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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as vibrações que ocorrem no bloco de motor ciclo Diesel 

monocilíndrico a partir de dois combustíveis: óleo Diesel B5 e o Biodiesel B100. Os testes 

experimentais foram realizados em uma bancada dinamométrica devidamente 

instrumentada e instalada no Laboratório de Energia da UFSJ. A análise dos resultados 

experimentais possibilitou quantificar a perda energética, provocada pela vibração, usando 

os combustíveis supracitados, em três níveis distintos de rotações. De posse desses dados 

foi possível avaliar como cada tipo de combustível influencia nas vibrações do motor. O 

processo de combustão afeta diretamente a eficiência energética do motor. Nos testes 

realizados, o melhor desempenho foi do óleo Diesel B5. Seu consumo foi menor do que o 

B100, porém este último obteve melhor rendimento energético, mostrando um melhor 

aproveitamento de sua energia química. As vibrações aumentaram à medida que se elevou 

a rotação. O combustível B100 apresentou vibrações na ordem de 10% inferiores às 

vibrações do B5. Porém não se observou diferenças relevantes em se tratando da 

porcentagem de energia dissipada por vibração. 

 

 

Palavras-chaves: Motor de combustão interna, Diesel, Biodiesel, Energia de vibração. 

 

 
 
 

 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the vibrations that occur in the engine block cycle single cylinder 

diesel from two fuels: oil diesel B5 and Biodiesel B100. Experimental tests were performed 

on a dynamometer bench properly instrumented and installed in the Energy Laboratory at 

UFSJ. The analysis of the experimental results made it possible to quantify the energy loss 

caused by the vibration using the above fuels at three distinct levels of rotation. With this 

data it was possible to assess how each type of fuel influences the engine vibrations. The 

combustion process directly affects the energy efficiency of the engine. In tests, the best 

performance was oil Diesel B5. Its consumption was lower than the B100, but the latter had 

the best energy performance, showing a better use of your chemical energy. The vibrations 

increased as the rotation is increased. The B100 fuel vibrations presented in the order of    

10% lower than the B5 vibrations. However no significant difference when considering the 

percentage of energy dissipated by vibration was observed. 

 

Key words: Internal combustion engine, Diesel, Biodiesel, Vibration energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a criação do Programa Nacional de Produção e uso de Biodiesel (PNPB) e a 

aprovação da Lei 11.097/05, que estabelece o percentual obrigatório de 5% de adição de 

biodiesel ao diesel, exigiu-se, por parte do PNPB, a realização de testes de ensaios em 

motores, visando à validação do uso da mistura B5, para assegurar ao consumidor final a 

manutenção e garantia de veículos e equipamentos.   

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

Departamento de Energia dos Estados Unidos da America, o consumo de energia no mundo 

foi de 472 quatrilhões de British Thermal Units (Btu), em 2006. A previsão de consumo para 

o ano de 2030 será de 678 quatrilhões de Btu, evidenciando um aumento de 44% na 

necessidade mundial de energia (IEO, 2009). 

O grande desafio da humanidade é desenvolver a capacidade de gerar energia 

necessária para o consumo, de forma sustentável. Os dados do Balanço Energético 

Nacional 2013 (BEN), Figura 1, mostram o aumento do consumo por setor de derivados de 

petróleo. O setor de transportes é o que mais consume estes derivados (BEN, 2013). 

       
      Figura 1: Consumo setorial de derivados de petróleo. Fonte: BEM 2013. 

 
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2013) 

mostram que o consumo e a taxa de variação da demanda de óleo Diesel, em termos 
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regionais, oscilam em função da participação dos setores de transporte, agropecuário e 

geração de energia elétrica na atividade econômica de cada região Brasil, conforme ilustra o 

gráfico da Figura 2. (ANP, 2013).  

 

Figura 2: Taxa de crescimento das vendas de óleo Diesel por região. Fonte: ANP, 2013. 
 

O Biodiesel não contém petróleo, mas pode ser adicionado ao petróleo formando 

uma mistura, e usado em motor de ignição por compressão (Diesel) sem necessidade de 

modificação.O biodiesel deve ser produzido segundo especificações da resolução número 

15 da ANP de 17 de julho de 2006, que estabelece especificações de óleo Diesel e misturas 

óleo Diesel/Biodiesel.  

 

1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo principal do trabalho foi quantificar as excitações em motores de 

combustão interna utilizando como combustível o Diesel B5, que é o óleo Diesel mineral 

com 5% de biodiesel, e de Biodiesel B100, que tem 100% de biodiesel, obtido da soja, 

possibilitando uma análise comparativa dos efeitos de cada tipo de combustível e propor 

uma metodologia para determinar o Índice Energético Vibracional (IEV) resultante da 

utilização dos dois tipos de combustíveis e compará-los com a energia fornecida por cada 

um deles. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são mencionados a seguir. 

 Determinar a potência, o torque, o consumo específico e a pressão interna da 

câmara de combustão de cada combustível e compará-los com o auxílio dos 

gráficos. 

 Obter a assinatura da bancada experimental. 

 Comparar a perda energética dos combustíveis testados, devido à vibração. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a importância da questão energética nos dias de hoje, e para o 

futuro, busca-se a substituição dos derivados de Petróleo, como por exemplo, o Diesel B5 

pelo Biodiesel B100. Neste caso, esta substituição irá diminuir as quantidades de gases 

nocivos emitidos pelo motor ao meio ambiente. 

Pela análise das vibrações, em um motor de ciclo Diesel, utilizando como 

combustíveis o óleo Diesel B5 e o Biodiesel B100, foi proposto um estudo quantitativo da 

avaliação das perdas energéticas ocasionadas pela utilização de combustíveis alternativos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 BREVE ESTADO DA ARTE 

 

Experimentalmente (CHUN e KIM, 1994) estudaram as batidas de um motor de 

quatro cilindros através das medidas de vibração do bloco e da pressão dos cilindros. 

Utilizaram o método do filtro passa faixa, método do degrau e o método da derivada terceira, 

e confirmaram que os sinais de vibração são úteis para determinar a detecção de batidas e 

evitar as frequências de ressonância da máquina. 

Segundo (TORMOS et. al., 2002) o uso de um acelerômetro instalado no bloco de 

um motor de combustão interna, permitiu obter um sinal temporal dos vários ciclos 

termodinâmicos, permitindo elaborar uma análise importante na manutenção preditiva. 

Foram realizados diversos ensaios em diferentes condições de funcionamento para a 

validação, com diferentes regimes de rotações, cargas e condições de funcionamento, tais 

como falhas provocadas em um dos cilindros. A análise das oscilações permitiu identificar 

os diferentes tipos de falhas, tais como, defeitos no sistema de injeção, perda de 

compressão, anomalias no motor de partida e falhas mecânicas como folgas nas camisas e 

nos pistões ou entre rolamentos e eixos, e especialmente nos cilindros. Esta analise foi feita 

no domínio do tempo e da frequência.  

É descrito na literatura (WU e CHUANG, 2005) os diagnósticos de falhas em motores 

de combustão interna, de quatro cilindros. Utilizando padrões de pontos visuais de sinais 

acústicos e de vibração, estes sinais foram utilizados para monitorar as condições de 

rotação de uma máquina, através da comparação automática de imagens, sem falhas e com 

falhas. Falhas que foram acrescentadas ao motor, no sistema de refrigeração e no eixo da 

barra de direção, sob diferentes rotações na plataforma de testes. Este estudo propõe 

diagnosticar falhas em motores de combustão interna. 
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Estudos (CARLUCCI et al., 2005) provaram que as variações dos parâmetros de 

injeção, tais como quantidade, tempo e pressão, afetam a vibração no bloco do motor. 

Foram utilizados dois acelerômetros em dois pontos diferentes do bloco do motor, aplicando 

a Análise Clássica de Fourier e Análise Tempo-Frequência para determinar o grau de 

correlação entre a pressão interna do cilindro e o sinal de vibração. Se uma relação 

confiável entre a variação dos parâmetros do motor e o sinal de vibração for estabelecida, 

pode-se então construir um indicador de diagnostico útil e barato.  

Em seu projeto (MICHEL, 2005) avaliou os impactos do uso de biodiesel B20 

(mistura contendo 20% de biodiesel e 80% de óleo Diesel) nos caminhões de transporte da 

Tetra Park. A avaliação contemplou o desgaste e as emissões do motor. Com o uso do 

biodiesel a poluição foi reduzida e se mostrou uma alternativa para a substituição dos 

combustíveis de origem fóssil.  

Em testes com Diesel fóssil e biodiesel (Souza, 2005) usou um motor estacionário e 

levantou as curvas de torque, potência e emissões de gás versus a rotação do motor. Não 

foram detectadas diferenças significativas entre os combustíveis mostrando a possibilidade 

imediata da substituição do óleo Diesel pelo biodiesel como combustível nos motores 

estacionários de baixa potência. 

(PUQUEVICZ, 2008) apresentou uma análise comparativa do funcionamento de um 

grupo gerador utilizando Diesel fóssil e biodiesel etílico para avaliar o consumo específico, a 

energia específica e o rendimento do gerador funcionando com misturas de Diesel e 

biodiesel. Foi observado um maior consumo de combustível e maior rendimento com o 

aumento da taxa de biodiesel na mistura. 

Trabalhando com um motor ciclo Diesel em uma bancada dinamométrica 

(CASTELLANELLI, 2008) avaliou o desempenho de torque, potência e consumo específico 

de combustível para misturas Diesel e biodiesel. O melhor desempenho foi obtido foi com a 

mistura B20. 

Em um estudo comparativo (BARBOSA, 2008) utilizou Diesel e misturas de biodiesel 

em um motor ciclo Diesel e concluiu que a potência do motor alimentado com biodiesel 
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100% ou misturas foi pouco inferior à potência do Diesel, porém em algumas rotações as 

misturas B5 e B20 apresentaram potência superior ou igual ao Diesel. O consumo 

energético foi diminuindo à medida que se aumentou a quantidade de biodiesel misturada 

ao Diesel. 

No artigo (ARNONE et al., 2009-a) mediram e analisaram as vibrações da estrutura e 

do bloco do motor multicilindrico Diesel variando a velocidade e a carga. Este estudo 

proporcionou uma investigação dos parâmetros da injeção possibilitando a detecção de 

modificações da pressão interna do cilindro com o objetivo final de aperfeiçoar o processo 

de combustão. 

A vibração torsional de um motor Diesel foi analisada por (MINGHAI et al., 2010) 

baseado numa tecnologia de um protótipo virtual. Apos as análises, não foram encontradas 

diferenças significantes entre a simulação e os dados experimentais. A análise dos 

diferentes parâmetros estruturais sobre a vibração torsional do virabrequim do motor Diesel 

pode oferecer uma referência de aperfeiçoamento do designe de um motor Diesel.   

Em outro trabalho (ARNONE et al., 2010) foi realizado uma análise experimental em 

um motor Diesel multicilindro utilizando acelerômetros e um sensor de pressão interna do 

cilindro. O propósito deste estudo foi desenvolver e ajustar uma metodologia para monitorar 

e melhorar o comportamento da combustão. Concluiu-se que o sinal filtrado do acelerômetro 

também pode ser usado para quantificar o desenvolvimento da pressão em cilindros, 

avaliando o gradiente de pressão e o valor de pico. 

Recentemente (VOLPATO, 2012) mediu o desempenho de um motor Diesel, quatro 

tempos, alimentado com biodiesel B100. Obteve um ganho de torque com o uso do B100. O 

combustível B100 possui menor consumo específico e menor consumo energético que o 

óleo Diesel. Este trabalho também mostrou que o biodiesel pode ser o combustível de um 

motor ciclo Diesel. 

Já (GHOBADIAN, 2012) mediu as vibrações nos três eixos, x, y e z, de diferentes 

misturas de biodiesel em um motor de seis cilindros, com o objetivo de descobrir qual 

mistura possui a menor vibração. Os experimentos indicaram as maiores vibrações entre as 
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rotações de 1800 e 2000 RPM, onde se tem o maior torque. As menores vibrações foram 

das misturas B40 e B20 comparadas com as misturas B15 e B30 que tiveram as mariores 

vibrações.  

 

2.2  VIBRAÇÕES MECÂNICAS 

 

 2.2.1 Conceitos básicos, definições e terminologia. 

 

Vibração é o movimento oscilatório de um corpo em torno de um ponto de referência. 

A oscilação pode ser periódica, como um pêndulo, ou aleatória como o movimento das 

rodas em uma estrada não pavimentada. Para estabelecer a relação entre vibração supõe-

se que a vibração inerente ao funcionamento do motor tem como origem a realização de 

trabalho na forma de torque no eixo motor. A súbita expansão dos gases causada pela 

combustão força o pistão para baixo e aplica um impulso de torque ao eixo de manivelas, 

virabrequim, que é responsável por transmitir o movimento do motor. (SILVA, 2000).  

A vibração de um sistema envolve a transferência alternada de sua energia potencial 

para energia cinética e de energia cinética para potencial. Se o sistema for amortecido, certa 

quantidade de energia é dissipada em cada ciclo de vibração e deve ser substituída por uma 

fonte externa, se for preciso manter um regime permanente de vibração. (SILVA, 2000). 

Grau de liberdade é definido pelo número mínimo de coordenadas independentes 

para determinar completamente as posições de todas as partes de um sistema a qualquer 

instante. Sistemas com um número finito de graus de liberdade são denominados sistemas 

discretos ou de parâmetros concentrados, e os que têm número infinito de graus de 

liberdade são denominados sistemas contínuos ou distribuídos (RAO, 2008). 

As vibrações podem ser classificadas como livre e forçada. 

 Vibração Livre: Se um sistema, após uma perturbação inicial, continuar a vibrar por 

conta própria, a vibração resultante é conhecida como vibração livre. Nenhuma força 

externa age sobre o sistema. Esta frequência é conhecida como frequência natural. 
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Um sistema vibratório com n graus de liberdade terá n frequências naturais de 

vibração distintas. 

 Vibração Forçada: Se um sistema estiver sujeito a uma força externa, a vibração 

resultante é conhecida como vibração forçada. A oscilação que surge em maquinas, 

como motores Diesel, é um exemplo de vibração forçada (RAO, 2008). 

Se a frequência da força externa coincidir com uma das frequências naturais do 

sistema, ocorre uma condição conhecida como ressonância, e o sistema sofre oscilações 

perigosamente grandes. Na Figura 3 tem-se a foto da Ponte Tacoma Narrows, que caiu 

devido a fortes oscilações provocadas pelo vento em 1940. 

 

 

Figura 3: Tacoma Narrows Bridge. Fonte RAO, 2008. 

 
Segundo (RAO, 2008) as vibrações podem ocorrem naturalmente em um sistema de 

engenharia, possuindo um comportamento dinâmico natural. Além disso, as vibrações 

podem ser forçadas em um sistema através de alguma forma de excitação. As forças de 

excitação podem ser geradas internamente dentro do sistema dinâmico, ou transmitida ao 

sistema através de uma fonte externa. Quando a frequência da excitação coincide com a do 

movimento natural, o sistema irá responder de forma mais vigorosa, com aumento de 
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amplitude. Esta condição é conhecida como ressonância, e sua frequência chamada de 

frequência de ressonância. 

