 mostra as salas de armazenamento de gases externas ao 

Laboratório de Combustão, e a Figura 11.2 traz a distribuição dos gases no interior do 

laboratório. 

Figura 11.1 – Salas de armazenamento de gases (combustíveis, comburente e inertes). 

    
Fonte: autor. 

Figura 11.2 – Sistema de alimentação de gases – interior do laboratório. 

   
Fonte: autor. 

A Figura 11.3 mostra esquematicamente a configuração do sistema de 

alimentação de gases e purga e extração de gases queimados. Embora a figura não 

explicite, há possibilidade de se empregar um cilindro adicional de ar sintético (mistura 

sintética de 20% O2 e 80% N2). 
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Figura 11.3 – Diagrama de componentes e interligações do sistema de alimentação gasosa. 

 
Fonte: autor. 

Válvulas manualmente acionadas a partir de indicações de pressão pelo sistema 

da National Instruments / LabView, juntamente com a bomba de vácuo permitem 

quantificar a formação de misturas em proporções e pressões pré-determinadas. 

Transdutores de pressão absoluta montados nas linhas de entrada de gases da 

câmara, instalados antes da válvula de entrada, fornecem o sinal de realimentação 

para dosagem das misturas. A Figura 11.4 mostra os transdutores montados nas 

linhas de alimentação gasosa da câmara, bem como as válvulas de acionamento 

elétrico e manual. A Tabela 11.1 traz as principais características dos transdutores de 

pressão absoluta empregados. Atenção especial foi dada à classe de incerteza de 

medição de pressão - 0,04% do fundo de escala, para que a avaliação da razão 

combustível-ar da mistura gasosa, obtida pelo método de pressões parciais, fosse a 

mais repetitiva possível. 

Figura 11.4 – Válvulas de alimentação e transdutores de pressão absoluta. 

  
Fonte: autor. 
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Tabela 11.1 – Principais características dos transdutores de pressão absoluta. 

faixa de transdutor de pressão absoluta modelo incerteza combinada 

0 - 250 mbar abs. 
GE Unik 5000 

PMP50K6-TB-A3-CA-
H0-PF 

0,04% fundo de 
escala 

0 - 1000 mbar abs. 

0 – 10 bar abs. 

Fonte: autor. 

O transdutor de pressão relativa piezoelétrico é montado diretamente na câmara 

para permitir a aquisição dos valores de pressão em alta taxa é o fabricado pela 

Kistler, modelo 7061C31, rosca M14 x 1,25, faixa de medição de 0 a 300 bar, 

sensibilidade de 92 pC/bar, linearidade de <+/- 0,3% fundo de escala. A Figura 11.5 

mostra esquematicamente o transdutor e sua localização na CCVC. 

Figura 11.5 – Transdutor de pressão relativa piezoelétrico Kistler e sua localização na tampa superior 
da CCVC. 

        
Fonte: adaptado de (76). 

O sinal de cargas elétricas oriundo desse transdutor piezoelétrico é encaminhado 

a um amplificador de carga marca AVL, modelo Micro Ifem de dois canais, que pode 

ter sua sensibilidade configurada pelo aplicativo IndiSignal. O amplificador e as telas 

de configuração são mostrados na Figura 11.6. O sinal analógico entre -10 e +10V 

então resultante (no exemplo com ganho de 2,22 bar/V) é fornecido ao sistema de 

aquisição rápida de dados para registro. 
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Figura 11.6 – Amplificador de carga AVL Micro Ifem de dois canais (acima) e telas de configuração 
(abaixo). 

 

    
Fonte: autor. 
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12 Apêndice C – Sistema de controle, aquisição de dados e automação de 
ensaios 

A Figura 12.1 mostra os módulos eletrônicos que compõem o sistema de controle 

e aquisição de dados, bem como as fontes elétricas e o amplificador de carga e a 

Tabela 12.1 detalha as funções de cada módulo. O software utilizado para 

gerenciamento e programação dos módulos foi o LabView 2017. 

Figura 12.1 – Sistema de acionamento de injetor, controle de pressão de injeção, ignição e aquisição 
de dados. 

 
Fonte: autor. 

fonte 12V injeção e ignição 

fonte 12V transdutores de pressão lentos 
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Tabela 12.1 – Módulos do sistema de controle e aquisição de dados em tempo real (RT FPGA). 

