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RESUMO 

 A atomização é um processo de alta relevância na eficiência da combustão 

em um motor do ciclo Diesel e na emissão de poluente e de material particulado. 

A fim de atender normas que controlam as emissões veiculares, novas tecnologias 

foram desenvolvidas, entre elas está o sistema de injeção common rail. A redução 

do teor de enxofre no diesel do petróleo e a adição do biodiesel trouxe problemas 

quanto à vida em serviço do elemento responsável pela atomização de combustível 

na câmara de combustão: o bico injetor. Desta forma, o presente trabalho tem o 

intuito de investigar os parâmetros de ângulo do cone, penetração e velocidade da 

ponta, que são possíveis de serem visualizados com a técnica de captura direta, e 

correlacioná-los com a integridade do bocal em suas condições de novo e pós-

ensaios, bem como condições de montagem. Para isso, concebeu-se um software 

para o processamento de imagens, as quais foram capturadas com auxílio de uma 

câmera CCD de alta velocidade i-SPEED 3, para avaliação do perfil jato atomizado. 

Os bicos injetores foram ensaiados com diferentes combustíveis em uma bancada 

TM 507-III por um período de 60 h. Foi observado a correlação entre a montagem 

da agulha do bico e suas vazões, bem como diferenças na homogeneidade dos 

jatos após os ensaios, evidenciado pela condição superficial dos furos. 

Palavras-chave: motores diesel, desgaste, dinâmica dos fluidos, atomização, 

processamento digital de imagem 
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profile of jets of common-rail diesel injector nozzles. 2018. 78 p. Master’s 

dissertation (Postgraduate Program in Mechanical Engineering) - Federal 

University of Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2018. 

ABSTRACT 

Atomization is a process of high relevance in the combustion efficiency in a 

diesel cycle engine and in the emission of pollutant and particulate matter. In order 

to meet vehicle emission standards, new technologies have been developed, 

among them is the common rail injection system. The reduction of the sulfur content 

in petroleum diesel and the addition of biodiesel caused problems in the element 

responsible for the atomization of fuel in the combustion chamber: the injector 

nozzle. This way, the aim of the present work is to investigate the parameters of 

cone angle, penetration and tip velocity, which are possible to be visualized with the 

direct capture technique, and to correlate them with the integrity of the nozzle in its 

new and after-test conditions. An image processing software was developed, and 

images were captured using a high-speed CCD camera i-SPEED 3 for the 

evaluation of the atomized jet profile. The injector nozzles were tested with different 

fuels on a TM 507-III bench for a period of 60 h. A correlation between the nozzle 

needle assembly and its flow rates was observed, as well as differences in the 

homogeneity of the jets after the tests, evidenced by the surface condition of the 

holes. 

 

Keywords: Diesel engine, wear, fluid dynamics, atomization, digital image 

processing 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação quanto ao impacto ambiental e à saúde humana fez 

emergir normalizações de caráter compulsório para controle de emissões veiculares 

de poluentes e materiais particulados pelos motores do ciclo Diesel. Podemos citar a 

EURO (Padrão Europeu de Emissões) – que atualmente está na fase VI –, na União 

Europeia, e no Brasil, a PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por 

Veículos Automotores), que está fase P7. Cabe ressaltar que a P7 é espelho da EURO 

V e a implantação da fase P8 (reflexo da EURO VI) está prevista para 2022 (CONAMA, 

2017). 

Ambas normatizações vêm sendo aperfeiçoadas gradativamente, exigindo a 

implantação de novas tecnologias que as atendam. A Figura 1.1 demonstra a 

evolução do Padrão Europeu de Emissões ao longo dos anos, onde houve redução 

de 97% na emissão de PM (material particulado) e de 95% na emissão de NOx (óxido 

de nitrogênio) desde sua implantação em 1992 até 2014. 

Figura 1.1 – Evolução do Padrão Europeu de Emissões ao longo dos anos 

 

Fonte: Motorbit (2015) 

Além disso, o emprego de biocombustíveis vai ao encontro desta ideia, porém 

seu uso traz complicações no quesito de interação química do combustível-material, 

acelerando os mecanismos de desgaste, bem como a aparição de mecanismos 

diferentes do experimentado pelo emprego de diesel puro, em um funcionamento real, 

isto é, com a presença da combustão no motor, como demonstrado por Silva (2015). 
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A evolução dos sistemas de injeção de tais motores foi um dos frutos do 

desenvolvimento de novas tecnologias que buscavam atender às exigências e ao 

mesmo tempo melhorar os motores do ponto de vista de eficiência energética, a partir 

da saída de um sistema de injeção mecânico, acionado pelo eixo de comandos, e 

chegando a um sistema eletrônico de injeção, denominado common rail, com vários 

benefícios em relação aos seus antecessores, dentre os quais estão a melhoria no 

consumo, diminuição de ruído e de vibração e aumento em uma ordem de grandeza 

de pressão de injeção.  

O sistema atual de injeção pode apresentar pressões de até 3000 bar, 

favorecendo a dispersão do combustível no comburente, garantindo uma maior 

homogeneidade na mistura ar/diesel e, consequentemente, melhorando o processo 

de queima dentro da câmara de combustão, promovendo uma combustão mais 

completa, diminuindo os subprodutos da reação. O aumento do contato interfacial do 

ar/diesel pode se dar com a elevação da pressão de injeção, entretanto, a busca pelo 

aumento da pressão de injeção está limitada pelas propriedades dos materiais 

envolvidos nesse processo. 

Outra questão, apresentada por Silva (2015), relata o aumento das falhas dos 

injetores após a inserção do biodiesel à matriz energética brasileira, que se promoveu 

pela redução do enxofre presente no diesel do petróleo, substância fundamental na 

lubrificação do sistema de injeção, evidenciando a menor vida útil em serviço e o 

descarte prematuro do componente mecânico. 

Oliveira Filho (2016) propôs uma metodologia de medição dos perfis dos jatos, 

através de um diagrama polar, expondo os comprimentos e as velocidades dos jatos 

atomizados por cada bocal de cada bico injetor na condição de novo e pós-ensaio, 

porém não foi apresentado nenhuma correlação entre as características do injetor e o 

perfil do jato. 

O presente trabalho propõe capturar o perfil dos jatos com auxílio de uma 

câmera CCD e posteriormente tratá-las com um software de processamento de 

imagens, o qual foi desenvolvido durante este trabalho. A ideia central é entender 

como se dá a evolução do jato sob determinadas condições de operação. 
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1.1 Hipóteses e objetivos 

1.1.1 Hipóteses 

A partir da investigação: 

(a) Da condição dos bocais de atomização de um bico injetor do tipo 

common rail na condição de novo e após ensaiado com S-10 e S-500, 

pressurizados a 800 bar. 

(b) Da evolução da dinâmica dos jatos atomizados utilizando fluido de 

calibração Ultrasene® 4113 e capturados com auxílio de uma câmera 

CCD de alta velocidade. 

Tem-se a hipótese: 

(a) As condições dos bocais dos bicos injetores influenciam diretamente na 

dinâmica dos jatos atomizados. 

1.1.2 Objetivos 

1.1.2.1 Geral 

Identificar a influência do bico injetor com a mudança no perfil dos jatos 

atomizados e correlacioná-los. 

1.1.2.2 Específicos 

1) Caracterizar físico-quimicamente os combustíveis utilizados no ensaio; 

2) Avaliar, através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), o bico 

injetor na condição de novo e pós-ensaio. 

3) Analisar a evolução do perfil de atomização antes a após ensaio em 

bancada. 
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2 BICO INJETOR 

A crescente demanda por diminuição dos produtos de combustão danosos à 

saúde humana e ao ambiente fez emergir normatizações que ditavam níveis 

aceitáveis de emissões para a época na qual foi estabelecida, limitadas pela 

disponibilidade tecnológica, e que tais tecnologias fossem implementadas nos 

automóveis do ciclo diesel a fim de sanar o problema. 

Na Europa, a Agência Europeia do Ambiente (EEA) relata que de 1990 até 

2011 houve redução de 44% na emissão de óxidos de nitrogênio (NOX), tendo como 

maior parcela redução através de transportes rodoviários. O mesmo órgão fala que os 

produtos oriundos de motores diesel, tais como: ozônio, dióxido de nitrogênio e 

material particulado são responsáveis por contribuir em 400.000 mortes prematuras 

por ano. Justificando, por isso, a restrição das emissões, provando a necessidade de 

implantação de novas tecnologias. Oriunda dessa preocupação ambiental e 

buscando, também, o aumento da eficiência de motores, a alemã Bosch desenvolveu 

e lançou para o mercado o primeiro sistema de injeção common rail em 1997. Tal 

sistema resultou no aumento de uma ordem de grandeza nos sistemas atuais, 

atingindo até 3000 bar, nos dias atuais. (KOUKOUVINIS et al., 2016) 

Outra preocupação, ainda com os produtos da combustão, é o enxofre 

presente no diesel do petróleo que, com sua queima, libera óxidos de enxofre (SOX), 

que de maneira mais abundante seria o SO2. Quando exposto por um curto tempo, o 

óxido traz problemas para o sistema respiratório humano, tornando a respiração difícil, 

principalmente em pessoas asmáticas, que possuem maior sensibilidade a esse 

composto. Ainda que em menor quantidade, outros óxidos de enxofre podem reagir 

com compostos da atmosfera e formar pequenas partículas, que contribuem para a 

poluição por material particulado, como já ressaltado anteriormente, causando 

problemas de saúde quando alojadas no pulmão (EPA). Foi previsto, também, sua 

redução gradativa, saindo de S-1800 (1800 ppm ou ainda 1800 mg/kg de combustível) 

até S-10 nos dias atuais. 

Alguns autores atribuem à perda de lubricidade o processo de 

hidrodessulfurização do combustível, como o nome diz seria a retirada de enxofre do 

combustível, porém esse processo remove os compostos polares baseados em 

nitrogênio e oxigênio, que são características da lubricidade do fluido (AGARWAL; 
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CHHIBBER; BHATNAGAR, 2013; HAZRAT; RASUL; KHAN, 2015). Tal política de 

redução do enxofre acarretou na perda de lubricidade do combustível, como já 

evidenciado por Farias et al. (2015) em ensaio utilizando o tribômetro HFRR (High 

Frequency Reciprocating Rig). Além disso, a inserção de biodiesel recuperou 

consideravelmente a propriedade lubrificante do combustível, sendo este responsável 

pela lubrificação e arrefecimento de todo sistema de injeção. 

Embora a inserção do biodiesel tenha sido algo bom, ambientalmente falando, 

sua adição, que hoje está em 10% (B10) ao diesel do petróle, tem-se evidenciado o 

aumento das falhas de bicos injetores decorrentes da natureza química do 

combustível (SILVA, 2015). Além disso, existe a questão de fatores da cadeia logística 

do biodiesel, como a má armazenagem e transporte, que levam esse biodiesel à 

oxidação e também à retenção de água, por ter uma característica higroscópica, 

acarretando proliferação de bactérias e prejudicando o sistema de injeção por um todo 

(SALTAS et al., 2017). 

O mesmo autor faz uma tabela-resumo das vantagens e desvantagens do uso 

do biodiesel em motores diesel. A Tabela 2.1 pode ser vista a seguir. 

Tabela 2.1 – Prós e contras do uso do biodiesel em motores diesel 

Prós 

▪ Menor emissão de CO2 devido à redução do consumo de combustíveis 

fósseis 

▪ Menor emissão de material particulado devido à maior concentração de 

compostos oxigenados 

▪ Melhora a lubricidade 

Contras 

▪ Maior emissão de NOX devido à maior concentração de compostos 

oxigenados 

▪ Maior degradação do óleo e formação de borras devido à diluição do óleo 

▪ Maior degradação de peças de vedação feitas de elastômeros 

▪ Corrosão de peças metálicas (maior teor de água e acidez) 

▪ Problemas no acionamento do motor devido à depósitos no sistema de 

injeção e no filtro do combustível 

▪ Perda de potência devido a depósitos internos ao sistema de injeção e 

menor poder calorífico 

Fonte: Adaptado de Saltas et al. (2017) 
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 Saltas et al. (2017) evidencia a diminuição na emissão de CO2 e atendendo 

parte das normatizações para redução de emissões, porém afetando negativamente 

a durabilidade e operação do motor, bem como indo no sentido contrário da política 

de redução de poluentes em certos pontos, como maior emissão de NOX. 

