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RESUMO 

 

 

Investigou-se a consolidação do uso do biodiesel em (a) motores de duas frotas de ônibus, 

uma urbana e uma intermunicipal e (b) um motor estacionário. Entende-se serem necessários 

estudos para se observar, do ponto de vista tecnológico, se o uso do biodiesel apresenta 

problemas quanto ao desgaste das peças diretamente envolvidas com o combustível e também 

observar as flutuações, para mais ou para menos, do consumo específico desse combustível. 

As frotas de ônibus urbana e intermunicipal, sediadas em Natal – RN - Brasil, possuíam 41 e 

13 veículos, respectivamente. Foram analisadas as planilhas de cada veículo no período de 

três anos, de 2008 a 2010 e entrevistados os responsáveis pela manutenção e condução da 

frota para observar os relatos dos mesmos quanto aos aspectos resultantes da substituição do 

óleo diesel pelo B5. O segundo objetivo deste estudo foi inspecionar visualmente o desgaste 

das peças diretamente envolvidas no processo da combustão. Para isso, utilizou-se um motor 

estacionário da marca Branco BD5, potência de 5 CV, abastecido por (a) diesel, (b) biodiesel 

B5, (c) biodiesel B20 e (d) diesel ou biodiesel contaminado com água destilada. Nesse motor, 

sua potência utilizando B5 versus diesel demonstrou ser inferior em 5,2% e, no caso 

investigado de B20 versus diesel, inferior em 11,5%. 

 

 

Palavras-chave: Motor Diesel. Ônibus. Biodiesel. Consumo de Combustível. Desgaste. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was investigate the consolidation of the biodiesel fuel used in 

(a) engines of urban and intercity bus companies, (b) a stationary engine. It was necessary to 

investigate and analyze, technologically, if the biodiesel fuels were presenting troubleshooting 

relative to wear of parts lied to fuel and to evaluate the consumption fluctuations of this fuel. 

The urban and intercity bus companies, localized in Natal, Rio Grande do Norte state, Brazil, 

had 41 and 12 vehicles, respectively. It were analyzed datasheet of each one vehicle during 

three years, since 2008 until 2010 and were interviewed the management of the maintenance 

team of bus companies relative to aspects concerning the substitution of the diesel fuel by the 

B5 biodiesel. The second aim of this study was visually inspect the wear of the parts directly 

lied to combustion process. For this reason, it was investigated a stationary engine, 

manufactured by Branco BD5, 5 HP of power, fueled by (a) diesel, (b) biodiesel B5, 

(c) biodiesel B20 and (d) diesel or biodiesel, both contaminated by distilled water. In this 

engine, its power utilizing biodiesel B5 versus diesel was lower about 5.2% and, in the 

investigated case of B20 versus diesel, it was lower around 11.5%. 

 

 

Keywords: Diesel Engine. Bus. Biodiesel. Fuel Consumption. Wear.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos da Tribologia, ciência que estuda o desgaste, o atrito, a lubrificação e a 

vida de sistemas, associam-se a uma forte interação com o meio-ambiente. Quando os anéis 

de segmento de um pistão de um motor veicular se desgastam a uma taxa mais severa, devido 

à baixa lubricidade do combustível, ineficácia do sistema de lubrificação ou sua prolongada 

vida em serviço, por exemplo, um fluxo de fluidos de exaustão da combustão e material 

particulado fino (< 2,5 m) é expelido a taxas crescentes para o meio ambiente.  

 

 

 
 

Figura 1: Inter-relações percebidas após pesquisa sobre a exposição de pessoas 

ao microambiente de transportes urbanos. 
FONTE: Kaur e colaboradores (2007). 

 

No caso dos ônibus urbanos, este problema se agrava, por se tratar de um meio de 

transporte definido para circular onde houver massificação de pessoas. E os tempos de 

exposição e as concentrações dessas emissões e outros materiais particulados vêm sendo 
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investigados, como relata o estudo de Kaur e colaboradores (2007), no interior de ônibus em 

Londres, cuja síntese da revisão abrangente é exposta na Fig. 1, sobre a presença de monóxido 

de carbono e particulados finos em microambientes de transportes urbanos nos anos 90. 

Rust (1987), baseado em um algoritmo de estimativa da máxima probabilidade e 

assumindo como premissa que o poder público responsável pelo transporte coletivo institui 

critérios de otimização para a vida de um ônibus em frotas urbanas e sua respectiva 

substituição, desenvolveu um método de simulação para determinar planilhas de custo de 

manutenção de ônibus utilizando combustíveis alternativos. 

Ahouissoussi; Wetzstein (1997), em estudo associado a uma missão do Banco 

Mundial, realizaram uma simulação utilizando o método de Rust (1987), comparando os 

custos operacionais para sistemas de transporte por ônibus utilizando quatro tipos de 

combustíveis: Biodiesel, gás natural comprimido, metanol e Diesel convencional. Os 

resultados da simulação indicaram que, apesar dos custos mais elevados, o Biodiesel puro e 

misturas Diesel-Biodiesel apresentavam o potencial de concorrer com o gás natural 

comprimido e o metanol como combustível para ônibus urbanos. Em sua simulação 

constavam duas planilhas, uma de custos tangíveis, integrada pelo dispêndio com (1) o 

combustível, (2) a manutenção e (3) a infraestrutura necessária à sua implantação e outra, de 

custos intangíveis, composta por diferentes níveis de confiabilidade dos motores de ônibus 

acionados pelos diferentes combustíveis investigados. 

Esses autores admitiram que a determinação do custo de manutenção pressupõe a 

confiabilidade do funcionamento de diversos subconjuntos e peças individuais, cada um com 

probabilidade de falha aleatória em função da vida em serviço. Em sua simulação, foram 

consideradas as condições desde a substituição de peças até a troca do motor por um novo 

após falhas que implicariam na probabilidade de parada por falha na estrada em função de 

determinada quilometragem otimizada pelo custo, adequação funcional ao uso e 

confiabilidade operacional. 

Ahouissoussi; Wetzstein (1997) observaram que o Biodiesel representa uma das 

melhores alternativas como um combustível renovável para os motores Diesel dos pontos-de-

vista energético, econômico e ambiental – pois não contribui para o efeito estufa – o Biodiesel 

recicla carbono. 

Do ponto de vista da formulação de modelos para simulação do estabelecimento e 

avaliação funcional de rotas para ônibus urbano, diversos estudos de simulação contribuem 

para estruturar a árdua tarefa de tomadas de decisão pelos planejadores públicos de sistemas 

de transportes, como o de Gutiérrez-Jarpa e colaboradores, 2010, no Chile, buscando a 
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otimização de um percurso ou seus custos, a demanda e captura de passageiros, o 

estabelecimento do número e distância entre paradas, sua integração com outros destinos e 

origens de ônibus e/ou metrô, por exemplo. 

Hellgren (2007), na Suécia, considerando a incerteza do fornecimento e política de 

preços do petróleo, analisou, por simulação computacional, três cenários, o primeiro, no ano 

de 2005 e os dois outros, no ano de 2020, caracterizados pelos preços de diferentes 

combustíveis fósseis. Três sistemas de mobilidade, um automóvel, um ônibus urbano e um 

ônibus Interurbano foram considerados, acionados por (1) motores alimentados por 

combustíveis convencionais diesel e gasolina (2) propulsão elétrica pura, (3) propulsão 

elétrica híbrida, (4) propulsão elétrica híbrida e/ou célula combustível. Demonstrou o baixo 

preço relativo, em 2005, dos combustíveis fósseis, bem como o fato de que não há clareza 

sobre qual sistema de propulsão, “powertrain”, vigorará em 2020, “dependerá da aplicação e 

do custo”. Portanto, há que se ter o desenvolvimento de todo o leque de opções tecnológicas e 

custos envolvidos. 

Becker (2004), gerente da divisão de Powertrain da General Motors dos Estados 

Unidos, publicou artigo sobre “Tendências em Materiais Tribológicos e a Tecnologia de 

Motores”. Ele previu um cenário de dominação dos motores de combustão interna para 

automóveis e utilitários leve por muitos anos vindouros, à frente de competidores 

revolucionários, como as células combustível, desde que os fabricantes encontrem soluções 

viáveis para as principais demandas (A) públicas, (A1) maior economia de combustível, (A2) 

redução nas emissões veiculares, (A3) reciclabilidade crescente dos materiais, e (B) dos 

usuários, que não aceitam diminuição no(a) (B1) confiabilidade, (B2) desempenho veicular, 

(B3) qualidade, (B4) características.  
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Figura 2: Realidade brasileira do Biodiesel em 2006, como vista por uma cooperativa rural. Resgata-se a 

previsão do Rudolf Diesel, ao desenvolver o motor Diesel, no final do Século XIX. 

FONTE: http://www.coamo.com.br/jornalcoamo/dez06/agroenergia.html. 

 

O jornal da Coamo Agroindustrial Cooperativa, de Campo Mourão - Paraná, em sua 

Edição 357, de Dezembro de 2006, publicou matéria direcionada aos seus agricultores 

cooperados (Figura 2), divulgando dados sobre o “novo desafio: a substituição gradual do 

diesel de petróleo pelo Biodiesel ou Hbio, que têm na sua formulação de base grãos 

oleaginoso de origem agrícola”. O texto completo, disponibilizado na rede Internet, salienta a 

necessidade da majoração da área plantada das oleaginosas e do esforço dos pesquisadores em 

relação ao tema. “É preciso aumentar a produtividade de algumas culturas e, em outras, falta 

ainda desenvolver um sistema de produção no Brasil”, afirma Amélio Dall’Agnol, 

pesquisador da Embrapa Soja. 

O uso do óleo de amendoim como combustível em motores Diesel originais divulgou-

se na Exposição Mundial de Paris, em 1900, segundo Demirbas, 2005, apud Nitschke, 1965, 

baseando-se no artigo “The theory and construction of a rational heat engine”, do Rudolf 

Diesel, 1893. Um Século após, nos Estados Unidos e Brasil, os negócios se expandem 

(Figuras 2 e 3). 

 

 

 

 

http://www.coamo.com.br/jornalcoamo/dez06/agroenergia.html
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Figura 3: Empresa da Califórnia, EUA, com parceria com a Usina São Martinho, em São Paulo/Brasil, 

investe na biologia sintética, biocombustíveis e cosméticos. 

FONTE: http://www.amyris.com/pt/sobre-a-amyris/estrategia-de-negocios. 

 

Diesel, usando óleo de amendoim em seu motor (Quadro 1), entusiasmou o mundo ao 

prever que os óleos vegetais “ajudariam consideravelmente o desenvolvimento da agricultura 

dos países que o utilizassem”. Um século após, apostando nesse segmento, o etanol e o 

Biodiesel são as propostas brasileiras de combustíveis candidatos a substituir o petróleo em 

motores de combustão interna. Investimentos na formação de recursos humanos, tecnologia e 

esforço nacional têm sido elevados para assegurar uma liderança tecnológica ao Brasil em um 

setor estratégico da economia mundial (KNOTHE, 2006). 
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Quadro 1: Vídeos sobre o sistema de mobilidade da Paris, em 1900, a gênese do motor Diesel e o 

uso de combustíveis e biocombustíveis para motores. 

Vídeo Endereço Localizador 

Exposição Mundial – Paris, 1900 http://www.youtube.com/watch?v=n-4R72jTb74 

World Changer - Rudolf Diesel http://www.youtube.com/watch?v=f2L5xfUoDcc 

The Diesel Story (1952) History 

of the Diesel Engine   
http://www.youtube.com/watch?v=GMdLbPS9R20&NR=1&feature=fvwp 

Henry Ford & Rudolf Diesel 

Against Petroleum Part 1 
http://www.youtube.com/watch?v=MGZEMwMx2vk 

Henry Ford & Rudolf Diesel 

Against Petroleum Part 2 
http://www.youtube.com/watch?v=ovLHvMBTzN4&feature=related 

Meilensteine der 

Naturwissenschaft und Technik - 

Rudolf Diesel und der 

Dieselmotor [1/2] 

http://www.youtube.com/watch?v=LN_LCQlhroI&feature=related 

Biodiesel 

B100 diesel engine http://www.youtube.com/watch?v=TR1eKxdW3IY 

Biodiesel  Blend Running in a 

Remote Control Car 
http://www.youtube.com/watch?v=foCzNuQl4tg 

Bico Injetor e Lubricidade de Óleos 

Nozzle 

Injector 

Nozzle Ensaior Test 

Common Rial 

Injector 

http://www.youtube.com/watch?v=EwFBu2ZsjVo 

Nozzle 

Injector 

Automotive 

Technology | Fuel 

Injector 

http://www.youtube.com/watch?v=eVCYR4B7IZ8 

Lubricidade 

Lubricity 

XREV Lubricity 

(Timken) Test - 

XREV.mov 

http://www.youtube.com/watch?v=4lDKyofWsRM 

Lubricity 
NanoLub Timken 

Test 
http://www.youtube.com/watch?v=AlSSNuUiIBM&feature=related 

Lubricity 

Norvel .15 diesel, 

zero ether, 50 weight 

motor oil, Amsoil 

http://www.youtube.com/watch?v=_VA1R2SfswA 

 

Na Tailândia, país ao sul do Vietnam com área equivalente à do estado de Minas Gerais e 

população cerca de 1/3 da brasileira, o interesse pelo Biodiesel é similar ao do Brasil. Limratana e 

colaboradores, 2010, publicaram estudo comparativo sobre o uso de Biodiesel B5 e B100, de óleo 

de palma (Elaeis guineensis Jacq.) aplicado a dois motores alemães, MAN D2866 TE, de 240 HP 

(177 kW), com 6 cilindros em linha e MAN D2842 LE, de 600 HP (441 kW), com 12 cilindros 

em V, utilizados em um gerador Diesel e em um motor de navio, respectivamente. Segundo esses 

autores, busca-se melhorar a compreensão do uso veicular do Biodiesel B100, tornando a 

Tailândia estável do ponto de vista da substituição do diesel por Biodiesel. 

Brasil, Tailândia, Índia e China são países que têm uma tradição agrícola e que têm 

obtido avanços no desenvolvimento do uso de biocombustíveis. Este trabalho se alinha nessa 

direção, no que diz respeito à percepção do seu uso em frotas de ônibus. 

http://www.youtube.com/watch?v=n-4R72jTb74
http://www.youtube.com/watch?v=f2L5xfUoDcc
http://www.youtube.com/watch?v=GMdLbPS9R20&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=MGZEMwMx2vk
http://www.youtube.com/watch?v=ovLHvMBTzN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LN_LCQlhroI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TR1eKxdW3IY
http://www.youtube.com/watch?v=foCzNuQl4tg
http://www.youtube.com/watch?v=EwFBu2ZsjVo
http://www.youtube.com/watch?v=eVCYR4B7IZ8
http://www.youtube.com/watch?v=4lDKyofWsRM
http://www.youtube.com/watch?v=AlSSNuUiIBM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_VA1R2SfswA
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Este trabalho trata de um estudo experimental sobre a influência do uso do biodiesel 

B5 em relação ao diesel comum utilizado por duas frotas de ônibus sediadas na cidade do 

Natal/RN – Brasil, uma urbana e outra Interurbana, com veículos de 1 a 23 anos de idade, que 

passaram a utilizar Biodiesel e a percepção e/ou registro da manutenção dos respectivos 

motores após a adoção do uso do B5, bem como avaliar emissões e inspecionar visualmente o 

desgaste de um motor Diesel monocilíndrico que utilizou multicombustíveis. 

