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Resumo 

Nos últimos anos, diversos estudos foram feitos com o intuito de compreender o 

desempenho e as emissões de um motor operando parcial ou totalmente com 

biocombustíveis. Para a combustão de motores a diesel, os desafios são otimizar as 

emissões de gases de combustão, sem sacrificar a eficiência térmica. Dessa forma, fazer 

uma análise detalhada da combustão de biocombustíveis, verificando qual deles tem o 

melhor desempenho aliado a uma menor emissão dos gases mais nocivos, e quais 

parâmetros mais influenciam a menor emissão se justifica. Esta pesquisa analisa o 

desempenho e as emissões de um motor diesel operando com diesel mineral (como 

referência), diesel de cana de açúcar-farnesano e biodiesel de cana de açúcar-LS9. Faz-se 

uma comparação dos níveis das emissões de cada combustível, analisando-se quais 

parâmetros influenciam nelas. Os resultados mostraram que o biodiesel de cana de 

açúcar-LS9 tem um desempenho inferior apresentando menor potência, torque e maior 

consumo especifico de combustível, menor emissão de NOx e THC e maior emissão de CO. 

O farnesano apresentou uma pequena redução na potência e no consumo específico de 

combustível, maior emissão de NOx e THC e menor emissão de CO. Os resultados das 

emissões calculadas apresentaram-se diferentes dos medidos, que foram justificados pela 

recirculação dos gases de exaustão (EGR). Esses resultados indicam que tanto o biodiesel 

de cana de açúcar-LS9 quanto o farnesano podem ser utilizados como alternativa ao diesel 

mineral num motor automotivo de ignição por compressão sem modificações do motor. 

 

 

Palavras chaves: biocombustíveis, farnesano, biodiesel de cana de açúcar-LS9, diesel 

mineral, emissões, desempenho. 



5 

 

Abstract 
 

In recent years several studies have been done to understand the performance and 

emissions of an engine that operates partially or totally with biofuels. For the combustion of 

diesel engines, the challenges are to optimize emissions of combustion gases without 

sacrificing thermal efficiency. Thus, to make a detailed analysis of the combustion of biofuels, 

verifying which one has the best performance coupled with a lower emission of the most 

harmful gases, and which parameters influence the lower emission is justified. This research 

analyzes the performance and emissions of a diesel engine operating with fossil diesel (as a 

reference), sugar cane-farnesane diesel and sugar cane biodiesel. The emission levels of 

each fuel are compared by analyzing which parameters influence them. The results showed 

that sugarcane-LS9 biodiesel has a lower performance with lower power, torque and higher 

specific fuel consumption, lower NOx and THC emissions and higher CO emissions.The 

farnesane presented a small reduction in the power and the specific consumption of fuel, 

greater emission of NOx and THC and less emission of CO. The results of the calculated 

emissions were different from those measured, which were justified by the recirculation of 

exhaust gases (EGR). These results indicate that both sugarcane biodiesel and farnesane 

can be used as an alternative to diesel in an automotive ignition without engine 

modifications. 

 

Keywords: biofuels, farnesane, sugarcane biodiesel, diesel, emissions, performance 
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1. INTRODUÇÃO 

A maior parte da necessidade energética mundial é suprida por produtos petrolíferos, o 

que leva, além da exploração generalizada das reservas de petróleo e seu consequente 

esgotamento a uma taxa acelerada, efeitos desastrosos ao meio ambiente devido, entre 

outros fatores, aos produtos de suas combustões contribuírem para o aquecimento global. O 

uso de combustíveis renováveis em motores de combustão interna (MCI) tem como objetivo 

a redução do consumo de combustíveis fósseis, contribuindo para uma possível redução 

nas emissões de poluentes. 

Em 2017, de acordo com o relatório síntese do Balanço Energético Nacional de 2018 

aproximadamente 75,5% da energia primária produzida no Brasil foi proveniente da 

combustão. Do total de energia consumida em 2017, 42,4% proveio do petróleo e seus 

derivados, o que mostra a forte dependência de fontes não renováveis da população 

brasileira. Na Figura 1, pode ser observado o percentual que cada setor consome de 

energia no Brasil, mostrando que o setor de transportes é o segundo (32,5%) que mais 

consome energia no país (EPE, 2018). 

 

Figura 1: Consumo de energia no Brasil por setor (EPE, 2018). 

