
Resumo:
Neste trabalho investigamos a cinética de decomposição térmica da gasolina pura e misturas de etanol e gasolina em concentrações de
25 e 50% v/v. A determinação do tripleto cinético, constituído pelos parâmetros de energia de ativação, fator de frequência e o
mecanismo de reação, foi realizada utilizando métodos isoconversionais e rede neural artificial. A rede neural escolhida foi uma
Multilayer Perceptron, com arquitetura de multicamadas, avalia os erros de ajuste de cada modelo e as contribuições dos modelos
cinéticos para o ajuste global das curvas experimentais de fração de decomposição em função da temperatura. As curvas de grau de
conversão são obtidas a partir de dados experimentais de termogravimetria (curvas TG), sendo necessário, no mínimo, três curvas em
razões de aquecimento distintas. Desta forma, foram realizadas curvas termogravimétricas com razões de aquecimento constantes de
15, 20 e 25 °C.min-1 para cada sistema Em especial, para a amostra de gasolina pura, foi necessário realizar análise também a 10
°C/min, para obtenção de curvas sem sobreposições. A partir dos resultados obtidos, pode-se reconhecer a influência do etanol no
processo de queima das misturas de combustíveis. A curva TG da gasolina pura e da mistura a 50% mostraram que o processo térmico
ocorre em um evento único. Para a mistura a 25% v/v de etanol, observou-se que o processo ocorre em dois eventos distintos, sendo o
primeiro evento com uma variação significativa de massa em um curto intervalo de temperatura, e se assemelha ao comportamento
demonstrado pela mistura a 50% v/v de etanol. Já o segundo evento apresentou uma degradação térmica mais lenta, assemelhando-se à
curva da gasolina pura. Com a metodologia isoconversional de Vyazovkin, desenvolvida em programas computacionais em MATLAB,
determinou-se o comportamento da energia de ativação ao longo da decomposição térmica. A gasolina pura apresentou o menor valor
médio de energia de ativação ao longo do processo, sendo registrado um aumento em seu valor com o aumento da concentração de
etanol. A rede neural mostrou que o evento térmico das amostras seguiu o modelo cinético de Avrami-Erofeev, no qual retrata o evento
como nucleação caótica e a estrutura da curva é do tipo sigmoide, expondo os eventos de aceleração e desaceleração. Após a obtenção
do tripleto cinético, foi possível uma análise entre o comportamento da energia de ativação para a amostra a 25% v/v ao longo da
conversão e a energia útil entregue por um motor de combustão interna operando com combustível comercial a 27% v/v. Pode-se
perceber que no processo de combustão, a região onde há um decréscimo na energia de ativação da queima do combustível, verifica-se
um aumento na taxa de liberação de calor do motor, mostrando sua melhor eficiência.
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