# Designação Função 

1 
NI 9066 cRio controller – 

FPGA RT chassi (77) 
controlador do sistema de ignição e injeção 

2 
NI 9075 cRio controller – 

FPGA RT chassi (78) 
controlador do sistema de aquisição de dados 

3 

NI 9751 – módulo de 
acionamento de injetores de 
alta pressão de até 3 canais 

(79) 

gerar tensão e correntes moduladas para acionamento 
do injetor de alta pressão 

4 
NI 9478 – módulo de 16 

saídas digitais de alta corrente 
(80) 

chaveamento de corrente de acionamento de válvula 
de controle de pressão de injeção 

5 

NI 9201 – módulo de 8 canais 
de entradas analógicas -/+ 

10V, 12 bits, 500 k amostras/s 
(81) 

leitura do sinal do transdutor de pressão no acumulador 
da linha de combustível a alta pressão 

leitura do sinal de disparo (trigger) oriundo do sistema 
de comando de câmeras e laser 

6 

NI 9401 – módulo de 8 canais 
de entradas/saídas digitais 
TTL, 100ns atraso máximo 

(82) 

comando do estágio de potência da bobina de ignição 
(smart coil) 

comando de aterramento (reset) do amplificador de 
carga para medição rápida de pressão na CCVC 

7 

NI 9201 – módulo de 8 canais 
de entradas analógicas -/+ 

10V, 12 bits, 500 k amostras/s 
(81) 

leitura dos sinais dos transdutores de pressão absoluta 
das linhas de alimentação nas faixas de 0-250mbar, 0-

1000mbar e 0-10bar 

8 

NI 9211 – módulo de 4 canais 
de entradas analógicas para 

termopares -/+ 80mV, 24 bits, 
14 amostras/s (83) 

leitura dos sinais dos termopares na CCVC e na linha 
de injeção de combustível 

9 

NI 9223 – módulo de 4 canais 
de entradas analógicas -/+ 

10V, 16 bits, 1M amostras/s 
(84) 

leitura dos valores de pressão relativa da CCVC 

Fonte: autor. 

Nos subcapítulos a seguir são detalhadas as estratégias de controle e atuação do 

sistema concebido. 

12.1 Controle de pressão de injeção 

Para que a pressão de combustível no acumulador atinja a e se mantenha em um 

valor pré-estabelecido pelo usuário, o sistema concebido conta com uma rotina de 

controle PID (proporcional, integral e derivativo) discreto que tem, como variável de 

realimentação, o sinal analógico do transdutor de pressão mostrado na Figura 10.2 e 

na Figura 10.4 e, como variável de atuação, o sinal digital que comanda a válvula de 

regulagem de débito (by-pass) da bomba de alta pressão (Figura 10.2). A pilotagem 

dessa válvula solenoide é feita pelo módulo # 4 de saída digital de alta frequência para 

controle de válvulas NI 9478 e a leitura do sensor de pressão do acumulador é 
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realizada pelo módulo # 5 de entrada analógica NI 9201. A Figura 12.2 mostra 

simplificadamente a malha de controle de pressão do sistema construído e a Figura 

12.3 traz duas telas que exemplificam a interface e a resposta do controlador para 

dois níveis de pressão – 5 e 10 MPa. 

Figura 12.2 – Desenho esquemático da malha de controle eletrônico do sistema de pressurização de 
combustível. 

 
Fonte: autor. 

Figura 12.3 – Exemplos de tela do sistema de controle de pressão de injeção – 50 bar (acima) e 100 
bar (abaixo). 

 

 
Fonte: autor. 
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12.2 Controle do instante e duração do evento de injeção 

Os injetores de combustível que operam a altas pressões – atualmente chegando 

a cerca de 35 MPa (350 bar) – requerem sistemas de acionamento mais complexos 

do que aqueles que são empregados em motores com injeção nos pórticos, nos quais 

a pressão de combustível é de cerca de 0,4 MPa. As correntes elétricas necessárias 

atingem cerca de dezenas de amperes, com tensões de pico de centenas de volts. 

Além das altas tensões e correntes envolvidas no acionamento do injetor, o controle 

do evento de injeção direta é um requisito importante que afeta diretamente a 

formação da mistura e o desempenho dos motores que empregam essa tecnologia. A 

duração e sincronia do evento (ou dos eventos, quando há mais de uma injeção por 

ciclo) devem ser determinadas e aplicadas com precisão, visto que a formação da 

mistura ar-combustível depende desses parâmetros. 