Se nenhuma energia for perdida ou dissipada por atrito ou outra resistência durante a 

oscilação, a vibração é conhecida como vibração não amortecida. Todavia, se qualquer 

energia for perdida dessa maneira, ela é denominada vibração amortecida. As vibrações 

podem ser lineares e não lineares (RAO, 2008). 

Se o valor ou magnitude da excitação (força ou movimento) que esta agindo sobre 

um sistema vibratório for conhecido a qualquer dado instante, a excitação é denominada 

determinística. Em alguns casos a vibração é aleatória ou não determinística; o valor da 

excitação em um dado instante não pode ser previsto, a resposta vibratória só pode ser 

descrita em termos de quantidades estatísticas. 

O movimento harmônico é o tipo mais simples do movimento periódico, que é o 

movimento repetido em intervalo de tempos iguais. Uma vibração, com a aceleração 

proporcional ao deslocamento e dirigida à posição média é conhecida como movimento 

harmônico simples. 

Amplitude de vibração é o máximo deslocamento de um corpo vibratório em relação 

a sua posição de equilíbrio. 

Ciclo de vibração é determinado pelo movimento de um corpo vibratório de sua 

posição de repouso ou equilíbrio até sua posição extrema em um dos sentidos, então até a 

posição de equilíbrio, daí até sua posição extrema no outro sentido e de volta a sua posição 

de equilíbrio. 

Período de oscilação é o tempo que leva para concluir um ciclo de movimento. 

Frequência de oscilação é o número de ciclos por unidade de tempo, medida em 

ciclos por segundo, o Hertz (Hz), e a frequência circular denota a velocidade angular do 

movimento cíclico medida em radianos por segundo. 

Decibel é a notação que representa o deslocamento, velocidade, aceleração, 

pressão e força. Um decibel (dB) é definido originalmente como uma razão entre potências 

elétricas. 



24 
 

Considerando dois movimentos harmônicos vibratórios, eles são considerados 

síncronos porque tem a mesma frequência ou velocidade angular. Duas oscilações 

síncronas não precisam ter a mesma amplitude e não devem atingir seus valores máximos 

ao mesmo tempo. A diferença entre estas oscilações é chamada de ângulo de fase (RAO, 

2008). 

A representação da amplitude instantânea como função do tempo raramente permite 

tirar conclusões aplicáveis a solução de um problema. Por isso foram desenvolvidas outras 

formas de análise, como a análise no domínio da frequência, onde as amplitudes são 

funções da frequência, e a análise estatística, que pode ser feita tanto no domínio do tempo 

quanto da frequência. 

 A análise de um sistema de vibração pode ser feito tanto no domínio do tempo ou da 

frequência. No domínio do tempo, a variável independente de um sinal de vibração é o 

tempo. Neste caso, o próprio sistema pode ser modelado como um conjunto de equações 

diferenciais em relação ao tempo. No domínio da frequência, a variável independente de um 

sinal de vibração é a frequência. Neste caso, o sistema pode ser modelado por funções de 

transferência entrada-saída que são algébricas, em vez de diferencial. Os dois domínios 

estão conectados pela transformada de Fourier, que pode ser tratado como um caso 

especial da transformação de Laplace (RAO, 2008). 

 

 2.2.2 Vibrações na área automotiva 

 

Os veículos são projetados pela incorporação de engenharia de vibração, não só 

para garantir a integridade estrutural e operacionalidade funcional, mas também para 

alcançar necessários níveis de qualidade de passeio e conforto. (SILVA, 2000). 

O veiculo automotor é um sistema extremamente complexo, em se tratando de 

fontes geradoras de vibrações. Isso porque as vibrações emitidas pelo veiculo resultam da 

contribuição de varias fontes que atuam de forma simultânea, transmitidas de suas origens. 
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Estas vibrações dificultam, na maioria das vezes, uma análise individual das fontes, no 

sentido de se conhecer a contribuição de cada uma no resultado global. 

As principais fontes de vibrações podem ser classificadas em vibrações provenientes 

do motor, vibrações da caixa de cambio e as vibrações provenientes dos pneus (GERGES, 

2005). 

  

2.2.3 Vibrações do motor 

 

De acordo com o autor (GERGES, 2005), do ponto de vista da fonte geradora de 

vibração, os veículos podem ser classificados pelo seu peso, capacidade ou potência tais 

como: veículos comerciais pesados, veículos comerciais leves, veículos de serviço publico, 

veículos pequenos, veículos grandes e veículos de grande desempenho. A vibração gerada 

depende do tipo de veículo e de seu comportamento.  

O motor é, sem duvida nenhuma, à principal fonte de vibração do veículo. A partir do 

motor as vibrações são transmitidas para a carroceria e consequentemente sentidos pelos 

ocupantes do automóvel. As vibrações totais proveniente do motor podem ser divididas, 

basicamente em vibração devido ao processo de combustão e vibração devido às forças 

mecânicas. 

 Vibração devido ao processo de combustão. 

Nesse caso, a vibração é gerada devido à reação de explosão da mistura ar 

combustível sob altas temperatura e pressão no interior da câmera de combustão. O tipo de 

combustível utilizado tem influência direta estabelecendo características particulares para 

esse tipo de vibração. Normalmente nos motores a Diesel, devido sua elevada taxa de 

compressão, as vibrações são mais intensas em relação aos motores do ciclo OTTO. A taxa 

de compressão do motor Diesel, para carros de passeios, varia entre 17:1 a 23:1 enquanto 

que a taxa de compressão dos motores do ciclo OTTO variam entre 9:1 e 14:1 (HEYWOOD, 

1988). 
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 Vibração devido às forças mecânicas.  

Para esse tipo de vibração, que é considerado de menor influência em relação às 

vibrações geradas pela explosão dos gases, as contribuições mais importantes são dos 

pistões e válvulas. As vibrações provenientes dos pistões são causadas pelos impactos dos 

mesmos nas paredes dos cilindros, devido ao seu movimento transversal ou inclinado. Já as 

vibrações geradas pelas válvulas podem ser causadas pelo contato metálico instantâneo 

entre as áreas de vedações das válvulas e sedes de válvulas durante a abertura e 

fechamento das válvulas, movidas pelas forças impulsivas geradas pela geometria 

excêntrica do eixo de comando de válvulas (GERGES, 2005). 

As vibrações induzidas pelo mecanismo, que é a força de excitação reversível, são 

geradas pelo movimento do eixo do virabrequim e mudam de direção segundo as 

características do motor produzindo forças de inércia. Essas forças contribuem para uma 

apreciável amplitude de vibração que aceleram os componentes do motor, que dependendo 

do valor das folgas entre seus componentes podem produzir impactos que induzem vibração 

na estrutura do motor (GERGES, 2005). 

A Equação 1, que governa essa condição nesse instante, é baseada no fato de que o 

movimento transversal é governado pela taxa de mudança da aceleração, onde 
  

  
 é 

aproximadamente constante enquanto os componentes se movimentam nas folgas, onde F 

é a força reversível e M o movimento transversal. 

 

  ̈   
  

  
 (1) 

 

Para o estudo dos componentes que se movimentam de forma rotativa, 

considerando o torque produzido em função do ângulo do motor, a Equação 2 deste modelo 

é similar à apresentada anteriormente, mas introduzidas às considerações de aceleração 

angular (  ) e momento de inércia ( I ). 
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 (2) 

      

O resultado da aceleração dos componentes através das folgas é o impacto 

produzido nos componentes do motor. A energia cinética transmitida na estrutura na forma 

de descarga instantânea depende do tempo que os componentes se deslocam nas 

respectivas folgas. As aplicações das folgas reversíveis produzem excitações na estrutura 

do motor. 

Na análise de vibração e ruído na estrutura do motor vê-se que as maiores fontes de 

vibrações e ruídos são produzidas pelas forças devido à combustão e as forças mecânicas. 

Essas forças ocorrem numa ampla faixa de frequência e são transmitidas para a superfície 

externa do motor através de diversos caminhos. Um deles é através do mecanismo pistão - 

biela - virabrequim - bloco do motor. Como resultado da atuação destas forças, as 

superfícies externas do motor ficam sujeitas a vibrações de diversas amplitudes (GERGES, 

2005).  

Para redução e controle do nível de vibração total da estrutura do motor deve-se 

reduzir a amplitude vibracional nessas superfícies. Esse controle, através da modificação de 

sua estrutura, é uma tarefa complexa e requer considerações de diversos aspectos da 

engenharia, tais como: o conhecimento de elementos finitos, análise modal, análise de 

amortecimento, análise de isoladores, análise de série de tempo, entre outros. Novos 

desenvolvimentos estão sendo realizados para serem aplicados a problema típicos em 

motores. Um exemplo é a aplicação conjunta das técnicas analíticas e experimentais, para 

estudos de estruturas submetidas a altas amplitudes de vibrações (GERGES, 2005). 

Conforme o autor (RAO, 2008), a análise da vibração do motor pode ser medida pela 

expansão por série de Fourier, pois é uma função periódica de tempo. Se x(t) é uma função 

periódica, sua representação por série de Fourier será dada pela Equação 3, onde ω é a 

velocidade angular   ,   ,   ,   ,   , e    são os coeficientes constantes de comprimento. 
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 ( )   
  
 
      (  )        (  )                 (  ) (3) 

 

Para medir a vibração do motor usa-se o acelerômetro, que é um sensor capaz de 

medir a aceleração e a vibração. Pelo registro do acelerômetro obtém-se a velocidade e o 

deslocamento por integração (RAO, 2008).  

 

2.3 MOTORES DIESEL 

 

 2.3.1 Breve História do Motor Diesel 

 

Segundo (BOULANGER, 1978), o motor Diesel é um dos motores térmicos que tem 

maior rendimento energético. Idealizado por Rodolphe Diesel é também um derivado do 

famoso ciclo de quatro tempos inventado por Beau de Rochas, realizado por Otto, e 

aplicado a seguir por vários construtores. 

Não apenas Beau de Rochas imaginou a compressão preliminar como também foi o 

primeiro a estimar ser possível a auto-ignição de uma mistura gasosa inflamável.  O alemão 

Otto foi o primeiro a conseguir fazer funcionar um motor térmico segundo o ciclo de quatro 

tempos. 

Rodolphe Diesel nasceu em Paris a 18 de março de 1858. Aos 12 anos foi sozinho 

para Augsburg estudar na Universidade de Munique e se torna engenheiro aos 22 anos. Em 

1892, Rodolphe Diesel requeria sua primeira patente de Diesel. Em fevereiro de 1892, 

Diesel publicou em Berlim um fascículo intitulado "Teoria e construção de um motor térmico 

racional". Voltou para a Alemanha e começou a construção do primeiro motor Diesel. 

Destinado a produzir a força motriz nas fábricas, o motor Diesel de 1897 

desenvolveu 20 HP a 172 RPM, monocilíndrico, curso de 400 mm e consumiu 247 g de 

combustível por cavalo e por hora. Seu rendimento térmico era de 26,2% enquanto que os 

motores de quatro tempos a gasolina rendiam apenas 20% e as máquinas a vapor 10%. 
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A 29 de setembro de 1913, Rodolphe Diesel desapareceu no mar quando se dirigia 

para a Inglaterra. As circunstâncias de sua morte permanecem obscuras até os dias atuais. 

De 1930 até 1939, o motor Diesel começou a ser empregado nos veículos pesados. 

A partir de 1945 os carros da Mercedes e Peugeot foram equipados com êxito e em grandes 

séries com motor Diesel (BOULANGER, 1978). 

 

2.3.2 Motor de Combustão Interna Diesel 

 

Os motores de combustão interna têm a finalidade de transformar a energia química 

contida no combustível em energia mecânica, por meio da queima da mistura deste 

combustível com ar (HEYWOOD, 1988). 

Já segundo (BOULANGER, 1978), os motores ditos térmicos transformam a energia 

calorífica dos combustíveis, ou carburantes, em energia mecânica coletada pela árvore de 

manivelas. Esta transformação é obtida pela mudança de estado (vaporização); mudança de 

volume (compressão) e mudança de temperatura (combustão). 

Quanto a sua característica de funcionamento, os motores possuem três partes: 

componentes fixos, móveis e componentes alternativos. Os principais componentes fixos do 

motor são o bloco, cilindro, cárter e cabeçote. Já os principais componentes móveis são 

pistão, biela, virabrequim, volante, válvula e o eixo de comando (SANTOS 2009).  

O pistão é o órgão do motor que recebe diretamente o impulso da combustão dos 

gases dentro do cilindro e transmite a biela por meio de um pino de aço. A localização 

excêntrica dos pinos do pistão em relação à linha de centro do mesmo pode minimizar a 

vibração e o desgaste decorrente do funcionamento deste em atrito com a parede do 

cilindro. O pistão se divide em cabeça e saia. O diâmetro da cabeça geralmente é menor 

que a saia e é onde estão alojados quase todos os anéis de segmento. 

A superfície superior da cabeça é denominada "céu", e é onde os gases exercem as 

forças durante a combustão (PENIDO FILHO, 1983). 
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As características fundamentais dos pistões para os motores Diesel podem se 

resumir na forma de fundo e o desenho da cabeça do sistema de injeção empregado, na 

altura do eixo, no perfil de saia e na disposição dos anéis. 

Nos motores de ignição por compressão, e mais particularmente nos motores de 

injeção direta, uma parte da câmara de combustão acha-se na cabeça do pistão 

(BOULANGER, 1978). 

Segundo (BAETA, 2006) são funções dos pistões: suportar forças laterais e axiais; 

selar a câmara de combustão; auxiliar na dissipação de calor da combustão e guiar a biela 

dentro do cilindro. 

Devido ao movimento alternado do pistão, os cilindros, com o decorrer do tempo, 

sofrem um desgaste que pode ocorrer em maior ou menor tempo, dependendo de certos 

fatores, como por exemplo, o material abrasivo no combustível ou no óleo lubrificante ou no 

ar; água no combustível ou no óleo lubrificante; viscosidade inadequada do óleo; 

superaquecimento do motor e a insuficiência de pressão de óleo (SANTOS, 2009). 

Os motores com pistões fornecem potência em um processo cíclico. Portanto, o 

torque não possui magnitude constante. No virabrequim, o torque consiste de uma série de 

pulsos correspondentes à combustão em cada cilindro. O volante do motor, em conjunto 

com as inércias dos componentes rotativos, age como um reservatório de energia cinética, 

atenuando estas oscilações (RÊGO, 2007). 

Portanto, o torque fornecido ao sistema de transmissão consiste de duas 

componentes sobrepostas: uma em estado permanente e uma oscilatória devida às 

variações de torque que não são absorvidas. Estas variações de torque são capazes de 

gerar vibrações. Apesar de servir como fonte de excitações, o motor também pode agir 

como absorvedor de vibrações. Isto se deve à sua grande massa e à flexibilidade que há na 

sua montagem sobre a carroceria. Se o sistema de montagem for projetado 

adequadamente, o motor é capaz de atenuar as vibrações, principalmente verticais, 

provenientes das rodas (RÊGO, 2007). 
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As bielas transmitem o movimento do pistão ao virabrequim e são de aço especial. A 

biela é caracterizada pela cabeça de biela que tem um chapéu e semicossinetes o qual se 

articula no punho do virabrequim e pelo pé da biela que tem um aro e articula-se no eixo do 

pistão, que junto com virabrequim, transforma o movimento retilíneo do pistão em 

movimento rotativo, transmitido depois ao câmbio e posteriormente às rodas. 

(BOULANGER, 1978). 