A contaminação do ar é um problema sério no mundo, grande parte causada pelo 

uso de combustíveis minerais para o transporte, é por isso que os governos da grande 

maioria dos países têm nas suas ações a redução da contaminação ambiental e a redução 

dos gases efeito estufa. Uma opção para ajudar na redução deste problema, é projetar e 
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construir motores que funcionem com eficiência usando combustíveis renováveis, ou seja, 

um enfoque integrado entre as tecnologias dos motores e a composição do combustível, 

que permita definir a melhor combinação para enfrentar o problema ambiental. 

O uso dos combustíveis renováveis é uma área que atrai cada vez mais o interesse 

científico (BERMÚDEZ et al,2011) sendo o biodiesel amplamente utilizado para motores do 

ciclo diesel (RYAN et al, 2006) devido a suas vantagens em especial como cuidado 

ambiental (MORRIS e JIA, 2003; MAGARA-GOMEZ et al,2012). Sua principal vantagem é 

que são 100% de origem renovável (BOZBAS, 2008). 

Nos últimos anos diversos estudos foram feitos com o intuito de compreender o 

desempenho e as emissões de um motor operando parcial ou totalmente com 

biocombustíveis. O maior desafio para viabilizar o uso de biocombustíveis em motores 

diesel é que este é desenvolvido para o uso de óleo diesel, e então o biocombustível deve 

apresentar características que possibilitem sua utilização no motor diesel, com desempenho 

próximo ao do óleo diesel, durante seu funcionamento (CONCONI, 2016). 

O biodiesel é um biocombustível de fonte renovável de grande relevância. A sua mistura 

ao diesel mineral teve início em 2004 no Brasil, em caráter experimental, tornando-se 

obrigatória de 2% (B2) do volume do diesel em janeiro de 2008. Esse valor foi aumentando 

ano após ano, em 2012 o percentual de biodiesel no diesel era de 5 % (B5) em volume, e a 

partir de março de 2018 a mistura passou a ser de 9%, conforme Lei n° 13.263/2016 (ANP). 

Em 2017, segundo o Boletim Mensal do Biodiesel, o Brasil produziu 4.291.294 m³ de 

biodiesel. A principal matéria-prima para produção de biodiesel foi o óleo de soja (69,9%), 

conforme se observa na Figura 2. O Brasil como pioneiro mundial no uso de 

biocombustíveis alcançou uma posição almejada por muitos países que buscam 

desenvolver fontes renováveis de energia como alternativas estratégicas ao petróleo (ANP).  
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Figura 2: Matérias-primas consumidas para produção de biodiesel no Brasil em 2017 

(ANP). 

Diversas são as matérias primas que podem ser usadas na produção do biodiesel, 

dentre elas a cana de açúcar. A partir da cana de açúcar, as empresas Amyris e LS9 no 

Brasil, produziram dois tipos de biocombustíveis para motores de ciclo diesel, o diesel de 

cana de açúcar-farnesano e o biodiesel de cana de açúcar-LS9 respectivamente. Ambas 

utilizando a biologia sintética envolvendo a fermentação. 

O diesel de cana, cientificamente conhecido por farnesano, é produzido pela 

fermentação do caldo da cana-de-açúcar por uma levedura geneticamente modificada em 

relação àquela normalmente utilizada na fabricação de álcool, e posterior hidrogenação. Ele 

começou a ser produzido pela empresa norte americana Amyris Biotechnology Inc.em 2008, 

e são poucos os estudos feitos e publicados sobre o seu comportamento em motores diesel 

e sobre suas características físico-químicas (CONCONI, 2016). 

O Brasil é um país produtor de cana-de-açúcar e tem grande disponibilidade territorial e 

condições climáticas favoráveis para o cultivo da mesma, isso tem incentivado investimento 

em políticas públicas no âmbito social para aproveitamento das potencialidades regionais, 

com geração de renda, empregos e um desenvolvimento sustentável (ANP). 
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Estes dois biocombustíveis obtidos a partir da cana de açúcar, podem ser muito 

importantes na substituição do combustível diesel mineral para o transporte. Por isso, este 

trabalho analisa o efeito do diesel de cana de açúcar- farnesano e do biodiesel de cana de 

açúcar sob o desempenho e as emissões do motor diesel, que emite altos níveis de óxidos 

de nitrogênio devido às altas pressões de injeção e aos elevados valores de razão ar-

combustível (ARCOUMANIS e KAMIMOTO, 2009). 

1.1. Objetivos 

Analisar o desempenho e as emissões de um motor de combustão interna do ciclo 

Diesel automotivo, operando com diesel mineral S50 comercializado no Brasil (como 

referência), diesel de cana de açúcar-farnesano e biodiesel de cana de açúcar-LS9, com 

ênfases no estudo paramétrico da combustão. 