Por essa razão, o sistema de atuação do injetor possui circuitos de potência 

dedicados no interior da unidade eletrônica de controle do motor. Para o presente 

trabalho, como o injetor não estará conectado à unidade de controle de qualquer 

motor, houve a necessidade de se conceber e construir um sistema capaz de controlar 

o injetor segundo uma curva de atuação desejável, garantindo rapidez e precisão. 

Além de fornecer o sinal elétrico para a válvula injetora, esse sistema também é 

sincronizado com os demais controladores do experimento, que serão descritos neste 

capítulo. 

O sistema que aciona o injetor de combustível controlador utilizado neste trabalho 

é o módulo # 3 de injeção direta NI 9751 do fabricante National Instruments. (maiores 

detalhes encontram-se no anexo ao final do texto). Esse é capaz de controlar 3 

injetores do tipo solenoide, que é o caso do injetor HDEV 1.1 HF, ou 2 injetores 

piezoelétricos. O módulo amplifica tensões até 120 V e suporta correntes de pico de 

até 40 A. A comunicação entre a interface de LabView e o módulo NI 9751 é feita pelo 

chassi # 1 cRio NI 9066 que, por utilizar o conceito de FPGA permite criação, via 

programação de alto nível, de circuitos de hardware extremamente rápidos. Esse 

chassi cRio NI 9066 também faz a ligação física dos módulos utilizados em todos os 

controles. O módulo NI 9751 faz a ligação diretamente ao injetor HDEV 1.1 HF e tem 

alimentação externa separada dos chassis (fonte elétrica de 12 V). Um sinal é enviado 

ao sistema para que o evento de injeção esteja sincronizado com os equipamentos 
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que controlarão os sistemas de diagnóstico por imagens. A Figura 12.4 mostra o 

desenho esquemático das conexões elétricas do controle de injeção. 

Figura 12.4 – Desenho esquemático do sistema de controle de injeção. 

 
Fonte: autor. 

A configuração do NI 9751 é feita por uma interface criada no programa LabView, 

que permite a especificação da curva de atuação em até 8 fases, descrevendo-se 

assim a primeira reação, o pico e a fase em que é mantida a tensão. A Figura 12.5 

traz uma imagem da tela de entrada dos pontos para criação do perfil de corrente de 

acionamento do injetor. 

Figura 12.5 – Tela de entrada de tensões e correntes para geração do perfil de corrente de atuação 
do injetor. 

 
Fonte: autor. 

Uma vez tendo-se especificado o perfil de corrente de acionamento do injetor, 

deve-se definir o número de eventos de injeção, o intervalo entre eles e suas 

respectivas durações. Pode-se definir até 5 eventos de injeção – porém o injetor deve 

ter capacidade elétrica e mecânica para permitir múltiplas injeções. A Figura 12.6 
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mostra a tela de entrada dessas informações para um caso de injeção única e para 

outro de injeção dupla. 

Figura 12.6 – Tela de entrada de número de eventos de injeção, instantes de início e durações – 
injeção única (acima) e dupla (abaixo). 

 

 
Fonte: autor. 

O módulo NI 9751 então construirá o perfil de corrente de acionamento do injetor 

seguindo o perfil e as durações impostas, como pode ser observado na Figura 12.7 – 

um e dois eventos de injeção, com durações impostas de 1,0 e 1,5 ms. 
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Figura 12.7 – Tela de visualização da tensão e corrente de acionamento de injetor – injeção única 
(acima) e dupla (abaixo). 

 
Fonte: autor. 

12.3 Controle de carga da bobina de ignição e do instante da centelha 

A bobina de ignição requer que seu circuito primário seja energizado alguns 

milissegundos (usualmente da ordem de 4,0 ms) antes da interrupção de corrente 

nesse circuito, interrupção esta que gera uma variação abrupta de campo magnético 

e, consequentemente, a elevação de tensão em seu circuito secundário para geração 

centelha. O sistema de controle foi desenhado para, de forma sincronizada ao evento 

de injeção e com um atraso definido, gerar o pulso elétrico que comanda a bobina por 

meio de uma das saídas digitais do módulo # 6 NI 9401. A Figura 12.8 mostra a tela 

do sistema de controle em que o usuário especifica a duração do pulso (conhecida 

com tempo de permanência ou dwell em inglês) e o atraso entre o recebimento do 

pulso de sincronização do sistema de gerenciamento das câmeras de alta velocidade 

e laser (“input from timing box”). 
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Figura 12.8 – Tela de ajuste do atraso do início de fechamento de circuito e duração de carga de 
bobina. 