O elo menor, mostrado na Figura 4, é atravessado pelo pino do pistão, e o maior, 

bipartido, abraça o moente (mancal móvel do virabrequim) da manivela. O mancal fixo do 

virabrequim chama-se munhão (SANTOS, 2009).  

 

Figura 4: Biela do motor Petter. 

 
No virabrequim estão os suportes de apoio, que são os cossinetes que giram no 

mancal. As hastes presas aos pinos pelos braços unem-se as cabeças de biela. Na parte 

dianteira do virabrequim, costuma-se prever um amortecedor de vibrações chamado damper 

e às vezes até dois desses amortecedores. O damper pode ser constituído de um volante 

arrastado e feito solidário de um cubo por meio de uma engrenagem de discos (damper de 

fricção) ou por uma coroa móvel encerrado em um cárter cheio de óleo, de viscosidade 

constante em função da temperatura ambiente. 

O volante é fixado na outra extremidade do virabrequim por parafusos ou cavilhas. 

Trás incorporada a coroa de arranque e possui uma perfuração central permitindo a 

passagem da árvore primária de drenagem cuja extremidade é centrada por meio de um 
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anel de rolamento de esferas na ponta do virabrequim. Este conjunto é equilibrado estático e 

dinamicamente (BOULANGER, 1978). 

O volante é o componente responsável pelo armazenamento da energia cinética. 

Quanto mais pesado o volante, mais estável é o motor, sendo mais suave seu 

funcionamento. Em contrapartida, a subida de rotações é mais lenta e o retorno ao regime 

normal de marcha lenta também é mais demorado (SANTOS, 2009). 

As válvulas, com suas molas, são mais ou menos idênticas, qualquer que seja o tipo 

de motor. Todos os motores Diesel são equipados com válvulas em cabeça, (duas, três ou 

quatro por cilindro). As guias de válvulas são fixadas diretamente na culatra. São acionadas 

por hastes e impulsionadores ou por balanceiro ou diretamente (árvore de cames em 

cabeça) (BOULANGER, 1978). 

A válvula de admissão permite a entrada da mistura ar-combustível para o cilindro e 

a válvula de escape libera os gases queimados após a combustão. As válvulas devem 

resistir a altas temperaturas, pressões e a corrosão (principalmente a de escape). Devem 

ser leves e possuir boa dureza superficial (SANTOS, 2009). 

O eixo do comando de válvulas tem a função de controlar o movimento de abertura e 

fechamento das válvulas de admissão e escape. É acionado pelo virabrequim através de 

correia dentada, engrenagens ou corrente. O comando de válvulas possui excêntrico (ou 

cames) que organizam precisamente qual válvula deve se abrir ou fechar num determinado 

instante. A cada ciclo do motor, o virabrequim dá duas voltas, enquanto o comando dá 

apenas uma (SANTOS, 2009). 

O motor Diesel possui algumas vantagens práticas tais como: melhor rendimento 

térmico; consumo reduzido; utilização de um combustível melhor de misturar do que a 

gasolina; possuir um poder calorífico mais elevado que o da gasolina; maior durabilidade de 

vida do motor; gases do escapamento menos tóxicos e possuir um óleo combustível menos 

volátil que a gasolina, o que torna praticamente nulo o perigo de incêndio (BOULANGER, 

1978). 



33 
 

O torque é a medida da capacidade de um motor realizar trabalho e potência é a taxa 

em que este trabalho é realizado (HEYWOOD 1988). 

Torque é definido a partir da componente perpendicular ao eixo de rotação da força 

aplicada sobre um objeto que é efetivamente utilizada para o fazer girar em torno de um eixo 

ou ponto central, conhecido como ponto pivô ou ponto de rotação. A combustão no interior 

do cilindro cria uma pressão contra o pistão, que gera uma força sobre a cabeça do pistão, 

que o empurra para baixo. Esta força é transmitida para a biela e dela para o virabrequim. O 

torque (T) é igual à força (F) multiplicado pela distância (b), Equação 4.  

 

      (4) 

 

A distância horizontal da biela em relação ao virabrequim muda conforme a rotação 

e, consequentemente, o torque muda também. Quando o pistão está no ponto mais alto de 

seu ciclo, a biela se posiciona diretamente para baixo, alinhada ao centro do virabrequim. 

Nenhum torque é gerado nessa posição porque somente a força que atua numa alavanca 

perpendicular ao eixo pode gerar torque. 

Potência (P) é a quantidade de energia liberada por uma fonte durante uma unidade 

de tempo. A potência absorvida pelo dinamômetro é o produto do toque pela velocidade 

angular. No motor a combustão interna quem garante potência são os cilindros, a 

capacidade volumétrica e principalmente os giros do motor, Equação 5, onde N (rpm) é a 

rotação e T (m.Kgf) o torque.  

 

          (5) 

 
A taxa de compressão é a relação entre o volume total do cilindro (V) e o volume da 

câmara de combustão (), que é o volume compreendido entre o PMS (ponto morto 

superior) e o cabeçote. A taxa de compressão é resultante da relação volumétrica, Equação 

6, sendo PMI o ponto morto inferior. 
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 (         )

 
  (6) 

 

2.3.3 Combustíveis 

 

Os combustíveis para motores Diesel dependem de duas características muito 

importantes que são o poder calorífico e a densidade.  

O poder calorífico caracteriza a energia contida em estado potencial e suscetível de 

se transformar em força motriz, quantidade de energia obtida.  

Densidade é a massa pelo volume. Outras características importantes dos 

combustíveis são: o ponto de ignição, ponto de congelamento, a viscosidade, o teor de 

enxofre e o teor de cinzas. 

 

2.3.3.1 Óleo Diesel  

 

O óleo diesel é um derivado da destilação do petróleo bruto constituído basicamente 

por hidrocarbonetos. O óleo diesel é um composto formado principalmente por átomos de 

carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. É um 

produto pouco inflamável, medianamente tóxico, pouco volátil, límpido, isento de material 

em suspensão e com odor forte e característico. (BIODIESELBR). 

Desde 1994, a Petrobras produz dois tipos de óleo diesel rodoviário: metropolitano e 

interior. O metropolitano, com menor teor de enxofre, é consumido em regiões que 

necessitam de um óleo com menor emissão de material particulado e que produza ganho 

ambiental. O diesel interior é consumido nas demais regiões do País. Dentro desses dois 

tipos existem ainda os seguintes subtipos: óleo diesel aditivado e óleo diesel Inverno.  

O Diesel rodoviário metropolitano comercializado atualmente possui, desde maio de 

2006, um teor de enxofre de no máximo 500 PPM, visando reduzir ainda mais as emissões 

de material particulado. No primeiro semestre de 2005 a Petrobras passou a fornecer o Óleo 
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Diesel D S500 nas regiões metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais (PETROBRÁS, 2010).  

Segundo o Art. 3, Resolução da ANP Nº 42, o óleo Diesel rodoviário é classificado 

segundo o teor de enxofre em três classes, conforme mostrados a seguir. 

 Óleo diesel A S50 e B S50: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 50 PPM.  

 Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 PPM. 

 Óleo diesel A S1800 e B S1800: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 1800 

PPM. 

Óleo diesel rodoviário interior (S1800) é comercializado nas regiões do país onde 

não há venda do diesel metropolitano. Para diferenciá-lo deste, o óleo diesel rodoviário 

interior recebe um corante de cor vermelha. O teor de enxofre desse produto é de no 

máximo 1800 PPM. Da mesma forma que o óleo diesel metropolitano, ele pode ser 

comercializado pelas distribuidoras aditivado ou não.  

Conforme determinação da ANP (RESOLUÇÃO ANP Nº 14), a partir de 1º de janeiro 

de 2010 o teor de biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel é de 5%, em volume. Os tipos de 

óleo Diesel definidos nessa resolução são: 

TIPO A: Utilizado em motores Diesel e instalações de aquecimento de pequeno 

porte. Combustível de uso rodoviário, destinado a veículos dotados de motores do ciclo 

Diesel e produzido por processos de refino de petróleo e processamento de gás natural. 

Não deve conter biodiesel; 

TIPO B: É 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. Combustível de uso rodoviário, 

destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel e produzido por processos de refino 

de petróleo e processamento de gás natural. Deve conter biodiesel no teor estabelecido pela 

legislação vigente; 
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TIPO BX: deve conter biodiesel em proporção definida (X%) quando autorizado o 

uso específico ou experimental conforme legislação vigente. 

A qualidade do óleo Diesel é especificada em função de diversas características do 

combustível. As principais são: pureza, densidade, viscosidade, número de cetano e ponto 

de fulgor. 

 

2.3.3.2 Biodiesel 

 

O biodiesel é um combustível para ser utilizado nos carros ou caminhões, feito a 

partir das plantas (óleos vegetais) ou de animais (gordura animal), (KNOTHE et al., 2006). 

Atualmente o óleo Diesel B5 vendido nos postos pelo Brasil possui 5% de biodiesel e 

95% de Diesel. O biodiesel só pode ser usado em motores a Diesel, portanto este 

combustível é um substituto do Diesel. Para se produzir biodiesel, o óleo retirado das 

plantas é misturado com álcool (ou metanol) e depois estimulado por um catalisador. 

O Biodiesel é fabricado por um processo químico denominado transesterificação 

onde a glicerina é separada da gordura ou do óleo vegetal e depois filtrado. O processo gera 

dois produtos, ésteres (o nome químico do biodiesel) e glicerina (produto valorizado no 

mercado de sabões). O catalisador é um produto usado para provocar uma reação química 

entre o óleo e o álcool. (KNOTHE et al., 2006).  

Existem muitas espécies vegetais no Brasil que podem ser usadas na produção do 

biodiesel, como o girassol, amendoim, mamona, soja, entre outros. 

O biodiesel é um combustível natural, composto de mono alquilésteres de ácidos 

graxos, de cadeia longa.  São derivados de óleos vegetais, como o girassol, mamona, soja, 

babaçu e demais oleoginosas ou de gorduras animais. Pode ser usado em motores Diesel, 

em qualquer concentração de mistura com o Diesel ou puro, que é o biodiesel B100. 

Produzido a partir de fontes renováveis e por um processo químico que remove a glicerina 

do óleo e que atende as especificações da ANP.  
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A mistura em proporção volumétrica mais usual é de 5%, não sendo necessária 

nenhuma adaptação dos motores. O biodiesel é perfeitamente miscível e físico 

quimicamente semelhante ao óleo diesel mineral, podendo ser usado em motores do ciclo 

diesel sem a necessidade de significantes adaptações. 

Por ser biodegradável, não-tóxico e praticamente livre de enxofre e aromáticos, é 

considerado um combustível ecológico. Como se trata de uma energia limpa, não poluente, 

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 (KNOTHE et al., 2006). 

A estocagem do Biodiesel deve ser feita em ambientes secos, limpos e isentos de 

luz. Os materiais aceitáveis são o alumínio, aço, polietileno fluoretado, propileno fluoretado e 

teflon. Entretanto não são recomendados chumbo, estanho, zinco e bronze (MICHEL, 2005). 

De acordo com a Resolução nº 14 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) as especificações do Biodiesel estão identificadas na Tabela 1. 

As propriedades físicas do combustível influenciam diretamente na qualidade 

carburante proporcionada ao motor. Essa requer a determinação analítica das principais 

características do combustível: 

- Poder Calorífico Inferior representa a quantidade de energia contida no 

combustível, energia que é liberada na forma de calor na combustão. Contribui para o 

aumento da energia por litro de combustível e para o aumento das emissões de particulados 

e NOx (KNOTHE et al., 2006). 

O biodiesel não contém anéis aromáticos, mas contem ésteres etílicos com 

diferentes níveis de saturação. Ésteres insaturados têm baixo conteúdo energético 

considerando-se suas massas, mas, devido às suas altas densidades, eles têm mais 

energia por unidade de volume. O biodiesel B100 é 12,5% menos energético, (PCI 37,2 

MJ/Kg) do que o Diesel B5 (PCI 43 MJ/Kg).  
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Tabela 1: Especificação do Biodiesel (ANP, 2012). 

Característica Unidade Limite ABNT NBR ASTM D EN/ISO 

Massa específica a 
20º C 

kg/m³ 850-900 
7148 

14065 
1298 
4052 

EN ISO 3675 
EN ISO 12185 

Viscosidade 
Cinemática a 40ºC 

Mm²/s 
 

3,0-6,0 10441 445 EN ISO 3104 

Teor de Água, máx. mg/kg 500 - 6304 EN ISO 12937 

Contaminação Total, 
máx. 

mg/kg 24 - - EN ISO 12662 

Ponto de fulgor, mín. ºC 100 14598 93 EN ISO 3679 

Teor de éster, mín 
% massa 

 
96,5 15764 - EN 14103 

Resíduo de carbono % massa 0,05 15586 4530 - 

Cinzas sulfatadas, 
máx. 

% massa 0,02 6294 874 EN ISO 3987 

Ponto de 
entupimento de filtro 

a frio, máx. 
ºC 19 (7) 14747 6371 EN 116 

Índice de acidez, 
máx. 

mg KOH/g 0,5 14448 664 EN 14104 

Metanol ou Etanol, 
máx. 

% massa 0,2 15343 - EN 14110 

 
- Número de Cetano (NC) é um indicativo adimensional da qualidade de ignição de 

um combustível Diesel, representando assim um excelente indicador da qualidade. O NC é 

determinado pelo tempo de retardamento da ignição, isto é, pelo tempo que passa entre a 

injeção do combustível nos cilindros e a ocorrência da ignição. Quanto menor o tempo de 

retardamento da ignição, maior o valor de NC e vice-versa. Valores de NC muito altos ou 

muito baixos podem causar problemas operacionais no motor. Valores de NC muito alto, a 

combustão pode ocorrer antes do combustível e do ar estarem apropriadamente misturados, 

resultando em combustão incompleta e na emissão de fumaça. Se o NC for muito baixo, 

podem ocorrer falhas no motor, trepidação, aumento excessivo da temperatura do ar, 
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aquecimento lento do motor ao ser acionado e, também, fenômenos de combustão 

incompleta. (KNOTHE et al., 2006). 

A escala de Cetano esclarece o porquê de triacilgliceróis, serem alternativas 

adequadas para o Diesel. O segredo está na cadeia longa, linear e não ramificada dos 

ácidos graxos, que é quimicamente similar às existentes em n-alcanos de combustível 

Diesel convencionais de boa qualidade. 

Para o Petrodiesel, altos NC estão correlacionados com uma redução nas emissões 

de óxidos de nitrogênio (NOx) do motor. Essa correlação levou a esforços para melhorar o 

NC do biodiesel, através do emprego de aditivos denominados de melhoradores de 

cetanagem. Apesar do NC relativamente alto que caracteriza materiais graxos, as emissões 

de NOx usualmente sofrem um pequeno aumento quando um motor diesel é alimentado 

com biodiesel (KNOTHE et al., 2006). 

- Curva de Destilação: Ao contrário dos óleos vegetais, os óleos derivados de 

petróleo são estáveis à temperatura de destilação, mesmo na presença de excesso de 

oxigênio. No caso de óleos vegetais de estrutura predominantemente insaturada, a 

decomposição térmica inicia-se via de regra a temperaturas próximas a 250ºC, quando 

então os glicídios sofrem uma série de reações químicas com a formação subsequente de 

compostos e polímeros diversos, sendo que esses últimos apresentam temperatura final de 

destilação muito elevada. Além de aumentar o nível da fumaça e de promover a diluição do 

óleo lubrificante, a queima incompleta dos produtos secundários acarreta a diminuição da 

potência do motor. Tal comportamento, no entanto, não é observado com os derivados 

etanolisados ou metanolisados, cuja mistura é destilada quase integralmente em 

temperaturas inferiores a 350°C, não se verificando qualquer decomposição do óleo 

(KNOTHE et al., 2006). 