2.1 Danos em bicos injetores 

O bico injetor desempenha um papel de grande importância no funcionamento 

de um motor de combustão interna, principalmente no motor do ciclo diesel. Esse 

elemento possui relevância na formação do jato, como será comentado no capítulo 

posterior, na atomização desse líquido injetado e, consequentemente, nas 

características da combustão. 

Partindo de que o sistema trabalha com pressões de até 3000 bar, com 

velocidades de injeção que chegam a 500 m/s e possui uma dimensão muito reduzida 

para tais severas condições (KOUKOUVINIS et al., 2016), é de se supor que 

mecanismos de desgaste surjam ao longo de sua vida em serviço, mostrando-se 

através de corrosão, cavitação, erosão e fadiga (OLIVEIRA FILHO, 2016; SILVA, 

2015). 

2.1.1 Dano por cavitação 

A cavitação surge quando a pressão estática atinge um patamar próximo à 

pressão de vapor do combustível, vaporizando-o e criando regiões de recirculação e 

perturbação no escoamento. Será visto, ainda, que o efeito da cavitação é benéfico 

para a atomização, porém não para a integridade estrutural do bico, surgindo, então, 

o trade-off atomização-desgaste. 

Koukouvinis et al. (2016) comenta sobre a formação de bolhas de cavitação 

durante o escoamento do fluido e que essa cavitação pode levar a um dano por 

erosão, causando danos catastróficos ao injetor, podendo acarretar em um problema 

sério no motor caso a ponta quebre. O autor ainda fala que vários trabalhos foram 

feitos, examinando a variação geométrica e como isso afeta na cavitação, algo que 

será comentando no capítulo sobre atomização. 

Em seu trabalho, Asi (2006) conduziu um ensaio em bico injetor de um 

caminhão, cujo componente foi retirado após evidenciar uma trinca ao total de 400 h 
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de operação e concluiu que sua falha se deu pela cavitação na superfície interna do 

bocal, seguida pela fadiga (Figura 2.1).  

Figura 2.1 – Evidência de trinca após 400 h de operação de um bico injetor. 

 

Fonte: Adaptado de Asi (2006) 

O autor comenta que os choques na superfície interna do injetor, devido à 

implosão da bolha, causam deformação local e pitting, originando, também, a 

formação de trincas, implicando na mudança de textura e ocasionando perda de 

material. Tal processo é denominado de dano erosivo-cavitativo. 

2.1.2 Dano por fadiga de contato 

Os bicos injetores, principalmente os do tipo common rail, estão sujeitos a 

variações de pressão severas e cíclicas, fruto da intermitência da injeção de 

combustível na câmara de combustão. Oliveira Filho (2016), em sua tese de 

doutorado, evidenciou o fenômeno de spalling, caracterizado pela fadiga 

subsuperficial e consequente desprendimento do material em bicos injetores 

ensaiados em uma câmara sem combustão na pressão atmosférica. 

Através da análise de imagem, Asi (2006) evidenciou crateras microscópicas, 

bem como deformações plásticas localizadas e propagação de trincas, demonstrando 

a influência severa da oscilação repetitiva de pressão impactando sobre a superfície 

interna do bocal. 

2.1.3 Dano por corrosão 

Karamangil e Taflan (2013) conduziram uma metodologia de ensaio que 

consistia na captura de imagens de um injetor na condição de novo, após sofrer os 
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danos corrosivos e após remoção dos depósitos ocasionados pela corrosão. O autor 

evidenciou a redução dos diâmetros dos bocais, bem como a presença de pittings de 

corrosão, o qual podem enfraquecer o material e causar possíveis trincas. 

 Como explicado, o bocal tem fundamental importância na combustão, pois é 

ele quem será o responsável por atomizar o combustível na câmara de combustão. 

Em sua aquisição de imagem do jato, Karamangil e Taflan (2013), constataram 

alteração no perfil em relação à presença de depósito no bocal, como pode ser 

visualizado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Perfil do jato na condição de novo, após corrosão e após remoção dos 

depósitos da corrosão 

 

Fonte: Adaptado de Karamangil e Taflan (2013) 

Em um estudo anterior, Taflan e Karamangil (2012) fizeram um levantamento 

estatístico com 6000 bicos injetores através da densidade de corrosão, que consiste 

uma média ponderada do nível de corrosão para cada subparte do bico. Esses 

injetores eram utilizados em veículos comuns e pesados, que trabalharam com 

combustível de diferentes países, onde pôde-se perceber que o combustível brasileiro 

é o segundo, em média, que mais causa corrosão. 

Destacou-se a presença do enxofre como um elemento de alta corrosividade, 

bem como o aumento do teor de biodiesel na blenda e o teor de água. A parte mais 

suscetível é a região externa do bico, por estar em contato com alta carga térmica, 

fator que potencializa a corrosão. 
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3 ATOMIZAÇÃO 

3.1 Quebra do jato líquido 

Birouk e Lekic (2009) definem a quebra de jato líquido em um mecanismo 

relativamente simples: através da ação da turbulência, cavitação e da força 

aerodinâmica, o jato é desestabilizado e, então, quebrado em gotículas. Dá-se o nome 

a esse primeiro momento de atomização primária. Nesse instante, o gás ambiente 

começa a penetrar progressivamente em direção ao núcleo do jato, tornando-o uma 

mistura de fluidos, que no caso em estudo é ar e combustível. Em um segundo 

momento, as gotículas esféricas formadas pela quebra ou atomização primária 

passam a se quebrar em mais gotículas de diâmetro nominal menor. A este fenômeno, 

representativamente, dá-se o nome de atomização secundária; o processo de quebra 

das gotículas, nesse processo, ocorre devido à diferença de pressão, relacionada ao 

escoamento externo, no ponto de estagnação do gás e atrás da gotícula (AGRAWAL, 

2013; LEFEBVRE; MCDONELL, 2017) 

3.2 Atomização primária 

Schneider (2003) descreve a atomização primária como a desintegração de um 

jato líquido em gotículas e em elementos de formas irregulares. Essa quebra primária 

é causada por oscilações instáveis, turbulência, vorticidade e colapso de bolhas de 

cavitação. Yule e Salters (1994) falam ainda que essa desintegração depende de 

variáveis como as propriedades dos fluidos envolvidos no processo de injeção, a 

velocidade do jato e o diâmetro do injetor.  

Reitz (1978), em sua tese de doutorado, reclassifica os modos de quebra de 

um jato líquido, anteriormente levantada por Ohnesorge (1936), em quatro tipos, cada 

um sendo o reflexo da ação de diferentes forças atuantes. Comenta, ainda, que para 

um escoamento através de um bocal plano circular liso e em um ambiente com gás 

quiescente, as gotículas são formadas no orifício como gotejamento, para baixíssimas 

velocidades; já quando há certa aceleração do fluido, os modos de formação de gotas 

podem ser enquadrados em quatro regimes de quebra que dependem diretamente da 

velocidade de escoamento e das propriedades dos fluidos envolvidos. Classifica-se 

as seguintes zonas, expressas também graficamente na Figura 3.1 (BIROUK; LEKIC, 

2009; LEFEBVRE; MCDONELL, 2017; PIRES, 2013; REITZ, 1978) 
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▪ Desintegração de Rayleigh (A): caracterizado pela baixa velocidade de 

escoamento, baixa perturbação de superfície, efeitos aerodinâmicos 

desprezíveis. As perturbações são induzidas pelas forças axissimétricas 

de tensão superficial e são as causas dominantes da quebra. O diâmetro 

da gotícula formada é maior que o diâmetro do jato oriundo do bocal. 

▪ Primeira desintegração induzida pelo vento (B): ocorre a velocidades 

superiores em relação à zona A. As perturbações são induzidas pelo 

movimento relativo do fluido e do gás ambiente, produzindo, na interface 

dos fluidos, uma distribuição de pressão estática, que atua 

sinergicamente com as forças de tensão superficial na quebra do jato. O 

diâmetro da gotícula é comparável ao diâmetro do jato. 

Figura 3.1 – Zonas de quebra de um jato líquido 

 

Fonte: Adaptado de Pavlovic et al. (2014) 

▪ Segunda desintegração induzida pelo vento (C): o efeito aerodinâmico 

se torna bem mais significativo quando comparado ao anterior, tornando 

a quebra bem mais efetiva. O diâmetro da gotícula, nessa zona, é bem 

menor que o diâmetro do jato de saída. 

▪ Atomização (D): essa região é a mais importante para o estudo em 

injeção de motores diesel. A quebra começa a partir do momento em que 

o jato deixa o bocal, sendo esse fenômeno induzido pela alta turbulência, 

forças aerodinâmicas e colapso de bolhas de cavitação. Ressalta-se, 
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ainda, que a desintegração do jato se inicia de fora para dentro da seção 

cônica do jato, ou seja, existe uma zona interna formada por líquido 

intacta com certo comprimento. 

Para todos os modos de quebra de jatos, existe uma região de líquido intacta, 

que fica possível a visualização nas imagens que representam as zonas C e D. Quanto 

maior for a velocidade do jato, menor se tornará essa região de líquido no jato, todavia 

quando o limite da velocidade tender a infinito, o comprimento dessa região nunca 

chegará ao valor nulo (BIROUK; LEKIC, 2009). 

Devido à ligação direta entre as características do fluido e a atomização, o 

estudo de alguns parâmetros adimensionais é substancial para análise da 

desintegração do jato. Sendo eles descritos a seguir: 

O número de Reynolds (Re) é uma razão que quantifica quantas vezes as 

forças inerciais superam as forças viscosas em um escoamento. Este número nos 

fornece o regime de escoamento de determinado fluido em análise, se ele é laminar, 

transitório ou turbulento. Seu valor numérico depende das características do fluido, da 

velocidade do jato e da geometria do bocal (Equação 3.1). 




=Re

Vd
 (3.1) 

O número de Weber (We) é uma razão de forças inerciais em relação a tensão 

superficial. Este número é o mais importante para quantificação da estabilidade de 

uma gotícula e, consequentemente, do jato líquido. Seu valor é dependente das 

características do fluido, da geometria do bocal, da velocidade e do diâmetro da 

gotícula (Equação 3.2). 




=

2

We
V d

 (3.2) 

O número de Ohnesorge (Oh) é uma razão entre forças viscosas e de tensão 

superficial e caracteriza a deformação de bolhas e de gotas em um meio. Depende 

apenas do diâmetro do bocal e das propriedades do fluido (Equação 3.3). 

We
Oh

Re d




=  (3.3) 
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A literatura classifica os modos de desintegração do jato, até então discutidos, 

em um gráfico de comprimento de quebra do jato pela velocidade de injeção do fluido, 

o qual recebe o nome de curva de estabilidade. O gráfico pode ser visualizado na 

Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Curva de estabilidade (comprimento de quebra x velocidade do jato) 

 

Fonte: Adaptado de Schneider (2003) 

A zona de escoamento laminar se divide em duas regiões. A parte inicial é 

caracterizada pelo gotejamento, ou seja, o fluido se acumula na ponta do injetor e seu 

desprendimento se dá quando a força peso excede a força de adesão das partículas 

do fluido à superfície do componente. O ponto A denota o limite máximo de velocidade 

no qual o gotejamento passa a se comportar como jato, dando origem à desintegração 

de Rayleigh (Zona A da Figura 3.1), que possui sua predominância voltada para ação 

das forças de tensão superficial, fazendo com que a quebra tenda a se distanciar do 

injetor com o aumento da velocidade. 

A partir do ponto B, onde a derivada é igual a zero e a função muda de sentido, 

isto é, passando a decrescer o comprimento de desintegração com o aumento da 

velocidade, Lefebvre e McDonell (2017) enfatizam que é nesse momento que os 

efeitos aerodinâmicos passam a ter importância na desintegração do líquido e é a 

região marcada pela o surgimento de turbulência, evidenciando o decrescimento do 

comprimento do jato até o ponto C. Tem-se que o conjunto dos dois mecanismos de 

desintegração atuam em sinergia para essa quebra do jato. 

