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RESUMO 

O uso de biodiesel (ésteres monoalquílicos de ácidos graxos) tem apresentado 
grande interesse para a substituição dos combustíveis fosseis. A utilização do 
biodiesel como aditivo ao diesel de petróleo apresenta um potencial promissor, tanto 
pela sua característica renovável quanto pela redução considerável que acarreta nos 
níveis de poluição ambiental. Além da utilização no setor de transportes, sabe-se 
que o biodiesel apresenta importantes aplicações associadas à agricultura familiar e 
na geração de energia em sistemas isolados.  Com o objetivo de avaliar o efeito do 
uso de biodiesel, inicialmente, foi utilizado um motor novo (MWM 6.10T, 132 kW), na 
sua configuração original. Foi testado em bancada dinamométrica com B100, 
misturas deste com óleo diesel metropolitano (B60 e B80) e óleo diesel padrão. 
Neste trabalho estão também mostrados os resultados obtidos para o 
monitoramento da qualidade do biodiesel puro (B100), de natureza metílica 
(biodiesel metílico), obtido a partir do óleo de soja, fornecido pela Empresa Brasil 
Ecodiesel, em função do tempo e das condições de armazenamento. Para tanto, 
amostras do B100 foram armazenadas em tambores com capacidade de 200 litros, 
bem como dentro do tanque de combustível de um grupo gerador, utilizado na 
geração de energia elétrica. Neste trabalho estão apresentados, também, os 
resultados obtidos no estudo da qualidade da energia elétrica gerada por um grupo 
gerador a diesel alimentado com B100 cujo objetivo foi avaliar, a partir do 
desempenho técnico deste grupo gerador, a sua utilização em sistemas 
emergenciais, remotos e/ou isolados. Na avaliação do desempenho das misturas e 
do B100, os resultados obtidos mostraram uma redução nos valores de torque e 
potência em comparação ao óleo diesel padrão. Os resultados obtidos para as 
emissões gasosas como teor de fumaça, hidrocarbonetos e particulados, foram 
significativamente inferiores em relação ao óleo diesel padrão, enquanto que os 
obtidos para as emissões de gases NOx foram superiores. Após testes e análises de 
desempenho e de emissões, o motor foi acoplado ao gerador, alimentando uma 
carga elétrica do Laboratório de Emissões Veiculares (LEME) do Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC). Até o momento, o grupo gerador 
operou em torno de 1.025 horas. Mesmo após o encerramento deste projeto o grupo 
gerador continua operando no LACTEC, alimentado com B100. 
 

xiv 
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ABSTRACT 

The use of biodiesel (mono-alkyl esters from fatty acids) has presented great interest 
regarding the substitution of fossil fuels.  The biodiesel usage has presented a 
promissing potential as an additive to the petrodiesel, both for its renewable 
characteristic and the considerable reduction it brings to the environmental pollution. 
Besides the use in the transportation sector, it is known that the biodiesel presents 
important applications associated to family agriculture and electricity generation in 
remote systems. With the objective of evaluating the effect of the use of biodiesel, a 
new engine was initially used (MWM 6.10T, 132 kW) in its original configuration. It 
was tested in dynamometer bank, with B100, mixed with metropolitan diesel fuel 
(B60 and B80) and standard diesel fuel. This paper also shows the results obtained 
for the monitoring of crude biodiesel (B100) quality of methyl nature (methyl 
biodiesel), obtained from soybean oil, provided by company Brasil Ecodiesel, due to 
weather and storage conditions. For this purpose, B100 samples were stored in 
drums of 200 liter capacity, as well as inside a fuel tank of a generating group, used 
in electricity generation. This paper also presents the results obtained in studying the 
quality of electricity generated from a diesel generating group fed with B100, with the 
objective of evaluating, from the technical performance of this generating group, its 
usage in emergency, remote and/or isolated systems. While evaluating the 
performance of mixtures and B100, the obtained results showed the reduction of 
torque and power values in comparison to the standard diesel fuel. The results 
obtained for gas emissions like smoke content, hydrocarbons and particulates, were 
significantly lower in relation to standard diesel fuel, while the results obtained for the 
emissions of NOx gases were higher. After tests and analysis of performance and 
emissions, the engine was coupled to the generator, feeding an electric charge of the 
LEME (Laboratory of Vehicular Emissions) of the LACTEC (Institute of Technology 
for Development). So far, the generating group has operated for around 1.025 hours. 
Even after the closing of this project, the generating group continues operating at 
LACTEC, fed with B100. 
 
 

 

 

xv 
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CAPÍTULO 1 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No primeiro capítulo, são apresentadas as características da pesquisa, seus 

objetivos e a sua importância no contexto técnico-científico e social. 

No segundo capítulo encontram-se a revisão bibliográfica sobre o biodiesel e 

sua utilização na geração de energia elétrica. 

No terceiro capítulo, apresentam-se as características dos materiais, os 

principais equipamentos utilizados e a metodologia empregada para realização da 

pesquisa.  

No quarto capítulo, são vistos e discutidos os resultados obtidos neste estudo.  

No quinto capítulo, são apresentadas a conclusão do trabalho e, também, as 

sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, no sexto capítulo, encontram-se as citações bibliográficas 

referentes ao desenvolvimento deste trabalho. 

1.1. CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA  

O estudo desenvolvido na presente dissertação de mestrado esteve vinculado 

aos projetos de pesquisa e de desenvolvimento intitulados “Avaliação da Combustão 

de Biodiesel e Misturas Biodiesel/Diesel em Grupos-Geradores: Criação da REDE 
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BIOENERG” e “Aplicação de biodiesel e de misturas à base de biodiesel/diesel e 

diesel/etanol/aditivo em grupos geradores”, os quais tiveram apoio financeiro do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), dentro do programa de P&D da 

ANEEL (ciclos 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007), respectivamente. 

1.1.1 Trabalhos Resultantes da Pesquisa Realizada 

Os projetos de pesquisa que fundamentaram a elaboração desta dissertação 

geraram os trabalhos a seguir relacionados: 

• Kerecz, A.; Ventura, V. G.; Storti, S.; Araújo, C. R.; Ramos, L. P.; Wilhelm, 

H. M. II Congresso Internacional de Bioenergia .  “Avaliação 

comparativa da estabilidade a oxidação de ésteres etílicos e metílicos, 

obtidos a partir do óleo de soja”. Centro de Eventos CIETEP/FIEP, 

Curitiba, Paraná, Brasil, 12 – 14/06/2007. 

• Wilhelm, H. M. Semana Mudanças Climáticas e  Ciclo de Palestras 

sobre Mudanças Climáticas . “BIODIESEL: Atuação do Departamento de 

Tecnologia em Materiais (DPTM)”. UNICENP, 03/09/2007. 

• Wilhelm, H. M. II Workshop da Rede Bioenerg . “Estabilidade a oxidação 

do biodiesel”. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC), 

Curitiba, 13/11/2007.  

• Penteado, R. A. N. II Workshop da Rede Bioenerg  “Desempenho de 

grupo gerador alimentado por biodiesel”. Instituto de Tecnologia para o 
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Desenvolvimento (LACTEC), Curitiba, 13/11/2007.  

• Wilhelm, H. M. V CONGRESSO LATINO AMERICANO DE 

METROLOGIA – METROSUL V . “BIODIESEL: Padronização, Certificação 

e Normalização”. ““. Centro de Eventos CIETEP/FIEP, Curitiba, Paraná,     

19-22/11/2007. 

• Wilhelm, H. M; Penteado, R. A. N.; Silva, E. L.; Kruger, E. A.; Rempel, D.; 

Cunha, R. B. C.; Ventura, V. G.; Kerecz, A.; Araújo, C. R.; Storti, S.; Neto, 

P. R. C.; Ramos, L. P. II Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia 

de Biodiesel . “Avaliação do Desempenho de Misturas de Biodiesel em 

Motor do Ciclo Diesel para Aplicação em Geração de Energia Elétrica”, 

Brasília, 27-29/11/2007. 

• Wilhelm, H. M; Ramos; L. P.; Penteado; Costa, Neto, P. R.; Kerecz, A.; 

Araújo, C. R.; Almeida, G.; Cunha, R. B. C.; Jasinski, R.; Storti, S. III 

Congresso Internacional de Bioenergia . “Geração de energia elétrica 

com motor diesel alimentado com biodiesel puro (B100)”. Expotrade 

Convention Center em Pinhais, Curitiba, Paraná, Brasil, 24-26/06/2008. 
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1.2. OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos gerais desta pesquisa consistiu em: 

1 - Avaliar o desempenho do biodiesel B100 e de misturas biodiesel e diesel 

em um motor ciclo Diesel, a partir de ensaios em bancada dinamométrica. 

2 - Avaliar a geração de energia de um grupo gerador alimentado com B100. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

Constituíram objetivos específicos da presente pesquisa: 

• Obter misturas de óleo diesel e biodiesel (misturas biodiesel/diesel) em 

escala laboratorial e caracteriza-las por meio de ensaios físico-químicos.  

• Avaliar o desempenho técnico e as emissões gasosas do biodiesel B100 e 

misturas biodiesel/diesel em um motor ciclo Diesel, em bancada 

dinamométrica. 

• Avaliar o desempenho de um grupo gerador abastecido com B100 na 

geração de energia. 
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1.3. IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

A maior parte da energia consumida no mundo moderno provém do petróleo e 

o óleo diesel representa uma de suas principais frações. No entanto, a utilização 

deste combustível em larga escala, a exemplo do que ocorre na economia brasileira, 

traz uma série de problemas ambientais que têm levado à necessidade de se buscar 

alternativas para minimizar estes efeitos, particularmente no que se refere à poluição 

atmosférica. Neste cenário, a utilização do biodiesel como aditivo ao óleo diesel tem 

apresentado um potencial promissor, tanto pela sua característica renovável quanto 

pela redução considerável que acarreta nos níveis de poluição ambiental de motores 

do ciclo Diesel.  

Algumas regiões do Brasil não possuem energia elétrica, a maior parte na 

região norte. Este problema é decorrente, em parte, de suas dimensões 

continentais, aliado às dificuldades de acesso a áreas isoladas e, portanto, de servir 

energia com os meios tradicionais, via linhas de transmissão, a partir das 

hidrelétricas e/ou termelétricas. Além disso, os custos para a transmissão e 

manutenção das linhas são altos e as perdas de energia, durante a transmissão, 

principalmente para longas distâncias, são grandes. 