- Viscosidade: É uma medida da resistência da vazão de um liquido associada à 

fricção ou atrito interno de uma parte do fluido que escoa sobre a outra, afeta a atomização 

do combustível no momento de sua injeção na câmara de combustão e, em última análise, a 

formação de depósitos no motor. Quanto maior a viscosidade, maior a tendência do 
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combustível em causar tais problemas. A viscosidade de óleos transesterificados, isto é, 

biodiesel, é aproximadamente uma ordem de magnitude inferior àquela do óleo vegetal de 

origem. A alta viscosidade é a principal propriedade combustível que justifica a razão do 

abandono relativamente generalizado do emprego de óleos vegetais puros como 

combustíveis Diesel alternativos.  

A viscosidade aumenta com o tamanho da cadeia (número de átomos de carbono) e 

com o aumento do grau de saturação. Fatores, como a configuração de duplas ligações, 

influenciam a viscosidade (duplas ligações em configurações cis apresentam viscosidade 

inferior à da configuração trans), enquanto a posição das duplas ligações tem menor efeito 

sobre a viscosidade. No entanto, a presença de ramificação na cadeia ligada ao éster tem 

pouca ou nenhuma influência sobre a viscosidade. A viscosidade do combustível Petrodiesel 

é menor do que aquela do biodiesel (KNOTHE et al., 2006). 

- Ponto de Névoa: Corresponde a temperatura inicial de cristalização do óleo. Tal 

efeito influencia negativamente o sistema de alimentação do motor bem como o filtro de 

combustível, sobretudo quando o motor é utilizado a baixas temperaturas. Para evitar a 

solidificação do óleo, mesmo parcial, deve-se proceder ao pré-aquecimento do óleo, o que 

poderá ser efetuado com a própria água de arrefecimento do motor, ou então a sua diluição, 

com outros óleos insaturados, de modo a assegurar a completa fluidez do combustível 

(KNOTHE et al., 2006). 

 

2.4 TRANSDUTORES 

 

2.4.1 Transdutores de pressão 

 

De acordo com (THOMAZINI e ALBURQUEQUE, 2009), os principais transdutores 

de pressão são o piezelétrico, tubos de Bourdon, ópticos, integrados e capacitivos. 

Os transdutores de pressão piezoelétricos são baseados na propriedade 

piezoelétrico do cristal de quartzo que, quando deformado elasticamente, gera um potencial 
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elétrico em seus terminais por meio de certo plano cristalográfico, possibilitando operar num 

campo de frequência de solicitação de 100 kHz com linearidade de 1 %. Porém sua tensão 

medida é muito pequena, por isso o elemento piezoelétrico é sempre conectado a um 

amplificador eletrônico. O campo de pressão de trabalho é compreendido entre 0,1 e 5000 

kg/cm³. 

Estes transdutores são duros, de estruturas elétricas que transformam a deflexão 

causada pela força em sinais elétricos que são mais convenientes para aparelhos 

registradores ou para processamento. A ação da pressão num diagrama de fluxo cria a 

força. O elemento sensitivo piezoelétrico, em sua maioria de quartzo cristalino, gera sinais 

de carga, que são convertidos em tensões e amplificados pelo condicionador de sinais. 

Os transmissores são utilizados em bombas, caldeiras, geradores, motores Diesel, 

esterilizadores, prensas, injetoras de plástico, unidades hidráulicas, aplicações sanitárias 

fornos para tratamento térmico, sistema de refrigeração e indústria alimentícia (THOMAZINI 

e ALBURQUEQUE, 2009). 

 

2.4.2 Acelerômetros 

 

Segundo (RÊGO, 2006) é possível observar um sistema massa-mola sub-

amortecido, Figura 5.  

 

Figura 5: Principio geral do funcionamento de um acelerômetro. 

 

A massa sísmica utilizada neste sistema é o elemento sensor mais utilizado para 

medição de aceleração. Como todo sistema massa-mola, ao se aplicar uma aceleração ao 
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conjunto, haverá um deslocamento relativo da massa sísmica que retornará, pela ação da 

mola, à posição de equilíbrio quando a aceleração à qual ela foi submetida cessar. 

Sob condição de aceleração em estado estacionário, o deslocamento y da massa 

sísmica é dado pelo produto da aceleração a pela relação entre o valor da massa M e da 

constante da mola k. Em condições dinâmicas, o fator de amortecimento altera o valor da 

medição. Assim, ao detectar-se o deslocamento da massa sísmica pode-se obter a 

aceleração aplicada ao transdutor. Diversos são os modos de se detectar o deslocamento 

da massa sísmica e diversos são os tipos de acelerômetros (RÊGO, 2006). 

Os acelerômetros podem ser usados como instrumentos para monitorar as 

mudanças de velocidade, aceleração devido ao choque, vibração ou impacto. Embora sejam 

usados principalmente em aplicações de medição de vibração, eles podem ser usados para 

medir o ângulo da lança em guindastes, o ângulo da inclinação em maquinário de 

construção de estradas e em estudos de desvio de furos de sondagem. São empregados 

em navios, aviões e satélites (THOMAZINI e ALBURQUEQUE, 2009). 

Os principais acelerômetros podem ser classificados em: piezelétricos, capacitivos, 

indutivos, potenciométricos e os piezoresistivos. 

Os acelerômetros piezelétricos são os mais utilizados e o deslocamento da massa 

sísmica é detectado por cristais piezelétricos. Ao se deslocar a massa sísmica comprime o 

cristal piezelétrico que então gera uma variação de carga elétrica. Quanto maior for a 

compressão, maior será a variação de carga elétrica produzida. Um problema enfrentado é 

conseguir que o efeito sobre o cristal aconteça somente com acelerações aplicadas à base 

do acelerômetro. Por esta razão, os cristais são polarizados de forma a não responder a 

aplicações de força em outros sentidos.  

Entretanto, tal procedimento não garante a eliminação de todos os efeitos 

indesejados. Os acelerômetros possuem, pois, um parâmetro chamado sensibilidade 

transversal que representa o quanto o acelerômetro é influenciado pela aplicação de 

acelerações transversais. Esse parâmetro gira em torno de 4% do fundo de escala do 

acelerômetro. As vantagens deste tipo de acelerômetro residem no fato de serem bastante 
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compactos, geralmente já possuírem componentes eletrônicos embutidos, responderem a 

uma ampla faixa de frequências e ainda por não possuírem partes móveis. Suas duas 

grandes desvantagens são: falsa resposta em corrente contínua e alta impedância de saída 

Os acelerômetros em que a força atuante gera esforços de cisalhamento no cristal 

são os que apresentam maior estabilidade com a temperatura e maior sensibilidade. 

(RÊGO, 2006). 

Os acelerômetros capacitivos são baseados na alteração da capacitância com o 

deslocamento da massa sísmica. Vários acelerômetros têm como método de construção um 

micro diafragma acoplado à massa sísmica, que assume a função da placa móvel do 

capacitor. A outra placa, chamada placa fixa, está acoplada ao corpo do sensor. O 

diafragma, além de funcionar como a placa móvel do capacitor, funciona também como a 

mola do transdutor. 

Os acelerômetros indutivos baseiam-se em oscilações subcríticas. Sob aspecto 

construtivo, é constituído por dois diafragmas que servem de invólucro para um fluído que 

engloba a massa sísmica. Estes diafragmas atuam como molas para este acelerômetro. A 

massa sísmica é constituída de material ferromagnético e ao seu redor é enrolada uma 

bobina. A aceleração aplicada então desloca a massa sísmica dentro da bobina que varia a 

indutância. A variação da indutância desbalanceada a meia ponte onde o sensor é ligado. A 

sensibilidade deste sensor pode ser de 10 mV/g a 80 mV/g.  

O uso destes acelerômetros é amplo e o melhor desempenho é obtido na medição 

de choques e vibrações de baixa frequência. A faixa de frequência de interesse no seu 

trabalho é de até aproximadamente 1 kHz. Devido à sua excelente estabilidade de zero, 

possuem limite de frequência inferior ou igual a 0 Hz e, portanto, complementam a medição 

de acelerações CC que não podem ser feitas com acelerômetros piezelétricos. 

Os acelerômetros potenciométricos possuem o deslizador de um pequeno 

potenciômetro acoplado à massa sísmica, de tal maneira que, havendo oscilação a 

resistência do potenciômetro é modificada. Este acelerômetro é aconselhado para medições 

de baixo custo onde não há necessidade de grande precisão. Estes acelerômetros possuem 
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uma montagem interna complexa o que diminui sua robustez. Eles abrangem faixas desde 4 

g em 20 Hz até 20 g em 60 Hz. O elemento interno mais utilizado como resistência é a 

platina e o amortecimento do sensor é obtido com algum gás ou liquido. 

Para o acelerômetro piezoresistivo é utilizado internamente um transdutor formado 

por quatro extensômetros que se deformam de acordo com o deslocamento da massa 

sísmica.  

Estes acelerômetros utilizam gás como meio de amortecimento da massa sísmica, o 

que faz com que o sensor seja selado, o que garante sua utilização em aplicações 

intrinsecamente seguras. Possuem sensibilidades que variam desde 0,1 mV/g a 25 mV/g e 

abrangem faixas de alguns g até 2000 g. A sua faixa de frequência é próxima à do 

acelerômetro capacitivo e não ultrapassa os 3 kHz. Apresentam variações com temperatura 

da ordem de 20 mV dentro de toda a sua região de operação, que vai de - 20 a 100 ºC 

(RÊGO, 2006).  

 

2.4.2.1.1  Análise espectral 

 

As teorias desta seção são apresentadas por (OPPENNHEIM et al., 1983) e 

(HAYKIN et al., 2005) respectivamente. O objetivo da estimação espectral é descrever a 

distribuição, no domínio da frequência, da potência de um sinal, baseado em uma série de 

dados finitos. 

O espectro de potência mostra a existência ou ausência de padrões repetitivos e 

estruturas de correlação no sinal de um processo. O método mais comum para estimação 

espectral é baseada na Transformada Rápida de Fourier (FFT), (FERNANDEZ, 2006).  

A representação de um sinal periódico é dada pela Série de Fourier. Um sinal 

periódico x(t) de período T0, pode ser representado por uma combinação linear de 

exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, chamada de Série de Fourier de 

x(t), Equação 7, onde ak é calculado pela Equação 8 e 0 pela  Equação 9. 
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Na definição de ak, é representada a integral sobre qualquer intervalo de 

comprimento T0. Os termos ak são chamados de coeficientes de Fourier ou coeficientes 

espectrais de x(t). 

O coeficiente complexo ak contém a amplitude, que é uma medida de intensidade e a 

fase do conteúdo de frequência no sinal à k  (Hz). Na Equação 8, o coeficiente ak pode ser 

interpretado como a medida da correlação do sinal x(t) e a exponencial complexa        . 

Os resultados obtidos para sinais periódicos podem ser estendidos para se 

desenvolver uma representação para sinais aperiódicos como combinação linear de 

exponenciais complexas (SANCHEZ, 2002). Retomando a fórmula dos coeficientes de 

Fourier para sinais periódicos, pode-se escrever a Equação 10. 

 

      (10) 

 

Se ω for uma variável contínua, a última integral representa uma função que 

corresponde ao envelope de T0ak, de forma que estes coeficientes são amostras igualmente 

espaçadas neste envelope, espaçamento este igual a ω0. Assim, aumentando T0 e 

diminuindo ω0, este envelope é amostrado cada vez com menor espaçamento. 

Por outro lado, pode-se pensar em um sinal aperiódico como o limite de um sinal 

periódico cujo período torna-se arbitrariamente grande. Então, com T0 arbitrariamente 
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grande, o produto dos coeficientes de Fourier por T0 será cada vez mais próximos das 

amostras do envelope e, de certa forma, tende para este envelope com T0∞. Assim, pode-

se tomar este envelope como as Equações 11 e 12, onde X(ω) é definido como a 

Transformada de Fourier de X(t) e X(t) como a Transformada Inversa de Fourier de X(ω). 

(SANCHEZ, 2002). 

 

 ( )   ∫  ( )       
  

  

 
(11) 

 

 ( )   
 

  
∫  ( )
  

  

        

(12) 

 

X(ω) desempenha o mesmo papel para sinais aperiódicos que a Série de Fourier 

para sinais periódicos, ou seja, ambos correspondem à decomposição do sinal em uma 

combinação linear de exponenciais complexas. Para sinais periódicos, estas exponenciais 

complexas têm amplitudes ak como definido acima e ocorrem em um conjunto discreto de 

frequências harmonicamente relacionadas kω0, k = 0, ±1, ±2, ...  

Para sinais aperiódicos, estas exponenciais complexas ocorrem em um contínuo de 

frequências e tem amplitude   ( )      ⁄ .. Em analogia à terminologia usada para os 

coeficientes da série de Fourier para sinais periódicos, a transformada X(t), uma vez que 

fornece informações de como X(t) é composto por sinais senoidais de diferentes 

frequências.  

A Transformada de Fourier é a representação de uma função no domínio da 

frequência. Ela contém exatamente a mesma informação da função original, podendo, 

portanto, ser interpretada como a mesma informação (sinal) sob outra representação 

(SANCHEZ, 2002). 
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O espectro de potência de um sinal apresenta a distribuição da potência do sinal nas 

diversas frequências que o compõem. O espectro de potência é a transformada de Fourier 

da função de correlação e revela informações da estrutura de correlação de um sinal.  

A vantagem da transformada de Fourier na análise de sinais e reconhecimento de 

padrões é a sua habilidade em revelar estruturas espectrais que podem ser usadas para 

caracterizar um sinal (FERNANDEZ, 2006).  

 

2.4.3 Encoder 

 

Encoders são dispositivos que convertem um deslocamento linear ou angular em um 

trem de pulsos, e ainda podem ser interpretados como um byte. Há dois tipos de encoders, 

sendo o incrementa e o absoluto. Os encoders incrementais indicam o deslocamento 

somente em relação a um ponto de referência. Já os absolutos medem o deslocamento em 

relação a um ponto de referência interna do dispositivo. Esse tipo de sensor representa o 

deslocamento em incrementos codificados discretamente. 

Há três tipos de sensores incrementais, sendo de contato, ópticos e magnéticos, que 

podem ser lineares ou angulares (THOMAZINI e ALBURQUEQUE, 2009). 

  



48 
 

3. METODOLOGIA 

 

 

A seguir serão descritos os combustíveis utilizados no trabalho, bem como toda a 

parte experimental de montagem, adaptação e aferição dos parâmetros Standards do motor 

(assinatura do motor).  

 

3.1 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS 

 

Os ensaios foram realizados com dois tipos de combustíveis, Tabela 2. Os 

combustíveis utilizados estão em conformidade com as normas européias DIN 14214 e 

americanas ASTM D-6751. As densidades dos combustíveis foram medidas com o Kit para 

controle de qualidade do combustível da Incoterm na UFSJ, Figura 6. 