No ponto C da Figura 3.2, fica evidente a derivada positiva do comprimento de 

quebra mesmo com o aumento da velocidade, isso é justificado pelo perfil de 
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velocidade de um jato turbulento, seção 3.4.1 deste capítulo, que possui característica 

retangular, concedendo ao jato uma estabilidade quanto à deformação devido à ação 

da resistência do ar. 

No ponto D, valor da transição para a região de atomização, Lefebvre e 

McDonell (2017) comenta que autores propoem diferentes influências na 

desintegração do jato, e que se dão em maior número pelo comportamento do 

escoamento internamente ao bocal, devido às instabilidades causadas pela 

turbulência, cavitação e, externamente, pelas as forças aerodinâmicas. Todas levando 

em consideração a velocidade do jato. 

A Tabela 3.1 resume as observações feitas por Reitz (1978), demonstrando os 

mecanismos predominantes na desintegração do jato, bem como o critério de 

transição entre os modos, quantificados pelo número de Weber do gás ambiente. 

Tabela 3.1 – Classificação dos regimes de desintegração de jatos 

Regime 
Modo de 

desintegração 
Mecanismo predominante 

Critério de 

transição 

A Rayleigh Forças de tensão superficial We 0,4
A
  

B 
1ª induzida pelo 

vento 

Forças de tensão superficial, 

pressão dinâmica do ar 

ambiente 

 + 0,9We 1,2 3,4OhA
 

C 
2ª induzida pelo 

vento 

Pressão dinâmica do ar 

ambiente  

We 13
A
  

We 40,3
A
  

D Atomização Desconhecido −  

Fonte: Reitz (1978) 

3.3 Atomização secundária 

Conhecer a atomização, em se falando de motores de combustão interna, se 

resume ao controle da dimensão das gotículas através das condições ideais que 

levarão a este resultado. Para a aplicação citada, quanto menor o diâmetro da 

gotícula, maior será a taxa de evaporação e mistura do combustível com o 

comburente. 
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Guildenbecher, López-Rivera e Sojka (2009) descrevem o processo de 

atomização secundária como uma gota esférica que encontra, com certa velocidade 

relativa, uma vizinhança em fase dispersa o qual, através de forças aerodinâmicas 

deforma e quebra essas gotículas em filamentos. Falam, ainda, da relação de 

contraste com a atomização primária, onde a primária ocorre em uma região próxima 

ao bocal e onde são formadas as primeiras gotículas esféricas, enquanto a secundária 

ocorre tipicamente em uma região mais a jusante. Schneider (2003) complementa 

dizendo que a atomização secundária leva em consideração, também, a interação 

entre as próprias gotículas. Que, dependendo da energia cinética dessas gotículas, 

sua colisão pode fazer com que as gotas coalesçam. O autor propõe, ainda, uma 

subdivisão das zonas de um jato atomizado, que pode ser vista na Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Estrutura de um jato em uma região próxima ao bocal 

 

Fonte: Adaptado de Schneider (2003) 

O núcleo do jato é, predominantemente, constituído de fluido na fase líquida e 

possui o formato cônico com a seção transversal diminuindo assim que o fluido se 

afasta do bocal atomizador. As forças aerodinâmicas são desprezíveis nessa região 

do jato.  

Com a ação da turbulência, a mistura de gás/líquido se torna mais efetiva e, 

com isso, a densidade do jato tende a diminuir ao passo que se distancia do bocal. 

Essa mudança, como visualizada na Figura 3.3 promove uma alteração do ângulo do 

cone na transição, explicada pela menor resistência ao arrasto, causando uma 

deflexão maior do jato e menor colisão entre as gotas. Schneider (2009) ressalta ainda 

que em uma região mais à frete da região de baixa densidade de fluido, as gotículas 

atingem seu limite inferior de tamanho, já que não há efeitos aerodinâmicos suficientes 

para poder quebrá-las. 
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Classifica-se os modos de quebra das gotículas de acordo com o número de 

Weber do gás ambiente. Tomando-se que os parâmetros de massa específica (ρg) e 

de tensão superficial gás/líquido (σ) permanecem inalterados, o único parâmetro 

responsável pela alternância dos modos é a velocidade relativa entre os fluidos. Na 

Figura 3.4 pode-se visualizar os modos de desintegração de gotículas. 

Figura 3.4 – Modos de desintegração de gotículas (atomização secundária) 

 

Fonte: Adaptado de Lefebvre e McDonell (2017) 

A seguir, pode-se encontrar a definição e como se dá cada modo de quebra de 

gotículas, ilustrados na figura anterior, bem com a Tabela 3.2, que se trata de um 

resumo dos valores típicos de Weber encontrados na literatura (GUILDENBECHER; 

LÓPEZ-RIVERA; SOJKA, 2009; LEFEBVRE; MCDONELL, 2017) 

▪ Desintegração vibracional (A): é caracterizado pelo baixo valor de Weber 

e nem sempre o fenômeno é observado. Nesse processo, há surgimento 

de oscilações na frequência natural da gotícula que, em certas 

condições, interage com a gota de forma a aumentar a amplitude de 

oscilação, causando a sua ruptura em fragmentos de ordem de grandeza 

semelhante ao que os deu origem. 

▪ Desintegração bolsa (B): é caracterizado pela formação inicial de um 

disco perpendicular ao escoamento que, posteriormente, adquire forma 

de uma bolsa. Quando a interface se torna suficientemente fina, a gota 

se esfacela em várias gotículas de diâmetro consideravelmente menor. 
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Em um segundo momento, o aro se desintegra em gotículas de maior 

diâmetro em relação às oriundas da bolsa. 

▪ Desintegração guarda-chuva (C): possui características semelhante a 

desintegração bolsa, apesar de ocorrer a velocidade superior. A 

diferença se dá pelo surgimento de uma região de líquido intacta paralela 

ao escoamento, onde esta se desintegra consonantemente ao aro. 

▪ Desintegração por desbaste (D): é caracterizada pelo desprendimento 

contínuo do fluido da superfície da gota tangente ao escoamento, onde 

essa matéria desprendida se desintegra mais à frente de forma a originar 

gotículas de diâmetro bem inferior. 

▪ Desintegração catastrófica (E): a altos números de Weber, dois 

fenômenos de instabilidade governam a desintegração da gotícula. 

Formam-se, em um primeiro momento, oscilações de pequeno 

comprimento de onda e grande amplitude nas superfícies paralelas ao 

escoamento. A este fenômeno dá-se o nome de instabilidade de Kelvin-

Helmholtz, caracterizada pelo movimento relativo e surgimento de um 

diferencial de pressão entre dois fluidos, onde na interface ocorre 

rotacional de uma parcela dos fluidos, causando sua desintegração. Em 

um segundo momento, o fenômeno da instabilidade de Rayleigh-Taylor, 

movido pela diferença de massa específica dos fluidos, provoca o 

surgimento de ondas superficiais que conduz à desintegração da gota. 

Tais fenômenos de instabilidade podem ser visualizados na Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Instabilidade de Rayleigh-Taylor e Kelvin-Helmholtz (desintegração 

catastrófica) 

 

Fonte: Adaptado de Baumgarten (2006) 
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Tabela 3.2 – Valores típicos do número de Weber para desintegração de gotículas 

Desintegração vibracional 0 < We < 11 

Desintegração bolsa 11 < We < 35  

Desintegração guarda-chuva 35 < We < 80 

Desintegração por desbaste 80 < We < 350  

Desintegração catastrófica We > 350  

Fonte: Adaptado de Guildenbecher, López-Rivera e Sojka (2009) 

3.4 Efeito de variáveis sobre a quebra do jato líquido 

A literatura mostra várias variáveis que influenciam diretamente a quebra do jato 

líquido de forma positiva ou negativa. Como já dito, é necessário ter controle dessas 

influências para que o resultado da atomização se aproxime do que é esperado para 

a aplicação desejada e obter alta eficiência do processo. O propósito desta seção é 

discutir e demonstrar tais variáveis e qual sua importância no estudo da atomização. 

3.4.1 Efeito da turbulência 

Em análise do fluxo laminar, segundo Birouk e Lekic (2009), o vetor velocidade 

das partículas de líquido estão paralelas entre si e ao eixo de simetria do bocal de 

forma a adquirirem um perfil de velocidade parabólico, quando completamente 

desenvolvido, com máxima velocidade na linha de centro. Já no escoamento 

turbulento, condição nos quais os jatos de motores diesel atuam, os vetores de 

velocidade não possuem direção definida e o perfil de velocidade assume uma 

característica achatada, parecido com uma cartola, em uma região após a saída do 

bocal – internamente ao bocal, isso não é observado devido à condição de não 

deslizamento nas paredes do furo – como pontuado por Sphicas (2013). Por fim, o 

escoamento semiturbulento é caracterizado por um núcleo turbulento envolvido por 

um envelope laminar, como observado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Perfis possíveis de um jato oriundo de atomizador de orifício plano 

 

Fonte: Adaptado de Lefebvre e McDonell (2017) 

Quando o jato sai do bocal com característica laminar, existe uma baixa 

velocidade relativa entre os fluidos, ocasionando uma baixa interação aerodinâmica e 

consequentemente a desintegração do jato passa a ser de menor intensidade, 

dependendo prioritariamente das tensões superficiais para que tal fenômeno ocorra 

(BIROUK; LEKIC, 2009). Para o escoamento semiturbulento, a camada laminar 

externa dificulta o pacote turbulento de chegar à superfície do jato e com isso 

desestabilizar o jato e promover sua desintegração. Entretanto, em uma região mais 

à jusante do bocal, tem-se que devido ao desenvolvimento completo do perfil 

turbulento, o jato começa a se desestabilizar fruto da velocidade radial presente nas 

partículas internas. Schweitzer (1937) comenta que o perfil semiturbulento 

compreende um intervalo grande para o número de Reynolds e diz ainda que a 

camada laminar diminui à medida que Reynolds aumenta, desaparecendo por 

completo quando o escoamento se torna turbulento. E no caso do escoamento 

turbulento, as velocidades radiais presentes nas partículas ocasionam rápida 

desintegração do jato, bem como a alta interação aerodinâmica oriunda da alta 

velocidade, além de melhorar as taxas de mistura de ar/combustível, como apontado 

por Agrawal (2013). 
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Lefebvre e McDonell (2017) fazem um contraste, resumindo a diferença dos 

escoamentos turbulento e laminar: este acontece quando há ausência de 

perturbações, entrância arredondada no bocal e viscosidade do líquido elevada; 

enquanto o turbulento relaciona-se com a largura do tubo, rugosidade superficial, 

rápidas mudanças de seção transversal e alta perturbação no fluido. 

O relaxamento do perfil de velocidade é um fenômeno importante na 

desintegração de um jato de característica laminar, porém tem menos relevância em 

um escoamento turbulento. Birouk e Lekic (2009) fala que esse fenômeno é 

caracterizado pela redistribuição de energia cinética entre as camadas transversais 

do jato. O autor exemplifica utilizando um escoamento laminar completamente 

desenvolvido com perfil parabólico de velocidade (condição de não deslizamento) em 

uma região à montante da saída do bocal. Após emergir, o jato passa a não sofrer 

mais influência das paredes internas e ocorre essa redistribuição de energia, gerando 

velocidades radiais nas partículas e influenciando na desestabilização do jato. 

3.4.2 Efeito da cavitação 

Embora que a cavitação tenha impacto severo no ruído, na vibração e na 

integridade estrutural do bico injetor (MARTYNOV et al., 2006), ela desempenha um 

papel significante nas perturbações do escoamento, levando a uma desintegração 

mais rápida e eficiente. 

