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Introdução 

Os códigos computacionais atualmente 

disponíveis para a integração de modelos cinéticos, 

apesar de amplamente utilizados, apresentam 

restrições ao uso, ou por terem elevado custo de 

aquisição ou por serem altamente orientado a objeto 

não permitindo fácil acesso e customização de suas 

aplicações. 

Neste trabalho, os autores apresentam o código 

UFRRJcin, uma nova ferramenta computacional em 

código aberto escrita em Python1, facilmente 

customizável, multilinguagem e expansível. Este 

programa foi desenvolvido para a soluções de 

problemas complexos em Cinética Química, que se 

estendem desde as simulações de reações em 

modo isotérmico em reatores tido batelada, reações 

em modo adiabático, em reatores de volume fixo até 

a modelagem de reações em motores de 

combustão interna, com volume variável e sujeito à 

transferência de calor.   

O código é separado em 2 módulos. O primeiro, 

UFRRJcinent, faz o pré-processamento do modelo 

cinético. O segundo, UFRRJsim, implementado em 

Python, tem como função integrar as equações 

diferenciais incluindo no balanço de energia.  

A validação foi realizada adotando o mecanismo 

GRI-MECH 3.0. 

Resultados e Discussão 

Para a validação do código computacional, 
procedeu-se as simulações dos casos descritos 
abaixo (A – D). Os resultados são apresentados nas 
Figuras 1 a 4. 
 

 
Figura 1. Teste A - Modelo de reação química, 
isotérmica e isocórica(T0,V0). 
 
 

 
Figura 2. Teste B - Modelo de reação química, 
isocórica e adiabática (T(t), V0). 
 

 
Figura 3. Teste C - Modelo de compressão e 
expansão adiabático, sem reação química (T(t), 
V(t)). 

 
Figura 4. Teste D - Modelo de reação química 
adiabático (T(t), V(t)). 

Conclusões 

A ferramenta proposta neste trabalho é capaz de (1) 

construir as equações químicas em equações 

diferenciais e (2) resolver o problema matemático 

gerando dados de concentrações (e, 

eventualmente, volume, pressão e temperatura) em 

função do tempo. Os testes sugerem a 

implementação satisfatória do código 

computacional. 
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