Como muitas vezes se torna impossível a instalação de usinas em regiões 

isoladas, um meio muito utilizado para geração de energia são os grupos geradores, 

que são movimentados na maioria das vezes por meio de motores à combustão 

ciclo Diesel. No entanto, o custo de transporte do óleo diesel para estas regiões é 

elevado. Para minimizar o custo do combustível (diesel), que é produzido longe 

destas regiões, uma das alternativas é utilizar como combustível o biodiesel, puro 

B100 ou em mistura ao óleo diesel, produzido localmente, próximo do local de 
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consumo. 

O biodiesel pode ser produzido nas regiões de consumo ou próximos destas, 

a partir de oleaginosas locais, desde que sejam instaladas usinas, devidamente 

dimensionadas em função da quantidade de matéria prima localmente produzida e 

disponível para esta finalidade. Com a produção realizada perto dos centros 

consumidores, a geração de renda para a população local aumentará. 

Para misturas com pequenos percentuais de biodiesel, até 5%, não são 

esperados danos ao equipamento, mas o uso de misturas com porcentagem maior 

poderá se comportar diferentemente, particularmente quando o diesel em questão 

apresentar características particulares, como é o caso do produto disponível no 

mercado nacional.  

A investigação do desempenho do B100 em grupos geradores requer a 

avaliação de três principais parâmetros, a saber, a eficiência do processo de 

combustão, a durabilidade do motor e de seus componentes (como sistema injetor, 

turbo compressor e filtros) e as emissões. A eficiência do motor está intrinsecamente 

ligada a fatores econômicos e ambientais, pois uma boa queima proporciona uma 

redução na quantidade de gás carbônico emitida. A diminuição da durabilidade do 

motor e a degradação de componentes impactam em uma redução na vida útil do 

equipamento e no aumento na periodicidade das manutenções técnicas, decorrentes 

principalmente dos efeitos negativos do envelhecimento do biodiesel.  

Assim, pelas razões aqui expostas, a investigação do uso do B100 em 

motores ciclo Diesel é de suma importância para o êxito deste biocombustível na 

geração de energia elétrica, principalmente em comunidades isoladas e/ou remotas. 
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CAPÍTULO 2 

2. INTRODUÇÃO 

A geração de energia elétrica tem se tornado a cada dia, uma questão de 

sobrevivência de uma nação. O crescimento de um país passa necessariamente 

pela oferta de energia que ele dispõe. A crise energética brasileira de 2001 gerou 

muitas preocupações quanto à disponibilidade de oferta de energia elétrica. Por isso 

um setor que cresceu significativamente foi o dos grupos geradores, que servem 

como emergência e/ou para serem utilizados nos horários de ponta em empresas. 

Os grupos geradores também servem como fonte principal de energia elétrica em 

localidades remotas e/ou isoladas.  

Da demanda de óleo diesel consumido no Brasil, cerca de 5% é para geração 

de energia elétrica em sistemas isolados (MME/DNDE Balanço Energético Nacional 

2003). Na geração de 2079 gWh de energia nos sistemas isolados da região 

amazônica, por exemplo, foram consumidos 530 mil metros cúbicos de diesel, 

distribuídos, nos estados da Amazônia (30%), Rondônia (20%), Amapá (16%), Mato 

Grosso (11%), Pará (11%), Acre (6%) e Roraima (3%). Estes números se referem à 

demanda do serviço público. Existem grandes consumidores privados de óleo diesel 

para geração de energia elétrica, como as empresas de mineração na região norte 

(CGEE, SE/MME 2004).  

No contexto do Programa Nacional de Universalização do Acesso ao Uso de 

Energia Elétrica, que visa beneficiar a 12 milhões de brasileiros não atendidos 



 23

atualmente pelas concessionárias de energia e, dos quais, 84% se encontram no 

meio rural, o biodiesel possui uma importância estratégica, podendo contribuir 

significativamente para a implantação de uma série de projetos de grande 

importância e de forte impacto social. 

Estudos desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Integração Nacional e 

Ministério das Cidades mostram que para cada 1% de substituição de óleo diesel 

por biodiesel produzido com a participação da agricultura familiar, podem ser 

gerados aproximadamente 50 mil empregos no campo, com uma renda média anual 

de aproximadamente R$ 5.000,00 por emprego. Admitindo-se que para cada 

emprego no campo são gerados três na cidade, seriam criados, então, 

aproximadamente 150 mil empregos (D’ARCE, 2005). Numa hipótese com 6% de 

participação da agricultura familiar no mercado de biodiesel, seriam gerados mais de 

um milhão de empregos (LIMA, 2004). 

O consumo de combustíveis fósseis derivados do petróleo tem um significante 

impacto na qualidade do meio ambiente. Estudos realizados pelo laboratório de 

desenvolvimento de tecnologias Limpas – LADETEL da USP mostram que a 

substituição ainda que parcial do óleo diesel pelo biodiesel resulta em reduções de 

emissões de enxofre, hidrocarbonetos não queimados, material particulado, e 

monóxido de carbono (CO) (DABDOUB, M. e colaboradores., 2008). Contudo, o 

estudo da União Européia mostrou níveis de emissões de NOx superiores aos 

emitidos pelo óleo diesel (MORRIS e colaboradores, 2003). 

Desde a década de 80 vem se pesquisando sobre o biodiesel no Brasil, 

conforme registro da patente PI – 8007957, de 1980, do Prof. Dr. Expedito Parente, 

que foi a primeira patente mundial, relativo à produção do biodiesel. Os resultados 
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obtidos estão consolidando o biodiesel como uma alternativa estratégica para os 

combustíveis de motores ciclos diesel. O biodiesel pode ser um produto para 

exportação e também para sustentação energética do Brasil. Anualmente, o Brasil 

consome aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de óleo diesel e para este 

consumo importa cerca de 6,2 milhões de metros cúbicos de óleo diesel, o que 

representa um dispêndio anual da ordem de 5 bilhões de dólares (ANP, 2008). 

Portanto, a adição de 3% de biodiesel ao diesel, o Brasil deixará de importar 

anualmente aproximadamente 1,2 milhões de metros cúbicos de óleo diesel. 

Assim, além dos ganhos na qualidade do meio ambiente, decorrente do uso 

de biodiesel, há ganhos na balança comercial brasileira com a diminuição das 

importações de petróleo e derivados.  

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1.1. O Biodiesel 

O biodiesel é definido conforme a resolução ANP Nº 7, de 19.3.2008 – DOU 

20.3.2008. Para efeitos desta resolução, define-se (Art. 2°): 

Biodiesel B100 - combustível constituído por alquil ésteres de ácidos graxos 
de cadeia longa, derivados de óleo vegetais ou de gorduras animais 
conforme a especificação contida no Regulamento Técnico, parte integrante 
desta resolução.  

Pode-se afirmar que o biodiesel é um combustível renovável, biodegradável e 

ambientalmente correto, potencial sucedâneo ao óleo diesel mineral. 



 25

Como combustível, o biodiesel apresenta vantagens sobre combustíveis de 

origem fóssil. Tais como virtualmente livre de enxofre e de compostos aromáticos e 

menor emissão de partículas de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e 

dióxido de carbono (CO2); não é tóxico e é biodegradável conforme reportado pelos 

pesquisadores Ferrari e colaboradores (2005), Haas e colaboradores (2001), Lue e 

colaboradores (2001) e Peterson e colaboradores (1999). 

Bueno (2003), ao estudar a geração de energia por motores diesel operando 

com 20% de biodiesel adicionado ao óleo diesel, observou uma redução média de 

14% para a emissão de material particulado (fuligem). Foi registrada também uma 

redução de 5% para as emissões de NOx. Esses óxidos, além de serem causadores 

da formação da chuva ácida, também são considerados precursores do ozônio, 

substância química altamente nociva se presente em altas concentrações na 

atmosfera, como ocorre com freqüência nas grandes metrópoles do mundo. Apesar 

do ganho ecológico, o consumo da mistura provocou perda de aproximadamente 

10% na potência do motor.  

Rhamadhas e colaboradores (2005) encontraram para o B100, em testes com 

o motor no dinamômetro, a uma carga de 100%, uma redução de aproximadamente 

15% de CO em relação ao diesel. Morris e colaboradores (2003) encontraram um 

índice 55% menor de material particulado e 43% menor de CO para o B100 em 

relação ao óleo diesel.  

Para o CO2, os resultados relatados na literatura para o B100 em relação ao 

diesel foram praticamente iguais, mas com a vantagem de que para o 

biocombustível, durante o crescimento das oleaginosas, há a absorção de CO2 

tendo um equilíbrio entre produção e consumo (Ramos e colaboradores, 2003).  

Um percentual aproximadamente 70% menor de fumaça do B100 em relação 
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ao diesel foi observado por Rhamadhas e colaboradores (2005).  

A Cummins Inc., fabricante mundial de motores diesel, iniciou em 2001 testes 

práticos com biodiesel em seus motores. Foram rodados mais de 300 mil 

quilômetros com veículos equipados com motores Cummins abastecidos com uma 

mistura de 5% de biodiesel ao óleo diesel (B5). Hoje, os motores da Cummins estão 

preparados para operar com uma mistura B5, desde que o biodiesel esteja em 

conformidade com as normas ASTM D6751 e EN14214 (FARAJ, 2007).    

Entre os desafios técnicos que deverão ser sanados estão à carbonização 

dos bicos injetores, o entupimento do filtro de combustível, entupimento dos bicos 

injetores por resíduos de transesterificação e a estabilidade do biodiesel em relação 

à oxidação em longos períodos de estocagem. Outros aspectos que devem ser 

estudados em curto prazo são a contaminação por microrganismos e o aumento do 

consumo de combustível em relação ao óleo diesel (PLÁ, 2002). 

A utilização de biodiesel no transporte rodoviário oferece vantagens para o 

meio ambiente, tendo em vista que a emissão de poluentes é menor em 

comparação a do óleo diesel (MASJUK e colaboradores, 1995). 

Chang e colaboradores (apud Costa Neto e colaboradores, 2000) relataram 

que para o biodiesel obtido da transesterificação de óleo residual, as emissões de 

CO, CO2, enxofre e material particulado são inferiores às do diesel convencional, no 

entanto, níveis de NOx superiores. Esses resultados corroboram com os de Morris e 

colaboradores (2003) e Ramadhas e colaboradores (2005) que em suas pesquisas 

na utilização de misturas biodiesel/diesel, obtiveram valores similares aos de Chang.  
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2.1.2. Vantagens do Emprego do Biodiesel 

O biodiesel é produzido a partir de fontes renovaveis de biomassa vegetal, 

esta característica é de grande importância, pois pesquisadores alertam para um 

futuro, o esgotamento das fontes de energia de origem fóssil. O crescimento do 

consumo de petróleo está a uma taxa de 3% ao ano no mundo desde 1985 (PIRES, 

2004). Entretanto, as reservas de petróleo comercialmente exploráveis crescem a 

taxas menores que o consumo (RÉGIS, 2006). 