 

Tabela 2: Combustíveis utilizados no experimento. 

Denominação Composição 

B5 Óleo Diesel S1800 

B100 Biodiesel de Soja Etílico 

 

 

Figura 6: Kit para controle de qualidade do combustível da UFSJ. 
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3.2 PREPARAÇÕES DA BANCADA 

 

A bancada experimental foi montada no Laboratório de Energia do DCTEF 

(Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos) da UFSJ (Universidade Federal de São 

João Del - Rei).  

Foi utilizado o motor monocilíndrico de ciclo diesel marca Petter modelo AA1, com 

taxa de compressão de 17:1 para funcionar com óleo Diesel B5 e biodiesel metílico de soja 

B100. Foram necessárias algumas adaptações ao motor. A primeira delas foi a instalação 

do transdutor de pressão na câmara de combustão, conforme realizados em testes nas 

Universidade de Lecce e de Roma, respectivamente (CARLUCCI et al., 2006) e (ARNONE, 

2009-a). Para isso, o cabeçote do motor [1] foi desmontado do bloco onde se vê a cabeça 

do pistão no cilindro [2], conforme mostra na Figura 7. 

 

Figura 7: Motor Diesel Petter com cabeçote desmontado. 
 

 Foi feito um furo no cabeçote do motor para adaptar a entrada do sensor até a 

câmara de combustão, possibilitando o faceamento do sensor de pressão à câmara, 

conforme mostra na Figura 8. 

1 

2 
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Figura 8: Furo na câmera de combustão de pressão. 

 
Após esta etapa, antes de montar o motor, identificou-se o Ponto Morto Superior 

(PMS) e regularam-se os balancins, a frio, com folga de 0,10 mm na entrada e curso da 

válvula de descarga máxima de 0,38 mm, conforme manual Petter. As válvulas dos 

balancins ficam fechadas no PMS. Para a identificação do PMS foi utilizado um Relógio 

Comparador, conforme mostra na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Relógio comparador. 
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Após a identificação do Ponto Morto Superior (PMS), foi realizada a marcação 

coincidente do PMS na carcaça e no volante do motor, conforme mostra na Figura 10. O 

PMS serve para identificação do inicio e fim do ciclo podendo ser identificado o sinal de 

pressão dentro da câmara de combustão. 

 

Figura 10: Indicação do Ponto Morto Superior. 

 

Foi realizado um procedimento para confirmar o valor da taxa de compressão 

utilizando-se duas seringas graduadas em mililitros e outra em décimos de mililitros. A 

câmara de combustão do motor foi preenchida com biodiesel para verificar o volume 

necessário para o total preenchimento. Foi realizada a medida do volume dos rebaixos das 

válvulas de admissão e exaustão e o espaço entre o pistão posicionado no ponto morto 

superior e a face plana do cabeçote, conforme mostra na Figura 11.  

 

 

Figura 11: Câmara de combustão e dos rebaixos das válvulas com Biodiesel. 
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O volume mínimo medido do cilindro nesse procedimento foi de 13,3 cm³. A taxa de 

compressão definida por Heywood (HEYWOOD, 1988) é a razão entre o volume máximo do 

cilindro e seu volume mínimo. Com estes dados chegou-se ao valor aproximado da taxa de 

compressão de 17 de acordo com a Equação 13. 

 

    
    
    

  
       
    

 
(        )   

       
       (13) 

 

Após o montagem do motor foi necessário construir uma base para que ele fosse 

acoplado ao dinamômetro hidráulico da bancada. Como a altura do eixo motor era inferior à 

altura do eixo do dinamômetro, foi necessário um ajuste nestas alturas, para que fossem 

alinhados. Para isso, foi utilizada uma plataforma de polipropileno (PP) de 25 milímetros. 

Nas Figuras 12 e 13 tem-se o motor acoplado ao dinamômetro nas vistas lateral e superior, 

respectivamente. 

 

 

Figura 12: Vista lateral do motor Petter acoplado ao dinamômetro. 
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Figura 13: Vista superior do Motor Petter acoplado ao dinamômetro. 
 

Depois de realizada a montagem do motor Petter à bancada dinamomêtrica TD200, 

Figura 14, foi feito o alinhamento do eixo do motor com o eixo do dinamômetro, garantindo 

um bom acoplamento. Foi realizado então o alinhamento geométrico observando o 

paralelismo com a base e o nivelamento, buscando uma melhor concentricidade dos eixos. 

 

 

Figura 14: Bancada TD200. 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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 A seguir tem-se a identificação dos pontos destacados na Figura 14. 

1: Visor de leitura da pressão na entrada de ar e temperaturas ambiente e exaustão.  

2: Visor de leitura do torque medido pelo dinamômetro e da velocidade.    

3: Medidor volumétrico do consumo de combustível.      

4: Tanque de combustível. 

5: Dinamômetro Hidráulico. 

6: Analisador de ciclo. 

7: Sistema Versátil de Aquisição de Dados. 

8: Motor Petter. 

Esta bancada possui um sistema versátil de aquisição de dados, conforme mostrado 

na Figura 15, que possui seis entradas digitais e por um analisador de ciclo de máquina 

conforme mostra a Figura 16. 

 

 

Figura 15: Sistema Versátil de Aquisição de Dados (VDAS). 
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Figura 16: Analisador de ciclos (ECA). 

 
Para aquisição da pressão interna da câmara de combustão, foi utilizado o sensor de 

pressão Piezostar Pressure Sensor Type 6125C conectado ao VDAS. Este sensor de 

pressão da câmara de combustão, mostrado com detalhe na Figura 17, possui cabo de 

conexão integral para medir pressões de cilindro em motores de combustão em altas 

temperaturas, que mede até 300 bar. 

 

 

Figura 17: Detalhe do sensor de pressão introduzido no cilindro. 

 

O sensor também possui sensibilidade duplicada em comparação com a geração 

anterior e isolamento do elemento sensor de correntes para evitar o ruído e permitir uma 

medição livre de interferências, quando existem diferenças de potencial entre o motor e o 

sistema de medição. As configurações deste sensor são feitas no VDAS junto aos detalhes 

do motor. Estes detalhes são mostrados na Figura 18.  
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Figura 18: Configuração do equipamento no VDAS. 

 
 A seguir tem-se a identificação dos itens da Figura 18. 

1: Tipo do motor, 2 ou 4 tempos. 

2: Raio do virabrequim. 

3: Comprimento do connecting Rod, que é a distância entre o centro do raio da biela que 

conecta ao virabrequim e o raio que conecta a biela ao pistão. 

4: Taxa de compressão. 

5: Diâmetro do cilindro. 

6: Descrição da bancada. 

7: Pressão máxima do cilindro. 

8: Sensibilidade do sensor de pressão. 

9: Interface do ECA 100 para ajuste do Charge Amplifier, esse ajusto é configurado 

manualmente no analisador de ciclos. 
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Para aquisição dos sinais de vibração, foram utilizados três acelerômetros, Figura 19 

fixados nas posições vertical, axial e horizontal, Figura 20. Os sinais de vibração foram 

coletados com o coletor de dados IMX-S 16 SKF. 

 

 

Figura 19: Acelerômetro da UFSJ. 

 

 

Figura 20: Posicionamento dos acelerômetros: 1-vertical, 2-horizontal e 3-axial. 

 
Foi utilizado o sistema de monitoramento on-line IMx-S 16 Figura 21, para coletar as 

vibrações do motor. Este sistema possui dezesseis entradas analógicas e quatro entradas 

digitais. 

1 

2 

3 
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Figura 21: Sistema de Monitoramento On Line da UFSJ. 
 

Na Figura 22 tem-se as ligações dos acelerômetros no sistema de monitoramento 

on-line da SKF. Cada acelerômetro possui dois cabos, sendo o positivo de cor branca e o 

terra na cor preta. Já o cabo vermelho faz a leitura da temperatura, uma vez que este 

acelerômetro além de coletar os sinais de vibração também coleta a temperatura. Neste 

trabalho, por não ser o foco, não foi coletada a informação da temperatura. 

 

 

Figura 22: Detalhes das ligações dos acelerômetros. 

 

Nos ensaios experimentais (CARLUCCI et al., 2006) e (ARNONE et al., 2009-b), 

respectivamente, utilizaram dois acelerômetros em seus ensaios, um na posição vertical, 
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para adquirir um melhor resultado das vibrações geradas pelo processo de combustão, e o 

outro na posição horizontal, medindo as vibrações do bloco do motor.  

Este aparelho de monitoramento industrial conta com ferramentas de Análise de 

Vibração tais como análise temporal do sinal, espectros de vibração (FFT) e Análise de 

Envelope. Desta forma, foi possível avaliar o nível global de vibração que cada tipo de 

combustível gerou no motor.  

O coletor de dados IMX-SKF tem capacidade de monitoramento on-line de 16 pontos 

simultâneos para análises de vibração e 4 pontos digitais para análises (rotação e 

temperatura).  

O monitoramento foi realizado a 1500 RPM, 2000 RPM e 3000 RPM para o motor 

alimentado com o Diesel e Biodiesel. A escolha das velocidades foi baseada nos testes de 

caracterização da combustão no motor Diesel pela análise de vibração do bloco e das 

medidas de vibração do bloco do motor para detecção das fases de combustão do motor e a 

Diesel (ARNONE et al., 2009-a).  

Carlucci (CARLUCCI et al., 2006) descreve como monitorar a evolução da 

combustão em um motor Diesel de injeção direta através das vibrações do bloco do motor. 

 

3.3 ENSAIO EXPERIMENTAL 

 

Depois de finalizada toda a preparação da bancada foi realizada uma manutenção no 

motor. Em seguida deu-se início a realização de ensaios a fim de se determinar as curvas 

características do motor. 

Na manutenção verificou-se o nível de óleo do motor e o torque dos parafusos do 

cabeçote. Foram realizadas limpeza do filtro de ar, do escapamento e o filtro da bomba de 

óleo. Verificou-se o ajuste das válvulas. Fez-se a limpeza do pistão, removeu-se o carbono 

da cabeça, dos furos de retorno de óleo e da câmara de combustão. Foram examinados os 

rolamentos que ligam a biela ao virabrequim. Finalmente testou-se o sistema de 

combustível, a bomba e o bico injetor. 
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Para realização dos ensaios do motor foi adotada a metodologia estabelecida pela 

norma NBR 5484 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 1985). Essa norma 

fornece os parâmetros para ensaios dinamométricos em motores ciclo OTTO e Diesel, 

definindo potência (kW) e torque (Nm).  

Os gráficos de potência e de torque pela rotação do motor foram mensurados 

utilizando-se o dinamômetro hidráulico. O gráfico do consumo de combustível consumido 

pelo motor foi obtido pela diferença de nível do combustível na proveta graduada em 24 ml 

para um determinado intervalo de tempo, um minuto, de funcionamento do motor.  

Cada ensaio foi repetido três vezes e foi respeitado um intervalo de 20 minutos entre 

as mudanças de rotações para confirmação dos resultados. A estabilização do motor foi 

verificada através dos dados de rotação, torque e potência do motor. Os ensaios foram 

realizados em dois dias, no mesmo período, a fim de se obter as mesmas temperaturas 

ambientes e mesma umidade relativa do ar. A temperatura do bulbo úmido foi de 17°C e no 

bulbo seco foi de 24ºC, nos dois dias, obtendo-se a de umidade relativa do ar em 46%. O 

instrumento usado para medir essa umidade é o Psicrômetro, mostrado na Figura 23. 

 

 

Figura 23: Psicrômetro da UFSJ. 
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No primeiro dia foi utilizado o Diesel B5 e no segundo dia foram realizados os testes 

com o biodiesel B100 produzido a base do óleo de soja e metanol. Para a troca dos 

combustíveis, o motor funcionou com B5 até parar por falta de combustível. Em seguida 

retirou-se o tanque da bancada para ser esgotado e lavado. Posteriormente o motor foi 

abastecido com combustível B100. 

 

3.4 COLETA DOS SINAIS DE VIBRAÇÕES 

 

Antes de começar os testes foi necessário configurar o programa @pititude Analyst 

para o motor Diesel. Foram criados os pontos de velocidade e envelope nas posições 

vertical, horizontal e axial e velocidades de 1500 RPM, 2000 RPM e 3000 RPM, tanto para o 

Diesel quanto Biodiesel.  

Os sinais de velocidade são para uma melhor análise do motor, com resultados em 

mm/s. A velocidade mede a rapidez com que a vibração gerada se desloca. A configuração 

para obter os sinais em velocidade deve-se ao fato da mesma ser preferencialmente usada 

com propósitos gerais em máquinas que funcionam numa faixa de frequência intermediária 

entre 10 Hz a 1500 Hz, ou seja, entre 600 RPM a 90000 RPM.  

Para se determinar a severidade da vibração, normalmente mede-se a maior 

amplitude em mm/s. Já a aceleração é indicada para análises em altas frequências, 5000 Hz 

ou 300.000 RPM, medida em G ou mm/seg². (BRITO e LAMIM, 2011). 

A seguir tem-se a tela de configuração do programa de captura de dados de 

vibração, Figura 24, com os pontos criados para análise de vibração e as configurações e 

ajustes dos pontos de velocidade, Figura 25. 
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Figura 24: SKF Apititude Analyst. 

 

Os principais ajustes realizados foram: o dispositivo que efetuou as medições [1] (no 

caso o IMX_UFSJ); nome do canal [2] (canal 01); fundo de escala [3] (50 mm/s); detecção 

[4] (RMS - Root Mean Square = Valor Médio Quadrático); tipo de frequência [5] (amplitude 

fixa; número de linhas); [6]: 6400 linhas (que é a qualidade disponível para coleta de dados, 

a sensibilidade do software; Salvar dados [7] (FFT e tempo); Janela [8]: hanning; Velocidade 

[9] (1500 RPM); Frequência final [10] (5 kHz); Medias [11] (4 médias da coleta) e a unidade 

das medidas [12] (mm/s). 
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Figura 25: Configurações e ajustes dos pontos de velocidade. 

 

A detecção foi configurada para RMS porque este fator é geralmente usado para 

medir a energia efetiva da vibração, que é aleatória ou que consiste em muitos sinais de 

vibração em frequências diferentes, sendo diretamente relacionada à energia contida na 

vibração e à sua capacidade destrutiva. 

Segundo (BRITO e LAMIM, 2011), os três tipos de grandezas usadas para medir 

vibração estão diretamente relacionadas. Para saber qual delas é a mais adequada para 

uma dada aplicação, o ideal é usar valores recomendados nas normas técnicas. A Norma 

ISO recomenda a faixa de 10 a 1000 Hz para velocidade, abaixo de 10 Hz para 

deslocamento e acima de 1000 Hz para aceleração. Como o motor Petter atinge uma 

rotação máxima de 3600 RPM, ou seja, 60 Hz, a grandeza escolhida foi a velocidade em 

milímetros por segundo (mm/s).  

O nível global de vibração é a energia total de vibração medida dentro de uma faixa 

de frequência específica. A Norma ISO 2372, Tabela 3, especifica os limites de vibração 



64 
 

baseados na medida do valor RMS da velocidade de vibração que dependem apenas da 

potência da máquina e do tipo de fundação. 

 

Tabela 3: Norma ISO 2372 - Especificação dos limites de vibração. 