Para um melhor entendimento, dividiu-se este trabalho em 5 capítulos. O segundo 

capítulo aborda os objetivos do trabalho. O terceiro capítulo aborda a revisão bibliográfica sobre 

os biocombustíveis. O quarto capítulo descreve o trabalho de pesquisa nas empresas citadas e os 

ensaios desenvolvidos no laboratório NUPEG II da UFRN e também dos resultados 

encontrados e discussões baseadas na metodologia utilizada, e por fim, no quinto capítulo têm-

se as conclusões sobre toda a pesquisa realizada e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

HIPÓTESES 

 

Três hipóteses são investigadas para a sua validação ou não, parcial ou totalmente. São 

elas: 

 A manutenção de motores Diesel, funcionando com Biodiesel B5 em empresas de 

transporte coletivo, é mais intensiva e onerosa que a manutenção de motores operando com o 

diesel comum; 

 O motor diesel funcionando com o Biodiesel B5 apresenta desgaste adesivo 

intensificado por maior frequência de colônias de carbonização e, comparativamente, pior 

desempenho que o do diesel padrão;  

 Uma frota de 41 ônibus Diesel, idade entre 1 e 8 anos, após 6 meses de uso do 

Biodiesel  B5, possui melhor desempenho mecânico, relativo a ela própria, que uma segunda 

frota de 13 ônibus Diesel, idade entre 13 e 23 anos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar dados de desempenho de frotas de ônibus urbano e interurbano com 

motorização diesel, no período 2008-2010, utilizando os combustíveis diesel e biodiesel B5, 

bem como analisar, por inspeção visual, o desgaste das principais partes internas de um motor 

monocilíndrico estacionário após utilizar tais combustíveis. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Caracterizar analiticamente os combustíveis diesel fóssil e biodiesel B5 de soja;  

2. Analisar comparativamente os dados de consumo e manutenção das frotas de 

ônibus urbano e interurbano das empresas Transporte Cidade do Natal e Auto Viação 

Jardinense, no período 2008-2010, utilizando os combustíveis diesel e B5;  

3. Analisar, por inspeção visual, o desgaste das principais partes internas de um motor 

monocilíndrico estacionário operando com diesel fóssil, B5 de soja e B5 de mamona, 

contaminados, ou não, por água destilada.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Existe grande preocupação mundial com o aquecimento global e, como conseqüência 

do efeito estufa, vários países estão desenvolvendo tecnologias na utilização de fontes 

renováveis de energia, modificando as suas matrizes energéticas (ANTOLIN et al, 2002).  

O biodiesel é um combustível renovável em uso no Brasil e nos países em 

desenvolvimento, também, em países como Alemanha e Estados Unidos. Trata-se de um 

combustível líquido derivado de biomassa renovável. Ele substitui, total ou parcialmente, o 

óleo diesel oriundo do petróleo em motores de combustão por compressão, ICO, em sistemas 

de mobilidade terrestres (caminhões, tratores, automóveis etc.), aquaviários, ferroviários e 

estacionários, nos geradores de eletricidade. 

Os combustíveis fósseis são recursos exauríveis e a busca cada vez maior por recursos 

renováveis é de extrema necessidade para que se possa ter o setor energético atendendo de 

forma segura toda cadeia produtiva e respeitando o meio ambiente. (AGARWAL et al, 2008). 

Para que estas propostas sejam benéficas, necessário se faz que (a) sejam tecnicamente 

aceitáveis, (b) possam ser competitivas no campo econômico, e (c) tenham uma convivência 

pacífica com o meio ambiente sem agredi-lo e (d) estejam prontamente disponíveis. 

Nas condições descritas, os óleos vegetais têm atraído as atenções como fonte 

renovável em potencial para produção de biodiesel como alternativa para substituir de forma 

concreta o diesel convencional (COSTA NETO, 2000). Dentre os óleos vegetais com 

potencial de obtenção de biodiesel, destaca-se o óleo de soja. Trata-se do óleo vegetal mais 

abundante no planeta, por ser a oleaginosa com maior área cultivada. 

O biodiesel é um combustível renovável e biodegradável. Ambientalmente correto, 

substitui de forma ideal o óleo diesel mineral. É constituído por uma mistura de ésteres 

metílicos ou etílicos de ácidos graxos. A sua obtenção é conseguida através de reações de 

transesterificação de quaisquer triacilglicerídeos com um álcool de cadeia curta, como o 

metanol ou etanol, sendo necessária a presença de um catalisador (PARENTE, 2003). 

A transesterificação utilizando a catálise alcalina é a rota tecnológica predominante, no 

meio industrial, para a produção do biodiesel, por ser a mais rápida, a mais simples e a de 

menor custo de processo (PETERSON et al, 1998; RAMOS et al, 2003). 
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O biocombustível tem todas as características necessárias para substituir o diesel 

mineral, com a vantagem adicional de ser virtualmente livre de enxofre e de compostos 

nocivos ao ser humano (HAAS et al, 2001; BAGLEY et al, 1998). De acordo com Farias e 

colaboradores, 2010, também possui melhor lubricidade que o diesel mineral. 

O uso do biodiesel promove a redução da poluição do meio ambiente e melhora a 

lubricidade das partes móveis no interior da câmara de combustão do motor, entretanto ocorre 

um aumento do processo de desgaste dos componentes do sistema de injeção de combustível 

(BOVINGTON et al, 1994; MARTINS, 2005). 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), lançado oficialmente 

em dezembro de 2004, é uma iniciativa do Governo Federal, responsável pela sua 

operacionalização através do Ministério de Minas e Energia, que é o coordenador do Grupo 

Gestor do PNPB. O PNPB é composto, ainda, pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), Petrobras, Embrapa e Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). 

Considerando-se a dimensão e a oportunidade para o mercado do biodiesel permitirão 

o desenvolvimento de toda a sua cadeia produtiva, possibilitando o surgimento e a evolução 

de novas empresas no setor, espera-se a contribuição deste programa para o desenvolvimento 

sustentável e a redução das importações de óleo diesel. Trata-se, sem dúvida, de uma 

vantagem estratégica para o Brasil e as Nações coirmãs em processo de desenvolvimento 

socioeconômico, como a Índia, a China e a Tailândia, dentre outras. 

Knothe et al (1997), em um artigo de revisão da literatura, asseguram que as misturas 

de Biodiesel, ao final do Século XX, avançavam da condição de combustíveis puramente 

experimentais para os estágios iniciais de comercialização por serem tecnicamente 

competitivos, embora permanecessem problemas de combustão, econômicos, de 

contaminação do lubrificante e de suas propriedades às baixas temperaturas. 

Um exemplo desses problemas que afetam o sistema de alimentação de combustível é 

o bico injetor – uma peça importante sujeita ao desgaste, como ilustra a Figura 4.  
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Figura 4: Exemplo de bico injetor – uma importante peça de um motor sujeita ao desgaste: 

1. Bocal, sempre sujeito ao desgaste; 2. Agulha, que assegura o padrão de atomização e comprime o jato 

no interior da câmara de combustão; 3. Corpo do injetor, protegido por filme superficial contra a 

corrosão; 4. Pino de pressão, com anel espaçador, transmite a força mecânica da mola para o bico e o 

veda; 5. Mola de pressão, equipada com arruelas, assegura a pressão de abertura estipulada e fecha o bico 

com a agulha após injeção; 6. Arruelas de ajuste da pressão; 7. Retorno do excesso de combustível; 

8. Alimentação do combustível para o bico.               

FONTE: http://www.beru.com/english/produkte/dieseleinspritzung.php. 

 

Apesar de ser favorável do ponto de vista energético, a utilização direta de óleos 

vegetais em motores a diesel é muito problemática. Estudos efetuados em diversos óleos 

vegetais mostraram que a sua combustão direta conduz à carbonização do bico injetor na parte 

que está na região da câmara de combustão, nos anéis de segmentos dos êmbolos, resistência 

à injeção, diluição do óleo do cárter, contaminação do óleo lubrificante, entre outros 

problemas. 

Uma crítica recorrente ao uso do Biodiesel nos países desenvolvidos é a perda de 

qualidade na partida a temperaturas abaixo de zero grau. A Figura 5 interrelaciona os 

principais parâmetros que a influenciam. Last e colaboradores, 2008, discutem parâmetros 

que otimizam a estabilidade da combustão e reduzem as emissões, considerados muito 

importantes em um motor diesel e que influenciam a qualidade da partida a frio e a conexão 

entre esses parâmetros. 

http://www.beru.com/english/produkte/dieseleinspritzung.php
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Figura 5: Partida a frio e os parâmetros que a influenciam. 

FONTE: BERU AG, Ludwigsburg, Germany. 
 

Na figura 6, (a) observa-se o comportamento do bico injetor durante o seu 

funcionamento, quando este se encontra com desgaste adesivo provocado pelo fenômeno de 

clogging; (b) nesta situação o bico tem funcionamento normal sem clogging; (c) neste caso o 

bico foi submetido a uma limpeza com um aditivo comercial. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 6: Bicos Injetores:  (a) Bico com funcionamento anormal, após desgaste adesivo devido a depósitos 
oriundos do combustível na parede dos orifícios do bico, provocando o fenômeno de clogging; (b) Bico 

com funcionamento normal, sem clogging; (c) Idem a (b), após uso e limpeza com um aditivo comercial. 
FONTE: http://www.globalsyntek.com/fuel-treatment/diesel-trucks/truckers/. 

http://www.globalsyntek.com/fuel-treatment/diesel-trucks/truckers/
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3.2 BIODIESEL NO MUNDO 

 

 

Quando Rudolf Diesel desenvolveu o motor diesel, há mais de uma centena de anos, 

ele demonstrou o princípio da combustão por compressão do motor utilizando óleo de 

amendoim como combustível e sugeriu que os óleos vegetais poderiam ser o combustível do 

futuro para motores diesel. Contudo, o petróleo foi descoberto mais tarde e substituiu os óleos 

vegetais como combustíveis de motores devido ao seu abundante fornecimento (AGARWAL 

et al, 2008). 

A substituição total ou parcial de combustíveis de origem fóssil sempre teve um claro 

apelo ambiental, pois as vantagens da utilização do biodiesel são muito significativas. O 

biodiesel apresenta baixa toxicidade, é biodegradável, não contém enxofre e compostos 

aromáticos e ainda reduz significativamente a emissão de gases, como o monóxido de 

carbono (RAMOS et al., 2003). 

A ausência total de enxofre em sua composição química confere ao biodiesel uma 

grande vantagem, pois não há emissões de gases sulfurados (SOx), característicos em motores 

movidos a derivados de petróleo. Dessa forma, há uma contribuição efetiva para a 

minimização do fenômeno da chuva ácida como também a redução da camada de ozônio, 

segundo (CHANG et al., 1996). 

Além disso, diferentemente do combustível fóssil, o CO2 liberado na queima do 

biodiesel é reciclado por absorção durante o crescimento da massa vegetal (fotossíntese) 

(SHEEHAN et al., 1998).  Assim, a produção do biodiesel está inserida em um processo 

cíclico que auxilia na minimização do efeito estufa, pois há um equilíbrio entre a massa de 

carbono fixada e aquela liberada. Adicionalmente, quando se utiliza álcool de origem mineral 

na produção de biodiesel (rota metílica) somente 78% do CO2 é reabsorvido; por outro lado 

quando se utiliza álcool de origem vegetal (rota etílica) a reabsorção ocorre na íntegra.  Além 

disso, reduz em 90% as emissões de fumaça negra e praticamente elimina as emissões de 

óxido de enxofre. 

Segundo o International Energy Outlook – 2009 (IEO 2009), publicado pelo 

Departamento de Energia dos EUA, o consumo de energia no mundo foi de 472 quatrilhões 

de British thermal units (Btu), em 2006. Ainda de acordo com o IEO 2009, a previsão de 

consumo para o ano de 2030 será de 768 quatrilhões de Btu, evidenciando um aumento de 

44% na necessidade mundial de energia, se forem mantidas as leis e políticas energéticas 

atuais. Os países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia e China deverão contabilizar dois 
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terços do crescimento da demanda de energia, pois necessitam levar para a população 

condições mínimas de conforto energético. O grande desafio da humanidade é desenvolver a 

capacidade de gerar energia necessária, de forma sustentável. 

A crescente demanda por recursos energéticos, seu uso ilimitado e conseqüentes 

perturbações ecológicas, constituem um dos mais delicados e controvertidos aspectos do 

problema ambiental. A discussão sobre energia pesa sobre a sociedade industrializada, de 

modo que se o movimento da produção industrial for mantido no atual nível de consumo per 

capita, serão necessários 60% a mais de energia, no ano 2025, para satisfazer às necessidades 

decorrentes do aumento da população (ANTOLIN et al, 2002; BENDER, 1999; FUKUDA et 

al, 2001). 

Na figura 7, observa-se a evolução do consumo de energia no mundo e a expressiva 

participação do setor de transportes. 

 

Figura 7: Consumo de energia no mundo.  
FONTE: International Energy Outlook, EIA/DOE, setembro 2008. 

 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do MME prevê o aumento do consumo de 

energia também no Brasil; em especial, o aumento da demanda do setor de transportes. Pode-

se observar, na figura 8, que esse setor, atualmente responsável por 30% do consumo 

energético do país, deverá ter sua participação incrementada em 4%, até 2030. 
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Figura 8: Estrutura, por setor, do consumo de energia no Brasil. 

FONTE: EPE (2005). 

  

Uma alternativa que apresenta interesse crescente é a utilização de combustíveis 

obtidos da agricultura. As experiências com alternativas de combustíveis não são recentes, 

comprovando a preocupação dos agentes com o eventual esgotamento das reservas 

petrolíferas. As primeiras experiências com o uso comercial de óleos vegetais na Europa 

surgiram nos anos da Segunda Guerra Mundial. Segundo Moreira et al (2007), as causas 

destes problemas foram atribuídas à polimerização dos triglicerídeos, por meio de suas duplas 

ligações, que conduzem à formação de depósitos, assim como à baixa volatilidade e a elevada 

viscosidade dos óleos vegetais que geram problemas na atomização do combustível. 

Consequentemente, vários estudos estão sendo realizados para desenvolver derivados 

de óleos vegetais, cujas propriedades e desempenho se aproximam do óleo diesel. Um 

combustível alternativo deve ter uma técnica praticável, ser economicamente competitivo 

ambientalmente aceitável e que seja prontamente disponível. 