O petróleo é responsável por aproximadamente 34% do fornecimento 

energético mundial, seguido pelo carvão com 25% e o gás natural com 21%, todas 

estas fontes não renováveis de energia (KEY WORLD ENERGY STATISTICS, 

2005).  

Pires (2004), cita que a escassez e possibilidade de esgotamento dessas 

fontes, ainda nesse século, é uma das problemáticas a serem questionadas, além 

de outras questões, como a poluição decorrente da emissão de gases pelos 

combustíveis fósseis, agravando o efeito estufa (CO2, CO, NOx, etc.).  

Estudos mostram que para cada m3 de biodiesel produzido no Brasil são 

deixados de importar 2,5 m3 de petróleo (www.biodieselbr.com.br), resultando numa 

economia de aproximadamente US$2.000/m3 de biodiesel. Baseado na cotação do 

petróleo em agosto/2008 quando o preço do m3 de petróleo no mercado 

internacional era de US$846,32/barril (ANP, 2008).  

O uso do biodiesel permitirá economia de divisas com a importação de 

petróleo e óleo diesel. No Brasil é produzido um tipo de petróleo mais pesado, 

havendo a necessidade de importação de petróleo mais fino para fazer uma mistura 

e obter diesel e outros derivados de melhor qualidade. A saber, o Brasil teve no ano 
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de 2007 um dispêndio de US$ 3.019.515.780 com a importação de 5.099.406 m³ de 

óleo diesel (ANP, 2008). 

A produção de biodiesel esta gerando empregos em áreas geográficas menos 

atraentes para outras atividades econômicas, especialmente quando se considera o 

amplo potencial produtivo da agricultura familiar, servindo-se de oleaginosas nativas.  

A disponibilidade de energia elétrica para comunidades isoladas tem um 

elevado custo em função do custo de transporte do óleo diesel. Com a produção de 

biodiesel perto destas comunidades o custo da energia será reduzido, o que deve 

ser visto também como uma forma de inclusão social. 

Quanto ao enfoque técnico, nenhuma modificação nos motores do tipo ciclo 

diesel é necessária para o uso de misturas contendo até 20% de biodiesel no diesel, 

sendo que percentuais maiores necessitam de avaliações mais elaboradas do 

desempenho do motor (Baitelo e colaboradores, 2002).  

2.1.3. Produção de Biodiesel 

O biodiesel pode ser obtido a partir da esterificação, alcoolize ou 

transesterificação de óleos vegetais, gorduras animais e resíduos de óleos e 

gorduras com alcoóis (etanol e metanol), preferencialmente na presença de um 

catalisador para acelerar a velocidade da reação (Figura 1).  

O processo de transesterificação, portanto, pode ser conduzido por meio de 

catálise ácida, básica ou enzimática (PARENTE, 2003). 
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Figura 1.  Esquema ilustrativo do processo de obtenção do biodiesel por transesterificação de óleos 
vegetais, animais ou residuais. 
FONTE: Parente, 2003.  

 

Para o processo de produção de biodiesel é necessário, em princípio, que a 

matéria-prima tenha baixa umidade e acidez, o que é possível submetendo-a a um 

processo de neutralização, por meio de lavagem com uma solução alcalina de 

hidróxido de sódio ou de hidróxido potássio, seguida de uma operação de secagem 

ou desumidificação. As especificações do tratamento dependem da natureza e das 

condições da matéria graxa empregada como matéria prima (PARENTE, 2003). 

O biodiesel utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi produzido pela 

empresa Brasilecodiesel, sendo obtido pela reação de transesterificação do óleo de 

PREPARAÇÃO DA 
MATÉRIA PRIMA 

REAÇÃO DE 
TRANSESTERIFICAÇÃO 

SEPARAÇÃO 
DE FASES 

MATÉRIA  
PRIMA 

DESIDRATAÇÃO 
DO ÁLCOOL 

RECUPERAÇÃO DO 
ÁLCOOL DA GLICERINA 

RECUPERAÇÃO DO 
ÁLCOOL DOS ÉSTERES 

DESTILAÇÃO 
DA GLICERINA 

PURIFICAÇÃO 
DOS ÉSTERES 

METANOL 
ou ETANOL 

CATALIZADOR 
(NaOH ou KOH) 

Óleo ou 
Gordura 

Excessos 
de Álcool 

Recuperado 

Fase 
Pesada 

Fase 
Leve 

Glicerina 
Bruta 



 30

soja com metanol (biodiesel metílico), a partir da catálise básica. 

2.1.4. A Preparação da Matéria Prima 

A preparação da matéria prima é muito importante para obtenção do 

rendimento máximo de conversão do óleo vegetal, animal ou residual em biodiesel 

(PARENTE, 2003). 

A presença de umidade durante a reação de transesterificação compromete o 

desenvolvimento da alcoolize, por isso, torna-se necessário o uso de alcoóis 

anidros, para maior eficiência da conversão em ésteres, uma vez que o menor grau 

alcoólico resulta na queda da produção do óleo esterificado, em função da 

solubilidade dos triacilgliceróis na fase alcoólica (Meher e colaboradores, 2006). 

2.1.5. Preparação dos Catalisadores 

Os catalisadores podem ser homogêneos, quando são solubilizados na 

mistura reacional ou heterogêneo, quando são sólidos que não solubilizam na 

mistura reacional. Dentre os homogêneos existem os alcalinos e os ácidos e, dentre 

os heterogêneos, tem-se os enzimáticos, alumino silicatos, e outros sais e óxidos. 

Os catalisadores básicos, que são os mais utilizados, apresentam algumas 

vantagens em relação aos demais (URIOSTE, 2004): 
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• São relativamente baratos. 

• São facilmente encontrados no comércio. 

• Apresentam reação rápida (~ 1 hora) quando comparados com os da 

catálise ácida (~ 8 horas). 

• Não atacam os tanques reacionais, bombas e tubulações. 

Quanto às desvantagens do uso dos catalisadores básicos, tem-se que:  

• Estes precisam ser removidos do biodiesel ao final da reação. 

• Se o óleo tiver alta acidez, podem favorecer a formação de sabões na 

mistura reacional. 

2.1.6. Processo de Transesterificação 

A transesterificação é um processo químico que tem por objetivo principal 

diminuir a viscosidade do óleo vegetal, animal ou residual, tornando-a semelhante à 

do óleo diesel. Em função disto, o produto final pode substituir o óleo diesel sem 

nenhuma alteração nas estruturas do motor (Conceição e colaboradores 2005). 

Para produção de biodiesel, a matéria prima a ser utilizada (óleo vegetal, animal 

ou residual) é misturada com o álcool (etanol ou metanol) em um reator, na presença de 

um catalisador. Como subproduto deste processo tem-se o glicerol ou glicerina, em 

quantidade equivalente a aproximadamente 10% da matéria prima utilizada. 
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2.1.7. Separação de Fases  

Ao final da reação de transesterificação, o glicerol (subproduto) precisa ser 

separado do biodiesel por um processo de decantação, que gera duas fases.  A fase 

pesada (inferior) é composta por uma mistura de glicerol, álcool, água e impurezas 

enquanto que a fase leve (superior) é composta pelo éster (metílico ou etílico), 

álcool, água e impurezas. É possível que se encontrem traços de glicerol na fase 

leve e de éster na fase pesada (Conceição e colaboradores,2005). 

Por evaporação da fase leve (superior, biodiesel) obtém-se uma mistura de 

álcool e água.  Nesta mistura o álcool é recuperado por um processo de destilação. 

A água pode ser remetida para o processo de purificação e o álcool, após a 

desidratação, para um novo processo de transesterificação.  

O glicerol bruto pode ser encaminhado para um processo de destilação, 

visando sua purificação. Mesmo com suas impurezas convencionais, o glicerol bruto 

já constitui um subproduto vendável. No entanto, o mercado é muito mais favorável 

à comercialização do glicerol purificado, quando seu valor é realçado (PARENTE, 

2003). 

2.1.8. O Motor Diesel 

A criação do primeiro modelo do motor a diesel que funcionou de forma 

eficiente data de 10 de agosto de 1893. Foi criado por Rudolf Diesel, em Augsburg, 
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Alemanha, e por isso recebeu este nome. Alguns anos depois, o motor foi 

apresentado oficialmente na Feira Mundial de Paris, França, em 1898. O 

combustível então utilizado era proveniente do óleo de amendoim, um tipo de 

biocombustível (www.biotecnologia.com.br).  

Entre 1911 e 1912, Rudolf Diesel fez a seguinte afirmação:  

 “O motor a diesel pode ser alimentado por óleos vegetais, e ajudará no 

desenvolvimento agrário dos países que vierem a utilizá-lo. O uso de óleos vegetais 

como combustível pode parecer insignificante hoje em dia. Mas com o tempo irão se 

tornar tão importantes quanto o petróleo e o carvão são atualmente” 

(www.biodieselbr.com). 

Os motores ciclo Diesel são aqueles que aspiram ar e que esse ar, após ser 

comprimido no interior do cilindro, recebe combustível a uma pressão superior 

aquela em que o ar se encontra. A combustão ocorre por autoignição quando o 

combustível entra em contato com o ar aquecido pela pressão elevada. O 

combustível que é injetado ao final da compressão do ar aproveita a energia da 

queima do combustível e, por isso, estes motores são classificados como motores 

de combustão interna. 

Segundo a aplicação, os motores ciclo Diesel são classificados em quatro 

tipos básicos, a saber:  

 

• ESTACIONÁRIOS: Destinados ao acionamento de máquinas 

estacionárias, tais como geradores, bombas, máquinas de solda e outras 

máquinas que operam em rotação constante. 

(Potência aproximada destes motores é de 140cv) 
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• INDUSTRIAIS: Destinados ao acionamento de máquinas de construção 

civil, tais como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, 

máquinas de mineração, veículos de operação que não transitam em 

estradas (empilhadeiras, retro-escavadeiras) e ao acionamento de 

sistemas hidrostáticos. 

(Potência aproximada destes motores é de 250cv) 

 

• VEICULARES: Destinados ao acionamento de veículos de transporte em 

geral, tais como caminhões e ônibus. 

(Potência aproximada destes motores é de 300cv) 

 

• MARÍTIMOS: Destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval. 