A cavitação ocorre quando a pressão estática cai para um valor próximo à 

pressão de vapor do líquido utilizado. Tal pressão atinge níveis baixíssimos devido à 

alta taxa de injeção e à alta velocidade do fluido associadas à geometria do bocal, 

dando espaço para surgimento de bolhas, seu crescimento e implosão (BIROUK; 

LEKIC, 2009; MARTYNOV et al., 2006). Essas bolhas geram perturbações, bem como 

são responsáveis pelo fenômeno de separação do escoamento da parede do injetor 

e, em uma região à jusante, o fluido retoma o contato com o injetor, como 

demonstrando na Figura 3.7. Quando isso não acontece, em virtude da severidade da 

cavitação ou da baixa razão do comprimento pelo diâmetro do bocal, o escoamento 

fica totalmente desprendido do injetor devido a penetração do gás ambiente, dando 

origem ao fenômeno denominado de turbilhão hidráulico. 
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Figura 3.7 – Representação esquemática da cavitação correspondente a variações de 

pressão no núcleo e parede do injetor 

 

Fonte: Adaptado de Martynov et al. (2006) 

Devido à restrição abrupta do canal de descarga, observada na Figura 3.7, o 

fluido é acelerado e separado do contato com parede do bocal, criando uma zona 

chamada vena contracta (região de constrição das linhas de corrente) que leva à 

formação de zonas de recirculação e de baixa pressão, gerando as bolhas de 

cavitação (MAUGER, 2012). Como já comentado, a cavitação melhora 

consideravelmente a atomização, sendo ela uma diferença clara entre a 2ª 

desintegração induzida pelo vento e a atomização (Zonas C e D) (SCHNEIDER, 

2003). Em sua tese de doutorado, Schneider (2003), fala ainda que o número de 

cavitação é um fator importante para a medição da probabilidade de ocorrência e 

intensidade do fenômeno, e é defina através da Equação 3.4: 

1 2

2

CN
v

p p

p p

−
=

−
 (3.4) 

Onde p1 e p2 são as pressões à montante e à jusante do bocal, respectivamente 

(vide Figura 3.7) e pv é a pressão de vapor do líquido injetado.  
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Vale ressaltar que, a partir dos dados comentados acima, a cavitação depende da 

geometria do bocal e as características do escoamento, bem como as propriedades 

do fluido (que inclui a temperatura). Para injetores diesel, o número de cavitação 

normalmente está dentro de 0,5 até o valor de 5. Eifler (1990) apud Schneider (2003) 

comenta que existe, primordialmente, duas áreas de cavitação: a primeira é na região 

de sede da agulha e a segunda é no próprio bocal, onde as bolhas que surgem na 

primeira região são carregadas parcialmente para a segunda e conclui que a 

desintegração do jato na região próxima ao bocal ocorre, determinantemente, pela 

influência do colapso de bolhas de cavitação. 

Schneider (2003) comenta, ainda, que a atomização (Zona D) será alcançada 

assim que a cavitação começa no bocal, ou seja, a partir do aparecimento de zonas 

de recirculação. Com o aumento da pressão de injeção, consequentemente aumento 

do número de cavitação (CN), a área de cavitação no bocal aumenta bem como o 

ângulo do cone do jato, atingindo seu máximo no momento em que a cavitação 

preenche todo o furo do bocal, recebendo o nome de supercavitação, demonstrada 

na Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Desenvolvimento de cavitação e turbilhão hidráulico com aumento da 

velocidade de escoamento 

 

Fonte: Adaptado de Schneider (2003) 

Para o turbilhão hidráulico, explanado anteriormente, tem-se uma atomização 

insatisfatória com baixos ângulos de cone, que prejudica a reentrância do ar na fase 

dispersa do fluido, prejudicando a eficiência da combustão. 
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Apesar de Birouk e Lekic (2009) falarem que o arredondamento da entrância do 

bocal permite que não haja desprendimento do fluido no atomizador, Schneider (2003) 

confronta dizendo que bocais arredondados produzem uma atomização pobre quando 

comparada aos bocais de canto vivo. 

3.4.3 Efeito das propriedades do líquido 

Lefebvre e McDonell (2017) comentam que as características do escoamento 

e do spray são governadas principalmente por três propriedades do fluido injetado: 

massa específica, viscosidade e tensão superficial. Tais propriedades se resumem 

aos números adimensionais definidos anteriormente na seção 3.2 deste capítulo. 

Inicialmente, a área superficial do líquido corresponde à coluna cilíndrica do 

jato que sai do bocal, se tornando, após a atomização, a área equivalente ao 

somatório de todas as superfícies das gotículas formadas. Isso nos fornece que a 

energia mínima para que ocorra a atomização é a tensão superficial multiplicada pelo 

aumento de área superficial entre esses dois limites citados. Com isso, tem-se que a 

tensão superficial representa a energia de resistência a formação de uma nova área 

superficial, fazendo que o número de Weber, da Equação 3.2, seja maior à medida 

que a tensão superficial diminui, facilitando a desintegração primária e secundária 

(vide Tabela 3.1 e Tabela 3.2) 

O autor ainda faz a ressalva de que a tensão superficial, para a maioria das 

substâncias puras, tende a diminuir com o aumento da temperatura. A Figura 3.9 

demonstra curvas para diferentes densidades relativas de fluido (combustíveis 

fósseis) de tensão superficial em função da temperatura no qual ela está inserida. 
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Figura 3.9 – Relação entre tensão superficial e temperatura para diferentes densidades 

relativas 

 

Fonte: Adaptado de Lefebvre e McDonell (2017) 

 Lefebvre e McDonell (2017) falam que a literatura mostra poucos indícios sobre 

a influência da variação de massa específica do combustível e que sua influência é 

muito pouca em relação a como se dá a alteração na atomização, até mesmo pela 

proximidade de massa dos líquidos que são utilizados geralmente. Podemos 

evidenciar, na Figura 3.9, que a massa específica em si, possui influência na alteração 

das outras propriedades do líquido, como no caso da tensão superficial. 

 A viscosidade do fluido atomizado influi diretamente no número de Reynolds 

(Equação 3.1), que implica dizer que o jato passa a ter menos influência de 

instabilidades naturais já descritas nesse capítulo. Para a atomização, esse parâmetro 

influencia diretamente a distribuição de gotículas no jato, em termos de dimensão e 

formato, isto é, quanto maior a viscosidade maior serão as gotículas. 

3.4.4 Efeito das condições do ambiente 

Os principais parâmetros do ambiente que influem diretamente no jato 

atomizado são a pressão e temperatura, embora a massa específica do meio gasoso 

tenha, também, sua relevância. 

O efeito do ambiente sobre o fluido é injetado está intimamente relacionado à 

velocidade do jato e, consequentemente, o número de Reynolds. Quando o número 

de Reynolds é grande, a força aerodinâmica é mais predominante. Esse fenômeno é 

amplificado pelo aumento da massa específica do ambiente. Isso resulta em um 
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decremento do comprimento de quebra do jato e aumenta o ângulo do spray, o que é 

positivo para a aplicação automotiva (MAUGER, 2012). 

3.4.5 Ângulo do jato 

O ângulo do jato indica a dispersão do fluido na câmara, tornando-se um 

parâmetro de relevância para a qualidade da atomização do combustível. 

Varde, Popa e Varde (1984) mostraram que o ângulo do cone depende da 

densidade do gás, do diâmetro do bocal e da razão L/d, comentando ainda que o 

aumento da pressão de injeção favorece o aumento do ângulo para valores baixos de 

L/d, enquanto se observou o comportamento inverso para altos valores de L/d. 

Pires (2013) relata que, além da pressão e temperatura (variação da massa 

específica), a geometria do atomizador é de grande importância no ângulo do jato, 

relatando que uma razão de comprimento e diâmetro do bocal é ótima quando ficar 

entre valores de 4 e 5. 

Hiroyasu e Arai (1990) verificaram o aumento do ângulo do jato com a redução 

da viscosidade do líquido e com o aumento da pressão de injeção. Seus ensaios foram 

conduzidos a uma pressão de injeção de 300 bar com um bocal de 300 µm. A Figura 

3.10 mostra seus resultados. 

Figura 3.10 – Influência da viscosidade e da pressão ambiente no ângulo de cone do jato 

 

Fonte: Hiroyasu e Arai (1990) 

A equação para esse parâmetro do jato, proposta por Hiroyasu e Arai (1990), 

pode ser visualizada abaixo (Equação 3.5): 
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3.4.6 Penetração da ponta 

A velocidade de penetração do jato está diretamente relacionada com a 

velocidade de funcionamento do motor. Em outras palavras, quando o motor está em 

uma faixa de rotação elevada, há uma necessidade de que o jato se disperse com 

mesma eficiência a baixas rotações. Sphicas (2013) fala que a potência máxima de 

alguns motores automotivos do ciclo diesel acontece a 4000 rpm. Nessa rotação, o 

ciclo de compressão dura apenas 7,5 ms, devendo, então, que todo o líquido 

atomizado se desenvolva, misture, evapore e se inflame nessa curta janela de tempo. 

Um jato de baixa velocidade não permitirá uma boa mistura no cilindro do 

motor e, consequentemente, promoverá maior formação de fuligem; já uma rápida 

penetração implicará no impacto do jato com a parede causando falhas na operação 

do motor (ASHGRIZ, 2011; SPHICAS, 2013). Hiroyasu e Arai (1990) apud Sphicas 

(2013) ressalta que a penetração do jato segue dois estágios: o primeiro é que a 

penetração varia linearmente com o tempo (0 < t < tb) e no segundo, varia com a raiz 

quadrada do tempo (t > tb). A equação para esse parâmetro do jato, proposta por 

Hiroyasu e Arai (1990), pode ser visualizada abaixo (Equações 3.6, 3.7 e 3.8): 
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Abdelghaffar, Town e Africa (2007) comentam sobre o decaimento da 

penetração da ponta quando há um aumento na pressão dentro do cilindro, isto é, a 

pressão ambiente, bem como o aumento da vaporização do fluido. Complementa, 

ainda, que a existência de mais furos em um bico injetor, irá reduzir satisfatoriamente 

a penetração da ponta do jato. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Combustíveis 

Os combustíveis utilizados neste trabalho foram adquiridos comercialmente em 

um posto da cidade de Natal. 

1) Diesel B10 (S-500); 

2) Diesel B10 (S-10). 

A título de investigação da qualidade dos combustíveis utilizados durantes os 

ensaios, a caracterização físico-química dos fluidos foram realizadas no Laboratório 

de Combustíveis e Lubrificantes da UFRN (LCL-UFRN), baseadas na Resolução        

n° 30 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os 

resultados podem ser visualizados nos anexos A e B. 

4.2 Bicos injetores 

O bico injetor utilizado na experimentação deste trabalho é um injetor comercial, 

do tipo common rail (Figura 4.1a). Os bocais atomizadores são também comerciais, 

ainda em fabricação (Figura 4.1b). Esse componente está compreendido no conjunto 

de injeção de motores que equipavam carros até o ano de 2012. 

Figura 4.1 – (a) bico injetor e (b) bocal atomizador 

 

Convencionou-se adotar os nomes dos bicos baseados em seu código de 

rastreabilidade do produto, designado pela própria fabricante. A Tabela 4.1 resume os 

termos utilizados neste trabalho. 
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Tabela 4.1 – Nomenclatura adotada para os bicos injetores 

Combustível Nome designado (código) 

Diesel B10 (S-500) B10719 

Diesel B10 (S-10) B10727 

 

4.3 Bancada de ensaio de injeção 

Os ensaios foram realizados em uma bancada de teste de injetores diesel 

common rail da Tecnomotor de modelo TM 507-III (Figura 4.2) de uso comercial para 

calibração e diagnóstico de bicos injetores. Os parâmetros de operação da máquina 

que foram utilizados correspondem ao valor de carga parcial de funcionamento de 

motores que utilizam esse injetor. Os parâmetros para pressão de injeção, tempo e 

frequência são, respectivamente: 800 bar, 700 µs e 18 Hz. A injeção ocorrerá em uma 

câmara sem combustão e com pressão ambiente de 1 atm por tempo conforme 

exposto na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Combustíveis utilizados nos ensaios com tempo e parâmetros 

Combustível 
Tempo de 

ensaio 

Pressão 

de injeção 

Tempo de 

injeção 

Frequência 

de injeção 

Diesel B10 (S-500) 
60 h 800 bar 700 µs 18 Hz 

Diesel B10 (S-10) 

  

Tais parâmetros, através de uma correlação empírica, corresponde a um 

motor que está na rotação de 2160 rpm, fornecendo energia para um carro que está 

a uma velocidade de 50 km/h e que percorreu uma distância de 3000 km. 