O biodiesel surgiu mundialmente como uma alternativa promissora aos combustíveis 

minerais, derivados do petróleo. O caráter renovável torna o produto uma fonte importante de 

energia a longo prazo, por ser um combustível feito a partir de fontes renováveis, passou a ser 

chamado de biodiesel. Quimicamente o biodiesel é definido como ésteres alquílicos de ácidos 

graxos, obtidos na reação de transesterificação de qualquer triglicerídeo (óleos e gorduras 

vegetais ou animais) com álcool de cadeia curta (PINTO et al, 2005). 
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A utilização do biodiesel na Europa começa em 1991, como conseqüência da política 

agrícola comunitária, desse ano, que oferece subsídios para a produção agrícola não alimentar, 

com o que se busca descongestionar os mercados de alimentos, saturados por causa dos 

generosos subsídios agrícolas. O mercado alemão experimentou o ingresso do biodiesel, 

utilizando as frotas de táxis nas principais cidades. Os próprios veículos promoveram o 

combustível com o uso de folhetos, ressaltando vantagens e características operacionais. 

Bombas de abastecimento de combustíveis foram instaladas nos postos, de maneira que o 

usuário tinha ao dispor, duas saídas: uma para o diesel de petróleo e outra para o biodiesel. As 

misturas poderiam ser realizadas em diversas proporções, segundo a melhor escolha do 

comprador. Na Alemanha, a produção de biodiesel aumenta anualmente cerca de 45%, feito 

com óleo de colza. Sendo que atualmente ela pode ser considerada a maior produtora e 

consumidora desse tipo de combustível. 

A utilização de biodiesel nos Estados Unidos da América começou a generalizar-se a 

partir da motivação americana em melhorar a qualidade do meio ambiente, apresentando 

várias iniciativas, entre as quais se encontra o programa intitulado de “Programa Ecodiesel”, 

que estabelece a proporção de mistura de biodiesel ao óleo diesel sendo a mais cogitada a de 

20%, chamada de EcoDiesel, B20. 

Nos Estados Unidos, o biodiesel está sendo usados em frotas de ônibus urbanos, 

serviços postais e órgãos do governo, com um consumo de cerca de 126.000 toneladas por 

ano. Já existem cerca de 4 milhões de veículos operando com uma mistura de gasolina e 

álcool de milho, com a produção desse biocombustível crescendo 30% ao ano. Observa-se na 

figura 9, as plantas atuais e as propostas de distribuição de biodiesel nos EUA. 

 

 
Figura 9: Distribuição de plantas de biodiesel – USA.  

Fonte: National Biodiesel Board (2005). 
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O setor de transportes tem como característica própria a elevada demanda de 

combustíveis fósseis, em especial os derivados de petróleo. Um dos grandes desafios da 

sociedade contemporânea são o desenvolvimento de novos combustíveis e fontes de energia 

que possam substituir esses derivados, independentemente de sua oferta atual e futura. 

As principais forças mobilizadoras para esse desenvolvimento passam pela 

racionalização do uso dos recursos naturais disponíveis, buscando favorecer a sustentabilidade 

em todas as dimensões, seja energética, econômica, social ou ambiental. 

 

 

3.3 ÓLEO DIESEL 

 

 

3.3.1 Definição 

 

 

Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, o 

óleo diesel é um composto formados principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em 

baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as 

características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. 

É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material 

em suspensão e com odor forte e característico. Apesar de bastante eficiente, a intensa 

utilização do óleo diesel desencadeia vários problemas ambientais. (PETROBRAS, 2007). 

A qualidade de combustão do diesel pode ser medida pelo seu número de cetano (NC) 

ou calculado pelo índice de cetano (IC). O número de cetano é obtido através de um ensaio 

padronizado do combustível em um motor mono-cilíndrico, onde se compara o seu atraso de 

combustão em relação a um combustível padrão com número de cetano conhecido. 

O combustível padrão é uma mistura equivalente de n-hexadecano ou cetano (NC = 

100) e alfametilnaftaleno (NC = 0). Portanto um combustível com NC = 45 tem a mesma 

qualidade de ignição que uma mistura dos padrões acima contendo 45% de cetano. O 

heptametilnonano (HMN), com NC = 15, foi adotado como o limite inferior da escala, em 

substituição ao alfa-metilnaftaleno do procedimento original, por ser um produto mais estável. 

O número de cetano adequado para motores diesel, em geral situa-se na faixa de 40 a 

60, sendo que valores inferiores a 40 podem causar fumaça na descarga, com aumento de 

consumo, perda de potência, aumento de ruído (batida). 
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O óleo diesel é o combustível mais utilizado no Brasil. Dados preliminares do Balanço 

Energético Nacional (BEN 2009) indicam que a demanda de óleo diesel foi de 50,3% em 2008, 

apenas no segmento de transportes, demonstrando a importância desse insumo para o país. 

 

 

3.3.2 Classificação em relação ao teor de enxofre  

 

 

Um dos principais problemas apresentado pela utilização do óleo diesel é a formação 

de óxidos de enxofre que são formados pela combustão, e que são descarregados para a 

atmosfera ou pode se transformar em ácidos na câmara de combustão. Este é um elemento 

químico extremamente indesejável para o meio ambiente e também para os motores diesel, 

pois durante a combustão o trióxido de enxofre, ao se juntar com água, forma o ácido 

sulfúrico, que corrói partes metálicas do motor, como mancais, guias de válvulas etc. Se a 

concentração desse elemento for alta, as emissões de material particulado serão elevadas, 

assim como as emissões de poluentes primários como SO2 e SO3, acarretando grandes 

prejuízos também à saúde humana. 

A Petrobras coloca à disposição do mercado três tipos de óleo Diesel, classificados 

conforme norma internacional que se baseia no teor de enxofre (S), que é medido em PPM 

(partes por milhão), presentes no óleo. 

TIPO A – Diesel automotivo, denominado de S50 (50 ppm de S), utilizado em 

motores diesel e instalações de aquecimento de pequeno porte, nas regiões metropolitanas de 

São Paulo, Belém, Fortaleza e Recife e frotas cativas de ônibus urbanos das cidades do Rio de 

Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador; 

TIPO B – Diesel metropolitano, denominado de S500 (500 ppm de S), também 

utilizado para aplicação automotiva. Difere do diesel tipo A por possuir no máximo 0,5 % de 

enxofre e por somente ser comercializado para uso nas regiões metropolitanas das seguintes 

capitais: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, 

Fortaleza e Aracaju. 

TIPO D – Diesel marítimo ou diesel interiorano, denominado de S1800 (1.800 ppm 

de S). É produzido especialmente para utilização em motores de embarcação marítima. Difere 

do diesel tipo A por ter especificado o seu ponto de fulgor em, no mínimo, 60
 o
C.  
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3.3.3 Aplicações 

 

 

Pesquisa demonstra, conforme Gráfico 1, que o diesel utilizado por 54% das empresas 

avaliadas é o S1800, com prevalência maior no transporte de carga (68%). Já no transporte 

urbano de passageiros há certo equilíbrio, conforme demonstra o gráfico 2. 

 

 
Gráfico 1: Tipos de Diesel mas utilizados. 

 
 

Com relação ao uso do diesel S50 por setor, observa-se no Gráfico 2 que há baixa 

incidência (4%) no transporte de cargas, devido ao fato de na grande maioria das rodovias do 

Brasil esse tipo de combustível não ser disponibilizado. 

 

Gráfico 2: Tipos de Diesel mas utilizados por setor. 
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No transporte urbano de passageiros, a incidência do S50 sobe para 33%, pois em 

algumas regiões metropolitanas as frotas cativas de ônibus urbanos são abastecidas com esse 

combustível. Essas definições de distribuição foram determinadas em um TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta), firmado entre o Estado de São Paulo, o Ibama (Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a ANP, a Petrobras, a Anfavea 

(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e a Cetesb (Companhia de 

Tecnologia Ambiental). O acordo foi homologado em novembro de 2008. 

Como principais ações estabelecidas pelo TAC estão a de que a Petrobras, a partir de 

1º de janeiro de 2009, substitui totalmente a oferta do diesel atualmente utilizado, com 2.000 

ppm de S, por um diesel que contém 1.800 ppm de S. E, só em janeiro de 2014, será 

totalmente substituída a oferta de diesel com 1.800 ppm de S por um com 500 ppm de S. As 

principais ações relativas à oferta e distribuição de diesel estão listadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Cronograma de distribuição e oferta do diesel no Brasil. 

1º de Janeiro de 2009 
Diesel interior passará de 2000 ppm de S para 1.800 ppm de S. 

Diesel S50 para frotas cativas de ônibus urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro. 

1º de maio de 2009 Diesel S50 para regiões metropolitanas de Bélem, Fortaleza e Recife. 

1º de agosto de 2009 Diesel S50 para frotas cativas de ônibus urbanos de Curitiba. 

1º de janeiro de 2010 

Diesel S50 para frotas cativas de ônibus urbanos de Porto Alegre, Belo Horizonte e 

Salvador e da região metropolitna de São Paulo; substituição de 11% do diesel 

interior S1800 pelo diesel interior S500. 

1º de janeiro de 2011 

Diesel S50 para frotas cativas de ônibus urbanos das regiões metropolitanas da 

Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos e Rio Janeiro; substituição de 19% 

do diesel interior S1800 pelo diesel interior S500. 

1º de janeiro de 2012 
Diesel S50 para veículos novos da fase P – 7; substituição de 45% do diesel interior 

S1800 pelo diesel interior S500 

1º de janeiro de 2013 
Diesel S10 para os veículos novos da fase P-7. 

Substituição de 59% do diesel interior S1800 pelo diesel interior S500. 

1º de janeiro de 2014 
Diesel off road S1800 (diesel ferroviário, agropecuário, industrial e geração de energia). 

Substituição de 100% do diesel interior S1800 pelo diesel interior S500. 

 

 

 

3.3.4 Características 

 

 

A composição em hidrocarbonetos, do óleo diesel, é muito variável, envolvendo 

moléculas de 9 a 20 átomos de carbono que podem ser classificadas em quatro categorias: 

parafinas, olefinas, naftênicos e aromáticos. A predominância de um ou de outro tipo depende 

do petróleo que originou o combustível e, ainda, do processamento e tratamento a que foi 
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submetido na refinaria. Além disso, a distribuição dos hidrocarbonetos está intrinsecamente 

relacionada às propriedades físico-químicas que conferem ao óleo diesel propriedades 

combustíveis. Assim, a relação carbono/hidrogênio, fundamental na combustão, é bastante 

variável, sendo maior nos hidrocarbonetos aromáticos e menor nos parafínicos. Propriedades 

como densidade, faixa de destilação, poder calorífico, viscosidade, ponto de fluidez e número 

de cetano (quanto menor o número de insaturações nas moléculas, maior o número de cetano 

do combustível e maior qualidade à combustão) são influenciadas por variações na 

composição química do óleo diesel (PETROBRAS, 2007). 

 

 

3.4 BIODIESEL 

 

 

3.4.1 Definição 

 

 

O biodiesel é um combustível derivado de fontes naturais e renováveis, seja 

proveniente de gordura animal ou óleo vegetal in natura ou residual. O biodiesel é menos 

poluente do que o óleo diesel convencional, além de ser semelhante ao diesel em suas 

principais características. Pode ser utilizado puro ou misturado ao diesel em quaisquer 

proporções, em motores do ciclo diesel, sem a necessidade de grandes modificações 

(AGARWAL et al, 2008). 

No Brasil, a ANP, por meio da Portaria nº 255/2003, define biodiesel como sendo um 

combustível composto de mono-alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivado de 

óleos vegetais ou de gorduras animais e designado B100. 

A União Europeia considera como biodiesel o éster metílico ou etílico produzido a 

partir de óleos vegetais ou animais, com qualidade de combustível para motores diesel, para 

utilização como biocombustível. 

O biodiesel pode ser usado na sua forma pura ou como aditivo ao combustível diesel 

para melhorar suas propriedades (AGARWAL et al, 2008). Embora o biodiesel apresente uma 

quantidade de energia cerca de 10% menor que o diesel de petróleo, seu desempenho no 

motor é praticamente o mesmo no que diz respeito à potência e ao torque. 

Os biocombustíveis vêm sendo testados atualmente em várias partes do mundo. Países 

como Argentina, Estados Unidos, Malásia, Alemanha, França e Itália já produzem biodiesel 

comercialmente, estimulando o desenvolvimento de escala industrial (BIODIESELBR, 2006).  
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3.4.2 Produção nacional 

 

 

A ANP estima que a atual produção brasileira de biodiesel seja da ordem de 176 

milhões de litros anuais. 

A produção e o uso do biodiesel no Brasil propiciam o desenvolvimento de uma fonte 

energética sustentável sob os aspectos ambiental, econômico e social e também trazem a 

perspectiva da redução das importações de óleo diesel. O Brasil está entre os maiores produtores e 

consumidores de biodiesel do mundo, com uma produção anual, em 2009, de 1,6 bilhões de litros 

e uma capacidade instalada, em janeiro de 2010, para cerca de 4,7 bilhões de litros. 

O atual nível de produção constitui um grande desafio para o cumprimento das metas 

estabelecidas no âmbito do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que 

necessitará de, aproximadamente, 750.000.000 de litros em sua fase inicial. Ou seja, a 

capacidade produtiva atual supre somente 17% da demanda, considerando a mistura B2. 

Porém, com a aprovação das usinas cuja solicitação tramita na ANP, a capacidade e produção 

coincidem com a demanda prevista para 2006. Esta capacidade terá que ser triplicada até 

2012, com a necessidade de adição de 5% de biodiesel ao petrodiesel (BIODIESELBR, 

2009), já com previsão para 2010, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: Produção Nacional de Biodiesel (barris). 

ANO 

Dados 2005 2006 2007 2008 2009 

Janeiro - 6.763 107.611 482.961 567.398 

Fevereiro - 6.562 106.504 484.851 505.236 

Março 49 10.849 142.382 400.534 847.760 

Abril 82 11.231 118.078 404.749 663.013 

Maio 162 16.213 163.565 478.020 651.917 

Junho 143 40.823 170.818 646.384 890.672 

Julho 45 20.950 168.054 677.956 972.693 

Agosto 359 32.088 276.493 688.952 972.571 

Setembro 13 42.364 289.416 831.882 - 

Outubro 213 53.976 337.188 797.658 - 

Novembro 1.769 100.794 354.750 742.290 - 

Dezembro 1.794 91.398 308.300 704.793 - 

Total do ano 4.630 434.010 2.543.158 7.341.030 6.071.261 

FONTE: ANP, conforme Resolução ANP n°17/2004.  

 

O Brasil tem em sua geografia grandes vantagens agronômicas, por se situar em uma 

região tropical, com altas taxas de luminosidade e temperaturas médias anuais, que de acordo 

com a região podem apresentar-se abaixo de 20
o
 C (Sudeste e Sul) ou ainda superiores a 25

o
 C 
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(Norte e Nordeste). Associada à disponibilidade hídrica e regularidade de chuvas, torna-se o 

país com maior potencial para produção de energia renovável (BIODIESELBR, 2009). 

Em 2009 o montante de B100 produzido no país atingiu 1.608.053 m³ contra 

1.167.128 m³ do ano anterior. Com isto, verificou-se aumento de 37,8% no biodiesel 

disponibilizado no mercado interno. No decorrer do primeiro semestre de 2009 o percentual 

de B100 adicionado  compulsoriamente ao diesel mineral foi de 3%, aumentando para 4% no 

dia 1º de julho. Até o final de 2009 foi mantido o mesmo percentual na mistura. 