1.1.1. Objetivos específicos 

 Analisar o desempenho do motor. 

 Comparar os níveis das emissões. 

 Realizar estudo paramétrico das emissões da combustão, a fim de 

comprovar tendências com os dados experimentais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Cachiollo et al (2013) realizaram um estudo no Rio de Janeiro, com a introdução do 

diesel de cana farnesano no transporte de carga urbano, mostrando seus benefícios 

ambientais quanto às emissões de gases poluentes e analisando a sensibilidade nos custos 

operacionais totais. O estudo mostrou que adições progressivas de diesel de cana 

farnesano ao diesel mineral, ocasionam reduções em emissões de poluentes atmosféricos 

locais de CO, NOx, HC e MP. A maior redução destas emissões foram observadas para o 

diesel de cana farnesano puro, com valores de redução de 27% (CO), 22% (NOx), 16% (HC) 

e 10% (MP), porém, observou-se um aumento de custo operacional de 20,87% para os 

veículos de carga leves, 24,21% para os veículos de carga médios e 21,21% para os 

veículos de carga pesados. Este impacto financeiro é causado principalmente pelo preço do 

diesel de cana de açúcar farnesano, que supera em aproximadamente 70% o diesel mineral. 

Essa diferença de custo pode diminuir com o aumento da escala produtiva, incentivos 

governamentais ou novas tecnologias, atingindo assim a valores mais próximos do preço do 

diesel de petróleo praticado nos postos. 

Publicações sobre o diesel de cana farnesano são poucas, e ainda mais escassas para 

o biodiesel de cana de açúcar-LS9. Estudos da degradação térmica do diesel de cana de 

açúcar-farnesano em um ambiente diferentes à câmara de combustão do motor, já foram 

publicados, entre eles se destaca o trabalho de Conconi e Crnkovic (2013). Neste estudo 

foram efetuados experimentos de oxidação termogravimétrica do farnesano puro e em 

misturas com óleo diesel S50 comercializado no Brasil. Verificou-se, a partir das energias de 

ativação da oxidação, que ambos os combustíveis tem um processo cinético químico de 

queima diferente, com favorecimento para o diesel S50 na primeira fase de oxidação. Este 

resultado pode ser explicado pela presença no diesel mineral S50 de hidrocarbonetos mais 

reativos, e/ou mais voláteis que o diesel de cana (2,6,10-trimetildodecano). Já para a 

segunda fase do processo de queima, por sua vez maior que a primeira, os valores de 

energia de ativação do diesel de cana são menores que os do diesel mineral S50, 
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favorecendo assim a combustão do diesel de cana. Estas duas fases foram definidas por 

Crnkovic et al. (2012) como etapas de pré-ignição e ignição respectivamente. 

Soto et al. (2018) em seus estudos determinaram a energia de ativação para a 

decomposição térmica de óleo diesel comercial brasileiro, biodiesel puro de soja (100% 

biodiesel, B100) e misturas de 20% (B20) e 50% (B50) de biodiesel no diesel, para 

especificar qual combustível ou mistura de combustível leva a uma melhor qualidade de 

combustão sob pressão atmosférica em um balanço termogravimétrico. Além disso, foi feita 

uma análise do desempenho do motor e emissões de fuligem. Eles constataram que 

qualitativamente, a conversão de biodiesel é similar à do diesel, mas ocorre em 

temperaturas mais altas. Na fase inicial da combustão, o diesel apresenta menor energia de 

ativação (Ea) e temperatura de ignição (IT) do que o biodiesel. Na fase final da combustão, 

observa-se um comportamento oposto. Segundo os autores, essa inversão pode encontrar 

uma explicação na estrutura química do éster alquílico (o principal composto do biodiesel), 

que é mais simples que a dos hidrocarbonetos mais pesados, os principais compostos do 

diesel.  Com esses resultados fez-se uma previsão de que a melhor qualidade de 

combustão à pressão atmosférica e as baixas taxas de aquecimento são provenientes de 

uma mistura de ambos os combustíveis.  