Valor RMS da 
velocidade de 

vibração [mm/s] 

Classificação dos Equipamentos: 

Classe I                 
Até 15 KW        

(20CV) 

Classe II                 
15 a 75 KW          
(20-100CV) 

Classe III          
Acima de 75 KW 

Base Rígida 

Classe IV          
Acima de 75 KW 

Base Flexível 

0,28 BOM BOM  BOM BOM 

0,45 BOM BOM  BOM BOM 

0,71 SATISFATÓRIO BOM  BOM BOM 

1,12 SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO BOM BOM 

1,8 INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO BOM 

2,8 INSATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

4,5 INACEITÁVEL INSATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

7,1 INACEITÁVEL INACEITÁVEL INSATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO 

11,2 INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL INSATISFATÓRIO 

18 INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL 

28 INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL 

45 INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL INACEITÁVEL 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

A seguir serão descritos os resultados obtidos no âmbito deste trabalho, que serão 

apresentados em dois tópicos: "Assinatura do motor" e "Análise de vibrações". 

 

4.1 ASSINATURA DO MOTOR 

 

Foram realizados dois ensaios no motor a plena carga. Inicialmente utilizou o óleo 

Diesel B5 e posteriormente o Biodiesel B100. Nesta comparação, Figuras 26 e 27, nota-se 

claramente um maior desenvolvimento do torque e consequentemente da potência, quando 

utilizado o óleo Diesel.  

 

 

Figura 26: Frenagem a plena carga utilizando B5. 

 
A potência do motor com o uso do B100 foi um pouco inferior a potência do 

combustível B5. A redução média da potência do motor foi de 14,6% (3000 RPM), 18,4% 

(2000 RPM) e 18% (1000 RPM). 
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Figura 27: Frenagem a plena carga utilizando B100. 

 

 Assim como os testes executados por (CASTELLANELLI et al., 2008), com base na 

norma brasileira NBR ISO 1585 (ABNT, 1996), o motor Petter foi ensaiado usando um 

dinamômetro de absorção hidráulica, dotado de sistema de aquisição de dados 

computadorizado, Figura 14. Com os dados obtidos foi possível comparar o torque, a 

potência, consumo específico e rendimento do motor Petter AA1 entre o Diesel B5 e o 

biodiesel B100. 

Os testes foram realizados a velocidades constantes sendo realizados três ensaios 

para cada rotação do motor Petter, com os combustíveis B5 e B100. Os resultados das 

densidades, da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar são mostrados na Tabela 

4: 

 

Tabela 4: Resultados: densidade, temperatura e umidade relativa. 

Combustíveis Temperatura Densidade Umidade 
relativa do ar 

B5 24°C 0, 863 g/ml 46 % 

B100 24°C 0, 879 g/ml 46 % 
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Na Figura 28 tem-se a comparação da pressão interna da câmara de combustão. 

Esta pressão, quando se utilizou o B5, foi maior em todas as rotações comparado ao B100.  

Um fato importante observado com o combustível B100 na rotação de 2000 RPM foi 

que o pico de pressão ocorreu alguns graus após o PMS. O que possivelmente é a causa de 

um menor torque e potência efetiva nessa mesma rotação em relação ao combustível B5, o 

qual teve seu pico de pressão mais próximo do PMS.  

A viscosidade do biodiesel é maior que a do Diesel, causando uma menor 

atomização do B100 durante o processo de injeção do combustível, como consequência 

disso a combustão se dá de forma mais lenta, fazendo com que o pico de pressão seja de 

alguns instantes após o PMS (BASSI, 2012). 

 

 

Figura 28: Pressão Câmara de combustão B5 x B100. 
 

A pressão interna do cilindro se relaciona com o torque e a potência fornecida pelo 

motor. Os valores do torque do motor medem sua capacidade de realizar trabalho e a 

potência a taxa na qual o trabalho é realizado. Os picos de pressão possuem a mesma 

tendência observada com o aumento da velocidade quando comparado às curvas de torque 

e potência. 

As reduções de potência e torque do combustível B100 em relação ao B5 eram 

esperadas, principalmente pelo menor poder calorífico do biodiesel. De acordo (BASSI, 
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2012), e (KNOTHE et al., 2005), os mesmos registraram redução de potência na adição e 

substituição do óleo diesel por biodiesel. 

A falta do anel raspador, que é necessário para evitar que a névoa de óleo formada 

durante o funcionamento passa do cárter para a câmara de combustão foi observada 

durante a desmontagem do motor para manutenção, o que pode ter prejudicado o processo 

de combustão resultando numa redução da potência. A falta deste anel é mostrada na 

Figura 29, onde se compara o motor desmontado com o manual Petter.  

 

 

Figura 29: Anéis do pistão do motor Petter AA1. 

 
(MSIPA et al., 1983 apud CASTELLANELLI et al., 2008) obteve resultados similares 

em seus testes, referenciando  que aponta a tensão superficial e a viscosidade como 

parâmetros críticos na previsão de que não haverá atomização apropriada para o biodiesel. 

Analisando as curvas de torque, potência efetiva e consumo específico, Figuras 30, 

31 e 32, respectivamente, na rotação de 2000 RPM, onde se obteve maior torque e maior 

potência, confirma-se uma superioridade de eficiência para o B5. O consumo específico do 

combustível B5 foi 10,1% menor que o do combustível B100 em 2000 RPM. 

Em alta rotação foi observada a queda do torque e da potência, para os dois 

combustíveis utilizados. Testes similares foram obtidos por (VOLPATO, 2012).  
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Figura 30: Comparação do torque B5 x B100. 

 

 

 
Figura 31: Comparação da potência B5 x B100. 

 

 

Figura 32: Consumo mássico de combustível B5 x B100. 
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A potência e o torque foram praticamente iguais para os dois combustíveis em 3000 

RPM. O desempenho do motor operando com os dois combustíveis foram próximos, 

resultados similares aos encontrados por (SOUZA et al., 2005) e nos resultados obtidos por 

(CASTELLANELLI et al., 2008). 

Porém o consumo mássico de biodiesel foi menor, cerca de 8,5 %, acarretando num 

consumo específico também menor, cerca de 9,5%. 

Usou-se o fator de correção (Fc) da potência devido às mudanças significativas da 

densidade do ar com relação à temperatura (T), pressão atmosférica (P) e umidade relativa 

do ar (Um), que afetam a potência de saída do motor. O fator de correção foi calculado de 

acordo com a Equação 14 e os valores das correções foram extraídos das tabelas do 

manual: Princípios de Análise do Motor (Manual: Principles of Engine Analisys). Os valores 

corrigidos para a potência de saída são mostrados na Tabela 5. 

 

          
(14) 

 

Tabela 5: Potência corrigida do motor. 

Rotação [RPM] Potência B5 [W] Potência B100 [W] 

1500 623,1 636,3 

2000 1045,7 878,3 

3000 755,5 763,1 

 

A quantidade de combustível consumida pelo motor de B100 foi menor em relação 

ao B5. Isso acontece em consequência do fato de o biodiesel apresentar características de 

menor poder calorífico que o Diesel B5, conforme observado em (BARBOSA et al., 2008). 

Embora o consumo mássico do B100 seja sempre menor que o consumo mássico do Diesel 

B5, independente da rotação, o consumo específico sofre uma alternância entre cada 

rotação. Isto explica devido à diferente resposta de potência do motor para os dois 

combustíveis nas três rotações analisadas.  
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O consumo específico do motor foi calculado pela razão do consumo mássico de 

combustível por unidade de potência fornecida pelo motor, Figura 33.  

 

Figura 33: Consumo específico B5 x B100. 

 
Em relação ao consumo específico, o biodiesel mostrou uma breve desvantagem em 

relação ao Diesel, sendo superior na rotação nominal de 2000 RPM, conforme Souza 

(SOUZA et al., 2005). Em 1500 RPM o consumo específico dos dois combustíveis foi 

praticamente o mesmo, já consumo específico de B100 em 3000 RPM obteve um melhor 

resultado, sendo inferior em relação ao B5. 

O rendimento do B100 se manteve maior em todas as rotações devido ao fato de seu 

consumo mássico ser sempre menor e seu PCI também ser inferior em relação ao PCI do 

Diesel. Os dados do PCI foram extraídos do ensaio do professor Dr. Felipe Soto Pau, 

realizado na Universidade de São Carlos, SP. Os dados estão de acordo com a norma de 

padronização do biodiesel, a americana ASTM D6751 e a européia EM 14213, para o uso 

de biodiesel como óleo combustível (KNOTHE et al., 2006).  

Em 2000 RPM os rendimentos se aproximaram devido ao fato da potência fornecida 

pelo motor com biodiesel ser inferior à potência fornecida com Diesel, em cerca de 16%, 

Figura 34. 
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Figura 34: Rendimento B5 x B100. 

 
Após estas etapas, foi dado início à coleta dos sinais de vibrações, a fim de 

quantificar e comparar os sinais das vibrações provenientes do motor. 

 

4.2 VIBRAÇÕES DO BLOCO DO MOTOR 

 

A quantificação da energia de vibração coletada foi comparada na seguinte ordem: 

tendência horizontal; vibrações provenientes do bloco do motor; tendência axial; vibrações 

do eixo do motor e os gráficos da tendência vertical. Essa última informação é a mais 

relevante, pois estão relacionadas com as vibrações provenientes da câmara de combustão. 

As vibrações do bloco do motor coletadas na velocidade de 1500 RPM para Diesel e 

Biodiesel não tiveram uma diferença significativa em relação à tendência global de vibração. 

Os dois combustíveis apresentaram uma velocidade de vibração constante durante o teste. 

Neste caso a tendência de vibração global para ambos os combustíveis foram de 16,3 mm/s 

como mostra a Figura 35. 
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Figura 35: Tendência horizontal a 1500 RPM. 
 

Já em 2000 RPM, Figura 36, pode-se notar que as vibrações do motor, quando se 

utilizou o B100, tiveram uma maior variação da amplitude dos valores de RMS. 

Provavelmente essa variação da amplitude se deu pelo fato da maior viscosidade e 

densidade do B100 em relação ao B5.  

O que fez perder pressão durante a injeção de combustível para a câmara de 

combustão, ocasionando um atraso na combustão do biodiesel em relação ao ângulo da 

manivela, fato observado Figura 28. Um provável ajuste da bomba de combustível poderia 

solucionar essa variação da amplitude da tendência global de vibração do combustível 

B100.  

Porém constatou-se que a perda energética do motor quando se utilizou o B5 foi 

superior em relação ao B100. Esse resultado já esperado, pois o poder calorífico do óleo 

Diesel é superior ao poder calorífico do biodiesel. A tendência global do B5 foi de18 mm/s 

contra 17,5 mm/s do B100, conforme Figura 36. 
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Figura 36: Tendência horizontal a 2000 RPM. 

 

Nas altas rotações, 3000 RPM, Figura 37, os dois combustíveis voltaram a comportar 

com uma menor variabilidade dos valores RMS. O B100 foi o combustível com menor 

dissipação de energia de vibração, cerca de 10% a menos do que o B5. 

Analisando a tendência global das vibrações axiais, nas rotações de 1500 RPM, 

2000 RPM e 3000 RPM constataram-se através das Figuras 38, 39 e 40, respectivamente, 

que o B100 foi o combustível que obteve a menor perda energética. Porém, o B5 se mostrou 

mais estável em todas as rotações, uma vez que o motor Petter foi fabricado para o uso de 

óleo diesel, que possui menor densidade e menor viscosidade. Nas baixas rotações, o B5 

atingiu um índice de vibração de 14,3 mm/s contra 11,3 do B100, uma diferença significante 

de 21 %. 
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Figura 37: Tendência horizontal a 3000 RPM. 

 

  

Figura 38: Tendência axial a 1500 RPM. 
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Figura 39: Tendência axial a 2000 RPM. 

 

 

Figura 40: Tendência axial a 3000 RPM. 
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Em 2000 RPM, essa diferença chegou a 30%. O B100 se comportou como o 

combustível com menor nível energético de vibração axial, atingindo uma velocidade média 

de 10,7 mm/s contra 15,7 mm/s do B5.  

Assim como a tendência global de vibração horizontal do B100 em 2000 RPM, sua 

amplitude foi novamente instável, chegando a variar 4 mm/s. Fato que provavelmente pode 

ser comprovado pela falta de pressão da bomba de combustível, devido a maior densidade 

e viscosidade do combustível vegetal. 

Em 3000 RPM, o combustível B5 se mostrou novamente como o mais energético. 

Ele obteve um índice de vibração de 21,4 mm/s contra 18,8 mm/s do B100, cerca de 14% 

superior. Entretanto essa diferença energética que chegou a subir de 1500 para 2000 RPM 

caiu nas altas rotações, pois a falta do anel de vedação ocasionou na perda de potência do 

motor, e o diâmetro do orifício da entrada de ar também propiciou esta queda de potência. 

As vibrações provenientes da força do movimento do pistão e da pressão da 

combustão são observadas melhor através da tendência global vertical, captadas pelo 

sensor situado acima da câmara de combustão. Podemos notar através dos espectros das 

Figuras 41,42 e 43, que os dois combustíveis tiveram o mesmo desempenho energético. 

Registraram uma velocidade média de vibração de 16 mm/s, mantendo um padrão linear e 

constante deste índice de vibração.  

Entretanto em 2000 rotações, Figura 42, o B100 se mostrou novamente instável. 

Mantendo este padrão em todas as direções analisadas. Com isto, podemos afirmar que 

seriam necessários alguns ajustes no motor para que ele opere normalmente com B100. 

O mesmo aconteceu nas altas rotações, Figura 43, aonde os índices de vibração 

global chegaram perto dos 40 mm/s. Índice inaceitável para um motor de 2,6 CV, conforme 

os padrões da norma ISO 2372 para um motor de até 20 CV. 
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Figura 41: Tendência vertical a 1500 RPM. 

 

 

Figura 42: Tendência vertical a 2000 RPM. 
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Figura 43: Tendência vertical a 3000 RPM. 
 

Na Figura 44 tem-se a resultante da soma das velocidades de vibração do motor nos 

três eixos, coletadas no mesmo instante.  

 

Figura 44: Velocidade de vibração B5 x B100. 

 

Em todas as três rotações o B5 vibrou mais do que o B100. Observa-se que essa 

maior diferença de velocidade, em milímetros por segundo, foi observada na rotação de 
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2000 RPM. O combustível B5 superou em 11,8% as vibrações provenientes do B100. Na 

baixa rotação, 1500 RPM, o B5 superou em 3,62% e nas altas rotações, 3000 RPM, essa 

diferença foi mínima, de apenas 1,91%. Comprovando o maior PCI do combustível B5. 

A velocidade total da vibração (   ) do motor foi calculada de acordo com a fórmula 

vetorial, onde se obteve a resultante média da vibração, medida nas coordenadas axial, 

horizontal e vertical, no mesmo instante de tempo, como realizado no trabalho de 

(GHOBADIAN et al., 2012). 

A fórmula matemática para este cálculo esta apresentada na Equação 15, onde os 

valores A, H e V representam, respectivamente, a vibração axial, horizontal e vertical do 

motor. Os dados deste cálculo são apresentados graficamente na figura 44. 

 

     √ 
        (15) 

 
Para obter a energia de vibração global total, aqui denominada de Índice Energético 

de Vibração, IEV, multiplica-se o resultado da potência de vibração, Equação 16, pela 

frequência de excitação do conjunto, Figura 45, pela rotação, onde  é a massa do motor, 

em kg,  é a velocidade da vibração, em m/s e , é a frequência, em Hz. 