O Brasil explora menos de um terço de sua área agricultável, o que constitui a maior 

fronteira para expansão agrícola do mundo. O potencial é de cerca de 150 milhões de 

hectares, sendo 90 milhões referentes às novas fronteiras, e outros 60 referentes às terras de 

pastagens que podem ser convertidas em exploração agrícola em curto prazo. O Programa 

Biodiesel tem como objetivo a utilização apenas de terras inadequadas para o plantio de 

gêneros alimentícios, segundo (ROCHA, 2007). 

 

 

3.4.3 Aplicação e especificação 

 

 

Biodiesel não contém componentes derivados de petróleo, pode ser utilizado puro ou 

misturado em qualquer proporção com o diesel mineral para criar uma mistura diesel/biodiesel. 

Por ser perfeitamente miscível e físico-quimicamente semelhante ao petrodiesel pode ser usado 

nos motores ciclo diesel sem a necessidade de modificação ou onerosas adaptações. 

O biodiesel de qualidade deve ser produzido seguindo especificações industriais 

restritas, a nível internacional tem-se a ASTM D6751. Nos EUA, o biodiesel é o único 

combustível alternativo a obter completa aprovação no Clean Air Act de 1990 e autorizado 

pela Agência Ambiental Americana (EPA) para venda e distribuição. Os óleos vegetais puros 

não estão autorizados a serem utilizados como óleo combustível. 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel não é restritivo: permite a 

utilização de diversas oleaginosas ou matérias-primas animais. Esta flexibilidade possibilita a 

participação do agronegócio e da agricultura familiar e o melhor aproveitamento do solo 

disponível para a agricultura no País. Independente da matéria-prima e da rota tecnológica, o 

biodiesel é introduzido no mercado nacional de combustíveis com especificação única. Ainda 

que cada oleaginosa tenha suas próprias características, tanto o biodiesel de mamona, soja, 

palma, sebo ou de girassol são passíveis de atender à qualidade definida nesta especificação 

definida pela ANP. 
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Cabe ressaltar que o biodiesel só será efetivamente vendido aos consumidores nos 

postos se atenderem às especificações técnicas exigidas pela norma brasileira (Resolução 

ANP N° 42/04). É essencial assegurar a qualidade do combustível para o perfeito 

funcionamento dos veículos e a satisfação do usuário. Nesse aspecto, deve ser observado que 

a adição de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo não exigirá alteração nos motores, assim 

como não exigiu nos países que já utilizam o combustível. Os motores que passarem a utilizar 

o biodiesel misturado ao diesel nesta proporção têm garantia de fábrica assegurada pela 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), conforme 

manifestação formal desta entidade ao Governo Federal. 

No mercado de biocombustível convencionou-se adotar a expressão BXX na qual B 

significa Biodiesel e XX a proporção do biocombustível misturado ao óleo diesel. Assim, a 

sigla B2 significa 2% de biodiesel, derivado de fontes renováveis e 98% de óleo diesel e o B5 

equivale a 5% de biodiesel e 95% de óleo convencional. Essas misturas estão aprovadas para 

uso no território brasileiro e devem ser produzidas segundo as especificações técnicas 

definidas pela ANP. 

Como se trata de uma energia limpa, com uma menor emissão de poluentes e que pode 

ser usada pura ou misturada com o diesel mineral, o seu uso num motor diesel convencional 

resulta, quando comparado com a queima do diesel mineral, numa redução substancial de 

monóxido de carbono e de hidrocarbonetos não queimados. 

 

 

3.4.4 Métodos de obtenção 

 

 

Os procedimentos relativos à preparação da matéria-prima para a sua conversão em 

biodiesel visam criar as melhores condições para a efetivação da reação de transesterificação, com 

a máxima taxa de conversão (REVISTA BIODIESEL, 2009). Isto foi constatado porque a 

aplicação direta dos óleos vegetais nos motores do ciclo Diesel é limitada por algumas 

propriedades físicas dos mesmos (ENCINAR et al., 1999), principalmente sua alta viscosidade e 

baixa volatilidade, que implicam em alguns problemas nestes motores (MA; HANNA, 1999). 

Segundo Agarwal et al (2008), os óleos vegetais apresentam teor de aquecimento, 

número de cetano, calor de vaporização e razão estequiométrica ar/combustível comparáveis 

ao óleo diesel mineral. Devido a estas características, segundo Souza et al (apud MAZIERO 

et al, 2007), eram comuns, entre 2003 e 2004 em feiras agrícolas, demonstrações de tratores 

sendo abastecidos com óleo vegetal bruto. Desde então, muitos produtores, por desinformação 
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(confundem biodiesel com óleo vegetal bruto), ou por uma falsa idéia de economia (custo do 

litro de diesel X custo do litro de óleo vegetal), passaram a utilizar em suas máquinas 

agrícolas diferentes tipos de óleos vegetais puros ou misturados ao diesel. Tais experiências 

contrariam a maioria das citações encontradas sobre o uso de óleo vegetal in natura para 

alimentar motores diesel. 

 

 

3.4.5 Reação de transesterificação 

 

 

O processo de produção de biodiesel é baseado na transesterificação de óleos vegetais 

ou de gordura animal com álcool de cadeia curta, usando diferentes tipos de catalisadores 

como bases inorgânicas, alcóxidos, ácidos minerais, resinas de troca iônica, argilominerais 

ativados, hidróxidos duplos lamelares e lípases imobilizadas (SCHUCHARDT et al, 1998; 

RAMOS et al, 2003). Esta reação promove a quebra das moléculas de triglicerídeos e gera 

uma mistura de ésteres de ácidos graxos. 

A transesterificação, utilizando a catálise alcalina, é a rota tecnológica predominante, 

no meio industrial, para a produção do biodiesel. Portanto, pode-se perfeitamente afirmar que 

esta rota tecnológica, devido à sua maior rapidez e simplicidade, ainda prevalecem como a 

opção mais imediata e economicamente viável para a transesterificação de óleos vegetais de 

acordo com (PETERSON et al., 1998; RAMOS et al, 2003). 

No caso das reações de transesterificação catalisadas por álcali são consequentemente 

mais rápidas do que as conduzidas em meio ácido conforme (VICENTE et al., 2004). Além 

disto, o catalisador alcalino é menos corrosivo e exige menores razões molares entre o álcool 

e o óleo vegetal. Nesse sentido, muitas rotas tecnológicas têm sido demonstradas, através do 

uso de catalisadores como o hidróxido de potássio, carbonato de potássio e alcóxidos, como 

metilato e etilato de sódio (VICENTE; MARTÍNEZ; ARACIL, 2004; SCHUCHARDT et al, 

1998). Entretanto, o hidróxido de potássio e metilato de sódio são mais comumente 

empregados por apresentarem vantagens técnicas e econômicas sobre os carbonatos. 

O biodiesel pode ser produzido com dois tipos de álcool: o metanol, proveniente do 

petróleo, ou o etanol, proveniente da cana-de-açúcar. Hoje as empresas produtoras empregam 

o metanol. A produção de biodiesel, com o uso do etanol, ainda está em estudo nas 

universidades e centros de pesquisas. Na medida em que as pesquisas apontarem para a 

melhor viabilidade do etanol para produção de biodiesel, não haverá nenhuma restrição ao seu 
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uso pelo contrário, o Brasil, na qualidade de grande produtor de álcool combustível que é, 

deverá ampliar seu uso. 

O processo de obtenção do biodiesel é mostrado no fluxograma, através da figura 10 

abaixo. 

 

                                  

Figura 10: Fluxograma – Reação de transesterificação (Div: Eng. NETO/arte: L3ppm) 

 

 

O álcool, considerado agente de transesterificação, deve conter até oito átomos de 

carbono em sua cadeia. No entanto, devido às propriedades conferidas ao produto, o álcool 

metílico (metanol) é o mais empregado no processo em função do maior rendimento 

comparado aos demais alcoóis (BRANDÃO et al, 2006). 

Dentre os óleos vegetais com potencial de obtenção de biodiesel, destaca-se o óleo de 

soja, por ser o óleo vegetal mais abundante do mundo e a oleaginosa com maior área cultivada 

no mundo. Por outro lado, o uso de biodiesel é uma solução para aumentar a lubricidade de 

combustíveis diesel de baixo teor de enxofre (WAIN et al, 2005). 
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3.4.6 Lubricidade 

 

 

A lubricidade é de fundamental importância para o poder de lubrificação de uma 

substância, sendo uma função de várias de suas propriedades físicas, destacando-se 

principalmente a viscosidade e a tensão superficial. Diferentemente dos motores movidos à 

gasolina, os motores do ciclo diesel exigem que o combustível tenha propriedades de 

lubrificação, especialmente em razão do funcionamento da bomba, ou seja, em escoamento, 

possa lubrificar suas peças em movimento relativo (POSSIDONIO, 2008). 

Por definição, lubricidade é a característica de um lubrificante que causa uma 

diferença no atrito sob condições de lubrificação de uma camada limite quando os demais 

fatores do sistema, exceto o próprio lubrificante, são mantidos constantes. Quanto maior a 

lubricidade, menor o atrito (KADJAS; HARVEI; WILUSZ apud JOAQUIM, 2007). 

De acordo com a Bosch e a norma ISO 12156 (< 460 μm), o limite superior prescrito 

para evitar o desgaste excessivo do sistema de injeção é de 400 μm a 60°C (CRUZ; 

ARANDA; ALBERTO, 2007). E seguindo o critério apenas sob o aspecto de lubricidade, 

através dos resultados apresentados, sugere-se que o óleo de mamona oferece melhores 

condições de lubrificação em um sistema mecânico e como conseqüência menor desgaste dos 

componentes, porém, todos fluidos analisados poderiam ser classificados como adequados 

para utilização em motores diesel. 

A lubricidade dos combustíveis utilizados no motor estacionário incluído nesta 

dissertação foi avaliada por Farias e colaboradores (2010), através de ensaios em uma 

máquina HFRR pertencente ao Laboratório de Tribologia e Integridade Estrutural da UFRN. 

Para a análise de lubricidade, foram realizados sete ensaios para cada uma das amostras 

avaliadas (óleos de mamona e coco e o biodiesel de soja B5), sendo possível, deste modo, 

verificar a dispersão dos dados. 

Observa-se nos gráficos de lubricidade de Farias e colaboradores (2010), que o 

biodiesel de soja apresenta o menor percentual de filme formado (84 %) em relação aos 

demais óleos. O percentual de filme de 99 % para o óleo de mamona indica que este 

apresentou maior separação entre as superfícies (esfera-disco).  

Já o óleo de coco apresentou lubricidade intermediária (percentual de filme de 85 %) 

em relação aos fluidos já citados. Em concordância com os resultados de percentual de filme 

formado, foi registrado que os coeficientes de atrito médio obtidos pelo biodiesel de soja 

(B5), óleos de coco e mamona foram, respectivamente, de 0,103; 0,057 e 0,034. 
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Figura 11: Gráfico do ensaio de lubricidade para o biodiesel de soja B5. 

FONTE: Farias e colaboradores (2010). 
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Figura 12: Gráfico do ensaio de lubricidade para o óleo de coco. 

FONTE: Farias e colaboradores (2010). 

 



 

 

29 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 Temp Média = 59,9 °C  Coef Atrito Médio = 0,034

 Porcentagem Filme = 99% & Média da Cicatriz de Desgaste = 100,5 um

Tempo, s

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

e
 F

ilm
e

 &
 C

o
e

fic
ie

n
te

 d
e

 A
trito

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

, 
°C

ENSAIO DE LUBRICIDADE HFRR - RICINO

 

Figura 13: Gráfico do ensaio de lubricidade para o óleo de mamona. 

FONTE: Farias e colaboradores (2010). 

 

Por apresentar maior viscosidade, o biodiesel proporciona maior lubricidade que o 

diesel mineral e tem-se observado redução no desgaste das partes móveis do motor. Por outro 

lado, o biodiesel possui estruturas moleculares mais simples que o seu precursor, os 

triglicerídeos, logo, a sua viscosidade é comparativamente menor que estes, apresentando 

maior eficiência de queima, reduzindo significativamente a deposição de resíduos nas partes 

internas do motor (LÔBO; FERREIRA, 2009). 

 

 

3.4.7 Emissões dos gases 

 

 

A principal importância do uso de biodiesel está relacionada à necessidade de redução 

da maior parte dos gases presentes nas emissões de motores, os quais também são 

responsáveis pelo aquecimento global (KNOTHE et al, 2006). 

As misturas de biodiesel promovem a formação de um combustível superior ao diesel 

por causa do seu baixo teor de enxofre, elevado ponto de fulgor e baixo teor de aromáticos. 

Motores que utiliza biodiesel emitem poucos poluentes. No geral, a maioria dos resultados 
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obtidos com biodiesel mostra redução substancial nas emissões de particulados, poluidores 

gasosos, hidrocarbonetos aromáticos, e SO2. Entretanto, emissões de NOx aumentaram ou 

diminuíram, dependendo do ciclo de serviço ou dos métodos utilizados no ensaio com motores. 

É consenso que a opacidade das emissões sofre redução quando biodiesel é utilizado 

tanto puro quanto misturado ao diesel. Há também resultados em que pouca diferença é 

percebida entre as emissões de monóxido de carbono, dióxido de carbono e NOx para o diesel 

comum e biodiesel de girassol. Ensaios experimentais mostraram uma perda de potência e um 

aumento nas emissões de particulados quando óleo de girassol puro foi utilizado como 

combustível. Entretanto, a potência e as emissões características de ésteres metílicos de ácidos 

graxos de girassol foram similares àquelas obtidas para 41diesel. Houve diminuição da 

opacidade das emissões, das emissões de CO e um pequeno aumento das emissões de NOx. 

Para motores funcionando com B100 de soja, observou-se redução de 47 % nas emissões de 

materiais particulados, 78% na emissão líquida de gás carbônico em comparação com o diesel 

de petróleo e nenhuma emissão de enxofre. Materiais particulados estão sendo reconhecidos 

como grandes colaboradores para o aquecimento global, além de contribuírem para a piora da 

saúde humana, principalmente em crianças e asmáticos. As reduções nas emissões nocivas 

obtidas com a queima de biodiesel são favoráveis à sua utilização em áreas sensíveis, como 

cidades e minas (MARTIN et al., 1995; ENCINAR et al., 1999; LEUNG, 2001; ANTOLIN et 

al., 2002; DA SILVA, 2003; NBB, 2004; VICENTE et al., 2004). 

A combustão de cada litro de biodiesel libera cerca de 1,1 a 1,2 vezes a quantidade de 

CO2  liberada na atmosfera por um litro de diesel convencional. Todavia, diferentemente do 

combustível fóssil, o CO2 liberado na queima do biodiesel é reciclado por absorção durante o 

crescimento das oleaginosas (fotossíntese) (SHEEHAN et al, 1998). Assim, a produção do 

biodiesel está inserida em um processo cíclico que auxilia na minimização do efeito estufa, 

pois a um certo equilíbrio entre a massa de carbono fixada e aquela liberada ou dispersa na 

atmosfera. Para cada quilograma de diesel não usado, um equivalente a 3.11 de CO2, mais um 

adicional de 15 a 20% referente à sua energia de produção, deixará de ser produzido 

(PETERSON; HUSTRULID, 1998). 