(Potência aproximada destes motores é de 5300cv) 

Fonte: www.perfectum.eng.br 

 

Os motores do ciclo Diesel são alimentados por meio de injeção direta que 

pode ser pneumática, atualmente pouco utilizada, e mecânica, mais utilizada, que 

requer bombas mecânicas para injetar o combustível na câmara de combustão. 

Estas bombas podem ser unitárias por motor ou múltiplas, onde cada cilindro ou 

conjunto de cilindros possui uma bomba independente. 

O combustível entra na câmara de combustão pelo bico injetor, a alta 

pressão, gerando assim um jato de altíssima velocidade. Devido a esta velocidade o 

jato de combustível se desintegra, formando uma névoa. Esta névoa, juntamente 

com o escoamento do ar presente no cilindro, determinará a distribuição do 

combustível no interior da câmara de combustão. Deve–se salientar que esses 
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processos são concomitantes (BUENO, 2003). 

Em um motor a diesel o bico injetor é o componente mais complexo e tem 

sido objeto de um grande número de experimentos. O bico injetor tem que ser capaz 

de suportar a temperatura e a pressão dentro do cilindro e ainda pulverizar o 

combustível como uma fina névoa, para fazer a mistura circular no cilindro de 

maneira uniformemente distribuída (HEYWOOD, 1988). 

2.1.9. Funcionamento dos Motores do Ciclo Diesel de Quatro Tempos  

Os motores do ciclo diesel de quatro tempos são assim chamados porque o 

cilindro se movimenta em quatro ciclos repetidos (Figura 2). 

 

 

Válvula de aspiração                  Bico injetor                      Válvula de descarga   

 

 

                1º Tempo            2º Tempo            3º Tempo              4º Tempo 

Figura 2. Quatros tempos de um motor ciclo Diesel. 
FONTE: www.joseclaudio.eng.br 
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O cilindro, nesse caso, é composto por um êmbolo que se movimenta dentro 

de um cilindro metálico (camisa), transmitindo o movimento por meio de um braço 

(biela) à árvore de manivelas. Adicional ao conjunto duas válvulas, uma de admissão 

e outra de exaustão, trabalham em sincronia ao cilindro, permitindo que o mesmo 

execute os quatro ciclos (Figura 2) descritos na sequência (ADAMS, 1959):  

 

• 1º Tempo: Aspiração. Na fase de aspiração o pistão se desloca do ponto 

morto superior (PMS) ao ponto morto inferior (PMI), aspirando o ar pela 

válvula de aspiração.  

 

• 2º Tempo: Compressão. Nesta fase o pistão se desloca do PMI ao PMS. 

No início do deslocamento a válvula de aspiração se fecha e o pistão 

começa a comprimir o ar na câmara de combustão. O ar quando sujeito a 

esta compressão sofre um aumento de temperatura, que será tanto maior 

quanto maior for a taxa de compressão.  

 

• 3º Tempo: Combustão (expansão). Um pouco antes do pistão atingir o 

PMS, o ar comprimido atinge uma pressão de 65 a 130 kgf/cm2 e uma 

temperatura de 600 a 800 ºC. Por meio do injetor, o combustível é 

fortemente comprimido e pulverizado para o interior da câmara. Este 

combustível ao encontrar o ar, que se encontra na pressão e temperatura 

supracitada, incendeia-se espontaneamente, empurrando 

energeticamente, o pistão ao PMI.  
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• 4º Tempo: Descarga. Um pouco antes do pistão atingir o PMI, de onde 

iniciará o quarto tempo, a válvula de descarga se abre, permitindo a saída 

de uma parte dos gases de combustão que se encontra em alta pressão. 

Com o deslocamento do pistão para o PMS ocorre a expulsão do restante 

dos gases.  

2.2. UTILIZAÇÃO DE BIODIESEL EM MOTOR CICLO DIESEL 

Nos anos 60 e 70 o Brasil definiu seu modelo para geração de energia e a 

priorização da hidroeletricidade como principal fonte geradora, desencadeou a 

construção de várias barragens que deram ao país uma matriz com cerca de 91% 

de energia hidráulica (SILVA e colaboradores, 2007). 

Todavia, a busca por uma fonte de energia suplementar ao fornecimento das 

concessionárias tem sido um fator de preocupação cada vez maior. Para indústrias 

com alimentação em média e alta tensão a possibilidade de instalação de grupos 

geradores independentes da energia da concessionária, devido à irregularidade no 

fornecimento de energia, é uma alternativa viável, pois, permite que a produção 

continue sem interrupções. Já para pequenas comunidades que não dispõem de 

rede de distribuição os geradores são os principais elementos na geração de energia 

(SILVA e colaboradores, 2007; SIEMENS, 2008). 

O gerador de energia pode ser encarado como a pilha para o rádio: é uma 

fonte de energia alternativa para ser usada no caso de falta ou corte de energia. 

Movido a combustível, o gerador possui o mesmo princípio de funcionamento de um 
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motor de carro. Ao ligá-lo, o aparelho transforma e energia da combustão (explosão 

do combustível) em energia mecânica. E o gerador converte energia mecânica em 

elétrica. 

Pesquisas têm sido realizadas para verificar a viabilidade de utilização de 

fontes menos poluentes em grupos geradores, como por exemplo, o biodiesel. 

Ferrari e colaboradores, (2005) desenvolveram um trabalho no qual o 

biodiesel foi produzido pela transesterificação do óleo de soja com etanol anidro 

utilizando o NaOH como catalisador. O biodiesel obtido apresentou qualidade de 

acordo com os limites estabelecidos pela resolução da ANP. Misturas binárias deste 

biodiesel, nas proporções de 5, 10, 20, 40, 60 e 80% de biodiesel foram submetidas 

a teste de consumo em um gerador de energia. Os resultados demonstraram que 

com adição de até 20% de biodiesel ocorreu uma diminuição do consumo de 

combustível pelo equipamento, contudo, quando o teor de biodiesel na mistura foi 

mantido acima de 20% ocorreu uma elevação no consumo do combustível utilizado. 

Monyem e colaboradores, (2001) também realizaram um estudo comparativo 

sobre o desempenho técnico dos motores e a emissão de gases com biodiesel de 

soja e com óleo diesel.  Estes autores observaram que o desempenho do motor com 

B100 e suas misturas foi similar ao observado com diesel, mas com consumo de 

combustível maior, devido possivelmente ao seu menor poder calorífico. Agarwal e 

colaboradores, (2003) igualmente encontraram que 20% da mistura de biodiesel no 

óleo diesel, testado em um motor a diesel, teve o melhor desempenho e substancial 

redução nos teores de fumaça, entre todas as misturas analisadas. 

Dorado e colaboradores, (2004) concluíram que o motor ciclo Diesel, utilizado 

sem nenhuma modificação, funcionou de maneira bem sucedida com misturas de 

10% de biodiesel de óleo de fritura e 90% de óleo diesel, sem nenhum dano 
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aparente nos componentes do motor. Costa Neto e colaboradores (2000) também 

utilizaram biodiesel derivado de óleo de fritura e nos testes realizados observaram 

que o perfil de emissão dos gases CO, CO2  foram menores em comparação ao óleo 

diesel.   

Outro trabalho encontrado na literatura, dentro dessa mesma abordagem foi o 

desenvolvido por Al-Widyan e colaboradores, (2002) no qual, os pesquisadores 

fizeram um estudo sobre o potencial do biodiesel na substituição do óleo diesel. Os 

resultados obtidos por eles indicaram que as diversas misturas biodiesel/diesel 

estudadas queimaram com maior eficiência e com menor consumo de combustível. 

Além disso, as emissões destas misturas produziram menos CO que o óleo diesel. O 

B100 e a mistura B75 apresentaram os melhores desempenhos, enquanto que a 

mistura B50 gerou menores níveis de emissão em todas as velocidades testadas.  
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO BIODIESEL E DO ÓLEO DIESEL 

Inicialmente foi determinado o tempo de operação do grupo gerador e a 

quantidade de biodiesel necessária. Definiu-se que o grupo gerador operaria por 

aproximadamente 1000 horas, com B100, na média de 10 horas por dia. De acordo 

com o fabricante, o consumo de combustível do motor era de 40 litros por hora de 

operação. Baseada nesta informação, foram adquiridos aproximadamente 40.000 

litros de biodiesel da empresa Brasilecodiesel, sendo produzido pela rota metílica a 

partir do óleo de soja, via catálise alcalina, designado neste trabalho por biodiesel 

metílico. 

A aquisição do biodiesel metílico foi feita em bateladas de 10.000 litros para 

evitar o armazenamento prolongado. A primeira batelada foi adquirida com recursos 

financeiros concedidos pelo CNPq (projeto de pesquisa da REDE BIOENERG) e as 

demais com recursos do projeto de pesquisa apoiado pela COPEL. 

O biodiesel metílico foi entregue em tambores de 200 litros, que foram 

estocados nas dependências do Laboratório de Emissões Veiculares (LEME), 

conforme mostrado na Figura 3. 
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Figura 3.  Tambores contendo o biodiesel metílico adquirido da empresa Brasilecodiesel. 
 

Para caracterização do biodiesel adquirido da Brasilecodiesel, foram 

realizados alguns dos ensaios descritos na Resolução ANP n° 07 (ANP, 2008) como 

massa específica (ASTM D 1298), viscosidade cinemática a 40 °C     (ASTM D 445), 

ponto de fulgor (ASTM D 93), índice de neutralização ou acidez (ASTM D 1533B), 

estabilidade à oxidação (BS EN 14112) e teor de ésteres (cromatografia gasosa, 

procedimento interno do LACTEC). 

Nesta pesquisa foi utilizado um óleo diesel metropolitano, com 500 ppm de 

enxofre, e um óleo diesel padrão, fabricado de modo a atender os requisitos da 

Resolução ANP, N° 21, de 25/10/2004. Ambos os óleos foram adquiridos da 

Petrobras. O diesel padrão foi utilizado nos testes "base line", que foram realizados 

com o objetivo de certificar as condições operacionais do laboratório, no que diz 

respeito, especialmente, à repetibilidade dos resultados. O óleo diesel metropolitano 

foi utilizado no preparo das misturas biodiesel/diesel. 
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3.1.1. Aspecto / Cor 

A cor, cujo valor varia de 0 a 8, é obtida pela comparação da amostra de 

óleo com uma escala de cores padrão, que vai do amarelo pálido ao castanho 

escuro. Em óleos novos, é um indicativo do grau de refino, em óleos usados, 

pode caracterizar algum tipo de contaminação, carbonização ou algum estágio 

de oxidação do produto. Este ensaio é apenas indicativo, sendo necessária a 

realização de outros complementares para uma avaliação mais segura. Para 

realização deste ensaio foi utilizado a norma ASTM D1500. A análise foi feita 

utilizando um equipamento Karl Fischer volumétrico e não coulométrico. 