 

    
      

 
 (16) 

 

 

Figura 45: Índice Energético de Vibração. 
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O cálculo da porcentagem da potência fornecida dissipada em vibração é obtido pela 

razão entre o IEV pela potência fornecida, , Equação 17, onde  é a densidade do 

combustível,  é a vazão volumétrica e PCI é poder calorífico inferior. Na Figura 46 tem-se 

o coeficiente energético dissipado em vibração (B100 x B5) pelo motor em vibração por 

rotação indicada. 

 

            (17) 

 

 
Figura 46: Coeficiente Energético Dissipado em Vibração B100 x B5. 

 

 Considerando a dissipação de energia de vibração observa-se uma variação 

insignificante entre ambos combustíveis. Assim como, uma porcentagem irrisória da energia 

fornecida é dissipada em vibração. Embora a energia dissipada por vibração pelo 

combustível B5 seja maior, a parcela desta energia em relação a energia fornecida é menor 

que o B100 pois o PCI do B100 é superior ao do B5. 

A maioria das alterações e variações observadas decorre da ineficiência do sistema 

de injeção ao trabalhar com combustíveis de maiores viscosidades. Embora o biodiesel não 

apresente os melhores resultados para os experimentos realizados, se levar em conta as 

diferenças de resposta deste combustível comparado com o Diesel e avaliar também fatores 

como economia e ambientais como poluição. O biodiesel pode ser o substituto do Diesel, 

mesmo em motores sem nenhuma alteração relevante. 



82 
 

A seguir são apresentados, na Tabela 6, todos os resultados obtidos dos testes 

realizados com os dois combustíveis. 

 

Tabela 6: Comparação dos resultados obtidos entre B5 e B100. 

Combustível B5   B100 

RPM 1500 2000 3000   1500 2000 3000 

Potência ( W ) 601,2 1009,1 729   614 847,5 736,3 

Torque ( N.m ) 4 4,6 2,2   3,98 4,11 2,38 

Consumo Mássico ( Kg/s ) 0,000131 0,000195 0,000283   0,000133 0,000182 0,000259 

Consumo Específico  ( g/Wh ) 0,78328 0,69669 1,39959   0,77968 0,77464 1,26775 

Rendimento Médio  ( % ) 0,10689 0,12016 0,0598   0,1241 0,1249 0,0763 

Velocidade da Vibração ( 
mm/s) 27,36 27,31 46,56   26,56 24,09 45,67 

IEV ( W ) 0,4678 0,6215 2,7098   0,4408 0,4836 2,6072 

Energia Dissipada na Vibração 0,008318 0,007402 0,022235   0,008913 0,007129 0,027029 

 

Ao fim de todos os testes pode-se afirmar que o óleo Diesel é o combustível que 

gerou a maior perda energética em comparação com o Biodiesel feito a partir do óleo de 

soja, que é menos energético. As reduções de potência e torque do B100 em relação ao B5 

eram esperadas devido ao menor PCI do biodiesel de soja em relação ao PCI do óleo 

Diesel. 

Observou-se um aumento de vibração com o aumento da rotação. Porém, 

comparando os resultados obtidos para ambos os combustíveis notou-se que não existe 

diferença significativa de vibração nas mais altas quanto nas mais baixas rotações. A maior 

diferença ocorreu na rotação de 2000 RPM, devido ao atraso do pico de pressão.  

 

  



83 
 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Ao fim de todos os testes pode-se afirmar que o óleo Diesel é o combustível que 

gerou a maior perda energética em comparação com o Biodiesel feito a partir do óleo de 

soja, que é menos energético. 

O motor Petter funcionando com óleo Diesel B5 obteve um melhor desempenho em 

relação ao torque, à potência e a taxa de pressão interna da câmara de combustão quando 

comparado ao desempenho do motor utilizando biodiesel B100. Tanto nas rotações mais 

altas quanto nas mais baixas foram obtidos resultados similares. Porém foi observado um 

menor torque e potência efetiva para o combustível B100 à rotação nominal de 2000 RPM. 

Este fato é decorrente do pico máximo de pressão ocorrer após o PMS. 

O consumo específico foi menor para o B5, contudo o rendimento energético do 

B100 foi maior. 

No geral, o motor alimentado com Diesel B5 possui um maior nível de vibração do 

que o combustível B100, cerca de 10% superior. 

Quantificando as perdas energéticas por vibração analisadas como IEV, ressalta-se 

que as maiores perdas ocorreram para as maiores rotações. Observa-se também uma maior 

perda para o óleo B5 em relação ao B100.  

O combustível B100 teve um maior aproveitamento de sua energia química 

resultando em um maior rendimento energético. 

A energia dissipada por vibração em relação à energia fornecida por combustível não 

teve diferenças significativas entre eles. 

Este trabalho foi publicado no 22º International Congresso of Mechanical Engineering 

- COBEM 2013, Ribeirão Preto, SP. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Realizar ensaios comparativos de vibração em um motor de combustão interna 

utilizando diferentes óleos lubrificantes para verificar a influência quanto a absorção de 

ruídos e vibrações dos componentes mecânicos. 

 Coletar os sinais de vibração de um motor a combustão interna novo ou em perfeito 

estado de funcionamento (assinatura da máquina) para poder compará-los com 

diferentes defeitos introduzidos no mesmo. Identificar as frequências determinísticas dos 

defeitos introduzidos para poder acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Através 

deste estudo é possível trabalhar com o conceito de manutenção corretiva planejada, 

fruto da manutenção preditiva (no caso análise de vibração) que é considerada a 

primeira quebra de paradigma da manutenção. Pela análise dos espectros de vibração é 

possível correlacionar os defeitos introduzidos com suas respectivas frequências 

determinísticas. 

 Comparar os níveis energéticos da vibração do Biodiesel Etílico com o Metílico, bem 

como outros tipos de biodiesel fabricados a partir de diferentes espécies de óleos 

vegetais (algodão, mamona etc.)  

 Instalação de novos sensores à bancada VDAS - Versatile Data Acquisition System. 
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ANEXO I - Planilha de Testes: B100 

 

Teste 1: rotação 1500 RPM 

 

 

Teste 2: rotação 1500 RPM 
 

 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 3,9 586 28.6 400 -74 913 879 37.2 4947 0,12

2.0 3,9 588 28.6 397 -74 914 879 37.2 4947 0,12

4.0 3,9 586 28.6 400 -72 913 879 37.2 4947 0,12

6.0 3,9 586 28.5 401 -74 913 879 37.2 4947 0,12

8.0 3,8 580 28.5 400 -75 913 879 37.2 4947 0,12

10.0 3,9 589 28.5 400 -77 913 879 37.2 4947 0,12

12.0 3,9 589 28.6 400 -74 913 879 37.2 4947 0,12

14.0 3,9 583 28.5 400 -73 913 879 37.2 4947 0,12

16.0 4 602 28.5 400 -65 913 879 37.2 4947 0,12

18.0 3,9 593 28.5 400 -69 913 879 37.2 4947 0,12

20.0 3,8 579 28.5 400 -65 913 879 37.2 4947 0,12

22.0 3,9 580 28.5 400 -65 913 879 37.2 4947 0,12

24.0 3,8 575 28.5 400 -73 913 879 37.2 4947 0,12

26.0 3,8 576 28.5 400 -64 913 879 37.2 4947 0,12

28.0 3,8 565 28.5 399 -65 913 879 37.2 4947 0,11

30.0 3,8 574 28.5 399 -74 913 879 37.2 4947 0,12

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4 610 28.6 397 -75 913 879 37.2 4947 0,12

2.0 4 612 28.6 397 -65 913 879 37.2 4947 0,12

4.0 3,9 604 28.6 375 -76 913 879 37.2 4947 0,12

6.0 4 607 28.6 397 -64 913 879 37.2 4947 0,12

8.0 3,9 603 28.6 384 -75 913 879 37.2 4947 0,12

10.0 3,8 588 28.6 397 -69 913 879 37.2 4947 0,12

12.0 3,8 585 28.5 397 -65 913 879 37.2 4947 0,12

14.0 3,9 592 28.5 391 -74 913 879 37.2 4947 0,12

16.0 4 613 28.5 395 -71 914 879 37.2 4947 0,12

18.0 4 614 28.6 397 -66 913 879 37.2 4947 0,12

20.0 3,9 593 28.6 397 -69 913 879 37.2 4947 0,12

22.0 3,9 586 28.6 396 -65 913 879 37.2 4947 0,12

24.0 3,8 580 28.5 396 -72 913 879 37.2 4947 0,12

26.0 3,9 577 28.5 394 -75 913 879 37.2 4947 0,12

28.0 4 590 28.6 389 -74 913 879 37.2 4947 0,12

30.0 3,8 557 28.6 392 -61 913 879 37.2 4947 0,11
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Teste 3: rotação 1500 RPM 
 

 
 
 
Teste 1: rotação 2000 RPM 
 

 
 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4,1 633 28.3 342 -71 914 879 37.2 4947 0,13

2.0 4,1 645 28.3 372 -73 913 879 37.2 4947 0,13

4.0 4,2 669 28.3 343 -84 913 879 37.2 4947 0,14

6.0 4,2 681 28.3 391 -75 913 879 37.2 4947 0,14

8.0 4,2 675 28.2 321 -84 913 879 37.2 4947 0,14

10.0 4,2 670 28.3 366 -75 913 879 37.2 4947 0,14

12.0 4,1 660 28.3 394 -71 913 879 37.2 4947 0,13

14.0 4,1 658 28.3 382 -77 913 879 37.2 4947 0,13

16.0 4,2 661 28.3 362 -83 913 879 37.2 4947 0,13

18.0 4,2 658 28.2 311 -82 913 879 37.2 4947 0,13

20.0 4,2 654 28.3 361 -77 913 879 37.2 4947 0,13

22.0 4,2 670 28.2 395 -74 913 879 37.2 4947 0,14

24.0 4,2 670 28.3 390 -86 913 879 37.2 4947 0,14

26.0 4,3 683 28.3 396 -74 913 879 37.2 4947 0,14

28.0 4,2 678 28.2 396 -84 913 879 37.2 4947 0,14

30.0 4,2 675 28.3 353 -83 913 879 37.2 4947 0,14

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4,5 958 27.9 318 -125 914 879 37.2 6784 0,14

2.0 4,5 949 27.9 402 -121 914 879 37.2 6784 0,14

4.0 4,6 952 27.9 366 -122 914 879 37.2 6784 0,14

6.0 4,6 952 27.9 346 -124 914 879 37.2 6784 0,14

8.0 4,6 949 28.0 378 -133 914 879 37.2 6784 0,14

10.0 4,5 928 27.9 414 -118 914 879 37.2 6784 0,14

12.0 4,5 923 27.9 458 -118 914 879 37.2 6784 0,14

14.0 4,5 920 27.9 419 -131 914 879 37.2 6784 0,14

16.0 4,5 914 27.9 435 -129 914 879 37.2 6784 0,13

18.0 4,5 924 27.9 449 -132 914 879 37.2 6784 0,14

20.0 4,5 914 27.9 444 -131 914 879 37.2 6784 0,13

22.0 4,6 929 27.9 457 -124 914 879 37.2 6784 0,14

24.0 4,5 911 27.9 451 -123 914 879 37.2 6784 0,13

26.0 4,4 899 27.9 430 -119 914 879 37.2 6784 0,13

28.0 4,4 908 27.9 405 -139 914 879 37.2 6784 0,13

30.0 4,4 915 27.9 376 -125 914 879 37.2 6784 0,13
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Teste 2: rotação 2000 RPM 
 

 

 

Teste 3: rotação 2000 RPM 
 

 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4,1 844 28.2 434 -132 913 879 37.2 6784 0,12

2.0 4,1 851 28.2 418 -116 913 879 37.2 6784 0,13

4.0 4 829 28.1 410 -134 913 879 37.2 6784 0,12

6.0 4 816 28.2 425 -120 913 879 37.2 6784 0,12

8.0 4 834 28.2 439 -131 913 879 37.2 6784 0,12

10.0 4,1 846 28.2 430 -126 913 879 37.2 6784 0,12

12.0 4 824 28.1 411 -129 913 879 37.2 6784 0,12

14.0 4 822 28.2 425 -121 913 879 37.2 6784 0,12

16.0 4 816 28.1 439 -127 913 879 37.2 6784 0,12

18.0 4 817 28.2 437 -127 913 879 37.2 6784 0,12

20.0 4 819 28.1 433 -119 913 879 37.2 6784 0,12

22.0 4 822 28.2 430 -114 913 879 37.2 6784 0,12

24.0 4 816 28.2 434 -118 913 879 37.2 6784 0,12

26.0 4 813 28.2 435 -115 913 879 37.2 6784 0,12

28.0 4 817 28.2 432 -128 913 879 37.2 6784 0,12

30.0 4 821 28.1 434 -112 913 879 37.2 6784 0,12

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 3,8 773 28.3 427 -123 914 879 37.2 6784 0,11

2.0 3,8 782 28.2 419 -132 914 879 37.2 6784 0,12

4.0 3,9 805 28.2 417 -135 914 879 37.2 6784 0,12

6.0 3,8 791 28.2 430 -139 914 879 37.2 6784 0,12

8.0 3,8 805 28.2 379 -130 914 879 37.2 6784 0,12

10.0 3,8 805 28.2 368 -132 914 879 37.2 6784 0,12

12.0 3,8 804 28.3 432 -134 914 879 37.2 6784 0,12

14.0 3,8 800 28.2 434 -137 914 879 37.2 6784 0,12

16.0 3,8 790 28.2 416 -128 914 879 37.2 6784 0,12

18.0 3,8 789 28.3 410 -132 914 879 37.2 6784 0,12

20.0 3,8 783 28.3 435 -127 914 879 37.2 6784 0,12

22.0 3,8 774 28.3 404 -123 914 879 37.2 6784 0,11

24.0 3,8 786 28.3 436 -133 914 879 37.2 6784 0,12

26.0 3,8 775 28.3 436 -116 914 879 37.2 6784 0,11

28.0 3,8 778 28.3 430 -126 914 879 37.2 6784 0,11

30.0 3,9 804 28.2 430 -134 914 879 37.2 6784 0,12
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Teste 1: rotação 3000 RPM 
 

 
 
 
Teste 2: rotação 3000 RPM 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 2.4 773 28.2 345 -329 914 879 37.2 9646 0,08

2.0 2.5 773 28.2 161 -339 914 879 37.2 9646 0,08

4.0 2.5 786 28.1 334 -331 913 879 37.2 9646 0,08

6.0 2.5 792 28.2 168 -338 913 879 37.2 9646 0,08

8.0 2.5 797 28.1 317 -333 914 879 37.2 9646 0,08

10.0 2.5 803 28.1 261 -336 914 879 37.2 9646 0,08

12.0 2.5 783 28.2 139 -328 914 879 37.2 9646 0,08

14.0 2.5 768 28.1 261 -330 914 879 37.2 9646 0,08

16.0 2.5 763 28.1 239 -333 914 879 37.2 9646 0,08

18.0 2.5 767 28.2 144 -328 913 879 37.2 9646 0,08

20.0 2.5 771 28.2 264 -333 914 879 37.2 9646 0,08

22.0 2.5 763 28.1 152 -333 914 879 37.2 9646 0,08

24.0 2.5 770 28.1 234 -340 913 879 37.2 9646 0,08

26.0 2.5 771 28.1 289 -335 914 879 37.2 9646 0,08

28.0 2.5 783 28.1 163 -336 913 879 37.2 9646 0,08

30.0 2.5 785 28.2 275 -339 914 879 37.2 9646 0,08

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 2,3 717 27.7 203 -280 914 879 37.2 9646 0,07