Foi também estimado que a redução máxima na produção de CO2, devido ao uso 

global de biodiesel, será de aproximadamente de 113/136 bilhões de kg por ano, por tanto, a 

negociação dos créditos de carbono gerados pelo o uso do biodiesel poderá se constituir em 

mais um fator de desenvolvimento socioeconômico para o país (RAMOS et al, 2003). 

O HC foi maior para misturas de biodiesel em toda a faixa de operação do motor. O 

NOx mostrou-se maior apenas na faixa inicial de operação. Para o CO não se pôde atribuir 
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uma tendência de emissões de gases relacionada ao biodiesel. Para os gases não poluentes, o 

biodiesel produziu menor oxigênio que o diesel padrão e mesmo nível de CO2. O consumo 

específico de combustível mostrou-se sensível à adição de biodiesel, sendo maior 

proporcionalmente às taxas de biodiesel utilizadas. A taxa de biodiesel adicionada nem 

sempre resultou em tendência proporcional de alteração nos resultados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 METODOLOGIAS APLICADAS NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE 

MISTURAS DE BIODIESEL EM MOTORES DIESEL 

 

 

4.1.1 Coleta de dados em frotas dos ônibus urbano e interurbano 

 

 

Para a realização deste trabalho, selecionaram-se duas empresas, uma de transporte 

urbano, Transporte Cidade do Natal Ltda. e outra, de transporte interurbano, Auto Viação 

Jardinense, onde se colheram dados referentes ao ICC (índice de consumo de combustível) de 

todos os ônibus, em um período compreendendo entre setembro de 2008 a julho de 2010. 

A configuração das frotas utilizadas para a obtenção de resultado é especificada no 

Quadro 3. 

   
Quadro 3: Configuração das frotas de transporte urbano e interurbano de passageiros 

Frota de estudo Transporte Cidade do Natal Ltda. 

Veículos 

Ônibus Mercedes-Benz OF 1418 com motor OM904 LA 130 kW e OF 1722 

com motor OM924 LA 160 kW ambos equipados com UPS (unit pump 

system); Volksbus VW 15180 com motor MWM 6.12 ODE, VW 15190 com 

motor MWM 4.12 ODE e VW 17210 com motor MWM 6.10 TCA 

Objetivo do estudo 
Analisar a sensibilidade do consumo do combustível em relação à influência 

na mudança do diesel comum ao B5. 

Tipo de operação da empresa Transporte coletivo 

Tipo de carga nos ônibus Passageiros 

Tipo da composição Ônibus urbano 

Fornecedor do combustível BR Distribuidora e Rede ALEM 

Frota de estudo Auto Viação Jardinense 

Veículos 
Ônibus Mercedes-Benz Modelos OM 355/5A, OM 355/6,  

OM 447/A; Volvo B10M THD 101 KC 

Tipo de operação da empresa Transporte coletivo 

Tipo de carga nos ônibus Passageiros e bagagens 

Tipo da composição Ônibus interurbano  

Fornecedor do combustível Transcopel Distribuidora 

FONTE: Transporte Cidade do Natal Ltda. (2010). 
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4.1.2 Coleta de dados de um motor monocilíndrico diesel, branco BD 5  

 

 

Utilizaram-se os resultados dos ensaios desenvolvidos por Fernandes (2011), na tese 

de doutorado de Manoel Reginaldo Fernandes, orientando do Prof. Dr. Eduardo Lins de 

Barros Neto, do PPGEQ-UFRN, do NUPEG II, cuja conclusão dar-se-á neste ano de 2011.   

 

 

4.1.3 Inspeção visual após desmontagem do motor monocilíndrico diesel, branco BD 5  

 

 

Ao trabalho de investigação do doutorado acima descrito, acrescentou-se a etapa de 

desmontagem e inspeção visual de todos os principais componentes do motor, que estão em 

contato direto com o combustível e que é parte integrante desta Dissertação. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS 

 

 

Foram utilizadas amostras do biodiesel B5 cedidas pelas empresas de transportes 

coletivos envolvidas no trabalho da pesquisa, como também o biodiesel B5 e o diesel puro 

pelo Nupeg II do laboratório de Engenharia Química da UFRN. Esta caracterização foi 

executada no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes da UFRN. 

As características físico-químicas avaliadas para o biodiesel e o diesel puro foram: 

Aspecto, Viscosidade a 40ºC, Massa Específica a 15°C/20ºC, Teor de Enxofre, Índice de 

Acidez, Ponto de Fulgor. 

A caracterização das amostras foi realizada mediante a metodologia estabelecida pelas 

normas da American Society of Testing and Materials (ASTM) e Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), indicadas pela resolução 15/2006 da ANP. E que os dados obtidos 

estão relacionados na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2: Relatório de análise dos Combustíveis 

Propriedades Método Limite 
                                 Amostras 

01 02 03 04 

Aspecto Visual LII TII TII TII TCI 

Cor Visual Vermelho Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo 

Massa Específica a 15°C, 

kg/m
3
 

ASTM  

D 4052 
- 840,9 842,2 833,9 824,1 

Massa Específica a 20°C, 

kg/m
3
 

ASTM  

D 4052 
820 a 880 837,3 838,6 827,5 820,5 

Ponto de Fulgor, °C 
ASTM  

D 93 
38 42 43 38 37 

Enxofre, mg/kg 
ASTM  

D 4294 
1800 970 1230 920 1110 

Índice de Acidez, mg 

KOH/g 

ASTM  

D 664 
- 0.66 0,62 0,52 0,38 

Viscosidade a 40°C, 

(mm
2
/s) cSt 

ASTM  

D 445 
2,0 a 5,0 3, 602 3, 614 2, 625 2, 527 

FONTE: Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes – UFRN (2010). 

 

 

Legenda: Amostra 01 – B5 da empresa Transporte Cidade do Natal Ltda. 

 Amostra 02 – B5 da empresa Auto Viação Jardinense. 

 Amostra 03 – B5 sintetizado em laboratório (amostra obtida no NUPEG II). 

 Amostra 04 – Diesel puro (amostra obtida no NUPEG II). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 EMPRESA DE ÔNIBUS URBANO TRANSPORTE CIDADE DO NATAL LTDA. 

 

 

5.1.1 Dados da frota 

 

O Quadro 4 refere-se a caracterização de todos os veículos que compoem a frota da 

empresa acima citada. 

 

Quadro 4: Caracterização da frota – Empresa Cidade do Natal Ltda. 
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20 
Mercedes 

OF 1418 

4.249 cm3 

177 cv 

2200 RPM 

3V/ 

Cilindro 

PLD – direta, 

com 

gerenciamento 

eletrônico 

Turbo e 

intercooler 
19,1:1 

200 – 

245 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

85º 

9 
Mercedes 

OF 1722 

4.800 cm3 

218 cv 

2200 RPM 

2V/ 

Cilindro 

PLD – direta, 

com 

gerenciamento 

eletrônico 

Turbo e 

intercooler 
19,1:1 

200 – 

245 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

85º 

6 
Volks 

VW 15190 

6.450 cm³ 

189 cv 

2750 RPM 

2V/ 

Cilindro 

Direta – 

Common rail 

Turbo e 

intercooler 
16,9:1 

1350 – 

1600 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

90º 

1 
Volks 

VW 15180 

7.120 cm³ 

177 cv 

2750 RPM 

2V/ 

Cilindro 

Direta – 

Common Rail 

Turbo e 

intercooler 
16,8:1 

1350 – 

1600 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

90º 

5 
Volks 

VW 17210 

6.450 cm³ 

214 cv 

2600 RPM 

2V/ 

Cilindro 

Direta – 

Common Rail 

Turbo e 

intercooler 
17,0:1 

1350 – 

1600 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

90º 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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O Quadro 5 mostra a composição da empresa Transporte Cidade do Natal Ltda., em 

que fazem parte 41veículos, sendo 12 da marca VW e 29 da marca Mercedes Benz. 

 

Quadro 5: Composição da frota da empresa Transporte Cidade do Natal Ltda. 

Veículos 

Empresa TRANSPORTES CIDADE DO NATAL LTDA 

Número Ano de Fabricação Modelo do Motor Modelo do Chassi Marca do Motor 

1 2003 MWM 6.10 TCA VW 17210 MWM 

113 2003 MWM 6.10 TCA VW 17210 MWM 

39 2003 MWM 6.10 TCA VW 17210 MWM 

31 2004 MWM 6.12 ODE VW 17210 ODE MWM 

41 2004 MWM 6.12 ODE VW 17210 ODE MWM 

7 2006 MWM 6.12 ODE VW 15180 ODE MWM 

71 2007 MWM 4.12 ODE VW 15190 ODE MWM 

93 2007 MWM 4.12 ODE VW 15190 ODE MWM 

127 2008 MWM 4.12 ODE VW 15190 ODE MWM 

129 2008 MWM 4.12 ODE VW 15190 ODE MWM 

135 2008 MWM 4.12 ODE VW 15190 ODE MWM 

25 2008 MWM 4.12 ODE VW 15190 ODE MWM 

49 2005 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

51 2005 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

119 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

121 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

53 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

81 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

87 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

89 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

91 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

9 2006 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

11 2007 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

103 2008 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

137 2008 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

17 2008 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

21 2008 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

83 2008 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

85 2008 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

139 2009 OM 904 LA OF 1418 MERCEDES 

141 2009 OM 904 LA OF 1722 MERCEDES 

143 2009 OM 904 LA OF 1722 MERCEDES 

145 2009 OM 924 LA OF 1722 MERCEDES 

147 2009 OM 924 LA OF 1722 MERCEDES 

69 2009 OM 924 LA OF 1722 MERCEDES 

27 2010 OM 904 LA OF 1722 MERCEDES 

29 2010 OM 904 LA OF 1722 MERCEDES 

15 2010 OM 904 LA OF 1722 MERCEDES 

23 2010 OM 924 LA OF 1722 MERCEDES 

149 2010 OM 924 LA OF 1722 MERCEDES 

97 2010 OM 924 LA OF 1722 MERCEDES 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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As figuras 14 e 15 mostram os veículos de marca Mercedes Benz, modelo OF 1418 – 

ano 2008, e o de marca VW, modelo 15190 – ano 2008 respectivamente, pertencente à 

empresa pesquisada. 

 

 

Figura 14: Veículo modelo OF 1418 - ano 2008 – Empresa Cidade do Natal Ltda. 

 

 

Figura 15: Veículo modelo VW 15190 - ano 2008 – Empresa Cidade do Natal Ltda. 

 

Na figura 16 é mostrada a infraestrutura de abastecimento de combustível da referida 

empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Infraestrutura de abastecimento de combustível na Empresa Cidade do Natal Ltda. 
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5.1.2 Identificação da sistematização da manutenção, substituição do óleo do motor 

 

 

Algumas informações podem ser levadas em conta com relação ao perfil de operação 

dos veículos da empresa, entre eles tem-se: 

 Média de giro mensal é cerca de 9.000 km; 

 Óleo do cárter trocado a cada 20.000 km; 

 Manutenção: corretiva, estando em implantação o sistema preventivo. 

Observações: 

Segundo o supervisor de manutenção, após o uso do biodiesel:  

1. Houve um leve aumento de falhas em alguns veículos com o sistema de injeção 

eletrônica da VW. Entretanto este diz não pode afirmar que é por causa do biodiesel que estes 

problemas aumentaram. 

2. Não se constatou diferença significativa em relação ao período de uso do diesel 

fóssil puro. 

 

 

5.1.3 Identificação da sistematização do abastecimento dos ônibus 

 

 

 Abastecimento feito na empresa todos os dias; 

 A quantidade de combustível colocada varia dependendo da linha, é em média 

adicionado entre 80L a 140L ao que já tem no tanque. O veículo é abastecido até o 1° disparo 

da bomba; 

 Os horários de abastecimento: das 20h às 00h30min; 

 Trabalham com uma margem para nunca deixar faltar combustível no tanque; 

 Os fornecedores são: Rede ALE e BR-Petrobras. 

 

 

5.1.4 Sistematização da avaliação do Índice de Consumo de Combustível, ICC 

 

 

Foi adquirido registro de ICC e quilometragem dos veículos referentes ao período 

contínuo de setembro de 2008 a julho de 2010, podendo ser feita análise do perfil de 

mudança dos índices de combustível desse período, como podem ser observados nas Tabelas 

3 a 7 e nas Figuras 17 a 21. 
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Tabela 3: Perfil de consumo analisado para o modelo Mercedes Benz – OF 1418 

Frota 2008 2009 2010 Quilometragem 
Modelo: 
OF 1418 

Média 
anual do 

veículo 

Média anual 
por 

ano/modelo 

Média 
anual do 

veículo 

Média anual 
por 

ano/modelo 

Média 
anual do 

veículo 

Média anual 
por 

ano/modelo 

Período de análise em km 
Km 

acumula

do no 
período 

Veículo Ano Início Fim 

49 2005 2,14 
2,44 

2,70 
2,61 

2,41 
2,42 

368.220 425.598 57.378 

51 2005 2,74 2,52 2,44 393.326 447.980 54.654 

53 2006 2,74 

2,56 

2,67 

2,60 

2,66 

2,46 

372.891 443.244 70.353 

81 2006 2,61 2,60 2,46 308.682 375.297 66.615 

87 2006 2,42 2,54 2,34 290.351 348.439 58.088 

89 2006 2,68 2,73 2,49 279.423 351.521 72.098 

91 2006 2,44 2,55 2,46 308.828 385.382 76.554 

119 2006 2,55 2,64 2,42 215.014 279.478 64.464 

121 2006 2,47 2,45 2,40 195.690 255.991 60.301 

9 2007 2,58 
2,67 

2,55 
2,69 

2,43 
2,52 

240.572 321.608 81.036 

11 2007 2,75 2,83 2,62 248.468 327.142 78.674 

17 2008 2,66 
2,62 

2,72 
2,66 

2,57 
2,53 

118.040 201.410 83.370 

103 2008 2,57 2,65 2,50 113.067 195.686 82.619 

21 2009 - 

- 

2,51 

2,53 

2,43 

2,46 

85.021 149.622 64.601 

83 2009 - 2,57 2,41 75.707 151.973 76.266 

85 2009 - 2,60 2,56 80.075 142.592 62.517 

137 2009 - 2,61 2,51 67.126 134.206 67.080 

139 2009 - - 2,32 2,39 10.695  78.851 68.156 

97 2010 - 
- 

- 
- 

1,80 
2,12 

3.070  17.223 14.153 

149 2010 - - 2,44 3.150  21.140 17.990 

 

 

 

 

Média 

anual do 

modelo 
2,56 

Média 

anual 

do 

modelo 

2,61 

Média 

anual do 

modelo 

2,45 

Média de 

quilometragem 

analisada 

63.848 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

 

 