3.1.2. Massa Específica a 20 °C 

É o quociente da massa de um corpo pelo volume ocupado por esse 

corpo, a uma dada temperatura. Um pequeno volume da amostra é introduzido 

em um tubo oscilante e a mudança de freqüência de oscilação, causada pela 

mudança na massa do tubo é usada, em combinação com dados de calibração, 

para determinar a massa específica da amostra. Para realização deste ensaio 

foi utilizada a norma ASTM D4052. O equipamento utilizado foi o Anton Paar, 

modelo DMA 48. 



 43

3.1.3. Viscosidade Cinemática a 40 °C 

Expressa a resistência oferecida pelo biodiesel ao escoamento. Seu controle visa 

garantir um funcionamento adequado dos sistemas de injeção e bombas de combustível, 

além de preservar as características de lubricidade do biodiesel. A determinação 

experimental da viscosidade cinemática é efetuada pela medição do tempo de 

escoamento de um volume de biodiesel, fluindo sob gravidade por um viscosímetro 

capilar de vidro calibrado na temperatura de interesse. Para realização deste ensaio foi 

utilizada a norma ASTM D445. Para realização deste ensaio foi utilizado um banho 

Precilabo Haake, modelo DL30 e uma coluna viscosimétrica marca Schott. 

3.1.4. Ponto de Fulgor 

É a menor temperatura na qual o biodiesel, ao ser aquecido pela aplicação de 

uma chama sob condições controladas, gera uma quantidade de vapores que se 

inflamam. Tal parâmetro, relacionado à inflamabilidade do produto, é um indicativo 

dos procedimentos de segurança a serem tomados durante o uso, transporte, 

armazenamento e manuseio. O ponto de fulgor, se o biocombustível for 

completamente isento de resíduos de álcool, é superior à temperatura ambiente, 

indicando que o produto não é inflamável nas condições normais de manuseio. Para 

realização deste ensaio foi utilizada a norma ASTM D93. O equipamento utilizado foi 

o Solotest, modelo Cleveland. 
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3.1.5. Estabilidade à Oxidação 

A estabilidade, sobretudo em climas quentes, é relevante para assegurar que, 

mesmo depois de algumas semanas armazenado em condições normais, o biodiesel 

mantenha sua adequada especificação. A ANP exige que a estabilidade à oxidação 

do biocombustível deva ser no mínimo de 6 horas à temperatura de 110 °C. Neste 

estudo foi utilizado um equipamento Rancimat 873, marca Metrohm, gentilmente 

cedido pela empresa PENSALAB, para avaliar a qualidade do biodiesel a partir do 

seu tempo de indução. Neste equipamento, o biodiesel foi prematuramente 

envelhecido pela decomposição térmica a 110 ºC, na presença de ar (10 l/h) e os 

produtos de decomposição soprados por um fluxo de ar dentro de uma célula de 

medição (eletrodo de condutividade) abastecida com água destilada. Desta forma, o 

tempo de indução foi determinado pela inflexão da curva da medida da 

condutividade em função do tempo de envelhecimento, de acordo com o norma 

Européia BS EN 14112. 

3.1.6. Índice de Neutralização 

O índice de neutralização é expresso em mg KOH/g de óleo e corresponde à 

quantidade necessária de base (KOH) para neutralizar os constituintes ácidos 

presentes em 1g de óleo. Para realização deste ensaio foi utilizada a norma ASTM 

D664. 
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3.1.7. Teor de Ésteres 

A análise da composição química do óleo vegetal (tipo de ácidos graxos e 

respectiva quantidade) constitui o primeiro passo para a avaliação de sua qualidade, 

tanto do óleo bruto quanto dos seus produtos de transformação. Para a 

determinação da composição, em termos de ácidos graxos, podem ser utilizados 

métodos cromatográficos e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (COSTA 

NETO e colaboradores (2000). 

De acordo com COSTA NETO e colaboradores (2000), após a reação de 

transesterificação, a proporção relativa de ácidos graxos, característica de cada 

óleo, é mantida. O ensaio para identificação dos compostos foi realizado por 

cromatografia em fase gasosa com detector de ionização de chamas (FID), em um 

equipamento marca Thermofinnigan, modelo Trace GC, seguindo os termos da 

Norma DIN EN 10103. Para realização dos ensaios foi adotado o procedimento 

interno do LACTEC. 

3.1.8. Obtenção de Misturas Biodiesel/Diesel 

Foram obtidas em laboratório misturas de biodiesel metílico e diesel metropolitano 

(misturas biodiesel/diesel) nas seguintes proporções em volume: 05/95, 10/90, 25/75, 

50/50 e 75/25, denominadas de B5, B10, B25, B50 e B75, respectivamente. Estas 

misturas foram caracterizadas pelos seguintes ensaios: massa específica a 20 ºC, 
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viscosidade a 40 ºC, ponto de fulgor e cor, de acordo com as metodologias descritas no 

item 3.1.1, para avaliar o efeito da adição do biodiesel ao óleo diesel padrão.  

Para realização dos testes em bancada dinamométrica foram obtidas misturas 

de biodiesel metílico e óleo diesel metropolitano nas seguintes proporções: 20/80, 

40/60, 60/40 e 80/20, denominadas de B20, B40, B60 e B80, respectivamente. 

3.2. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR 

O grupo gerador foi emprestado da empresa MAQUIGERAL. Para tanto, foi 

firmado e assinado um termo de comodato entre o LACTEC e esta empresa. O grupo 

gerador (Figura 4) foi instalado nas dependências do Laboratório de Emissões Veiculares 

(LEME) do LACTEC. O período de operação do grupo gerador foi de aproximadamente 

15 horas por dia, durante cinco dias da semana, em média, perfazendo um total de 1.025 

horas de funcionamento durante o desenvolvimento da presente pesquisa.  

O grupo gerador é formado por um motor à combustão ciclo Diesel (Figura 

5A), um gerador (Figura 5B) e periféricos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotos do Grupo Gerador instalado no LEME/LACTEC. 
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Figura 5. (A) Motor ciclo diesel ensaiado no LACTEC/LEME; (B) Gerador. 

3.2.1. Dados dos Principais Componentes do Grupo Gerador 

Na seqüência estão descritas algumas características dos principais 

componentes do motor e do grupo gerador. 

3.2.1.1. Dados Nominais do Motor 

• Fabricante: MWM (Nacional) 

• Modelo: 6.10T, Turbo 

• Ciclo: 04 tempos 

• N° Série: G1S097328 

(A) 

(B) 
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• Cilindrada: 6,45 L 

• Combustível: óleo Diesel 

• Potência: 132 kW a 1780 rpm 

• 1800 rpm (60 Hz): 180 / 173 / 162CV 

• Consumo de óleo Diesel: 0,181 l/CV.h 

• Volume de Injeção: 103 mm3/curso 

• Ponto APMS: 19 ° 

• Nível de ruído: 105 dB (A) a 1m 

3.2.1.2. Dados Nominais do Gerador  

• Fabricante/Modelo: WEG / GTA 251 AI HD 

• Nº. pólos / fases: 4 pólos / 3 fases 

• Proteção Mecânica: IP-21 ABNT 

• Refrigeração: autoventilado, ventilador montado no eixo 

• Tensões disponíveis: 440/254 V 

• Peso: 2700 kg 

• Potência Nominal: 150 kVA 

• Regime de funcionamento: contínuo 

• Freqüência: 60 Hz 

• Rotação: 1800 rpm 

• Fator de potência (Cos ϕ): 0,8 

• Modelo: 1.807 
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3.2.1.3. Painel de Comando 

O controle, a monitoração e a supervisão do grupo gerador, no modo 

automático ou manual, foram feitos por uma unidade de supervisão de corrente 

alternada (USCAMAQ) micro processada (Figura 6). Em modo automático a unidade 

comandava o fechamento e a abertura do contator/disjuntor de rede ou de gerador. 

Esta condição acontecia tanto no modo manual quanto no automático ou de testes. 

O comando manual dos contatores/disjuntores de gerador e rede do quadro de 

transmissão analógica (QTA) dependia apenas do posicionamento da chave seletora 

automático/manual instalada no QTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto do painel de controle do gerador. 
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3.2.1.4. Dados da Instalação Elétrica 

Ao grupo gerador foram conectados 7 cabos, no total, sendo: 

• Três fases constituídas por cabos de cobre flexível com isolação, que 

suportam uma tensão de 0,6 a 1 kV e uma temperatura de 90 °C contendo 

uma secção transversal de 95 mm².  

• Um neutro composto por um cabo de cobre flexível com isolação, que 

suporta uma tensão de 0,6 a 1 kV e uma temperatura de 90 °C contendo 

uma secção transversal de 50 mm². 

• Um cabo de cobre nu 50 mm² que era o fio terra.  

• Um cabo de comando 14 x 2,5 mm², que recebia os sinais do painel de 

controle. 

• Um cabo de comunicação que interligava o grupo moto gerador ao sistema 

de informatização do LACTEC. 

 

No total foram usados, em média, 100 metros de cada um desses cabos.  

A instalação contou também com um quadro de transferência de energia 

(Figura 7) dotado de dois barramentos. Um deles foi o da concessionária e outro do 

gerador. Nesse quadro, portanto, foi realizada a comutação da fonte de alimentação 

das cargas elétricas. O quadro foi instalado em local abrigado no piso superior do 

LEME. 
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Figura 7. Quadro de distribuição de energia. 

3.2.1.5. Avaliação do desempenho do motor e do grupo gerador 

Nesta pesquisa foram realizados testes no motor do grupo gerador na 

bancada dinamométrica antes de seu início de operação (motor novo), durante a 

operação do conjunto (após 350 horas de operação) e ao final de 1.025 horas de 

operação. 

O motor foi acoplado em bancada dinamométrica do tipo AVL Euro 3 para 

avaliação de parâmetros de desempenho com o B100, diesel e misturas 

biodiesel/diesel. 

Os testes de desempenho do motor foram realizados segundo as normas 

ABNT NBR 1585 e ISO 8178, que visam à determinação de características 

mecânicas de desempenho e de emissões de poluentes em motores a combustão 

interna de êmbolos. Para cada ponto a ser medido, foram realizadas três curvas de 

levantamento de dados, e delas extraída a média aritmética. A ISO 8178 é uma 

normativa para aplicação em motores estacionários e leva em conta a variação do 
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percentual de carga aplicada na rotação de trabalho do motor. Foi utilizada esta 

norma internacional, pelo fato de não existir no Brasil uma normativa que atenda tal 

condição.  

