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INTRODUÇÃO

O trabalho teve início no projeto de pesquisa Desenvolvimento de mecanismos

cinéticos reduzidos para a simulação de chamas e a utilização de softwares

matemáticos para sua interpretação (bolsista voluntária) e continuidade no projeto

Modelagem matemática nos processos de combustão (PIBITI/CNPq). O objetivo

consiste no estudo de autovalores e autovetores para a obtenção de um mecanismo

cinético reduzido para a combustão do metano a partir da análise de sensibilidade.
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METODOLOGIA

A redução de mecanismos cinéticos é realizada utilizando o conceito de sensibilidade ou o

conceito de taxa de reação. Dentre os métodos desenvolvidos na literatura para remover

reações menos importantes de mecanismos cinéticos destaca-se a análise de sensibilidade

[2], que avalia a resposta do modelo devido a alterações em um ou mais parâmetros. A

matriz de sensibilidade normalizada é escrita como �̃�=(𝜕ln𝑐𝑖)/(𝜕ln𝑝𝑖). Estes coeficientes

representam a variação percentual na concentração 𝑐𝑖 causada por uma variação

percentual de 𝑝𝑖 (coeficientes das taxas de reação, parâmetros de Arrhenius, temperatura,

pressão, etc.). Os autovetores da matriz �̃� 𝑇�̃� identificam os grupos de parâmetros cujos

autovalores informam-nos sobre a eficácia desses grupos de parâmetros para a variação

das concentrações das espécies.

RESULTADOS

 Estudos dos processos de combustão;

 Estudo da teoria sobre autovalores e autovetores;

 Aplicação da análise de sensibilidade [2] para a obtenção de um mecanismo cinético 

reduzido para o metano [1] (em andamento).
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