Figura 17: Consumo Médio de Combustível para o Modelo OF 1418 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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Tabela 4: Perfil de consumo analisado para o modelo VW 17210 

Frota 2008 2009 2010 Quilometragem 

Modelo: VW 

17210 

Média 

anual 

do 

veículo 

Média 

anual por 

ano/modelo 

Média 

anual 

do 

veículo 

Média 

anual por 

ano/modelo 

Média 

anual 

do 

veículo 

Média 

anual por 

ano/modelo 

Período de análise 

em km 
Km 

acumulada 

no período Veículo Ano Início Fim 

113 2003 2,50 2,50 2,55 2,55 1,77 1,77 519.536 574.100 54.564 

1 2004 2,60 

2,47 

2,69 

2,47 

2,48 

2,33 

480.375 548.651 68.276 

31 2004 2,29 2,27 2,27 440.023 502.693 62.670 

39 2004 2,33 2,45 2,25 501.456 573.858 72.402 

41 2005 2,42 2,42 3,05 3,05 2,88 2,88 383.795 473.992 90.197 

  

Média 

anual 

do 

modelo 

2,43 

Média 

anual 

do 

modelo 

2,60 

Média 

anual 

do 

modelo 

2,33 
Média de 

quilometragem 

analisada 
69.621 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 
Figura 18: Consumo Médio de Combustível para o Modelo VW 17210 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 
Tabela 5: Perfil de consumo analisado para o modelo VW 15190 

Frota 2008 2009 2010 Quilometragem 

Modelo: 

VW15190 Média anual 
do veículo 

Média anual 

por 

ano/modelo 

Média anual 
do veículo 

Média anual 

por 

ano/modelo 

Média anual 
do veículo 

Média anual 

por 

ano/modelo 

Período de 

análise em km 
Km 

acumulada 

no período Veículo Ano Início Fim 

71 2007 2,34 2,38 

 

2,45 
2,39 

2,25 
2,21 

177.640 225.995 48.355 

93 2007 2,42 2,32 2,19 188.474 210.817 22.343 

25 2008 2,26 

2,41 

2,30 

2,39 

2,41 

2,32 

 77.771 145.649 67.878 

127 2008 2,48 2,51 2,30  93.875 162.005 68.130 

129 2008 2,43 2,41 2,29  95.795 153.910 58.115 

135 2008 2,46 2,35 2,29  77.586 141.563 63.977 

  
Média 

anual do 

modelo 
2,40 

Média 
anual do 

modelo 
2,39 

Média 
anual do 

modelo 
2,29 

Média de 
quilometragem 

analisada 
54.799 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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Figura 19: Consumo Médio de Combustível para o Modelo VW 15190 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 
Tabela 6: Perfil de consumo analisado para o modelo VW 15180 

Frota 2008 2009 2010 Quilometragem 

Modelo: VW15180 Média 

anual do 

veículo 

Média 

anual por 

ano/modelo 

Média 

anual do 

veículo 

Média anual 

por 

ano/modelo 

Média 

anual do 

veículo 

Média anual 

por 

ano/modelo 

Período de 

análise em km 
Km 

acumulado 

no período Veículo Ano Início Fim 

7 2006 2,28 2,28 2,17 2,17 2,10 2,10 158.209 210.424 52.215 

  

Média 

anual do 
modelo 

2,28 
Média 

anual do 
modelo 

2,17 
Média 

anual do 
modelo 

2,10 
Média de quilometragem 

analisada 
52.215 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

 

 
Figura 20: Consumo Médio de Combustível para o Modelo VW 15180 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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Tabela 7: Perfil de consumo analisado para o modelo Mercedes Benz – OF 1722 

Frota 2008 2009 2010 Quilometragem 

Modelo: of 1722 Média anual 

do veículo 

Média anual 
por 

ano/modelo 

Média anual 

do veículo 

Média anual 
por 

ano/modelo 

Média anual 

do veículo 

Média anual 
por 

ano/modelo 

Período de 

análise em km 
Km 

acumulado 

no período Veículo Ano Início Fim 

141 2009 - 
- 

2,20 
2,20 

2,17 
2,24 

3.000 65.495 62.495 

143 2009 - 2,20 2,32 3.008 69.640 66.632 

15 2010 - 

- 

- 

- 

2,22 

2,16 

3.342 48.644 45.302 

23 2010 - - 2,25 3.240 31.246 28.006 

27 2010 - - 1,91 3.119 29.022 25.903 

29 2010 - - 1,90 3.116 28.941 25.825 

69 2010 - - 2,27 3.272 46.898 43.626 

145 2010 - - 2,46 3.056 73.987 70.931 

147 2010 - - 2,13 3.120 39.641 36.521 

  

Média 

anual do 

modelo 

- 

Média 

anual do 

modelo 
2,20 

Média anual 
do modelo 

2,21 
Média de 

quilometragem 

analisada 
45.026 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

 

 

 
Figura 21: Consumo Médio de Combustível para o Modelo OF 1722 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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5.1.5 Análise comparativa do ICC entre modelos em função do Ano Trabalhado. 

Transporte Cidade do Natal Ltda, avaliação dos dados de utilização dos ônibus 

no período 2008 – 2010. 

 

 

Figura 22: Consumo Médio comparativo dos modelos 

(o consumo “zero” em 2008 diz respeito aos ônibus novos incorporados à frota a partir de 2009) 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

Tendo em vista que, com a transição do combustível diesel mineral para o B5, foi 

observado ao longo desses anos um aumento de consumo de combustível, em função da 

queda na potência dos motores em decorrência do biodiesel ter um menor poder calorífico, 

como é mostrado na Figura 22. 
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5.2 EMPRESAS DE ÔNIBUS INTERURBANO AUTOVIAÇÃO JARDINENSE 

 

 

5.2.1 Dados da frota 

 

 

O Quadro 6 refere-se a caracterização de todos os veículos que compoem a frota da 

empresa acima citada. 

 

Quadro 6: Perfil da frota analisada da Empresa Auto Viação Jardinense 

N
º 

d
e 

Ô
n

ib
u

s 

F
a

b
ri

ca
n

te
/M

o
d

el
o

 

C
il
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d
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d
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/P

o
te

n
ci

a
/R

o
ta

çã
o

 

V
á
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u
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s/

C
il

in
d

ro
 

S
is

te
m

a
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e 
in

je
çã

o
 

A
sp

ir
a

çã
o

 

T
a

x
a

 d
e 

co
m

p
. 

P
re

ss
ã

o
 d

e 
in

je
çã

o
 

T
ip

o
 d

e 
ó

le
o

 

T
em

p
. 

d
e 

tr
a

b
a

lh
o

 

6 
Mercedes      

OM 355/5 A 

9.651 cm³ 

238 cv 

2100 RPM 

3V/ 

Cilindro 

Injeção 

Direta 

Turbo e 

intercooler 
16:1 

200 - 245 

Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

87º C 

1 
Mercedes 

OM 447 A 

11.967 cm³ 

333 cv 

1800 RPM 

2V/ 

Cilindro 

Injeção 

Direta 

Turbo e 

intercooler 
16,25:1 

200 - 245 

Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

85º 

2 
Mercedes 

OM 355/6 A 

11580 cm³ 

189 cv 

2000 RPM 

2V/ 

Cilindro 

Injeção 

Direta 

Turbo e 

intercooler 
16:1 

1350 - 

1600 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

90º 

4 

Volvo 

B 10 THD 

101 KC 

9.600 cm³ 

310 cv 

2200 RPM 

2V/ 

Cilindro 

Injeção 

Direta 

Turbo e 

intercooler 
15:1 

1350 - 

1600 Bar 

Lubrax 

Top 

Turbo 

15W40 

85º 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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O Quadro 7 mostra a composição da frota da empresa Auto de Viação Jardinense, em 

que fazem parte 13 veículos, sendo 4 da marca Volvo e 9 da marca Mercedes Benz. 

 

Quadro 7: Composição da Frota da Empresa Auto Viação Jardinense 

Veículos 

Empresa: AUTOVIAÇÃO JARDINENSE 

Número Ano de Fabricação Modelo do Motor Modelo do Chassi Marca do Motor 

1175 1987 B 10M THD 101 KC Volvo Volvo 

1355 1990 B 10M THD 101 KC Volvo  Volvo 

1405 1993 B 10M THD 101 KC Volvo Volvo 

1415 1993 B 10M THD 101 KC Volvo Volvo 

1145 1989 OM 355/6 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

1475 1996 OM 355/6 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

1285 1997 OM 355/5 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

2125 1997 OM 355/5 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

2135 1997 OM 355/5 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

2145 1997 OM 355/5 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

2155 1997 OM 355/5 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

2165 1997 OM 355/5 A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

1385 1990 OM 447/A Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

As figuras 23 e 24 mostram o veículo Volvo B 10M THD 101 KC, como também a sua 

motorização. 

 

 

Figura 23: Veículo Volvo B 10M THD 101 KC da Empresa Auto Viação Jardinense. 
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Figura 24: Motorização do Volvo B 10M THD 101 KC da Empresa Auto Viação Jardinense. 

 

Na figura 25 é mostrada a infraestrutura de abastecimento de combustível da referida 

empresa.  

 

        

Figura 25: Infraestrutura de abastecimento de combustível na Empresa Auto Viação Jardinense. 

 

 

5.2.2 Identificação da sistematização da manutenção, substituição do óleo do motor 

 

 

Procedimento semelhante ao descrito para a Empresa Transporte Cidade do Natal 

Ltda, descrito no item 5.1.2. 

 Média de giro mensal é cerca de 9.000 km; 

 Óleo do motor e filtro trocados a cada 20.000 km; 

 Manutenção: corretiva. 
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Observações: 

O pessoal da manutenção afirma que (1) não há ninguém que opere os veículos e que 

tenha percepção de associar o desempenho do biodiesel em relação ao diesel e (2) a 

manutenção é completamente corretiva. 

 

 

5.2.3 Identificação da sistematização do abastecimento dos ônibus 

 

 

 Abastecimento feito na empresa todos os dias; 

 Empresa trabalha com uma margem para nunca deixar faltar combustível no tanque; 

 O fornecedor é Transcopel Distribuidora. 

 

 

5.2.4 Sistematização da avaliação do Índice de Consumo de Combustível, ICC 

 

 

Foi adquirido registro de ICC e quilometragem dos veículos referentes a duas séries 

descontínuas de tempo. O primeiro período vai de outubro de 2008 a abril de 2009 e o 

segundo vai de janeiro a agosto de 2010.  E estão relacionados nas Tabelas 8, 9, 10 e 11 e nas 

Figuras 26, 27, 28 e 29. 

 

Tabela 8: Perfil de consumo analisado para o modelo Mercedes Benz - OM 355/5 A 

Frota 2008 - 2009 2010 
Quilometragem 

acumulada no 

período 

MODELO: OM 

355/5 A 
MÉDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO 

MÉDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO VEÍCULO ANO 

2125 1997 1,54 

1,53 

1,97 

1,78 

113.072 

2135 1997 1,42 1,94  96.551 

2145 1997 1,53 1,79 110.719 

2155 1997 1,58 1,65 102.113 

2165 1997 1,67 1,55 115.821 

1285 1997 1,47 1,59  99.215 

 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,53 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,78  

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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Figura 26: Consumo Médio de Combustível para o Modelo OM 355/5 A 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

Tabela 9: Perfil de consumo analisado para o modelo Volvo B 10M THD 101 KC 

Frota 2008 - 2009 2010 
Quilometragem 

acumulada no 

período 

MODELO: B 10M 

THD 101 KC 
MÉDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO 

MÉDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO VEÍCULO ANO 

1335 1990 1,39 1,39 1,58 1,58 102.312 

1405 1993 1,37 
1,35 

1,53 
1,51 

  98.432 

1415 1993 1,33 1,49 105.564 

1175 1987 1,66 1,69 1,65 1,65   92.899 

 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,47 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,58  

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

 

Figura 27: Consumo Médio de Combustível para o Modelo B 10M THD 101 KC 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 
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Tabela 10: Perfil de consumo analisado para o modelo Mercedes Benz - OM 355/6 

Frota 2008-2009 2010 
Quilometragem 

acumulada no 

período 

MODELO: OM 

355/6 
MEDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO 

MÉDIA 

ANUAL DO 

VEICULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO VEÍCULO ANO 

1475 1996 1,42 1,42 1,73 1,73 112.654 

1145 1989 1,35 1,35 1,31 1,31 115.243 

  

  

  

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,39 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,52 

 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

 

Figura 28: Consumo Médio de Combustível para o Modelo OM 355/6 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

Tabela 11: Perfil de consumo analisado para o modelo Mercedes Benz - OM 447/A 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

Frota 2008 – 2009 2010 
Quilometragem 

acumulada no 

período 

MODELO: OM 447/A MÉDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO 

MÉDIA 

ANUAL DO 

VEÍCULO 

MÉDIA 

ANUAL POR 

ANO/MODELO VEÍCULO ANO 

1385 1993 1,46 1,25 0,91 0,91 71.819 

 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

1,25 

MÉDIA 

ANUAL DO 

MODELO 

0,91 
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Figura 29: Consumo Médio de Combustível para o Modelo OM 447/A. 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

 

5.2.5 Análise comparativa do ICC entre modelos em função do Ano Trabalhado. 

Auto Viação Jardinense, avaliação dos dados de utilização dos ônibus no 

período 2008 – 2010 

 

 

Figura 30: Consumo Médio comparativo dos modelos. 

FONTE: Dados da Pesquisa / set. 2008 a jul. 2010. 

 

No caso desta empresa tendo em vista a descontinuidade das informações prestadas 

não foi possível fazer uma conclusão precisa. 
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5.3 INSPEÇÃO VISUAL DE UM MOTOR ESTACIONÁRIO BRANCO BD 5, APÓS 150 

HORAS DE ENSAIO 

 

 

A sequência de fotos apresentada a seguir diz respeito a um motor estacionário diesel, 

fabricante Branco, modelo BD 5, de 5 CV (3,7 kW), após dois anos de experimentos não 

seqüenciados e não mensurados em sua totalidade. 

Esse motor foi utilizado durante o desenvolvimento da tese de doutorado de 

Fernandes, 2011, (Manoel Reginaldo Fernandes, no PPGEQ-UFRN, sob a orientação do 

Professor Dr. Eduardo Lins de Barros Neto). A essência do seu trabalho diz respeito ao estudo 

de diversas rotas de obtenção de biodiesel de soja e de girassol. Foram executados, nesse 

motor, ensaios com diesel puro, blendas de biodiesel de soja e de girassol, contaminadas, ou 

não, por água destilada. 

Na Figura 31, apresentam-se evidências de mecanismos de desgaste adesivo, 

oxidativo e/ou abrasivo. Esses mecanismos são associados, ou não, aos depósitos de 

colônias de carbonização, oriundos do combustível ou do óleo lubrificante, nas paredes das 

superfícies circunferenciais do pistão, (a), (b), (c), (d), dispostas a 90 graus, à altura da sua 

cabeça, em função de (1) tolerâncias dimensionais, desvios de forma e de posição do pistão 

acoplados às solicitações termomecânicas e (2) da sua rigidez diferencial relativamente à 

posição do pino do pistão, o qual, em serviço, é animado por um movimento 

(“reciprocating”) de vai-e-vem. 