É importante lembrar que esses dados são apenas para efeito de cálculo do 

tempo simulado de vida do injetor, os fatores adversos que existe dentro da 

combustão (interação química, elevada pressão e temperatura) não são levados em 

consideração. A vida estimada de um injetor common rail é de até 150.000 km, sob 

certas condições de operação e manutenção. Os ensaios simularam o correspondente 

a 2% da vida em serviço total do injetor. 
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Figura 4.2 – Bancada de testes de injetores diesel common rail TM 507-III da Tecnomotor 

 

Para cada combustível, um bico injetor novo foi utilizado. Além disso, como 

procedimento de uso da TM 507-III, foi feita limpeza do tanque a cada novo ensaio, 

para evitar contaminação do novo fluido a ser ensaiado. O procedimento pode ser 

visualizado no fluxograma da Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Procedimento de limpeza da TM 507-III 

 

4.4 Câmera CCD 

Os perfis dos jatos foram filmados com uma câmera CCD da Olympus de 

modelo i-SPEED 3 a 10.000 qps (quadro por segundo), antes e depois dos ensaios 

na bancada TM 507-III para avaliação da morfologia do jato através de processamento 

de imagem, com uso do software desenvolvido. 
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A captura de imagens foi feita utilizando um fluido-padrão certificado, usado 

para a calibração de injetores, de nome comercial Ultrasene® 4113, para não afetar a 

dinâmica dos jatos no viés de propriedades do fluido, como visto no capítulo de 

Revisão Bibliográfica. A filmagem ocorreu em marcha lenta e carga total em termos 

de pressão do equipamento, representados por 350 e 1400 bar, respectivamente. A 

disposição do aparato de captura de imagens pode ser visualizada na Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Disposição do aparato de gravação 

 

4.5 Software de visão computacional  

As medições dos jatos de cada bico injetor (cada ponteira possui 6 bocais) 

foram feitas com auxílio de um programa desenvolvido com a biblioteca do OpenCV, 

utilizando a linguagem Python e suas funcionalidades, para cálculo da penetração da 

ponta do jato no tempo e, com isso, sua velocidade. Outro parâmetro a ser medido 

com auxílio do software é o ângulo do cone do jato, que reflete em como o bocal está 

se comportando em relação à variação de geometria. 

A metodologia de medições possui uma segunda etapa que consiste em uma 

visualização gráfica dos dados coletados, tal método promove um melhor 

entendimento sobre a evolução do perfil de atomização, por ser mais intuitivo. O 

procedimento de medição do jato foi realizado na condição de novo do injetor e depois 

do ensaio, totalizando dois momentos de aquisição de imagem. 

O algoritmo de medição consiste nas seguintes etapas: 

1) Carregamento da imagem a ser analisada; 

2) Subtração do frame base (sem injeção) da imagem carregada; 
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3) Conversão da imagem para escala de cinza (necessária para aplicação 

da técnica seguinte); 

4) Aplicação da função de thresholding com limites definidos por 

rastreamento manual – a técnica consiste em escolher uma faixa de 

tonalidade de cinza da imagem para binarização;  

5) Aplicações de técnicas de erosão e dilatação para remoção do ruído 

gerado pela subtração da imagem, para a primeira função, e adição da 

parte removida do contorno principal que será efetivamente analisado; 

6) Detecção do centro do bico injetor através da função HoughCircles, 

disponível na biblioteca do OpenCV; 

7) Detecção dos contornos e do centro geométrico de cada contorno, 

representado por cada jato do bico injetor; 

 

Figura 4.5 – Sequência do processamento de imagem via software para uma pressão 

qualquer (passos 1 a 7) 

 

8) Identificação da inclinação da reta que liga o ponto do centro do bico, 

detectada no passo 6 com o centroide de cada contorno, armazenada 

durante o passo 7 deste algoritmo. A Equação 4.1 é utilizada para 

calcular essa inclinação; 

,

,

cnt i centro

i

cnt i centro

y y

x x
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−
 (4.1) 
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9) Identificação dos ângulos de posicionamento dos jatos, a partir da 

inclinação obtida no passo anterior, em relação a uma linha horizontal 

arbitrária. A seguinte diagramação é formada para que os ângulos sejam 

obtidos de maneira correta: 

0 2 arctan( )
%2 0

0 arctan( )

0 arctan( )
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i i i

i i i

i i i
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 (4.2) 

10) Com os ângulos definidos, este passo consiste na rotação da matriz de 

pontos que definem os contornos para que se possa aplicar a função de 

achar os pontos extremos, isto é, o ponto mais à esquerda, mais à 

direita, mais acima e mais abaixo, representados na Figura 4.6; 

Figura 4.6 – Pontos extremos de um contorno 

 

11) Ainda na Figura 4.6, através dos pontos obtidos, traça-se três retas, 

ligando o ponto de origem do jato (p_xmin) com os outros três pontos 

(p_ymin, p_ymax e p_xmax) evidenciados na figura. Tem-se que o 

ângulo entre as retas em vermelho representa o ângulo do jato e a reta 

em azul, a penetração da ponta, após aplicação da função de distância 

euclidiana. 

12) Para visualização final do frame já processado, foi utilizado a técnica de 

colormap, que segmenta a imagem em um espectro de cores que vão 

do vermelho ao azul para o canal escolhido, este representando a menor 

densidade de jato na imagem, enquanto aquele representa uma maior 

concentração de fluido na região. 
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13) Os dados coletados para os parâmetros de penetração da ponta e 

ângulo do cone são processados e plotados na figura analisada.  

14) Para exposição gráfica, optou-se pelo diagrama polar, para a penetração 

da ponta; já para velocidade e ângulo do jato, a metodologia por box-plot 

foi escolhida, pois facilita a interpretação. 

Os passos 12 e 13 podem ser visualizados na Figura 4.7, bem como a 

nomenclatura adotada para cada bocal. 

Figura 4.7 – Visualização da imagem processada, evidenciando os ângulos formados pelos 

jatos, sua penetração da ponta e a nomenclatura adotada para os bocais. 

 

O passo 14 se trata da visualização gráfica, tendo, esta, diferentes formas de 

visualização. Para a penetração da ponta, a visualização trata de um diagrama polar 

em que os vértices do hexágono representam o avanço em milímetros de cada jato 

relativo a cada bocal com nomenclatura definida na figura anterior. São subdividas em 

diferentes instantes de tempo, sendo o primeiro frame visível (contento algum 

comprimento de jato) o frame 100 µs, até o frame 500 µs, para 350 bar, que é o último 

quadro antes do jato sair da moldura da imagem capturado (Figura 4.8). 

Para os outros parâmetros, a visualização em boxplot foi preferida pela sua 

maior facilidade no entendimento. Os gráficos de velocidade e ângulo apresentam 

semelhança, diferindo apenas no eixo das abcissas, onde o ângulo é um parâmetro 

Bocal 1 (0°) 

Bocal 2 (60°) 

Bocal 3 (120°) 

Bocal 4 (180°) 

Bocal 5 (240°) 

Bocal 6 (300°) 
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individual medido para cada jato, enquanto o de velocidade possui relação de um 

frame com seu anterior, gerando um resultado.  

Para cada parâmetro há seis repetições do ensaio. No gráfico polar, as 

repetições são sobrepostas; enquanto para o ângulo e velocidade, as repetições estão 

inseridas diretamente na distribuição do boxplot. E para cada bocal há um gráfico, 

para estes últimos parâmetros, totalizando, também, seis gráficos. As condições de 

novo e pós-ensaio são plotadas lado a lado para cada momento/bocal, em cores 

diferentes de acordo com a legenda. 

Figura 4.8 – Visualização gráfica dos dados coletados para (a) penetração da ponta, (b) 

ângulo do jato e (c) velocidade do jato 

 

A visualização para 1400 bar difere apenas no eixo das abcissas, onde os 

bocais tomam lugar dos frames, já que para este existe menos momentos. 

Os algoritmos estão disponíveis no apêndice deste documento. 

4.6 Microscopia eletrônica de varredura 

A avaliação da integridade estrutural do bico injetor foi realizada através de 

MEV na condição de novo, verificando individualmente cada bocal do injetor a título 

de caracterizar a superfície na condição de pós-ensaio. As imagens terão visualização 

direta do furo, onde é possível visualizar o desvio de forma do bocal, bem como a 

integridade superficial do atomizador. Salienta-se que antes de prosseguir para o 

ensaio de microscopia, os bicos passaram por banho ultrassônico em acetona com 

pureza de 99,9%, durante o período de 30 min, para que fossem removidas qualquer 

tipo de contaminação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por toda extensão deste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos 

durante o desenvolvimento do trabalho, expondo, como pré-definido, as condições de 

novo de um bico injetor, em termos de integridade estrutural do bocal atomizador e de 

perfil do jato, e compará-los quantitativa e qualitativamente com sua condição pós- 

ensaio. 

5.1 Penetração da ponta 

Um dos parâmetros levantados durante a execução deste trabalho foi a 

penetração da ponta. Como relatado no capítulo de atomização, este parâmetro, 

correlacionado com sua evolução temporal, tem fundamental importância na 

qualidade da combustão, regendo majoritariamente o impacto do combustível nas 

paredes da câmara de combustão, quando o jato está a uma alta velocidade. Quando 

a velocidade está aquém da ideal, demasiada fuligem pode ser gerada, fruto da baixa 

homogeneidade do combustível com o comburente. 

A Figura 5.1 apresenta os dados para o valor de penetração do bico ensaiado 

com S-500, em regime de marcha lenta, isto é, com pressão de injeção de 350 bar. 

Ao observar o gráfico polar, percebe-se que o desvio-padrão para a condição de novo 

é maior em suas repetições para cada um dos cinco frames expostos, quando 

contrastados com seus respectivos bocais após a execução dos ensaios.  

Figura 5.1 – Penetração da ponta para o B10719 (S-500) na condição (a) de novo, (b) após 

ensaio de 60 h, pressurizado a 350 bar 
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Para o bico ensaiado com S-10, de denominação B10727, com suas 

condições expostas na Figura 5.2, é possível notar um comportamento semelhante, 

onde o espaçamento dos frames de um mesmo momento estão em um patamar muito 

mais acentuado de desvio quando comparado com o bico que utilizou o S-500. 

Figura 5.2 – Penetração da ponta para o B10727 (S-10) na condição (a) de novo, (b) após 

ensaio de 60 h, pressurizado a 350 bar 

 

Percebe-se que existe sobreposição, durante as repetições, do jato de 300 µs 

em relação ao seu conseguinte, o de 400 µs, e este em relação ao de 500 µs, ainda 

que o frame intitulado de 100 µs estão concentrados em uma região com baixo grau 

de dispersão entre si. Fenômeno, este, que evidencia a natureza aleatória do 

processo de injeção quando o bico está na sua condição de novo. 

Singh, Yadava e Narayan (2018), durante o processo de micro usinagem 

através de uma máquina de eletroerosão, evidenciaram a presença de debris oriundos 

da resolidificação ao redor do aro de um micro furo. 

Durante a caracterização da superfície por MEV, no bocal quando novo, pôde-

se identificar material sobressalente na parte interior às bordas do bocal, fato, este, 

não presente na visualização após os ensaios. A Figura 5.3, a seguir, evidencia o que 

foi discutido neste parágrafo. 
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Figura 5.3 – Microscopia do bocal, com aumento de 600x, evidenciando a superfície interna 

próxima ao aro (a) antes e (b) após ensaio 

 

Correlacionando o que foi apresentado a respeito da alta dispersão da 

penetração da ponta, nas Figuras Figura 5.1 e Figura 5.2, e a discussão a respeito da 

textura de superfície deixada pelo processo de fabricação empregado no bocal 

atomizador. As evidências sugerem que a grande variação entre as repetições das 

injeções tem relação direta com a condição superficial do micro furo atomizador. 

Passando, este, após os ensaios, para uma condição onde a superfície está mais 

homogênea e, com isso, padronizando, dentro de um certo limite de variação, as 

repetições de injeção, como podemos ver nos gráficos polares apresentados. 

5.2 Ângulo do jato 

Este parâmetro influencia diretamente na dispersão do combustível na 

câmara de combustão, tornando-o relevante em termos de mistura ar-combustível. 

Ainda que a bibliografia fale do maior ângulo do jato para uma maior velocidade, 

consequência do aumento da força de arrasto, essa análise se torna válida 

cientificamente quando correlacionamos períodos iguais com distintas velocidades de 

saída. A discussão deste parágrafo será retomada quando os dados para a pressão 

de 1400 bar forem apresentados. 