No que diz respeito aos ensaios do motor, Soto et al. (2018) verificaram que 

definitivamente, o teor de 20% de biodiesel de soja em combustível diesel mineral favorece 

o desempenho do motor em velocidades mais altas, devido a mudanças nas propriedades 

físicas e químicas, como viscosidade e volatilidade. Em média, a B20 apresentou aumentos 

de 1,2% em potência, 1,0% em torque e 1,2% em eficiência térmica. Em termos de fuligem, 

a B20 apresentou emissões 8,9% menores do que o diesel. A plena carga, os combustíveis 

biodieseis levaram a menores emissões de fuligem em todas as velocidades do motor 

testadas. De acordo com os autores isso se deve às maiores concentrações de oxigênio e 

menores pontos de ebulição dos biocombustíveis em comparação aos combustíveis 

minerais, o que resulta em uma melhor evaporação que favorece uma combustão mais 
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completa do biodiesel. Eles afirmam que, embora a análise térmica e os testes de 

desempenho do motor tenham sido executados em condições muito diferentes, os 

resultados de ambas as técnicas mostraram a mesma tendência, ou seja, a mistura diesel-

biodiesel B20 apresentou o melhor desempenho. 

Outro estudo da cinética da combustão com o farnesano foi desenvolvido por Oßwald et 

al.(2017) em um reator de fluxo laminar a pressão atmosférica de alta temperatura, acoplado 

a um sistema de espectrometria de massa, com o objetivo de avaliar as propriedades 

necessárias de misturas com o combustível destinado à aviação. Além do farnesano, foram 

estudados mais dois biocombustíveis, o p-cimeno e o p-mentano, todos da mesma origem. 

Um dos resultados favoráveis para o farnesano foi que ele mostrou muito pouca ou 

nenhuma tendência para produzir precursores de fuligem. 

Millo et al. (2014) mostraram nos seus estudos uma comparação do desempenho do 

motor a plena carga para os combustíveis diesel mineral e uma mistura com 30% de 

farnesano-F30, sem qualquer modificação na calibração do ECU (Engine Control Unit). Uma 

ligeira diminuição do torque e eficiência térmica, com relação ao diesel mineral (cerca de 2% 

em média) foi observada em toda a gama de velocidades quando se utiliza a mistura F30. 

Este comportamento se justifica pelo maior poder calorífico mássico do farnesano, o que 

atenua o efeito negativo de sua menor massa específica. Além disso, os autores confirmam 

que a razão PCI/(AC)estequiométrico mostraram valores idênticos para ambos os combustíveis, 

sugerindo assim, o aproveitamento do potencial existente para recuperar o desempenho do 

motor a plena carga com a mistura-F30 na condição de que a ECU seja recalibrada 

apropriadamente. Por isso, estes autores realizaram experimentos de desempenho e 

emissões para ambos os combustíveis com e sem recalibração da ECU do motor para 

máxima carga e cargas parciais.  

Em relação às emissões de CO2, Millo et al. (2014) concluíram que as diferenças entre a 

mistura Farnesano-F30 e o combustível diesel mineral de referência foram quase 

desprezíveis para ambas as calibrações, uma vez que o consumo específico de combustível 
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e o teor de carbono da mistura-F30 e do diesel são quase idênticos. As emissões 

específicas de CO e HC, para ambas as calibrações, mostraram-se menores para a mistura 

F30 em cargas baixas e médias, enquanto que variações modestas ou quase insignificantes 

foram registradas a níveis mais elevados de carga. Com relação ao CO, as diferenças mais 

relevantes foram encontradas no nível de carga mais baixo e, portanto, são provavelmente 

atribuíveis à melhor qualidade de ignição do farnesano. Um aumento nas emissões 

específicas de NOx foi observado quando o motor foi abastecido com a mistura F-30 e 

operado sem recalibração da ECU em cargas médias e altas. Com recalibração da ECU, 

estas emissões foram similares ao diesel mineral. Em relação às emissões de fuligem, os 

autores observaram uma redução notável para as condições de operação de carga média e 

alta e reduções modestas para baixas cargas com a mistura-F30, operado com ambas as 

calibrações. 

Relacionado ao uso do biodiesel de cana de açúcar- LS9, Marques et al. (2014) 

pesquisaram o desempenho e as emissões do mesmo motor utilizado para esta pesquisa 

(MAN D0834 LF05). Foi comprovado com esse trabalho que, a potência do motor 

alimentado com 100% de biodiesel de cana LS9 (UltraClean ™ Diesel) diminui 

consideravelmente, no entanto, a mistura de 20% de LS9 com diesel mineral oferece um 

desempenho muito semelhante ao motor usando diesel mineral. A diminuição da potência 

observada com o biodiesel de cana LS9, segundo os autores, foi causada principalmente 

por uma diminuição da razão da eficiência térmica/coeficiente de excesso de ar (ηe/λ), 

apesar de ambos combustíveis terem os mesmos valores da razão PCI/(A/C)estequiométrico. 