A basculação microscópica de um pistão no interior do cilindro, figura 30(e) é uma 

função da(o) (1) textura superficial, tolerâncias, desvios de forma e posição, (que podem 

implicar em uma folga radial no par pistão – cilindro, designada por “slap”) (2) cinemática e 

dinâmica do sistema tribológico pistão – cilindro - pino do pistão - biela, (3) as solicitações 

termomecânicas e hidrodinâmicas (associadas, por exemplo, a eventuais danos por clogging 

no bocal do bico injetor) envolvidas nesse sistema e os consequentes estados de tensões e 

deformações atuantes, (4) os materiais, suas propriedades térmicas e mecânicas, de modo a 

compatibilizar – ou não - tais tensões e deformações; (5) número de ciclos; (6) dano 

acumulado ao longo da vida em serviço. 

Perfis da saia do pistão vêm sendo simulados para otimizar o atrito e o desgaste no par 

tribológico pistão-cilindro, como no estudo de Panayi e colaboradores, 2009, através de um 

método que compara a resposta da superfície externa do pistão aos resultados da simulação. 

(1) adesivo, das colônias de carbonização superficiais resultantes da combustão 

aderidas à superfície da cabeça do pistão e à superfície da câmara de combustão. 
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(2) oxidativo, relativo à triboquímica da combustão e sua interação com o material da 

cabeça do pistão e  

(3) abrasivo, função das partículas duras dos óxidos Al2O3, Si2O2 e SiC  

desenvolvidas, desprendidas e que promoveram a abrasão na parede do pistão, comprovado 

nas Fig. 31(a) e Fig. 31(c).  

 

 
(a) 0 graus 

 
(b) 90 graus 

 
(c) 180 graus 

 
(d) 270 graus 

 
(e) Fonte: Panayi e colaboradores, 2009. 

Piston Slap 

  
(f) Fonte: 

http://www.1fastv6.com/Dieselectomy/ 

Figura 31: Desgaste adesivo diferencial em quatro superfícies circunferenciais (a), (b), (c), (d), distantes 90 

graus, uma da outra, na parede lateral do pistão do motor estacionário, em função do abaulamento da 

geratriz do pistão e da sua rigidez diferencial, relativamente à posição do pino do pistão; (e) Basculamento 

do pistão no interior do cilindro, função da folga radial, “slap”, que pode provocar danos por desgaste 

abrasivo como o da figura (f). 

 

http://www.1fastv6.com/Dieselectomy/Kirkenginepic8.jpg
http://www.1fastv6.com/Dieselectomy/
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Nas figuras 32, 33 e 34, podem ser observadas texturas resultantes dos mecanismos 

de desgaste, aqui evidenciados por depósitos de filmes e/ou pela coloração: 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 32: Formação de colônias de carbonização superficiais resultantes da combustão aderidas à 

superfície da cabeça do pistão e câmara de combustão. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 
(f) 

 

Figura 33: (a) Distribuição circunferencial e radial do desgaste adesivo por colônias de carbonização e 

desgaste oxidativo resultantes da combustão e que constituem a textura da superfície da cabeça do pistão e 

da câmara de combustão; (b) Cilindro do motor Branco BD 5, com a sua parede interna apresentando os 

sulcos de usinagem por brunimento; (c) Superfícies do cabeçote e válvulas de admissão e escape; (d) 

Superfície do cabeçote do motor, evidenciando-se o desgaste no entorno da sede do bico injetor, (e), (f) 

Superfícies do bico injetor evidenciando o desgaste adesivo. 
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A morfologia de partes importantes do motor de combustão interna, originalmente 

concebido para utilizar óleo diesel fóssil e que utilizou desde o óleo diesel até diversas misturas 

de biodiesel, inclusive incorporando contaminação com água destilada e que são apresentadas 

nas Figuras 31, 32, 33 e 34, demonstram evidências de desgaste moderado do motor, 

ratificando a boa lubricidade do biodiesel, como relatado por Farias e colaboradores, 2010.  

 

 

Figura 34: Detalhamento de evidências associadas aos mecanismos de desgaste. 

 

(1) corrugação na borda da cabeça do cilindro  

(2) desgaste abrasivo dos sulcos de usinagem do pistão  

(3) filme fino de depósitos de carbonização na cabeça do pistão  

 

Entretanto, o bico injetor apresentou evidências de clogging por desgaste adesivo 

severo, através da deposição de materiais no seu bocal, implicando na necessidade da sua 

limpeza após um intervalo, a ser investigado, de horas em serviço. Há registros, na literatura, de 

que há, adicionalmente, desgaste erosivo e por cavitação-corrosão (KASETSART et al, 2010). 

 

3
1 

2 1 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

 

O trabalho desenvolvido permitiu que se comparasse o desempenho de motores ciclo 

Diesel utilizando diesel e a mistura do Biodiesel, designada por B5, em duas frotas de ônibus, 

urbana e interurbana, ambas, com sede na cidade de Natal-RN. Além disso, baseado na 

inspeção visual do desgaste de peças importantes do motor monocilíndrico diesel de 5 CV, 

utilizado no trabalho de doutorado de Fernandes, 2011 e em alguns dos seus resultados, pode-

se concluir que:  

 Foi constatado que, com a mudança do combustível de diesel mineral para a 

mistura de biodiesel B5 ou B20, houve uma diminuição nas emissões dos Dióxidos de 

Nitrogênio e de Enxofre, bem como nas emissões de Hidrocarbonetos, de extrema 

importância para o meio ambiente;  

 Registrou-se, em linhas gerais, que houve um aumento do consumo de combustível 

e uma diminuição em termos de potência quando se migrou do diesel para a mistura B5;  

 No período em que este trabalho se desenvolveu não se registraram anomalias na 

manutenção dos motores dos ônibus associados ao uso do B5, conforme relato da gerência de 

manutenção e respectivas planilhas consultadas nas empresas; 

 A inspeção visual do motor de marca Branco BD5 revelou evidências de desgaste 

moderado dos principais componentes do sistema câmara de combustão- cilindro – pistão – 

pino do pistão e mecanismos de desgaste adesivo, abrasivo e oxidativo; 

 A inspeção visual no bico injetor evidenciou clogging por desgaste adesivo severo, 

através da deposição de materiais no seu bocal, implicando na necessidade da sua limpeza, 

embora não houvesse evidência observável de desgaste erosivo e por cavitação-corrosão, 

como relatado por Kasetsart et al (2010). 
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6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

1. Relativamente à avaliação do uso do Biodiesel versus diesel em frotas urbanas, 

investigar as emissões e correlacioná-las com dados de potência e consumo de combustível e 

vida dos sistemas mecânicos associados, comparativamente; 

2. Desenvolver algoritmos para simulação do desempenho de motores utilizando 

diesel e biodiesel, utilizando motores com potência da ordem de 1 kW, investigando-se os 

mecanismos de desgaste envolvidos através de microscopia eletrônica de varredura; 

3. Expandir a pesquisa acima para faixas de potência de 10 kW, 100 kW e 1.000 kW.  

4. Analisar o nível de contaminação do óleo lubrificante.  
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ANEXO 1 

 

RESULTADOS DOS ENSAIOS EM UM MOTOR ESTACIONÁRIO 

DE MARCA BRANCO BD 5 

 

FERNANDES, Manoel Reginaldo. Tese de Doutorado em Engenharia Química. A ser 

defendida em 2011, no PPGEQ-UFRN, sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros 

Neto. 

 

Fernandes, 2011, desenvolveu trabalho de doutorado cujo objetivo foi medir o 

consumo específico e as emissões dos gases em relação a diversas possibilidades de 

combustíveis utilizado em um motor monocilíndrico originalmente concebido para uso do 

diesel. Utilizou diesel e misturas de biodiesel, contaminadas, ou não, por água destilada. 

Os ensaios foram executados em um motor estacionário de 5 CV, da marca Branco 

BD 5, no laboratório NUPEG II da Engenharia Química da UFRN. 

O conjunto apresentava, além do motor, componentes como um analisador de emissão 

de gases e um dinamômetro. 

Durante os ensaios de Fernandes, 2011, cujo objetivo era o desenvolvimento de rotas 

de processamento de combustível, foi encontrada a potência desenvolvida pelo motor diesel 

monocilíndrico Branco BD 5 utilizando diesel mineral, B5 e B20, cujas diferenças na potência 

demonstraram ser inferiores a 5,2%, no caso investigado de B5 versus diesel e inferiores a 

11,5%, no caso investigado de B20 versus diesel. 

Coube a esta investigação de Mestrado as tarefas de desmontar e inspecionar 

visualmente o motor Branco BD 5, que Fernandes, 2011, utilizou em seus ensaios – cujos 

resultados encontram-se no Apêndice 1 desta dissertação. 

A seguir são apresentados os resultados das análises do motor inspecionado. Na 

fig. An1.1 tem-se uma foto do motor ensaiado e na fig. An1.2 tem-se um gráfico com as 

curvas de desempenho do motor fornecida pelo fabricante, e na fig. An1.3 ver-se o 

dinamômetro que foi utilizado nos ensaios.   

 

 

 
 Figura An1.1: Motor Branco BD 5 Figura An1.2: Curva de desempenho, 

  Motor Branco BD 5 
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Figura An1.3: Dinamômetro 

 

Método de análise 

 

Para medir as emissões e a potência do motor, utilizou-se uma velocidade constante de 

3500100rpm, em que se desenvolve a potência máxima do motor. Com o auxilio de um 

dinamômetro, foram aplicadas cargas reativas ao motor. Com o auxílio do analisador de 

emissões de gases, a cada momento que o valor da carga reativa era alterada, uma nova leitura 

de emissão era realizada, podendo ser feito o comparativo com todos os valores encontrados 

em função de cada tipo de combustível utilizado. 

Na figura An1.4 é mostrado o desenho esquemático da montagem experimental, 

utilizado nos ensaios do trabalho de Fernandes, 2011, em sua tese de doutorado. 

 

 
Figura An1.4: Esquema simplificado da montagem da bancada de ensaios (vista superior) 

FONTE: Fernandes (2011). 
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O Quadro An1.1 faz o detalhamento da especificação técnica do motor Branco BD 5 

que foi utilizado no desenvolvimento do trabalho. 

 
Quadro An1.1: Especificação técnica do motor 

Tipo Horizontal, monocilíndrico, diesel, refrigerado a ar 

Sistema de combustão Injeção direta 

Diâmetro x Curso 70 mm x 55 mm 

Cilindrada 211 cm³ 

Taxa de compressão 20:01 

Potência máxima 5,0 cv a 3600 rpm 

Potência contínua 4,2 cv a 3600 rpm 

Torque Máximo 1,25 kgfm a 2500 rpm 

Peso (PM/PE) 27/31 

Sistema de lubrificação Forçada por bomba de óleo 

Consumo 1,1 L/h 

Capacidade tanque 2,5 L 

Capacidade óleo 0,75 L 

Dimensões (CxLxA) 322 x 392 x 416 mm 

Nível de Ruído (7m) 77 dB A 

 

No Quadro An1.2 é mostrado o processo de caracterização do funcionamento do motor 

aplicado durante os ensaios executados na formulação da tese. 

 

 
Quadro An1.2: Caracterização do funcionamento do motor 

Tempo de duração dos ensaios 150 horas 

Substituição do óleo do motor A cada 70 horas de funcionamento 

Fornecedor de combustível (diesel puro) Petrobras 

Fornecedor de combustível (biodiesel) Sintetizado no lab. NUPEG II 

 

Identificação da situação em ensaios  

 

Foi observado que, durante o funcionamento do motor, flutuações na rotação 

implicavam em variações no seu funcionamento e se constituíam em falhas no desempenho 

do motor. Isso pode ser atribuído ao desgaste, seja associado à vida, como também, às 

contaminações dos combustíveis que nele foram utilizados. A falta de manutenção preventiva 

ao motor se insere nesse elenco de possíveis falhas e integra a filosofia adotada de fazê-lo 

funcionar como nas instalações mais precárias, geralmente no setor agrícola, em que as 

manutenções corretivas são as únicas executadas em nosso país. 

 

Identificação de parâmetros relevantes após os ensaios 

 

Foi feita a desmontagem do motor no laboratório de motores do IFRN, para uma análise 

visual das peças e sistemas envolvidos com os combustíveis utilizados. Detectou-se que 

houve uma formação de carvão em determinados pontos do pistão, como também, no 

cabeçote, que se pode considerar equivalente àqueles encontrados em um motor que utiliza 

diesel mineral convencionalmente, no mesmo tempo de ensaio. 

Na superfície do bocal do bico injetor, localizado na região da câmara de combustão, foi 

constatada uma má vedação da válvula de escape, que possivelmente foi provocada pela 

regulagem inadequada de sua folga. 

Fernandes (2011) investigou resultados dinamométricos obtidos pelo uso do Diesel 

puro, B5 e B20. Em todos os combustíveis foram usados parâmetros semelhantes, segundo 
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esse autor, possibilitando uma analise comparativa, entre os combustíveis ensaiados, no que 

concerne às variáveis: Emissão de CO, Emissão de NOx, Emissão de CxHy, Emissão de 

fumaça, Emissão de NO, Emissão de NO2, Emissão DE SO2, Emissão de H2S, Emissão de 

CO2, Consumo específico. 

 

Emissão de CO 

 
Tabela An1.1: Valores obtidos da quantidade de Monóxido de Carbono (CO) em (PPM) 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 448 445 334 

0,67 359 333 251 

1,00 336 330 232 

1,33 351 316 232 

1,67 343 324 264 

2,00 399 401 371 

FONTE: Fernandes (2011). 

 

 

 
Figura An1.5: Valores de CO, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 

 

Emissão de NOx 

 
Tabela An1.2: Valores obtidos da quantidade de Óxido de 

Nitrogênio (NOx) em (PPM), utilizando motor Branco BD 5. 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 80 90 93 

0,67 88 111 103 

1,00 106 125 115 

1,33 134 138 142 

1,67 154 156 157 

2,00 193 195 200 

FONTE: Fernandes (2011). 
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Figura An1.6: Valores de NOx, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011).  
 
Emissão de CxHy 

 
Tabela An1.3: Valores da quantidade de Hidrocarbonetos 

(CxHy) em (PPM), utilizando motor Branco BD 5. 
Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 342 326 142 
0,67 398 470 260 
1,00 443 680 345 
1,33 595 746 400 
1,67 496 800 474 
2,00 540 846 441 

FONTE: Fernandes (2011). 
 
 

 
Figura An1.7: Valores de CxHy, utilizando motor  Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 
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Emissão de fumaça 

 
Tabela An1.4: Valores relativos da quantidade de Fumaça 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 1 1 1 

0,67 1 1 1 

1,00 2 1 2 

1,33 4 3 4 

1,67 4 3 4 

2,00 5 5 4 

FONTE: Fernandes (2011). 
 