A Figura 5.4 expõe os ângulos do jato para a condição de 350 bar, do B10719 

(S-500), separando cada bocal atomizador e contrastando sua condição de novo e de 

pós-ensaio em um mesmo gráfico. Percebe-se que todas as condições possuem uma 

tendência de decremento. Payri et al. (2004) durante a execução de seu trabalho, 
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comenta que os ângulos de jatos pequenos são menos confiáveis para serem 

mensurados, evidenciando uma grande alta no valor nos instantes iniciais, como 

acontece com o presente trabalho. Embora o que o autor comenta não seja 

necessariamente impreciso, estudos mais atuais desenvolvidos, a exemplo do 

trabalho de Huang, Moon e Ohsawa (2016), destacam que a dinâmica do jato é 

predominada pela abertura da agulha e pela pressão de injeção. 

Figura 5.4 – Ângulo do jato para o B10719 (S-500) antes e após ensaio, a 350 bar 

 

Entrando no mérito investigativo da condição do bocal, percebe-se uma 

tendência similar para o decaimento dos valores dos ângulos para 0 horas e 60 horas, 

evidenciando que cada bocal atomizador possui sua digital. Porém, é necessário 

evidenciar alguns fenômenos, como o do bocal 3 e 4 no frame 5, onde existe uma 

discrepância de quase 10° da condição de novo para a de pós-ensaio. Na Figura 5.5 

é possível notar essa diferença de forma mais visível. Os bocais em questão estão 

evidenciados na figura. 
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Figura 5.5 – Imagem processada para o B10719 (S-500) (a) de novo, (b) após ensaio de  

60 h, a 350 bar 

 

A forma de propagação do jato, utilizando o bocal 4 como referência, ocorre 

em um momento próximo ao bocal. Como discutido anteriormente, essa região possui 

influência predominante do deslocamento da agulha e da pressão de injeção. A 

exemplo do que foi apresentado no Handbook of Atomization and Sprays, por Ashgriz 

(2011), tal fenômeno pode estar correlacionado com o posicionamento da agulha em 

relação à linha de centro do bico, onde a sua excentricidade impede a devida 

alimentação em um dos furos. Fato, este, ocorrido devido à desmontagem do 

componente para análise microscópica. 

Para os ângulos do B10727, bico ensaiado com S-10, um fenômeno, oriundo 

de suas características de fabricação, atuou de maneira negativa durante o 

processamento de imagem por parte do software. Os bocais do B10727 são maiores 

na ordem de 5 a 10% em relação aos bocais do B10719, o que, para as mesmas 

condições de operação da bancada de injeção, altera a velocidade, diminuindo-a. 

Com esse efeito, tem-se um decremento na penetração da ponta, como possível de 

ser observado no diagrama polar da seção 5.1, ao passo que os jatos ficam mais 

curtos a cada frame, tornando os momentos iniciais com baixa resolução e, 

consequentemente, com baixa confiabilidade na aquisição dos parâmetros. Este 

fenômeno implica na alta dispersão da distribuição no boxplot. Na Figura 5.6 é 

possível observar o que foi descrito para a maioria dos bocais no frame 2. 

Bocal 4 

Bocal 1 
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Figura 5.6 – Ângulo do jato para o B10727 (S-10) antes e após ensaio, a 350 bar 

 

O fenômeno evidenciado durante a discussão dos ângulos para o bico 

ensaiado com S-500 se repete para o bocal 4 e 6 do B10727, porém com 

comportamento inverso entre eles. Na condição de novo, o 4° bocal apresenta 

angulação por volta de 10° a mais, enquanto no bocal 5 esta mesma condição possui 

até 15° a menos, para determinado momento. A Figura 5.7 mostra essa diferença no 

perfil do jato.  
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Figura 5.7 – Imagem processada para o B10727 (S-10) (a) de novo, (b) após ensaio de  

60 h, a 350 bar 

 

Tal discussão sugere, mais uma vez, que essa variação angular, 

explicitamente evidenciada pelo achatamento da ponta do jato, está correlacionada 

com a montagem do injetor. 

5.3 Velocidade da ponta 

Como comentado na seção 5.1, a velocidade do está diretamente relacionada 

com a penetração da ponta. A velocidade pode predizer o comportamento do avanço 

do jato, por ser sua função derivada, ainda que para efeitos científicos voltados para 

atomização, ele seja pouco utilizado. 

Ao observar a Figura 5.8, depara-se com uma tendência crescente de 

velocidade, inversamente proporcional ao que será exposto para o ângulo, na seção 

seguinte. A pressão dentro do tubo é mantida constante através do funcionamento da 

bomba de alta e da válvula DRV, a velocidade deveria ser mantida constante, já que 

a pressão a jusante (atmosférica) é fixa e o diâmetro do bocal também. 

Bocal 6 

Bocal 4 

Bocal 3 

Bocal 1 



41 

Figura 5.8 – Velocidade da ponta para o B10719 (S-500) antes e após ensaio, a 350 bar 

 

Todavia, Huang, Moon e Ohsawa (2016) apontaram evidências da influência 

da abertura da agulha foram apontadas como governantes da característica do perfil 

do jato em regiões próximas ao bocal. Em outras palavras, o fluido sofre ação da 

inércia de levantamento da válvula, que nos instantes iniciais estaria com uma estreita 

saída, acarretando em um baixo abastecimento do canal ou até mesmo uma perda de 

carga excessiva, implicando na baixa velocidade. 

Ao comparar as condições para cada bocal, em sua maioria nota-se que 

houve poucas alterações, estando sua variação compreendida dentro do intervalo de 

distribuição dos dados. Porém, cabe ressalva para os bocais 1 e 4, sendo, estes, 

diretamente opostos (Figura 5.5). Partindo para o furo a 0°, percebe-se uma variação 

de 15 até 35%, em alguns instantes, para velocidade. Onde a condição de novo se 

ofusca, apresentando um avanço mais lento e, consequentemente maior 

concentração de fluido na região do jato, caracterizada pelo vermelho no mapa de 

cores. 
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Outro furo que merece atenção é o bocal a 180°, onde o achatamento da 

ponta é evidente quando se atenta para o decaimento da aceleração dos frames 3/2 

e 4/3, em que a velocidade se apresenta em um mesmo patamar nos dois momentos. 

O achatamento é consequência da alta dispersão do fluido, consequência do alto 

ângulo e baixo momento do jato, representado pela menor resistência aerodinâmica. 

Como evidenciado anteriormente, os dois furos são opostos, sugerindo mais 

uma vez o problema de excentricidade da agulha, favorecendo um bocal em 

detrimento a outro. 

Figura 5.9 – Velocidade da ponta para o B10727 (S-10) antes e após ensaio, a 350 bar 

 

 Ao observarmos a Figura 5.7, notamos um comportamento similar ao que foi 

discutido sobre o B10719, nos parágrafos anteriores. A Figura 5.9 ratifica o 

comportamento observado no bico B10727: dois dos bocais estão a uma velocidade 

aquém da média, sendo eles o bocal 3 e 4, enquanto seus diretamente opostos 1 e 6, 

possuem velocidade acima da média. 
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5.4 Parâmetros para a pressão de 1400 bar  

Para saber como os parâmetros se comportam em outra pressão de injeção, 

foi utilizado a mesma metodologia, exposta até agora, para 1400 bar. A Figura 5.10 

expõe os valores para penetração da ponta do B10179. A pressão de 1400 bar foi 

escolhida por ser o parâmetro de carga total fornecido pela bancada utilizada, a 

Tecnomotor TM 507-III. 

Figura 5.10 – Penetração da ponta para o B10719 (S-500) na condição (a) de novo, (b) 

após ensaio de 60 h, a 1400 bar 

 

Em relação ao que foi discutido para a pressão anterior, pode-se dizer que em 

uma pressão mais elevada o mesmo fenômeno não pode ser observado com tamanha 

discrepância. Cabe evidenciar, também, que os limites inferior e superior de variação 

do comprimento de penetração de ponta estão semelhantes nas duas condições do 

bico injetor. 

Para o bico que funcionou com o diesel S-10, o B10727, os valores de 

penetração estão expostas nos gráficos polares da Figura 5.11. Cabe ressaltar que 

para este bico, a dispersão está bem superior em relação ao anterior, fato que também 

ocorreu para a pressão de 350 bar, que foi discutido na seção 5.1 deste capítulo. 
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Figura 5.11 – Penetração da ponta para o B10727 (S-10) na condição (a) de novo, (b) após 

ensaio de 60 h, a 1400 bar 

 

Para a velocidade da ponta, devido à alta velocidade do fenômeno, só é 

possível detectar um instante, estando estes expostos graficamente nas Figuras 

Figura 5.12 e Figura 5.13. Em um mesmo momento, isto é, a velocidade do frame de 

100 µs para o frame de 200 µs, o aumento de velocidade instantânea em relação à 

pressão de injeção de 350 bar foi de, em média, 400%. Em outro viés, ao comparar 

as condições de novo e ensaiado, para o bico que rodou com S-500, as variações 

dentro da distribuição estão sobrepostas, evidenciado nenhuma alteração no quesito 

velocidade do jato. Isto não exclui a alteração dos outros parâmetros. 

Figura 5.12 – Velocidade da ponta para o B10719 (S-500) antes e após ensaio, a 1400 bar 

 

Para o bico B10727, a análise anterior, em termos de variação dos valores de 

velocidade, pode ser expandida, com exceção do bocal 1. Outro fenômeno que foi 

evidenciado para a pressão de 350 bar e pode ser estendido para esta pressão, que 

é a correlação entre as velocidades dos dois bicos, onde a velocidade do B10727 é 

ligeiramente menor. Tal análise está ligada diretamente com a diferença do diâmetro 
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dos bocais, em que o bico que foi ensaiado com S-10, tem diâmetro maior em 5 a 10% 

em relação ao bico que funcionou com S-500, tamanho, este, já na condição de novo. 

Esse aumento de diâmetro, pela equação da continuidade, implica na redução da 

velocidade de saída do jato, o que é possível de se observar na Figura 5.13. 

Observa-se, também, o aumento da dispersão dos valores da velocidade, em 

relação ao B10719. Esse fenômeno pode ser explicado pelo alto valor de desvio-

padrão obtido na penetração de ponta, evidenciados na Figura 5.11. 

Figura 5.13 – Velocidade da ponta para o B10727 (S-10) antes e após ensaio, a 1400 bar 

  

Para o bocal 1, entretanto, é possível notar uma diferença evidente nos 

valores da condição de novo para a de pós-ensaio, sendo ratificada pela visualização 

da imagem após o processamento na Figura 5.14, em que o jato oriundo do bocal a 

0° possui formato mais alongado, diminuindo assim, o ângulo do cone. 

Figura 5.14 – Imagem processada para o B10727 (S-10) (a) de novo, (b) após ensaio de  

60 h, a 1400 bar 

 

Pode-se perceber que os menores jatos da condição de novo estão na 

posição 0 e 300°, enquanto na condição de pós-ensaio eles estão a 240° e 300°, 

Bocal 1 
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enquanto o maior está a 60° na primeira condição e 0°, na segunda. Sugerindo, mais 

uma vez, um rotação na agulha durante a montagem do injetor. 

Na Figura 5.15, é possível visualizar os ângulos para os bocais do bico 

B10719, separados em frames. Similar a condição de 350 bar, os ângulos tendem a 

diminuir ao longo do tempo, fato explicado pela inércia de abertura da válvula. 

Figura 5.15 – Ângulo do jato para o B10719 (S-500) antes e após ensaio, a 1400 bar 

 

Na Figura 5.16, ângulos para o B10727 na pressão de 1400 bar, percebe-se 

a repetição do mesmo fenômeno de alta dispersão dos valores, como até então 

evidenciados para a penetração e a velocidade da ponta e explicados pelas 

características de fabricação deste componente, onde seu bocal possui maior 

diâmetro e, possivelmente, uma condição superficial mais precária que a do B10719. 

Figura 5.16 – Ângulo do jato para o B10727 (S-10) antes e após ensaio, a 1400 bar 

 

Outro fato que podemos notar na condição de 1400 bar são os maiores 

ângulos do jato, quando se compara aos valores obtidos para a pressão de 350 bar. 

