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Introdução 
 

O projeto de pesquisa Desenvolvimento de 

mecanismos cinéticos reduzidos para a simulação de 

chamas e a utilização de softwares matemáticos para 

sua interpretação tem como objetivo obter mecanismos 

cinéticos reduzidos para diferentes combustíveis e 

também explorar softwares matemáticos. O estudo 

apresentado aqui consiste na utilização do Scilab para a 

análise da ordem de magnitude dos coeficientes das taxas 

de reação de mecanismos cinéticos detalhados, 

contribuindo na obtenção de mecanismos cinéticos 

reduzidos. 

 

Objetivos 
 

• Objetivo do projeto: Obter mecanismos cinéticos 

reduzidos para diferentes combustíveis e também 

explorar softwares matemáticos. 

• Objetivo do trabalho: Utilizar o software Scilab para 

a análise da ordem de magnitude dos coeficientes 

das taxas de reação de mecanismos cinéticos 

detalhados, contribuindo na obtenção de 

mecanismos cinéticos reduzidos. 

 

Redução de Mecanismos Cinéticos 
 

A combustão é um processo de oxidação rápida, em que 

há liberação de luz, calor, normalmente de intensidades 

variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um mecanismo cinético reduzido pode ser determinado 

obtendo inicialmente um mecanismo esqueleto, e depois 

aplicando, por exemplo, as hipóteses de equilíbrio parcial 

e regime permanente para obter um mecanismo cinético 

reduzido. Os mecanismos esqueleto são obtidos através 

de métodos que removem as espécies e reações de 

menor importância do mecanismo detalhado, como 

através das análises de sensibilidade, da componente 

principal, do Jacobiano e do método DRG (Direct Relation 

Graph). 

DRG – Direct Relation Graph 
 

•  Método baseado na teoria dos grafos. 

•  Elimina as espécies menos importantes, com alto grau 

de precisão. 

•  Mapeia o acoplamento entre as espécies de um 

mecanismo, em um grafo direcionado. 

•  Grau de acoplamento 

 

 

 

• Taxa de reação 

 

 

 

• Equação Modificada de Arrhenius 

 

 

 

Resultados obtidos com o Scilab para o 

mecanismo do H2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 
 

• A pesquisa proporcionou um aprendizado na área da 

combustão e em programação. 

•  O Scilab é um software gratuito e de fácil programação. 

•  Foram calculados os coeficientes das taxas de reação para 

o mecanismo cinético do hidrogênio (eliminação de reações 

de menor importância). 

•  O processo da obtenção de mecanismos cinéticos 

reduzidos está sendo automatizado. 
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