 

 
Figura Ap1.8: Valores relativos de Fumaça, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 

 

Emissão de NO 

 
Tabela An1.5: Valores da quantidade de Óxido de 

Nitrogênio (NO) em (PPM), utilizando motor Branco BD 5. 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 50 57 67 

0,67 60 81 80 

1,00 81 99 96 

1,33 112 116 128 

1,67 134 135 142 

2,00 177 179 187 

FONTE: Fernandes (2011). 
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Figura An1.9: Valores de Óxido de Nitrogênio, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011).  

 

Emissão de NO2 

 
Tabela An1.6: Valores da quantidade de Dióxido de Nitrogênio 

(NO2) em (PPM), utilizando motor Branco BD 5. 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 30 34 26 

0,67 28 30 23 

1,00 25 26 18 

1,33 22 21 15 

1,67 20 21 15 

2,00 16 16 13 

FONTE: Fernandes (2011). 
 

 
Figura An1.10: Valores de Dióxido de Nitrogênio, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 
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Emissão de SO2 
 

Tabela An1.7: Valores da quantidade de Dióxido de Enxofre 
(SO2) em (PPM), utilizando motor Branco BD 5. 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 
0,33 16 16 17 
0,67 9 9 12 
1,00 11 11 10 
1,33 11 12 9 
1,67 9 12 6 
2,00 4 4 3 

FONTE: Fernandes (2011). 
 
 

 
Figura An1.11: Valores de Dióxido de Enxofre, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 
 
 
Emissão de H2S 

 
Tabela An1.8: Valores da quantidade de Gás Sulfídrico 

(H2S) em (PPM), utilizando motor Branco BD 5. 
Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 2 4 1 
0,67 2 4 1 
1,00 1 3 1 
1,33 2 1 1 
1,67 2 1 1 
2,00 2 2 1 

FONTE: Fernandes (2011). 
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Figura An1.12: Valores de Gás Sulfídrico, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 

 

 

Emissão de CO2 

 
Tabela An1.9: Valores obtidos da quantidade de Dióxido de Carbono (CO2) em %. 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 1,05 1,86 1,92 

0,67 1,80 2,14 2,05 

1,00 1,49 2,53 2,21 

1,33 1,86 2,91 2,67 

1,67 2,20 3,19 2,87 

2,00 2,61 3,94 3,5 

FONTE: Fernandes (2011). 

 

 

 
Figura An1.13: Valores de Dióxido de Carbono em porcentagem, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 
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Consumo Específico 

 
Tabela An1.10: Valores do consumo específico, utilizando motor Branco BD 5. 

Potência no dinamômetro (kW) Diesel Puro B5 B20 

0,33 1.283 1273 1375 

0,67 730 726 764 

1,00 547 542 560 

1,33 455 517 466 

1,67 381 386 425 

2,00 345 363 384 

FONTE: Fernandes (2011). 
 

 

 
Figura An1.14: Valores do Consumo específico, utilizando motor Branco BD 5. 

FONTE: Fernandes (2011). 
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ANEXO 2  

 

REGULAMENTO TÉCNICO Nº 8/2009 

 

 

1. Objetivo 
 

Este Regulamento Técnico aplica-se ao óleo diesel A e B, de uso rodoviário, para 

comercialização em todo o território nacional e estabelece suas especificações. 

 

 

2. Normas aplicáveis 
 

A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da American Society for 

Testing and Materials (ASTM), do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou 

International Organization for Standardization (ISO). 

Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade, fornecidos nos métodos 

relacionados a seguir devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações 

em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites 

especificados neste Regulamento. 

A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida 

segundo o método NBR 14883 – Petróleo e produtos de petróleo – Amostragem manual ou 

ASTM D4057 – Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products. 

As características incluídas na Tabela de Especificações deverão ser determinadas de 

acordo com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio: 

 

 
Quadro An2.1: Especificação da NBR aplicáveis à utilização de Biodiesel em motores. 

MÉTODO TÍTULO 

NBR 7148  
Petróleo e produtos de petróleo - Determinação da massa específica, densidade relativa e ºAPI 

- Método do densímetro  

NBR 7974  Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado Tag  

NBR 9619  Produtos de petróleo - Destilação à pressão atmosférica  

NBR 9842  Produtos de petróleo - Determinação do teor de cinzas  

NBR 10441  
Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - Determinação da viscosidade 

cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica  

NBR 14065  
Destilados de petróleo e óleos viscosos - Determinação da massa específica e da densidade 

relativa pelo densímetro digital  

NBR 14248  Produtos de petróleo - Determinação do número de acidez e basicidade - Método do indicador  

NBR 14318  Produtos de petróleo - Determinação do resíduo de carbono Ramsbottom  

NBR 14359  Produtos de petróleo - Determinação da corrosividade - Método da lâmina de cobre  

NBR 14483  Produtos de petróleo - Determinação da cor - Método do colorímetro ASTM  

NBR 14533  
Produtos de petróleo - Determinação de enxofre por espectrometria de fluorescência de raios 

X (energia dispersiva)  

NBR 14598  
Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado 

Pensky-Martens  

NBR 14747  Óleo diesel - Determinação do ponto de entupimento de filtro a frio  

NBR 14759  Combustíveis destilados - Índice de cetano calculado pela equação de quatro variáveis  

NBR 15568  
Biodiesel - Determinação do teor de biodiesel em óleo diesel por espectroscopia na região do 

infravermelho médio  
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Quadro An2.2: Normas ASTM aplicáveis à utilização de Biodiesel em motores. 

MÉTODO TÍTULO 

D56  Flash Point by Tag Closed Cup Ensaior  

D86  Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure  

D93  Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Ensaior  

D130  Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test  

D445  Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)  

D482  Ash from Petroleum Products  

D524  Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products  

D613  Cetane Number of Diesel Fuel Oil  

D974  Acid and Base Number by Color-Indicator Titration  

D1298  
Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid 

Petroleum Products by Hydrometer Method  

D1500  ASTM Color of Petroleum Products  

D2709  Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge  

D2274  Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)  

D2622  Sulfur in Petroleum Products by Wavelenght Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry  

D2624  Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels  

D3828  Flash Point by Small Scale Closed Cup Ensaior  

D4052  Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter  

D4294  Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry  

D4308  Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision Meter  

D4737  Calculated Cetane Index by Four Variable Equation  

D5186  
Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic Content of Diesel Fuels and 

Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography  

D5304  Assessing Middle Distillate Fuel Storage Stability by Oxigen Overpressure  

D5453  
Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel 

Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence  

D6045  Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method  

D6079  Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR)  

D6304  
Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric 

Karl Fischer Titration  

D6371  Cold Filter Plugging Point of Diesel and Heating Fuels  

D6591  
Determination of Aromatic Types in Middle Distillates - High Performance Liquid 

Chromatography Method with Refractive Index Detection  

D6890  
Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by 

Combustion in a Constant Volume Chamber  

D7039  
Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray 

Fluorescence Spectrometry  

D7170  
Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils - Fixed Range Injection 

Period, Constant Volume Combustion Chamber Method  

D7212  
Low Sulfur in Automotive Fuels by Energy-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Using 

a Low-Background Proportional Counter  

D7220  Sulfur in Automotive Fuels by Polarization X-ray Fluorescence Spectrometry  

 

Quadro An2.3: Normas CEN/ISSO aplicáveis à utilização de Biodiesel em motores. 

MÉTODO TÍTULO 

EN 12156  Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR)  

EN 12662  Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates  

EN 12916  
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - 

High performance liquid chromatography method with refractive index detection  

EN 14078  
Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl esters (FAME) in middle 

distillates - Infrared spectroscopy method  

EN ISO 12937  Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method  

 

Nota: A resolução ANP nº 33 de 29.09.2010 – DOU 30.09.2010 – Edição Extra – Efeitos a partir de 30.09.2010 

alterou esta Tabela. 
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Quadro An2.4: Especificações do óleo diesel de uso rodoviário. 

CARACTERÍSTICA (1) UNIDADE 

LIMITE MÉTODO 

TIPO A e B ABNT 

NBR 
ASTM 

S50 S500 S1800 (2) 

Aspecto - Límpido e isento de impurezas Visual (3) 

Cor - (4) Vermelho Visual (3) 

Cor ASTM, máx. (5) - 3,0 14483 
D1500 

D6045 

Teor de biodiesel (7) % volume (6) 15568 - 

Enxofre total, máx. mg/kg 

50 - - 

- 

- 

- 

- 

D2622 

D5453 

D7039 

D7212 (8) 

D7220 (8) 

- 500 1800 

- 

14533 

- 

D2622 

D4294 

D5453 

Destilação 

9619 D86 

10% vol., recuperados 

ºC 

Anotar 

50% vol., recuperados 245,0 a 310,0 

85% vol., recuperados, máx. - 360,0 370,0 

90% vol., recuperados 
360,0 

(máx.) 
Anotar Anotar 

Massa específica a 20ºC kg/m3 
820 a 

850 (9) 

820 a 

865q 
820 a 880 

7148 

14065 

D1298 

D4052 

Ponto de fulgor, mín. ºC 38,0 

7974 

14598 

- 

D56 

D93 

D3828 

Viscosidade a 40ºC mm2/s 2,0 a 5,0 10441 D445 

Ponto de entupimento de filtro a 

frio, máx. 
ºC (10) 14747 D6371 

Número de cetano ou 

Número de cetano derivado 

(NCD), mín. 

- 46 
46 

(11) 

42 

(11) 

- 

 

D613 

D6890 

D7170 

Resíduo de carbono 

Ramsbottom no resíduo dos 

10% finais da destilação, máx. 

% massa 0,25 14318 D524 

Cinzas, máx. % massa 0,010 9842 D482 

Corrosividade ao cobre, 3h a 

50ºC, máx 
- 1 14359 D130 

Água (12) (13) mg/kg Anotar - -  D6304 

Contaminação total (12) (14) mg/kg Anotar - - - - 

Água e sedimentos, máx. (15) % volume 0,05  D2709 

CARACTERÍSTICA (1) UNIDADE 

LIMITE MÉTODO 

TIPO A e B ABNT 

NBR 
ASTM 

S50 S500 S1800 (2) 

Hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (16) 
% massa Anotar - - - 

D5186 

D6591 

(17) 

Estabilidade à oxidação (16) mg/100mL Anotar - - - 

D2274 

(18) 

D5304 

Índice de neutralização mg KOH/g Anotar - - 14248 D974 

Lubricidade, máx. µm (19) - -  

Condutividade elétrica, mín (20) pS/m 25 - - - 
D2624 

D4308 
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(1) Poderão ser incluídas nesta especificação outras características, com seus 

respectivos limites, para óleo diesel obtido de processo diverso de refino e processamento de 

gás natural ou a partir de matéria prima distinta do petróleo. 

(2) A partir de 1º de janeiro de 2014, o óleo diesel S1800 deixará de ser 

comercializado como óleo diesel de uso rodoviário e será substituído integralmente pelo óleo 

diesel S500. 

(3) A visualização deverá ser realizada em proveta de vidro de 1L. 

(4) Usualmente de incolor a amarelada, podendo apresentar-se ligeiramente alterada 

para as tonalidades marrom e alaranjada devido à coloração do biodiesel. 

(5) Limite requerido antes da adição do corante. O corante vermelho, segundo 

especificação constante da Tabela III deste Regulamento Técnico, deverá ser adicionado ao 

óleo diesel A S1800 no teor de 20mg/L pelas Refinarias, Centrais de Matérias-Primas 

Petroquímicas e Importadores. 

(6) No percentual estabelecido pela legislação vigente. Será admitida variação de ± 

0,5% volume. A determinação do teor de biodiesel no óleo diesel B deverá ser realizada 

segundo a norma EN 14078. 

(7) Aplicável apenas para o óleo diesel B. 

(8) Aplicável apenas para óleo diesel A. 

(9) Será admitida a faixa de 820 a 853 kg/m3 para o óleo diesel B. 

(10) Limites conforme Tabela II. 

(11) Alternativamente, fica permitida a determinação do índice de cetano calculado 

pelo método NBR 14759 (ASTM D4737), para os óleos diesel A S500 e A S1800, quando o 

produto não contiver aditivo melhorador de cetano, com limite mínimo de 45. No caso de 

não-conformidade, o ensaio de número de cetano deverá ser realizado. O produtor e o 

importador deverão informar no Certificado da Qualidade nos casos em que for utilizado 

aditivo melhorador de cetano. Ressalta-se que o índice de cetano não traduz a qualidade de 

ignição do óleo diesel contendo biodiesel e/ou aditivo melhorador de cetano. 

 (12) Aplicável na produção e na importação. 

 (13) Poderá ser utilizado alternativamente o método EN ISO 12937. 

(14) Deverá ser determinada segundo o método EN 12662. 

(15) Aplicável na importação, antes da liberação do produto para comercialização. 

(16) Os resultados da estabilidade à oxidação e dos hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos poderão ser encaminhados ao distribuidor até 48 h após a comercialização do 

produto de modo a garantir o fluxo adequado do abastecimento. 

(17) Poderá ser determinado, alternativamente, pelo método EN 12916, aplicável ao 

óleo diesel B contendo até 5% de biodiesel. Os métodos ASTM D6591 e D5186 não se 

aplicam ao óleo diesel B. 

(18) O método ASTM D2274 se aplica apenas ao óleo diesel A. 

(19) Poderá ser determinada pelos métodos ISO 12156 ou ASTM D6079, sendo 

aplicáveis os limites de 460µm e 520µm, respectivamente. A medição da lubricidade poderá 

ser realizada após a adição do biodiesel, no teor estabelecido na legislação vigente. 

(20) Limite requerido no momento e na temperatura do carregamento/bombeio do 

combustível pelo produtor e distribuidor. Para o distribuidor, o controle e o atendimento ao 

limite especificado serão compulsórios a partir de 01.01.2010. 
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Quadro An2.5: Ponto de Entupimento de Filtro a Frio. 

UNIDADES 

DA 

FEDERAÇÃO 

LIMITE MÁXIMO, ºC 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

SP - MG - MS  12 12 12 7 3 3 3 3 7 9 9 12 

GO/DF - MT - 

ES - RJ 
12 12 12 10 5 5 5 8 8 10 12 12 

PR - SC - RS  10 10 7 7 0 0 0 0 0 7 7 10 

  

 
Quadro An2.6: Especificação do corante para o óleo diesel S1800. 

Característica Especificação Método 

Aspecto  Líquido  Visual  

Color Index  Solvente Red  - 

Cor  Vermelho intenso  Visual  

Massa Específica a 20ºC, kg/m³  990 a 1020  Picnômetro  

Absorvância, 520 a 540 nm  0,600 - 0,650  (*)  

(*) A Absorvância deve ser determinada em uma solução volumétrica de 20 mg/L do corante em tolueno P.A., 

medida em célula de caminho ótico de 1 cm, na faixa especificada para o comprimento de onda. 

 

 

Figura An2.1: Reação de transesterificação do óleo vegetal 

 

 

 

 
Figura An2.2: Reação de obtenção de ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel). 

 



 

 

79 

 

ANEXO 3 

 

RELATÓRIOS DOS ENSAIOS DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS 

VEÍCULOS DAS EMPRESAS: TRANSPORTE CIDADE DO NATAL LTDA E AUTO 

DE VIAÇÃO JARDINENSE, E MOTOR BRANCO BD 5 
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