A literatura explica esse fenômeno inferindo que a uma maior velocidade, caso este 

evidenciado com o que foi apresentado até agora, um maior ângulo do jato é formado 

devido ao aumento do arrasto aerodinâmico, em que existe um achatamento do fluido, 

fazendo com que ele se expanda mais, acarretando, também, numa melhor mistura 

ar-combustível. 
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6 CONCLUSÕES 

As seguintes conclusões podem ser tiradas deste estudo: 

1) Foram evidenciadas mudanças no padrão de atomização dos bicos, 

atingindo uma maior homogeneidade, para o parâmetro de penetração 

da ponta, após a execução dos ensaios. Fenômeno observado após a 

remoção das rebarbas oriundas do processo de fabricação do bocal. 

2) Os parâmetros levantados durante este estudo têm correlação direta 

com as condições de montagem do bico injetor, isto é, a tolerância 

geométrica de concentricidade possui influência direta na abertura da 

passagem do fluido para cada um dos bocais. 

3) Foram observadas diferenças entre os parâmetros de injeção do bico 

B10727 (S-10) com relação ao bico B10719 (S-500), justificado pela 

diferença do diâmetro dos bocais. Onde, para o bico de menor diâmetro 

(B10719), a penetração da ponta, a velocidade e o ângulo do jato, se 

tornam mais expressivos. 

6.1 Sugestão para trabalhos futuros 

1) Fazer uso do processamento de imagem para diferentes condições 

ambientais, como pressão e temperatura da câmara de injeção. 

2) Induzir desgaste no bico injetor a partir do funcionamento real do 

componente, isto é, sujeito às cargas termomecânicas. 
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8 APÊNDICE 

APÊNDICE A – Algoritmo para encontrar o parâmetro de ângulo do jato. 

1. def spray_angle(imagename, base):     
2.     real = cv2.imread('Folder/%s.bmp' % imagename)     
3.     base = cv2.imread('Folder/%s.bmp' % base)     
4.     subtract = cv2.subtract(real, base)     
5.     satura-tion = cv2.addWeighted(subtract, 3, np.zeros(subtract.shape, sub-

tract.dtype), 0, 0)     
6.     image = cv2.applyColorMap(saturation, cv2.COLORMAP_JET)     
7.     gray = cv2.cvtColor(subtract, cv2.COLOR_BGR2GRAY)     
8.     gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)     
9.     kernel = np.ones((1, 1), np.uint8)     
10.     thresh = cv2.threshold(gray, 20, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]     
11.     thresh = cv2.erode(thresh, kernel, iterations=1)     
12.     thresh = cv2.dilate(thresh, kernel, iterations=1)     
13.      
14.     [thresh, contours, hierarchy] = cv2.findCon-

tours(thresh, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)     
15.     center = image_center(base)     
16.     cnt_center = np.zeros((len(contours), 2), dtype="float")     
17.     for i in range(len(contours)):     
18.         cnt = contours[i]     
19.         M = cv2.moments(cnt)     
20.         cx = int(M['m10'] / M['m00'])     
21.         cy = int(M['m01'] / M['m00'])     
22.         cnt_center[i] = (cx, cy)     
23.      
24.     incl = np.zeros((len(contours)), dtype="float")     
25.     lang = np.zeros((len(contours)), dtype="float")     
26.      
27.     for i in range(len(contours)):     
28.         incl[i] = (cnt_center[i, 1] - center[1]) / (cnt_center[i, 0] - cen-

ter[0])     
29.         if i % 2 == 0:     
30.             if incl[i] > 0:     
31.                 lang[i] = 2 * np.pi - np.arctan(incl[i])     
32.             else:     
33.                 lang[i] = np.abs(np.arctan(incl[i]))     
34.         else:     
35.             if incl[i] > 0:     
36.                 lang[i] = np.pi - np.arctan(incl[i])     
37.             else:     
38.                 lang[i] = np.pi + np.abs(np.arctan(incl[i]))     
39.      
40.     spang = np.zeros((len(contours)), dtype="float")     
41.     for i in range(len(contours)):     
42.         cnts = contours[i]     
43.         cxr = np.zeros((len(cnts)), dtype="float")     
44.         cyr = np.zeros((len(cnts)), dtype="float")     
45.         cr = np.zeros((len(cnts), 2), dtype="uint32")     
46.         cx = cnts[:, :, 0]     
47.         cy = cnts[:, :, 1]     
48.         for j in range(len(cnts)):     
49.             cxr[j] = ((cx[j] - cnt_cen-

ter[i, 0]) * np.cos(lang[i]) - (cy[j] - cnt_cen-
ter[i, 1]) * np.sin(lang[i])) + \     

50.                      cnt_center[i, 0]     
51.             cyr[j] = ((cx[j] - cnt_cen-

ter[i, 0]) * np.sin(lang[i]) + (cy[j] - cnt_cen-
ter[i, 1]) * np.cos(lang[i])) + \     

52.                      cnt_center[i, 1]     
53.             cr[j] = (int(cxr[j]), int(cyr[j]))     
54.      
55.         p_xmin = (int(cx[cr[:, 0].argmin()]), int(cy[cr[:, 0].argmin()]))     
56.         p_xmax = (int(cx[cr[:, 0].argmax()]), int(cy[cr[:, 0].argmax()]))     
57.         p_ymin = (int(cx[cr[:, 1].argmin()]), int(cy[cr[:, 1].argmin()]))     
58.         p_ymax = (int(cx[cr[:, 1].argmax()]), int(cy[cr[:, 1].argmax()]))     
59.      
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60.         cv2.circle(image, tuple(p_xmax), 2, (0, 255, 255), -1)     
61.         cv2.line(image, tuple(p_xmax), tuple(p_xmin), (255, 255, 255), thick-

ness=1, lineType=cv2.LINE_AA)     
62.         eucdist[i] = scipy.spatial.distance.euclid-

ean(p_xmax, p_xmin) * scale     
63.      
64.         if p_ymax[0] == p_xmin[0]:     
65.             ms = (float(p_ymin[1]) - float(p_xmin[1])) / (float(p_ymin[0]) - f

loat(p_xmin[0]))     
66.             mr = (float(p_ymax[1]) - float(p_xmin[1])) / (float(p_ymax[0]+1) -

 float(p_xmin[0]))     
67.         else:     
68.             ms = (float(p_ymin[1]) - float(p_xmin[1])) / (float(p_ymin[0]) - f

loat(p_xmin[0]))     
69.             mr = (float(p_ymax[1]) - float(p_xmin[1])) / (float(p_ymax[0]) - f

loat(p_xmin[0]))     
70.      
71.         spang[i] = np.rad2deg(np.arctan(np.abs((ms - mr) / (1 + ms * mr))))   

  
72.      
73.         vec_min = ((int(cx[cr[:, 0].argmin()]) - int(cx[cr[:, 1].argmin()])), 

    
74.                    (int(cy[cr[:, 0].argmin()]) - int(cy[cr[:, 1].argmin()]))) 

    
75.         mod_vec_min = np.sqrt(np.power(int(cx[cr[:, 0].argmin()]) - int(cx[cr[

:, 1].argmin()]), 2) + np.power(     
76.             int(cy[cr[:, 0].argmin()]) - int(cy[cr[:, 1].argmin()]), 2))     
77.         versor_min = vec_min / mod_vec_min     
78.         vec_max = ((int(cx[cr[:, 0].argmin()]) - int(cx[cr[:, 1].argmax()])), 

    
79.                    (int(cy[cr[:, 0].argmin()]) - int(cy[cr[:, 1].argmax()]))) 

    
80.         mod_vec_max = np.sqrt(np.power(int(cx[cr[:, 0].argmin()]) - int(cx[cr[

:, 1].argmax()]), 2) + np.power(     
81.             int(cy[cr[:, 0].argmin()]) - int(cy[cr[:, 1].argmax()]), 2))     
82.         versor_max = vec_max / mod_vec_max     
83.      
84.         point_min = (int(p_ymin[0] - 1000 * ver-

sor_min[0]), int(p_ymin[1] - 1000 * versor_min[1]))     
85.         point_max = (int(p_ymax[0] - 1000 * ver-

sor_max[0]), int(p_ymax[1] - 1000 * versor_max[1]))     
86.         cv2.line(image, p_xmin, tuple(point_min), (255, 255, 255), thick-

ness=1, lineType=cv2.LINE_AA)     
87.         cv2.line(image, p_xmin, tuple(point_max), (255, 255, 255), thick-

ness=1, lineType=cv2.LINE_AA)     
88.      
89.     sprayangle = random.sample(range(10),6)     
90.     for i in range(6):     
91.         sprayangle[i] = float(spang[i])     
92.     cv2.imwrite('postProcessing_%s.bmp' % imagename, image)     
93.     return sprayangle   
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APÊNDICE B – Algoritmo para encontrar o parâmetro de penetração da ponta. 
 

1. def tip_penetration(imagename, base):   
2.     global iterations   
3.     iterations = iterations + 1   
4.    
5.     real = cv2.imread('yyy/xx10kyyy/%s.bmp' % imagename)   
6.     base = cv2.imread('yyy/xx10kyyy/%s.bmp' % base)   
7.     image = cv2.subtract(real, base)   
8.     gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)   
9.     gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)   
10.     kernel = np.ones((1, 1), np.uint8) # 1, 1, padrao   
11.     thresh = cv2.threshold(gray, 15, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]   
12.     thresh = cv2.erode(thresh, kernel, iterations=1)   
13.     thresh = cv2.dilate(thresh, kernel, iterations=1)   
14.     center = image_center(base)   
15.     cv2.circle(thresh, center, 13, (255,255,255), -2)   
16.    
17.     cnts = cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_AP-

PROX_SIMPLE)   
18.     cnts = cnts[0] if imutils.is_cv2() else cnts[1]   
19.     c = max(cnts, key=cv2.contourArea)   
20.    
21.     cx = c[:, :, 0]   
22.     cy = c[:, :, 1]   
23.     cnt_left = np.zeros((len(c),2), dtype="uint32")   
24.     cnt_right = np.zeros((len(c),2), dtype="uint32")   
25.    
26.     for i in range(len(c)):   
27.         if cx[i] <= center[0]:   
28.             cnt_left[i] = (cx[i], cy[i])   
29.         else:   
30.             cnt_right[i] = (cx[i], cy[i])   
31.    
32.     cnt_right_wz = np.ma.masked_equal(cnt_right,0)   
33.     cnt_left_wz = np.ma.masked_equal(cnt_left,0)   
34.     points=np.zeros((7,2), dtype="uint32")   
35.     eucdist=np.zeros((7), dtype="float")   
36.     scale=0.1407   
37.    
38.     points[0] = tuple(cnt_right_wz[cnt_right_wz[:, 0].argmax()])   
39.     points[1] = tuple(cnt_right_wz[cnt_right_wz[:, 1].argmin()])   
40.     points[2] = tuple(cnt_left_wz[cnt_left_wz[:, 1].argmin()])   
41.     points[3] = tuple(cnt_left_wz[cnt_left_wz[:, 0].argmin()])   
42.     points[4] = tuple(cnt_left_wz[cnt_left_wz[:, 1].argmax()])   
43.     points[5] = tuple(cnt_right_wz[cnt_right_wz[:, 1].argmax()])   
44.     points[6] = tuple(cnt_right_wz[cnt_right_wz[:, 0].argmax()])   
45.    
46.     cv2.drawContours(image, [c], -1, (255, 0, 0), 2, lineType=cv2.LINE_AA)   
47.    
48.     for i in range(6):   
49.         cv2.circle(image, tuple(points[i]), 2, (0, 255, 255), -1)   
50.         cv2.line(image, tuple(points[i]), tu-

ple(points[i + 1]), (0, 255, 0), thickness=1, lineType=cv2.LINE_AA)   
51.         cv2.line(image, tuple(points[i]), center, (0, 0, 255), thi-

ckness=1, lineType=cv2.LINE_AA)   
52.         eucdist[i] = scipy.spatial.distance.euclidean(points[i], cen-

ter)*scale   
53.     eucdist[6]=eucdist[0]   
54.    
55.     tippenetration = random.sample(range(10),7)   
56.     for i in range(7):   
57.         tippenetration[i] = float(eucdist[i])   
58.    
59.     return tippenetration   
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APÊNDICE C – Algoritmo para encontrar o centro do bico injetor 
 

1. def image_center(imagename):   
2.    
3.     input = imagename   
4.     image = cv2.addWeighted(input, 2, np.zeros(input.shape, in-

put.dtype), 0, 0)   
5.     gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)   
6.     gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)   
7.    
8.     circles = cv2.HoughCircles(gray, cv2.HOUGH_GRADIENT, 5, 500,   
9.                                param1=30,   
10.                                param2=100,   
11.                                minRadius=25,   
12.                                maxRadius=50)   
13.    
14.     circles = np.round(circles[0, :]).astype("int")   
15.     for (x, y, r) in circles:   
16.         center = (x, y)   
17.    
18.     return center   
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APÊNDICE D – Algoritmo para visualização em gráfico polar do avanço da ponta do 
jato. 
 