Nos testes do motor, a potência e o torque foram levantados no regime de 

1850 rpm, com óleo diesel padrão com débito e avanço de injeção nas condições 

originais. Em seguida foram levantadas as mesmas variáveis para duas misturas de 

biodiesel metílico com óleo diesel metropolitano (B60 e B80) e para o B100. O motor 

não teve seu débito ajustado ao tipo de combustível, pelo fato da MAQUIGERAL, 

fabricante do gerador, disponibilizar o motor ao mercado com os ajustes da fábrica, 

no caso a MWM. Ao agir dessa maneira, procurou-se reproduzir as condições nas 

quais um usuário comum utilizaria o grupo gerador em campo, sem se preocupar 

com possíveis modificações (Projeto Bioenerg, 2007) 

Durante o período de operação do gerador com B100, foram adquiridos dados 

para avaliar o desempenho do equipamento (Figura 8). O banco de dados foi 

composto por pouco mais de 62.000 linhas na planilha Excel, cobrindo o período 

compreendido entre os dias 05/10/2007 e 25/04/2008, perfazendo um total de 1.025 

horas de operação do grupo gerador. O software para aquisição dos dados foi 

desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Mecânica, do LACTEC. Neste 

trabalho serão apresentados os resultados do grupo gerador após 650 horas e 1.025 

horas de operação do grupo gerador. 
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Figura 8. Relatório de coleta dos dados (Relatório histórico). 
 

A Figura 9 exibe a tela de monitoração do gerador, onde são mostrados todos 

os itens analisados em tempo real, de forma a facilitar a leitura imediata dos dados 

relacionados à energia elétrica, gerada pelo grupo gerador alimentado com o B100. 
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Figura 9. Interface da tela de monitoração do gerador. 

3.2.1.6. Manutenções 

Durante o período de operação do gerador, 1.025 horas, foram realizadas 

manutenções periódicas em atendimento às recomendações do fabricante do 

equipamento (MAQUIGERAL).  

Durante a operação do gerador foram realizadas as seguintes manutenções 

periódicas: 

• Pesagem do óleo lubrificante a cada 100 horas de operação. 

• Troca do óleo e filtro de óleo a cada 200 horas de operação. 

• Troca do filtro de combustível a cada 150 horas de operação. 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO BIODIESEL E DAS MISTURAS BIO DIESEL/DIESEL 

A tabela 1 apresenta os resultados da caracterização do biodiesel metílico 

usado nos ensaios, comparado com a resolução nº 7 da ANP, de 19. 3. 2008.  

Tabela 1. Características físicas e químicas do die sel e biodiesel (ésteres metílicos de óleo de 
soja). 

Características  Diesel  Biodiesel  

Massa específica a 20ºC (g/cm³) 0,83 0,88 

Viscosidade cinemática a 37,8ºC (mm2/s) 3,86 4,70 

Teor de enxofre (%) 0,15 < 0,01 

Poder calorífico (MJ/l)  38,30 33,30 

Número de cetano  49,20 59,70 

 Ponto de inflamabilidade (°C) 82  124  

Ponto de névoa (°C) - 14 - 2 

Ponto de orvalho (°C) - 21 - 10 

Fonte: Adaptado de Análise Phoenix Chemical Lab., Universidade Idaho e 
www.afdc.doe.gov  
  

O biodiesel metílico foi caracterizado em laboratório a partir dos ensaios e 

normas descritos na Tabela 2.  
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Tabela 2. Caracterização físico-química do biodiesel metílico, fornecido pela Brasilecodiesel. 

Resultado 
Propriedade Unidade Limite* Método 

Fabricante LACTEC 

Massa específica a 20ºC kg/m3 850 – 900 ABNT NBR 7148 880,4 881,8 

Viscosidade cinemática a 

40ºC 
mm2/s 3,0 – 6,0 ASTM D445 4,80 4,24 

Ponto de fulgor, mínimo. ºC 100 ASTM D93 185 168 

Sódio + Potássio, máximo. mg/kg 5 EN 14108 0,98 1,3 

Índice de Acidez, máximo. 
mg 

KOH/g 
0,50 ASTM D664-06 0,27 0,11 

Estabilidade a oxidação a 

110ºC; mínimo. 
H 6 BS EN 14112 6,5 N.R.** 

Aspecto - L 2.0 Visual L 2.0 L 1.5 

Teor de ésteres totais % 96,5 HPLC N.R.** 98,2 

Teor de água mg/kg 500 ASTM D1533 N.R.** 295 

*FONTE: ANP, 2008  **N.R. = ensaio não realizado 

 

Os resultados obtidos (Tabela 2) mostraram que os principais parâmetros 

analisados estavam de acordo com os fornecidos pelo fabricante (Brasilecodiesel) e 

que o biocombustível adquirido era de boa qualidade, pois, estava dentro da 

especificação da resolução N0 07 da Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2008). 

Nas Figuras 10 a 12 estão mostrados os resultados obtidos para os ensaios de 

caracterização das misturas biodiesel/diesel. Adições de até 10% de biodiesel ao diesel 

(mistura B10) não proporcionaram mudanças significativas na densidade (Figura10), na 

viscosidade (Figura 11) e no ponto de fulgor (Figura 12). Em adições superiores a 10%, 

as misturas apresentaram valores superiores ao óleo diesel para os parâmetros medidos. 
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Para maiores índices de densidade e viscosidade gera excessivo calor, localizado 

nas bombas de distribuição e maior tensão entre os componentes, tendo como efeito 

falhas na bomba e pobre atomização do combustível (Felizardo, 2003). 

Quanto ao aumento do ponto de fulgor, ganha-se na segurança em transporte, 

pois tem-se uma menor possibilidade de auto ignição do combustível.  
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Figura 10. Efeito da adição do biodiesel ao diesel sobre a densidade das misturas. 
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Figura 11. Efeito da adição do biodiesel ao diesel sobre a viscosidade das misturas. 
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Figura 12.  Efeito da adição do biodiesel ao diesel sobre o ponto de fulgor das misturas. 

4.2 EMISSÕES 

4.2.1. Desempenho do motor novo 

As Tabelas 3 a 6 mostram os resultados obtidos para os testes de emissões 

de CO, NOx, hidrocarbonetos (HC) e Fuligem Mira para o óleo diesel padrão, para 

as misturas B60, B80 e para o B100. 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos para as emissões com o diesel 

padrão. Tais resultados estão de acordo com os obtidos em estudos feitos por 

Morris e colaboradores (2003) e Scharmer (apud Santos, 2007).  
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Tabela 3. Emissões obtidas para o óleo diesel padrão no motor novo. 

Ensaios Desvio 
Emissões Unidade 

Primeiro Segundo Terceiro 
 média 

Padrão 

CO g/kWh 1,20 1,20 1,24 1,21 0,02 

NOx g/kWh 14,49 14,53 13,94 14,32 0,33 

HC g/kWh 0,67 0,60 0,92 0,73 0,17 

Fuligem Mira g/kWh 0,10 0,10 0,10 0,10 0 

 

Para a mistura B60 (Tabela 4) houve uma significativa redução na emissão de 

HC e fuligem e um aumento de NOx, o que já era esperado baseado no trabalho de 

Ramadhas e colaboradores (2005). Mas o teor do CO obtido foi maior em 

comparação ao do diesel padrão (Tabela 4), diferentemente da maioria dos estudos 

realizados por outros pesquisadores como Morris e colaboradores (2003) e 

Çentinkaya e colaboradores (2005). A mistura B80 (Tabela 5) apresentou a mesma 

tendência de emissões do B60, porém com melhores índices em comparação ao 

B100 (Tabela 6). 

Tabela 4. Emissões obtidas para a mistura B60 no motor novo. 

Ensaios  Desvio 
Emissões Unidade 

Primeiro Segundo Terceiro 

Valor 

médio % Padrão 

CO g/kWh 1,29 1,26 1,26 1,27 5 0,02 

NOx g/kWh 16,25 16,24 16,20 16,23 13,1 0,03 

HC g/kWh 0,46 0,56 0,59 0,53 -27,4 0,07 

Fuligem Mira g/kWh 0,03 0,03 0,03 0,03 -70 0 
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Tabela 5. Emissões obtidas para a mistura B80 no motor novo. 

Ensaios  Desvio 
Emissões Unidade 

Primeiro Segundo Terceiro 

Valor 

médio % Padrão 

CO g/kWh 1,25 1,26 1,21 1,24 2,3 0,03 

NOx g/kWh 16,26 16,02 15,77 16,02 11,8 0,24 

HC g/kWh 0,44 0,54 0,60 0,53 -27,4 0,08 

Fuligem Mira g/kWh 0,02 0,02 0,02 0,02 -80 0 

 

Para o B100 (Tabela 6), o fato mais significativo é que o teor de CO que vinha 

diminuindo nas misturas com o aumento do teor de biodiesel (Tabelas 4 e 5), 

apresentou um significativo aumento. O NOx teve um aumento mais consistente, 

porém B60˃ B80˃ B100. 

Tabela 6. Emissões obtidas para o B100 no motor novo. 

Ensaios  Desvio 
Emissões Unidade 

Primeiro Segundo Terceiro 

Valor 

médio % Padrão 

CO g/kWh 1,36 1,43 1,37 1,39 14,9 0,04 

NOx g/kWh 15,88 15,71 15,91 15,83 10,5 0,11 

HC g/kWh 0,55 0,60 0,57 0,57 -21,9 0,02 

Fuligem Mira g/kWh 0,02 0,02 0,02 0,02 -80 0 

 

Na Tabela 7 estão mostrados os resultados obtidos para o diesel padrão em 

ensaio realizado ao final dos testes com o motor novo, para a certificação da 

repetibilidade do processo, denominado de diesel padrão final. Observa-se que no 

ensaio de repetibilidade houve um aumento das emissões, exceto para a fuligem 

Mira que se manteve constante em todos os ensaios. Este fato pode ter ocorrido 

devido à contaminação do bico injetor com biodiesel, pois o teste de repetibilidade 

foi realizado após os testes com as diversas misturas biodiesel/diesel.  
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Tabela 7. Emissões obtidas para o diesel padrão final no motor novo. Repetição do teste inicial 
(dados da Tabela 3) para a comprovação da repetibilidade do processo. 