 
Fonte: autor. 

A Figura 12.8 mostra também os controles de purga e recarga de gases na CCVC, 

controles esses que podem ser manuais ou automáticos. 

Com os parâmetros usados aqui como exemplo – 1,5 ms de duração de injeção, 

4,0 ms de atraso para início do carregamento de bobina e 1,5 ms de tempo de carga 

– a saída dos sinais de injeção e ignição são as mostradas em branco e roxo na Figura 

12.9. Todos os sinais são referenciados ao sinal de sincronismo que é gerado pela 

unidade sincronizadora das imagens e laser (timing box), sinal recebido em uma das 

entradas digitais do módulo # 5 NI 9201. 

Figura 12.9 – Tela de visualização do evento de injeção e do evento de carga de bobina e ignição. 

 
Fonte: autor. 

atraso para início 
de carga da 

bobina 

duração do 
fechamento do 
circuito primário 

da bobina 

parâmetros do 
sistema de 

sincronização 
com imagens 

instante de 
emissão de 

centelha 



269 

 

12.4 Sistema de aquisição de dados de pressão e sinais de injeção e ignição 

Para que o valor de pressão no interior da CCVC fosse registrado com velocidade 

adequada durante os eventos de injeção e combustão, o sinal de saída do amplificador 

de carga AVL micro Ifem foi conectado a um dos canais analógicos de entrada do 

módulo de aquisição rápida # 9 NI 9223. Para poder sincronizar os valores de pressão 

aos sinais digitais de injeção e ignição, o mesmo módulo rápido registrava em dois 

outros canais de entrada os sinais lógicos de acionamento do injetor e da bobina de 

ignição. A Figura 12.10 mostra um desenho esquemático do sistema e seus proncipais 

módulos. 

Figura 12.10 – Desenho esquemático do sistema de aquisição de sinais. 

 
Fonte: autor. 

Os dados registrados em uma taxa de 100.000 amostras/s e armazenados em 

arquivos formado TDMS (Technical Data Management Streaming), formato para 

armazenamento de grandes quantidades de dados e que depois eram convertidos 

para arquivos MatLab® e adequadamente tratados. A Figura 12.11 mostra um 

exemplo das curvas de tensão brutas registrados pelo sistema de aquisição a uma 

taxa de 100.000 amostras/s. A curva verde representa o sinal lógico da injeção, a 

vermelha a da ignição e a branca a do sinal analógico de pressão. 
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Figura 12.11 – Exemplo dos sinais de tensão brutos adquiridos e armazenados em formato TDMS. 

 

Fonte: autor. 

Esses dados brutos foram tratados por rotinas em MatLab® para geração dos 

gráficos mostrados no capítulo de resultados. 
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Anexo A – Desenho injetor BOSCH 0 261 500 020 

Figura I.12 – Desenho injetor Bosch 0 261 500 020. 

 
Fonte: Robert Bosch. 
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Anexo B – Detalhes do amplificador de carga AVL Micro Ifem 2P5 G/H 

Especificação amplificador de carga AVL Micro Ifem 2P5 G/H 

 

Figura II.13 – Esquema elétrico do amplificador de carga AVL. 

 
Fonte: adaptado de (85). 

  

AT5455E_microIFEM_
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Anexo C – Transdutor de pressão Kistler 7061C 

Figura III.14 – Folha de especificações do transdutor Kistler 7061C. 

 
Fonte: adaptado de (76). 
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Figura III.15 – Folha de especificações do transdutor Kistler 7061C. 

 
Fonte: adaptado de (76). 
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Anexo D – Módulo de atuação de injetor tipo solenoide ou piezoelétrico NI 

Acionador de injetor tipo solenoide National Instuments NI 9751 

375969a.pdf

 

Figura III.16 – Diagrama simplificado do módulo NI 9751 

 
Fonte: adaptado de (79). 
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