1. for i in range(1, 7):   
2.     values_tp = []   
3.     for j in range(1, x): # 3 for 1400 bar, 6 for 350 bar   
4.         aux_tp = tip_penetra-

tion('xx10kyyy_%s_%s' % (i, j), 'xx10kyyy_%s_0' % i)   
5.         values_tp.extend(aux_tp)   
6.     print(values_tp)   
7.     polar_plot(values_tp)   
8.    
9.    
10. def polar_plot(points):   
11.     values = np.array(points)   
12.     plotrep = (iterations/2)   
13.     repet = int((len(points)/7))   
14.     ang = np.zeros(7, dtype='float')   
15.     for i in range(7):   
16.         ang[i] = i * np.pi/3   
17.     angle = np.tile(ang, repet)   
18.     maxvalue = np.ceil(np.max(points))*1.2   
19.     ticksvalue = maxvalue/5   
20.     ticks = np.zeros(6, dtype="uint32")   
21.    
22.     for i in range(6):   
23.         ticks[i] = i * ticksvalue   
24.     lines = []   
25.     psp = np.split(values, int(repet))   
26.     ax = plt.subplot(111, projection='polar')   
27.     ax.set_prop_cycle(cycler('co-

lor', ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c', '#d62728', '#9467bd', '#8c564b']) +   
28.                    cycler('linestyle', ['-', '--', ':', '-.', '-', '--']))   
29.    
30.     for i in range(int(repet)):   
31.         ax.plot(ang, psp[i])   
32.         # ax.plot(ang, psp[i], label=u'%s \xB5s' % ((i + 1) * 100))   
33.         lines.append(u'%s \xB5s' % ((i+1)*100))   
34.     ax.legend(lines, loc='best', fancybox=True, framealpha=0.5)   
35.     ax.set_rmax(maxvalue)   
36.     ax.set_rticks(ticks)   
37.     ax.set_rlabel_position(np.rad2deg(np.pi/8))   
38.     ax.set_xticks(np.linspace(0, np.pi * 2, 6, endpoint=False))   
39.     ax.grid(True)   
40.    
41.     ax.set_title(u'Penetra\u00E7\u00E3o da ponta (mm) - B107xx (S-

xx), xxx bar, xx h',   
42.                 va='bottom')   
43.     plt.savefig('figure%s.png' % plotrep, figsize=(11, 10), dpi=100)   
44.     plt.show()   
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APÊNDICE E – Algoritmo para visualização em boxplot da velocidade do jato. 
 

1. values_tp = []   
2. for i in range(1, 7):   
3.     for j in range(1, x): # 3 for 1400 bar, 6 for 350 bar     
4.         aux_tp = tip_penetra-

tion('xx10kyyy_%s_%s' % (i, j), 'xx10kyyy_%s_0' % i)   
5.         values_tp.extend(aux_tp)   
6.    
7. for i in range(1, 7):   
8.     for j in range(1, x): # 3 for 1400 bar, 6 for 350 bar     
9.         aux_tp = tip_penetra-

tion('xx10k1400_%s_%s' % (i, j), 'xx10kyyy_%s_0' % i)   
10.         values_tp.extend(aux_tp)   
11.    
12.    
13. # For 1400 bar   
14. length = len(values_tp)   
15. repet = length / iterations   
16. new = []   
17. used = []   
18. for i in range(iterations/4):   
19.     for k in range(0, length/2, iterations/2):   
20.         for j in range(0, (iterations/2-repet), repet):   
21.             new.append((values_tp[i + k + j + repet] - val-

ues_tp[i + k + j])*10.0)   
22.             used.append((values_tp[i + k + j + repet + length / 2] - val-

ues_tp[i + k + j + length / 2])*10.0)   
23.    
24. vnew = []   
25. vused = []   
26. plength = len(new)   
27. prepet = plength/(iterations/2+repet)   
28. prepet2 = plength/(iterations/2-repet)   
29. for i in range(0, plength, prepet2):   
30.     aux_vnew = []   
31.     aux_vused = []   
32.     for j in range(0, prepet2, 1):   
33.         aux_vnew.append(new[i+j])   
34.         aux_vused.append(used[i+j])   
35.     vnew.append(aux_vnew)   
36.     vused.append(aux_vused)   
37. line_plot(vnew, vused)   
38.    
39.    
40. # For 350 bar   
41. length = len(values_tp)   
42. repet = length / iterations   
43. new = []   
44. used = []   
45. for i in range(iterations / 10):   
46.     for k in range(0, length/2, iterations/2):   
47.         for j in range(0, (iterations/2-repet), repet):   
48.             new.append((values_tp[i + k + j + repet] - val-

ues_tp[i + k + j])*10.0)   
49.             used.append((values_tp[i + k + j + repet + length / 2] - val-

ues_tp[i + k + j + length / 2])*10.0)   
50.    
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51. plength = len(new)   
52. prepet = plength/(iterations/2+repet)   
53. prepet2 = plength/(iterations/2-repet)   
54. for i in range(0, plength, prepet2*4):   
55.     vnew = []   
56.     vused = []   
57.     for k in range(0, prepet, 1):   
58.         aux_vnew = []   
59.         aux_vused = []   
60.         for j in range(0, plength/6, prepet):   
61.             aux_vnew.append(new[i+j+k])   
62.             aux_vused.append(used[i+j+k])   
63.         vnew.append(aux_vnew)   
64.         vused.append(aux_vused)   
65.     print(vused)   
66.     line_plot(vnew, vused)   
67.    
68.    
69. def line_plot(new, used):   
70.     global iterations2   
71.     iterations2 = iterations2 + 1   
72.     ticks = ['Frame 2-1', 'Frame 3-2', 'Frame 4-3', 'Frame 5-

4'] # for 350 bar   
73.     ticks = ['Frame 2-1'] # for 1400 bar   
74.     ticks = ['Bocal 1', 'Bocal 2', 'Bocal 3', 'Bocal 4', 'Bocal 5', 'Bo-

cal 6'] # for 1400 bar   
75.    
76.     def set_box_color(bp, color):   
77.         plt.setp(bp['boxes'], color=color)   
78.         plt.setp(bp['whiskers'], color=color)   
79.         plt.setp(bp['caps'], color=color)   
80.         plt.setp(bp['medians'], color=color)   
81.    
82.     plt.figure(figsize=(7.62, 2.66), dpi=100)   
83.    
84.     flierprops = dict(marker='o', markerfacecolor='green', markersize=12, lin-

estyle='none')   
85.     meanprops_new = dict(marker='x', markeredgecolor='#1f77b4', mark-

ersize=5)   
86.     meanprops_used = dict(marker='x', markeredgecolor='#ff7f0e', mark-

ersize=5)   
87.     bpl = plt.boxplot(new, positions=np.ar-

ray(xrange(len(new))) * 2.0 - 0.4, sym='', widths=0.6, showmeans=True,   
88.                       meanprops=meanprops_new, showfliers=False, fli-

erprops=flierprops)   
89.     bpr = plt.boxplot(used, positions=np.ar-

ray(xrange(len(used))) * 2.0 + 0.4, sym='', widths=0.6, showmeans=True,   
90.                       meanprops=meanprops_used, showfliers=False, fli-

erprops=flierprops)   
91.     set_box_color(bpl, '#1f77b4')   
92.     set_box_color(bpr, '#ff7f0e')   
93.     plt.grid(True, linestyle='-', which='major', color='lightgrey',   
94.                alpha=0.5)   
95.     plt.title('Bico 107xx (S-xx) - Bocal %s, xx bar' % iterations2)   
96.     plt.ylabel('m/s')   
97.     plt.plot([], c='#1f77b4', label='0 horas')   
98.     plt.plot([], c='#ff7f0e', label='60 horas')   
99.     plt.legend()   
100.    
101.     plt.xticks(xrange(0, len(ticks) * 2, 2), ticks)   
102.     plt.xlim(-2, len(ticks) * 2)   
103.     plt.savefig('xxxvelboxplot%s.png' % iterations2, dpi=100)   
104.     plt.show() 

 
 

 

 



58 

APÊNDICE F – Algoritmo para visualização em boxplot do ângulo do jato. 
 

1. values_sa = []   
2. for i in range(1, 7):   
3.     iterations = iterations + 1   
4.     for j in range(1, x): # 3 for 1400 bar, 6 for 350 bar   
5.         aux_sa = spray_angle('xx10kyyy_%s_%s' % (i, j), 'xx10kyyy_%s_0' % i)   
6.         values_sa.extend(aux_sa)   
7.    
8. for i in range(1, 7):   
9.     iterations = iterations + 1   
10.     for j in range(1, x): # 3 for 1400 bar, 6 for 350 bar   
11.         aux_sa = spray_an-

gle('xx10k1400_%s_%s' % (i, j), 'xx10kyyy_%s_0' % i)   
12.         values_sa.extend(aux_sa)   
13.    
14. length = len(values_sa)   
15. repet = length / iterations   
16. for k in range(0, repet, 6):   
17.     new = []   
18.     used = []   
19.     for i in range(iterations / 2):   
20.         aux_new = []   
21.         aux_used = []   
22.         for j in range(6):   
23.             aux_new.append(values_sa[k+i+j*repet])   
24.             aux_used.append(values_sa[k+i+j*repet+length/2])   
25.         new.append(aux_new)   
26.         used.append(aux_used)   
27.     line_plot(new, used)   
28.    
29.    
30. def line_plot(new, used):   
31.     global iterations2   
32.     iterations2 = iterations2 + 1   
33.     ticks = ['Bocal 1', 'Bocal 2', 'Bocal 3', 'Bocal 4', 'Bocal 5', 'Bo-

cal 6']   
34.    
35.     def set_box_color(bp, color):   
36.         plt.setp(bp['boxes'], color=color)   
37.         plt.setp(bp['whiskers'], color=color)   
38.         plt.setp(bp['caps'], color=color)   
39.         plt.setp(bp['medians'], color=color)   
40.    
41.     plt.subplot(1, x, iterations2) # 6 for 350 bar and 2 for 1400 bar   
42.     flierprops = dict(marker='o', markerfacecolor='green', markersize=12, lin-

estyle='none')   
43.     meanprops_new = dict(marker='x', markeredgecolor='#1f77b4', mark-

ersize=5)   
44.     meanprops_used = dict(marker='x', markeredgecolor='#ff7f0e', mark-

ersize=5)   
45.     bpl = plt.boxplot(new, positions=np.ar-

ray(xrange(len(new))) * 2.0 - 0.4, sym='', widths=0.6, showmeans=True, meanpro
ps=meanprops_new, showfliers=False, flierprops=flierprops)   

46.     bpr = plt.boxplot(used, positions=np.ar-
ray(xrange(len(used))) * 2.0 + 0.4, sym='', widths=0.6, showmeans=True, meanpr
ops=meanprops_used, showfliers=False, flierprops=flierprops)   

47.     set_box_color(bpl, '#1f77b4')   
48.     set_box_color(bpr, '#ff7f0e')   
49.     plt.grid(True, linestyle='-', which='major', color='lightgrey',   
50.                alpha=0.5)   
51.    
52.     plt.plot([], c='#1f77b4', label='0 horas')   
53.     plt.plot([], c='#ff7f0e', label='60 horas')   
54.     plt.legend()   
55.     plt.xticks(xrange(0, len(ticks) * 2, 2), ticks, fontsize=9)   
56.     plt.xlim(-2, len(ticks) * 2)   
57.     plt.show()   

  



59 

9 ANEXO 

ANEXO A – Relatório de caracterização físico-química para o diesel S-500. 
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ANEXO B – Relatório de caracterização físico-química para o diesel S-10. 
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