Ensaios 
Emissões Unidade 

Primeiro Segundo Terceiro 
Valor médio 

CO g/kWh 1,25 1,25 NR 1,25 

NOx g/kWh 15,88 15,71 NR 15,80 

HC g/kWh 0,97 0,86 NR 0,91 

Fuligem Mira g/kWh 0,10 0,10 NR 0,10 

NR = Ensaio Não Realizado 

 

Nas Figuras 13 a 16 estão mostrados os gráficos comparativos das médias de 

emissões de CO, NOx, HC e índice de fuligem, determinado pelo método MIRA, 

para o diesel, biodiesel e misturas biodiesel/diesel. 

A fuligem MIRA é determinada por meio de um método que permite a 

obtenção dos valores do material particulado em g/kWh, por um algoritmo que utiliza 

como variável o valor de fumaça “Filter Smoke Number” (FSN). A FSN, por sua vez, 

é a unidade de fumaça determinada no SI (Sistema Internacional de Unidades), que 

é equivalente a UB (Unidade Bosch).  

Analisando a Figura 13 nas diversas proporções de biodiesel, diesel padrão e 

diesel padrão final, observa-se que houve maior emissão de CO em relação ao 

diesel padrão para as misturas e mais especificamente um aumento de 13,9% para 

o B100 em relação ao diesel padrão. Diferentemente do ocorrido nestes testes, 

várias publicações como de Rhamadhas e colaboradores (2005) e Morris e 

colaboradores (2003) obtiveram índices menores de emissões de CO para o 

biodiesel em relação ao óleo diesel.  

Graboski (1997) atribui esse aumento à queima menos eficiente do biodiesel 

frente ao diesel devido à dificuldade de pulverização do biodiesel na câmara de 
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combustão, em função de sua maior viscosidade.  

Juliato (2006) obteve valores semelhantes em seu trabalho onde avaliou a 

influência de misturas de biodiesel no desempenho de emissões de poluentes de um 

motor diesel agrícola, tendo relatado um aumento no índice de emissão de CO de 

8,8% para o B10 e de 3,3%. para o B20 em relação ao diesel.  

 

 

Figura 13. Emissão de CO para os diferentes combustíveis no motor novo: óleo diesel Padrão, óleo 

diesel Padrão final, B100 e misturas B60 e B80. 

 

Para as emissões de NOx (Figura 14) observou-se que o biodiesel, e as 

misturas biodiesel/diesel nas proporções investigadas, tiveram um maior índice de 

emissões que o diesel padrão. Este aumento foi de aproximadamente 10% para o 

B100 em relação ao padrão. Esses valores estão de acordo com o comportamento 

relatado na literatura por Morris e colaboradores (2003). 
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 Conforme Wang (apud Santos, 2007), as emissões de NOx estão 

relacionadas com a potência que o motor desenvolve. Em aceleração as emissões 

aumentam. Isso ocorre porque altas cargas exigem maior massa de combustível que 

provoca picos de pressão e de temperatura na câmara de combustão. E o máximo 

das emissões de NOx acontece quando o motor funciona mais eficientemente. Isso 

porque, nesse ponto, a câmara de combustão atinge a maior temperatura, o que 

favorece a formação de NOx. 

 

Figura 14. Emissão de NOx para os diferentes combustíveis no motor novo: óleo diesel Padrão, óleo 

diesel Padrão final, B100 e misturas B60 e B80. 

 

Nas diversas misturas biodiesel/diesel foi observada uma diminuição nas 

emissões de HC em relação ao diesel padrão (Figura 15). Dados semelhantes foram 

encontrados nas publicações de Bagley e colaboradores (1998) e Haas e 

colaboradores (2001). Comparando o B100 com o diesel padrão verificou-se uma 

tendência de redução nos teores de HC, cerca de 21%.  
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Figura 15. Emissão de HC para os diferentes combustíveis no motor novo: óleo diesel Padrão, óleo 

diesel Padrão final, B100 e misturas B60 e B80. 

 

Para o material particulado (Figura 16) observou-se que, para as misturas 

investigadas, as emissões foram significativamente menores, conforme observado 

por Morris e colaboradores (2003), que obtiveram uma redução de 55,3% para B100 

e McCormic e colaboradores (2005) que testaram diferentes tipos de biodiesel em 

dois motores diesel da Cummins e obtiveram uma redução de material particulado 

na média de 25%. Comparando as emissões do B100 com o padrão, observou-se 

uma diminuição de fuligem de aproximadamente 80% (Figura 16). 
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Figura 16 . Material particulado para os diferentes combustíveis no motor novo: óleo diesel Padrão, 
óleo diesel Padrão final, B100 e misturas B60 e B80. 
 

As Figuras 17 a 20 trazem resultados comparativos de torque, potência, e 

índice de fumaça com cargas de 10, 25, 50, 75 e 100% para os combustíveis diesel 

padrão, biodiesel e misturas B60 e B80.  

Observa-se na Figura 17 que para baixas cargas a diferença de torque entre 

os diversos combustíveis foi pequena, mas com o aumento da carga surgiram 

diferenças cada vez mais significativas. Verifica-se que, na rotação de operação 

normal do motor, de 1850 rpm, a 75% da carga máxima, o torque com o B100 ficou 

cerca de 11% menor em comparação ao diesel. Estes valores condizem com os 

resultados obtidos por CASTELLANELLI (2006) também obteve uma redução do 

torque de aproximadamente 10%, para o B100 obtida do óleo de soja, por rota 

etílica. 
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Figura 17. Análise comparativa do torque do motor nas diversas condições de carga e combustíveis 
no motor novo: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B60 e B80. 
 

 

Observa-se que houve uma redução na potência máxima (Figura 18) quando 

foram utilizadas as misturas biodiesel/diesel, isso já era esperado, de acordo com 

Peterson e colaboradores (1999), BUENO (2003) e BARBOSA (2006). 

Mais especificamente, no nossos testes o B100 teve uma redução de 

aproximadamente 10% em relação ao diesel. Resultado semelhante foi encontrado 

por Soares e colaboradores (2000) no desempenho de um grupo gerador diesel 

alimentado com óleo vegetal bruto de dendê. Este comportamento foi atribuído ao 

menor poder calorífico do biodiesel em comparação ao óleo diesel, o que afeta 

diretamente o desempenho do motor.  
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Figura 18. Análise comparativa da potência nas diversas condições de carga e combustíveis no 
motor novo: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B60 e B80. 
 

Quanto às emissões de fumaça (Figura 19), observa-se que o diesel emitiu 

mais, independentemente da carga. E que o índice de emissão aumentou 

proporcionalmente, com o aumento da carga. Shobokshy (1984) e Dwivedi e 

colaboradores (2006) também relataram a mesma tendência. Em plena carga o 

B100 apresentou uma significativa redução, na ordem de 70%.  
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Figura 19 . Análise comparativa da fumaça nas diversas condições de carga e combustíveis no motor 
novo: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B60 e B80. 
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Observa-se na Figura 20 que o consumo de biodiesel e das misturas sempre foi 

superior ao do diesel. Esta diferença já era esperada devido ao menor poder calorífico do 

biodiesel, conforme comentado anteriormente. Agarwal e colaboradores (2003), apontam 

a tensão superficial e a viscosidade do biodiesel como sendo parâmetros críticos para 

uma atomização deficiente, causando uma queima incompleta, ocasionando maior 

consumo, principalmente a baixas e médias rotações. Quanto ao consumo específico, o 

valor para o B100 ficou cerca de 19% acima do diesel.  
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Figura 20. Análise comparativa do consumo específico nas diversas condições de carga e 
combustíveis no motor novo: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B60 e B80. 
 

Após a obtenção dos resultados para os ensaios de bancada dinamométrica, 

de desempenho técnico do motor e respectivas emissões, o motor foi então 

acoplado no gerador, para geração de energia elétrica em regime parcial de carga, 

em condições similares as utilizadas em campo. 

 Após 350 horas de operação, o motor foi desacoplado do grupo gerador e as 

emissões novamente determinadas, em testes de bancada dinamométrica, conforme 

descrito no item 4.2.2. 
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4.2.2. Desempenho do Motor após 350 horas de Operação do Grupo Gerador 

Após 350 horas de operação do motor no grupo gerador instalado no LEME, o 

motor foi retirado do grupo gerador e testado em bancada dinamométrica. Foram 

testados os componentes puros (biodiesel e diesel) e misturas destes em diferentes 

proporções, a saber, B80, B60, B40 e B20. As Figuras 21 a 24 apresentam os 

resultados comparativos de emissões de CO, NOx, HC e índice de fuligem, 

determinado pelo método Mira.   

Observa-se na Figura 21 uma elevação no teor de CO do biodiesel (B100) em 

relação ao diesel. Este aumento foi de 3,7%. Mas houve uma diminuição percentual 

de emissão de CO em relação ao teste com o motor novo qual havia apresentado 

um aumento para o B100 de 13,9% em relação ao diesel (Figura 13).  

As misturas B40 e B60 apresentaram valores inferiores ao óleo diesel. A 

maior redução observada, que foi de 5,14%, ocorreu para a mistura B60. 
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Figura 21. Emissão de CO para os diferentes combustíveis após 350 h de operação 

do motor no grupo gerador: óleo diesel Padrão, óleo diesel Padrão final, B100 e 

misturas B20, B40, B60 e B80. 

 

Para as emissões de HC (Figura 22), verificou-se uma tendência de redução 

no teor para o biodiesel B100 em relação ao diesel. A redução para o biodiesel puro 

foi de 12,5% enquanto que para a mistura B40 essa redução foi de 17,5%. Esses 

valores estão de acordo com os observados por Meher e colaboradores (2006), que 

testaram diversas misturas de biodiesel em três motores diesel, sendo que tiveram 

índices menores de 29,4% com B50, e por Verhaeven (2005), que obteve uma 

redução de aproximadamente 30% em testes com VW golf cl 1.9 D.  
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Figura 22. Emissão de HC para os diferentes combustíveis após 350 h de operação do motor no 
grupo gerador: óleo diesel Padrão, óleo diesel Padrão final, B100 e misturas B20, B40, B60 e B80. 
 

A emissão da fuligem mira (Figura 23) diminuiu em torno de 68% para o 

biodiesel (B100) em relação ao óleo diesel. Também é possível observar, para as 

misturas, uma diminuição neste parâmetro, proporcional a concentração de 

biodiesel.  
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Figura 23. Emissão de material particulado para os diferentes combustíveis após 350 h de operação 
do motor no grupo gerador: óleo diesel Padrão, óleo diesel Padrão final, B100 e misturas B20, B40, 
B60 e B80. 

