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Resumo: Um dos problemas enfrentados pela sociedade atual é a busca de combustíveis mais 
eficientes, ou seja, combustíveis com um poder de rendimento maior e uma menor emissão de 
poluentes. Esta preocupação se faz presente uma vez que as demandas da sociedade nos levam a 
busca de combustíveis renováveis, ou seja, oriundos de matérias orgânicas. Juntamente com uso das 
novas fontes energéticas, se faz presente a consciência que estas fontes sejam usadas de forma 
otimizada, ou seja, que possamos usar as fontes energéticas de forma a alcançarmos seu potencial 
energético total, e desta forma realizarmos o mesmo trabalho com uma menor quantidade de 
combustível e consequentemente com uma menor emissão de resíduos na natureza.

 A modelagem de fenômenos de combustão é alvo de interesse em vários campos da ciência 
e a possibilidade do estudo desses fenômenos é possível devido ao desenvolvimento de modelos
matemáticos que conseguem de forma satisfatória reproduzir fenômenos de combustão. Temos 
também de ressaltar que o uso de métodos numéricos é a ferramenta necessária para a resolução 
desses modelos, tendo em vista o número de equações e suas complexidades. A evolução da 
computação também se faz presente no contexto do estudo da modelagem de combustão, pois 
possibilita a resolução de diversos modelos de maneira menos custosa e mais rápida.

Nossa proposta de dissertação tem como foco o estudo da combustão através de descarga 
elétrica, efetuada em uma mistura de combustível/ar, juntamente com a resolução da propagação do 
calor gerado pelas colisões entre elétrons e moléculas da mistura.

Tendo visto que possuímos a ideia central de nosso objeto de estudo podemos traçar os
principais tópicos que serão analisados neste projeto.

 Análise de calor gerado pelas colisões eletrônicas em misturas combustível/ar, possibilidade 
de analise de diferentes tipos de descarga elétrica.

 Análise de diferentes tipos de combustíveis e suas devidas proporções nas misturas.

 Análise da propagação do calor em misturas combustível/ar, utilizando técnicas de 
diferenças finitas.

 Análise da formação dos diferentes compostos químicos durante as simulações.



 Possibilidade do uso de técnicas de computação de alto desempenho para acelerar as 
simulações.

Multidisciplinariedade: O trabalho envolve o estudo de temas de diversas áreas do 
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Computação.
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