2.0 2,3 707 27.7 240 -286 914 879 37.2 9646 0,07

4.0 2,3 710 27.6 370 -275 914 879 37.2 9646 0,07

6.0 2,4 726 27.8 324 -285 914 879 37.2 9646 0,08

8.0 2,4 723 27.7 272 -290 914 879 37.2 9646 0,07

10.0 2,4 725 27.7 255 -294 914 879 37.2 9646 0,08

12.0 2,4 722 27.7 190 -278 914 879 37.2 9646 0,07

14.0 2,4 725 27.7 374 -278 914 879 37.2 9646 0,08

16.0 2,4 725 27.8 289 -279 914 879 37.2 9646 0,08

18.0 2,4 727 27.7 262 -277 914 879 37.2 9646 0,08

20.0 2,4 729 27.9 347 -277 914 879 37.2 9646 0,08

22.0 2,3 721 27.9 347 -280 914 879 37.2 9646 0,07

24.0 2,3 721 27.9 176 -287 914 879 37.2 9646 0,07

26.0 2,3 711 27.9 256 -282 914 879 37.2 9646 0,07

28.0 2,3 721 27.9 170 -274 914 879 37.2 9646 0,07

30.0 2,3 711 27.9 382 -286 914 879 37.2 9646 0,07
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Teste 3: rotação 3000 RPM 
 

 
 
 
 
  

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 2.3 718 27.7 203 -280 914 879 37.2 9646 0,07

2.0 2.3 718 27.7 240 -286 914 879 37.2 9646 0,07

4.0 2.3 705 27.6 370 -275 914 879 37.2 9646 0,07

6.0 2.3 711 27.8 324 -285 914 879 37.2 9646 0,07

8.0 2.3 710 27.7 272 -290 914 879 37.2 9646 0,07

10.0 2.3 711 27.7 255 -294 914 879 37.2 9646 0,07

12.0 2.3 718 27.7 190 -278 914 879 37.2 9646 0,07

14.0 2.3 717 27.7 374 -278 914 879 37.2 9646 0,07

16.0 2.3 716 27.8 289 -279 914 879 37.2 9646 0,07

18.0 2.3 716 27.7 262 -277 914 879 37.2 9646 0,07

20.0 2.3 721 27.9 347 -277 914 879 37.2 9646 0,07

22.0 2.3 707 27.9 347 -280 914 879 37.2 9646 0,07

24.0 2.3 714 27.9 176 -287 914 879 37.2 9646 0,07

26.0 2.3 702 27.9 256 -282 914 879 37.2 9646 0,07

28.0 2.3 707 27.9 170 -274 914 879 37.2 9646 0,07

30.0 2.3 715 27.9 382 -286 914 879 37.2 9646 0,07
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1.1. ANEXO II - Planilha de Testes: B5 

 
Teste 1: rotação 1500 RPM 
 

 
 
 
Teste 2: rotação 1500 RPM 
 

 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4.4 634 29.0 459 -56 909 846 43 5625 0,11

2.0 4.3 628 29.1 459 -69 909 846 43 5625 0,11

4.0 4.4 633 29.0 459 -70 909 846 43 5625 0,11

6.0 4.4 632 29.0 458 -60 909 846 43 5625 0,11

8.0 4.3 634 29.1 459 -66 909 846 43 5625 0,11

10.0 4.4 656 29.0 459 -67 909 846 43 5625 0,11

12.0 4.4 659 29.0 459 -56 909 846 43 5625 0,11

14.0 4.4 651 29.0 458 -63 909 846 43 5625 0,11

16.0 4.4 655 29.0 458 -68 909 846 43 5625 0,11

18.0 4.4 654 29.1 458 -59 909 846 43 5625 0,11

20.0 4.4 655 29.0 457 -69 909 846 43 5625 0,11

22.0 4.4 660 29.1 457 -59 909 846 43 5625 0,11

24.0 4.4 651 29.0 456 -61 909 846 43 5625 0,11

26.0 4.4 653 29.1 455 -58 909 846 43 5625 0,11

28.0 4.3 649 29.0 454 -67 909 846 43 5625 0,11

30.0 4.4 654 29.0 454 -59 909 846 43 5625 0,11

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4.0 579 29.3 444 -56 909 846 43 5625 0,10

2.0 4.1 587 29.4 444 -60 909 846 43 5625 0,10

4.0 4.0 578 29.3 443 -68 909 846 43 5625 0,10

6.0 4.1 587 29.3 443 -65 909 846 43 5625 0,10

8.0 4.1 587 29.3 443 -68 909 846 43 5625 0,10

10.0 4.1 604 29.4 443 -68 909 846 43 5625 0,10

12.0 4.0 588 29.3 443 -68 909 846 43 5625 0,10

14.0 4.0 584 29.3 443 -63 909 846 43 5625 0,10

16.0 4.0 579 29.4 443 -54 909 846 43 5625 0,10

18.0 4.0 578 29.3 443 -54 909 846 43 5625 0,10

20.0 4.0 578 29.3 443 -57 909 846 43 5625 0,10

22.0 4.0 584 29.3 443 -62 909 846 43 5625 0,10

24.0 4.0 581 29.4 443 -66 909 846 43 5625 0,10

26.0 4.0 575 29.3 443 -57 909 846 43 5625 0,10

28.0 4.0 562 29.3 442 -69 909 846 43 5625 0,09

30.0 4.0 562 29.4 438 -58 909 846 43 5625 0,09
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Teste 3: rotação 1500 RPM 
 

 
 
 
Teste 1: rotação 2000 RPM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 3.7 596 28.5 445 -81 909 846 43 5625 0,10

2.0 3.7 600 28.5 445 -82 909 846 43 5625 0,10

4.0 3.6 583 28.5 445 -74 909 846 43 5625 0,10

6.0 3.7 599 28.5 445 -76 909 846 43 5625 0,10

8.0 3.6 591 28.5 445 -86 909 846 43 5625 0,10

10.0 3.6 581 28.6 446 -77 909 846 43 5625 0,10

12.0 3.6 591 28.5 446 -73 909 846 43 5625 0,10

14.0 3.6 589 28.6 446 -86 909 846 43 5625 0,10

16.0 3.6 581 28.7 445 -72 909 846 43 5625 0,10

18.0 3.5 547 28.6 444 -83 909 846 43 5625 0,09

20.0 3.5 549 28.6 444 -74 909 846 43 5625 0,09

22.0 3.6 565 28.7 444 -80 909 846 43 5625 0,10

24.0 3.6 562 28.6 444 -76 909 846 43 5625 0,09

26.0 3.7 569 28.6 444 -84 909 846 43 5625 0,10

28.0 3.7 569 28.7 443 -74 909 846 43 5625 0,10

30.0 3.6 560 28.7 443 -69 909 846 43 5625 0,09

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4.4 934 28.2 516 -151 911 846 43 8397 0,11

2.0 4.4 920 28.2 517 -150 911 846 43 8397 0,11

4.0 4.4 930 28.2 516 -152 911 846 43 8397 0,11

6.0 4.4 935 28.2 517 -149 911 846 43 8397 0,11

8.0 4.4 931 28.2 517 -151 911 846 43 8397 0,11

10.0 4.4 922 28.2 517 -153 911 846 43 8397 0,11

12.0 4.4 935 28.2 517 -152 911 846 43 8397 0,11

14.0 4.5 948 28.2 517 -149 911 846 43 8397 0,11

16.0 4.5 940 28.1 517 -138 911 846 43 8397 0,11

18.0 4.5 944 28.2 517 -138 911 846 43 8397 0,11

20.0 4.5 950 28.1 517 -144 911 846 43 8397 0,11

22.0 4.4 920 28.1 517 -150 911 846 43 8397 0,11

24.0 4.4 920 28.2 517 -135 911 846 43 8397 0,11

26.0 4.4 925 28.1 518 -128 911 846 43 8397 0,11

28.0 4.4 915 28.1 518 -139 911 846 43 8397 0,11

30.0 4.3 907 28.2 518 -137 911 846 43 8397 0,11
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Teste 2: rotação 2000 RPM 
 

 
 
 
Teste 3: rotação 2000 RPM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4,7 1016 28.1 523 -140 911 846 43 8397 0,12

2.0 4,6 994 28.2 522 -136 911 846 43 8397 0,12

4.0 4,6 1014 28.1 522 -137 911 846 43 8397 0,12

6.0 4,6 1008 28.1 522 -145 911 846 43 8397 0,12

8.0 4,6 1012 28.1 521 -143 911 846 43 8397 0,12

10.0 4,6 1021 28.0 521 -132 911 846 43 8397 0,12

12.0 4,6 1021 28.1 521 -132 911 846 43 8397 0,12

14.0 4,6 1029 28.0 521 -148 911 846 43 8397 0,12

16.0 4,7 1033 28.1 522 -149 911 846 43 8397 0,12

18.0 4,8 1047 28.1 524 -135 911 846 43 8397 0,12

20.0 4,7 1023 28.1 525 -138 911 846 43 8397 0,12

22.0 4,7 1045 28.1 525 -134 911 846 43 8397 0,12

24.0 4,8 1065 28.0 527 -151 911 846 43 8397 0,13

26.0 4,8 1062 28.2 528 -145 911 846 43 8397 0,13

28.0 4,8 1064 28.1 529 -135 911 846 43 8397 0,13

30.0 4,9 1095 28.1 530 -151 911 846 43 8397 0,13

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 4.9 1114 28.2 555 -146 911 846 43 8397 0,13

2.0 4.9 1103 28.2 555 -151 911 846 43 8397 0,13

4.0 4.9 1115 28.2 556 -138 911 846 43 8397 0,13

6.0 4.8 1078 28.1 556 -148 911 846 43 8397 0,13

8.0 4.9 1085 28.1 556 -136 911 846 43 8397 0,13

10.0 4.8 1078 28.1 554 -132 911 846 43 8397 0,13

12.0 4.8 1070 28.2 556 -143 911 846 43 8397 0,13

14.0 4.8 1056 28.2 556 -146 911 846 43 8397 0,13

16.0 4.7 1038 28.2 556 -142 911 846 43 8397 0,12

18.0 4.7 1045 28.2 556 -144 911 846 43 8397 0,12

20.0 4.7 1036 28.2 556 -133 911 846 43 8397 0,12

22.0 4.8 1054 28.2 556 -137 911 846 43 8397 0,13

24.0 4.6 1021 28.2 555 -149 911 846 43 8397 0,12

26.0 4.7 1028 28.2 555 -147 911 846 43 8397 0,12

28.0 4.7 1034 28.2 555 -153 911 846 43 8397 0,12

30.0 4.6 1023 28.2 554 -127 911 846 43 8397 0,12
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Teste 1: rotação 3000 RPM 
 

 
 
 
Teste 2: rotação 3000 RPM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 2.3 749 30.6 533 -371 909 846 43 12187 0,06

2.0 2.3 743 27.7 533 -373 909 846 43 12187 0,06

4.0 2.3 738 38.1 533 -372 909 846 43 12187 0,06

6.0 2.2 730 30.7 534 -369 909 846 43 12187 0,06

8.0 2.3 737 26.4 533 -367 909 846 43 12187 0,06

10.0 2.2 735 2.7 532 -373 909 846 43 12187 0,06

12.0 2.3 738 20.0 531 -377 910 846 43 12187 0,06

14.0 2.3 740 30.7 529 -373 909 846 43 12187 0,06

16.0 2.3 743 30.7 528 -368 909 846 43 12187 0,06

18.0 2.3 740 30.7 526 -371 909 846 43 12187 0,06

20.0 2.3 742 20.2 524 -370 909 846 43 12187 0,06

22.0 2.2 735 30.6 522 -369 909 846 43 12187 0,06

24.0 2.2 729 30.7 518 -372 909 846 43 12187 0,06

26.0 2.2 724 30.6 516 -371 909 846 43 12187 0,06

28.0 2.2 717 30.5 513 -371 909 846 43 12187 0,06

30.0 2.2 717 30.7 510 -366 909 846 43 12187 0,06

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 2,6 861 28,8 555 -343 909 846 43 12187 0,07

2.0 2,6 859 29,5 557 -348 909 846 43 12187 0,07

4.0 2,6 850 28,9 558 -350 909 846 43 12187 0,07

6.0 2,6 850 28,2 560 -348 909 846 43 12187 0,07

8.0 2,6 856 28,9 562 -346 909 846 43 12187 0,07

10.0 2,6 856 28,9 563 -348 909 846 43 12187 0,07

12.0 2,6 848 28,9 563 -339 909 846 43 12187 0,07

14.0 2,6 846 28,8 563 -345 909 846 43 12187 0,07

16.0 2,6 846 28,7 563 -340 909 846 43 12187 0,07

18.0 2,6 848 28,8 561 -345 909 846 43 12187 0,07

20.0 2,6 856 31,9 561 -340 909 846 43 12187 0,07

22.0 2,6 858 28,8 561 -340 909 846 43 12187 0,07

24.0 2,6 858 29,8 561 -342 909 846 43 12187 0,07

26.0 2,6 858 28,8 560 -342 909 846 43 12187 0,07

28.0 2,6 834 28,7 559 -345 909 846 43 12187 0,07

30.0 2,6 821 28,7 557 -345 909 846 43 12187 0,07
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Teste 3: rotação 3000 RPM 
 

 
 

Tempo Torque Potência

Temperatura 

Ambiente do 

Ar

Temperatura 

de Exaustão 

dos Gases

Diferença 

de Pressão 

da Caixa 

de Ar

Pressão 

Ambiente 

do Ar Densidade 

Poder 

Calorífico

Potência 

Fornecida Rendimento

(s) (Nm) (W) (°C) (°C) (Pa) (mbar) (kg.m-3) (MJ.kg-1) (W)

0.0 1.8 608 27.5 493 -330 914 846 43 12187 0,05

2.0 1.8 597 27.6 494 -330 914 846 43 12187 0,05

4.0 1.8 606 27.6 496 -328 914 846 43 12187 0,05

6.0 1.8 615 27.7 497 -327 914 846 43 12187 0,05

8.0 1.8 611 27.7 499 -331 914 846 43 12187 0,05

10.0 1.8 605 27.7 501 -328 914 846 43 12187 0,05

12.0 1.8 614 27.7 503 -326 914 846 43 12187 0,05

14.0 1.8 607 27.6 505 -329 914 846 43 12187 0,05

16.0 1.8 598 27.7 506 -330 914 846 43 12187 0,05

18.0 1.8 607 27.7 508 -324 914 846 43 12187 0,05

20.0 1.8 607 27.7 509 -326 914 846 43 12187 0,05

22.0 1.8 606 27.6 510 -328 913 846 43 12187 0,05

24.0 1.8 597 27.7 511 -326 913 846 43 12187 0,05

26.0 1.8 599 27.7 512 -329 913 846 43 12187 0,05

28.0 1.8 597 27.7 512 -325 913 846 43 12187 0,05

30.0 1.8 597 27.8 513 -323 913 846 43 12187 0,05