 

Para as emissões de NOx (Figura 24), observou-se um leve aumento com o 

funcionamento do sistema com biodiesel B100 e respectivas misturas, em relação 

ao diesel. O maior aumento observado foi de 6,7% para a mistura B80, enquanto 

que o B100 apresentou um aumento de 2,1%. Estes resultados são considerados 

bons de acordo com Chang e colaboradores (apud Ramos et al. 2003) e Ramadhas 

e colaboradores (2003).  
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Figura 24. Emissão de NOx para os diferentes combustíveis após 350 h de operação do motor no 
grupo gerador: óleo diesel Padrão, óleo diesel Padrão final, B100 e misturas B20, B40, B60 e B80. 
 

Nas Figuras 25 e 26, nota-se que o torque e a potência tiveram desempenhos 

melhores após 350 horas de funcionamento, comparando com o motor novo, este 

fato deve-se provavelmente ao “amaciamento” do motor, ou seja, houve um melhor 

ajuste dos diversos componentes do motor, principalmente no conjunto cilindro e 

pistão, onde ocorre a explosão.  
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Figura 25. Análise comparativa do torque do motor nas diversas condições de carga e combustíveis 
após 350 h de operação do motor no grupo gerador: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B20, B40, 
B60 e B80. 
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Figura 26. Análise comparativa da potência nas diversas condições de carga e combustíveis após 
350 h de operação do motor no grupo gerador: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B20, B40, B60 e 
B80. 
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Na Figura 27 observa-se que a tendência de consumo do óleo diesel e das 

misturas do motor após 350 horas permaneceu igual ao do motor novo (Figura 20). 

Como o consumo de combustível está diretamente relacionado com a rotação do 

motor, e esta foi semelhante nas duas situações, não houve, portanto, aumento 

significativo de consumo após 350 horas de operação.   
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Figura 27 . Análise comparativa do consumo específico nas diversas condições de carga e 
combustíveis após 350 h de operação do motor no grupo gerador: óleo diesel Padrão, B100 e 
misturas B20, B40, B60 e B80. 
 

Verifica-se que o índice de fumaça (Figura 28) foi um pouco maior para as 

misturas após 350 horas de operação em comparação ao motor novo (Figura 19), 

este fato pode ter ocorrido devido aos ajustes dos componentes do motor, assim o 

motor teve uma mais desenvoltura havendo uma melhor queima do combustível e 

liberando mais fumaça. 
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Figura 28.  Análise comparativa da fumaça nas diversas condições de carga e combustíveis após 350 
h de operação do motor no grupo gerador: óleo diesel Padrão, B100 e misturas B20, B40, B60 e B80. 
 

O valor de fumaça Filter Smoke Number (FSN), é representado pela unidade 

de fumaça determinada no SI (Sistema Internacional de Unidades), que é 

equivalente a UB (Unidade Bosch).  

4.3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO GRUPO GERADOR  

Foi acompanhado o desempenho do grupo gerador com motor alimentado 

com B100 após 650 e 1.025 horas de funcionamento. 
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4.3.1. Após 650 horas de Funcionamento 

As Figuras 29 a 33 mostram o desempenho do grupo gerador durante um 

período de amostragem, após 650 horas de funcionamento.  

Como as cargas não são trifásicas, é possível verificar diferenças nos níveis 

da tensão em cada uma das fases (Figura 29). No entanto, os valores obtidos 

podem ser considerados normais, ou seja, ficaram na faixa de 440V, que é o 

previsto para o grupo gerador. Na Figura 30 pode ser verificado o comportamento 

das correntes elétricas para as três fases, que estão dentro da normalidade.  

 

 

Figura 29.  Tensão elétrica nas três fases do grupo gerador alimentado com B100, após 650 h de 
operação. 
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Figura 30.  Comportamento das correntes geradas em função da potência consumida no grupo 
gerador alimentado com B100, após 650 h de operação. 
  

Na Figura 31 mostra o fator de potência, que indica a relação entre a potência 

ativa e a potência aparente. O fator de potência está abaixo da média prevista na 

norma das concessionárias de energia elétrica, que recomenda para este parâmetro 

um valor de 0,92. Um fator de potência baixo pode indicar que o grupo gerador não 

está operando na sua plena carga, e com isto está gerando cargas capacitivas.   

 

Figura 31.  Fator de Potência (cos Φ) do grupo gerador alimentado com B100, após 650 h de 
operação.  
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As medidas da potência aparente reativa kVAr (Figura 32) mostram a parte de 

energia que está sendo gerada, mas que não está sendo consumida, influenciando 

em um fator de potência baixo. Um baixo fator de potência significa que grande parte 

da capacidade de condução de corrente dos condutores utilizados na instalação esta 

sendo usada para transmitir uma corrente que não produzirá trabalho na carga 

alimentada, como indicada na Figura 33.  

 

Figura 32.  Potência Aparente Reativa (KVAr) do grupo gerador alimentado com B100, após 650 h de 
operação. 
 

Na Figura 33, tem-se valores genéricos para demonstração do cálculo do fator de 

potência, Cosφ = Pot.(kW) / Pot.(kVA). Onde: Cosφ = FP. 

 

Figura 33.  Efeito do aumento do fator de potência na aplicação da disponibilidade de potência ativa.  
Fonte: www.joseclaudio.eng.br 
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4.3.2. Desempenho do Grupo Gerador após 1.025 horas de Funcionamento 

A Figura 34 mostra o comportamento das tensões elétricas nas três fases 

durante um período de pouco mais de duas horas. Como as cargas não são 

trifásicas, é possível verificar diferenças nos níveis da tensão em cada uma das 

fases. 
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Figura 34.  Comportamento das tensões elétricas em cada uma das fases.   
 

A Figura 35 exibe o comportamento das três correntes durante um período 

um pouco superior a três horas, na qual é possível perceber uma oscilação da 

corrente correspondente à carga elétrica alimentada pelo gerador. 
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Figura 35.  Comportamento das correntes elétricas em cada uma das fases. 
 

As Figuras 36 mostra valores medidos da potência durante intervalo de tempo 

de 10 horas e de 50 minutos. A oscilação da potência ocorre em função da entrada e 

saída de carga elétrica, algumas delas representadas por resistências elétricas para 

finalidade de aquecimento.  

 

 

Tempo (h) 

Figura 36.  Potência medida durante 12 horas, em 23/10/2007.  
 

07
:3

0 

08
:0

0 

08
:3

0 

09
:0

0 

09
:3

0 

10
:0

0 

10
:3

0 

11
:0

0 

11
:3

0 

12
:0

0 

12
:3

0 

13
:0

0 

13
:3

0 

14
:0

0 

14
:3

0 

15
:0

0 

15
:3

0 

16
:0

0 

16
:3

0 

17
:0

0 

17
:3

0 

18
:0

0 

18
:3

0 

19
:0

0 

19
:3

0 

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

C
or

re
nt

e 
(A

) 

P
ot

ên
ci

a 
(W

) 



 82

4.4. MANUTENÇÕES 

Durante o período de operação do gerador, 1.025 horas, foram realizadas 

manutenções periódicas em atendimento as recomendações do fabricante do 

equipamento (MAQUIGERAL), conforme descrito no item Metodologia Nesse 

período, foi observado o entupimento do filtro de combustível com 170 horas de 

operação. A troca recomendada pela empresa MAQUIGERAL para o óleo diesel é 

em 200 horas. 

Na Tabela 8 estão presentes os dados da variação da viscosidade cinemática 

a 40 ºC e a 100 ºC para o óleo lubrificante durante o período de 150 horas.  

Tabela 8. Variação da viscosidade cinemática para o óleo lubrificante durante um período de 150 
horas.  

Amostra
Viscosidade a 

40 ºC      

(mm2/s)

Viscosidade a 
100 ºC   

(mm2/s)
Branco 119,58 15,13
0 horas 116,61 15,01
50 horas 101,74 13,55

100 horas 90,69 12,67
150 horas 93,79 11,96

Óleo lubrificante Utilizado no Grupo Gerador 

 

 

O uso de qualquer óleo lubrificante em motores já ocasiona uma variação da 

viscosidade cinemática na faixa de + 10% em relação à viscosidade inicial. Foi 

possível verificar a partir dos dados da Tabela 8 que a partir de 50 horas o óleo 

lubrificante já apresentava uma variação um pouco maior que 10%. Também, que há 

150 horas o óleo lubrificante apresentou um aumento significativo na viscosidade 
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cinemática, devido, provavelmente, à polimerização dos componentes presentes no 

óleo lubrificante.  

Pode-se afirmar, de uma forma geral, que a utilização do B100 em motores 

ciclo Diesel faz com que o tempo de troca do óleo lubrificante tenha que ser 

realizada em intervalos menores, devido à diluição do biocombustível no óleo 

lubrificante. Para avaliar o efeito de diluição do óleo lubrificante com o biodiesel, 

foram obtidas em laboratório misturas de óleo lubrificante e biodiesel nas quais foi 

determinada a viscosidade cinemática. Os resultados obtidos (Figura 42) mostraram 

que, de fato, contaminações do óleo lubrificante com biodiesel promovem reduções 

consideráveis na viscosidade em relação ao óleo lubrificante novo. Assim, como a 

viscosidade do óleo lubrificante no motor ciclo Diesel em 50 horas foi superior a 10% 

do valor inicial (Tabela 8), acredita-se que esta redução se deve além do desgaste 

natural do óleo lubrificante a diluição deste com biodiesel. 
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Figura 37 . Efeito da adição do biodiesel sobre a viscosidade do óleo lubrificante novo. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSÃO 

Levando em consideração os aspectos de menores índices de poluentes, que 

é um dos fatores essenciais para o aquecimento global, pode-se concluir que o 

maior custo da utilização do biodiesel é viavel frente aos benefícios ambientais e 

sociais decorrentes de seu uso em grupos geradores.  

Quanto ao uso em grupo gerador, pode-se afirmar, baseado na não 

constatação de problemas operacionais no grupo gerador até 1.025 horas de 

operação e na qualidade da energia gerada, que a utilização do B100 (biodiesel 

metílico), sob as condições de teste realizadas neste estudo, é tecnicamente viável 

em grupo geradores com motores ciclo Diesel em sistemas remotos, isolados e/ou 

emergenciais.  

5.1. SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

Como sugestões para trabalhos futuros temos: 

A avaliação da durabilidade do motor com biodiesel de soja via rota etílica. 

Avaliar o desempenho de um motor ciclo diesel com outros tipos de 

oleaginosas, como exemplo o girassol. 
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Avaliar o desempenho de um motor ciclo diesel com misturas de diesel e óleo 

vegetal. 

Avaliar o desempenho de um motor ciclo diesel fazendo modificações no 

motor, como exemplo, utilizar um bico injetor específico para o B100, devido à maior 

viscosidade do biodiesel. 
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