Quanto as emissões, foi observada uma considerável diminuição das emissões de NOx pelo 

biodiesel de cana de açúcar- LS9, justificada pelo menor grau de aumento da pressão do 

LS9 na câmara de combustão. Também o material particulado e opacidade com o biodiesel 

LS9 tiveram uma considerável redução. 

Uma análise da cinética química da combustão com auxilio da termogravimetria também 

é apresentada por Marques et al. (2014). Curvas de energia de ativação em função do grau 
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de conversão () se cruzam para α = 0,43, sendo os menores valores até esse ponto, os 

correspondentes ao diesel mineral, conforme se observe na Figura 3, demonstrando a 

existência de hidrocarbonetos mais reativos no diesel do que no biodiesel de cana de 

açúcar-LS9, favorecendo a pré-ignição do diesel mineral. Esta pré-ignição também é 

favorecida pela existência de hidrocarbonetos mais voláteis (64% v/v) no diesel mineral. 

Contudo, para fase de ignição, os valores de energia de ativação do biodiesel de cana de 

açúcar-LS9 foram menores que os do diesel mineral, favorecendo assim a combustão do 

biodiesel de cana de açúcar-LS9. 

 

Figura 3: Energias de ativação (Ea) para conversões entre 0,1 e 0,9 (MARQUES et al, 

2014). 

Palash et al. (2013) fizeram um estudo para analisar os impactos da combustão do 

biodiesel nas emissões de NOx e abordaram técnicas de redução dessas emissões em 

motores a diesel. Os autores estabeleceram que emissões maiores de NOx são produzidas 

para a combustão do biodiesel, influenciadas por vários fatores, como propriedades físico-

químicas e estrutura molecular do biodiesel, temperatura adiabática da chama, tempo de 

atraso da ignição, tempo de injeção e condições de carga do motor, etc. As abordagens de 

redução das emissões de NOx trouxeram como resultados que a recirculação dos gases de 

escape (EGR) e o retardamento do tempo de injeção são eficazes. O EGR é o método com 

maior potencial para reduzir as emissões de NOx. Reduz as emissões de NOx com 

biodiesel em cerca de 25-75% a 5-25% da taxa de EGR. Também diminui ligeiramente as 
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emissões de HC e CO, mas aumenta o consumo específico de combústível (bsfc) e a 

emissão de fuligem. Ao analisar o método que retarda o tempo de injeção, eles constataram 

que o NOx pode ser reduzido em 8,2 – 40 % em relação ao tempo de injeção original, mas 

na maioria dos casos, essa tecnologia aumenta as emissões de CO e HC, bem como o bsfc. 

Como precedente deste trabalho, Vilhena (2015) fez um estudo da análise numérica da 

combustão do biodiesel de cana de açucar-LS9 e diesel de cana de açucar-farnesano no 

mesmo motor utilizado para este estudo, mediante o uso da ferramenta Dinâmica dos 

Fluidos Computacional CFD. Construiu-se um domínio geométrico computacional 

simplificado que representasse a câmara de combustão real, em que o objetivo era se obter 

o comportamento global do motor, simulando diversos regimes de rotação, avaliando 

variáveis como atraso médio de ignição, temperatura e pressão no interior da câmara e 

temperatura máxima da combustão. Ademais, obteve-se a evolução da pressão, 

temperatura média e liberação de calor em função do ângulo de giro do virabrequim para as 

condições de máximo torque e potência, sem considerar recirculação dos gases de escape 

ERG. Duas estratégias de injeção foram simuladas, simples e tripla. 

A modelagem fez significativa previsão das variáveis: atraso médio de ignição, pressão e 

temperatura médias e temperatura máxima da combustão, todas em função da rotação. 

Especificamente, percebeu-se que o atraso de ignição tem dependência clara com as 

propriedades físicas do combustível e não somente com o número de cetano. A simulação 

fez significativas previsões qualitativas para o biodiesel de cana de açúcar- LS9 e diesel de 

cana de açúcar-farnesano. A partir deste estudo, foram apresentados os trabalhos de 

Vilhena et al. (2016) e Vilhena et al. (2017) usando a estratégia de injeção simples, ou seja, 

uma injeção única para ambos biocombustíveis derivados da cana de açúcar.  

Comparado o biodiesel de cana de açúcar-LS9 e o diesel de cana de açúcar-farnesano 

entre si, os autores demonstraram que esses biocombustíveis foram  bem representados 

por simulações de um ponto de vista qualitativo, ou seja, de acordo com as  propriedades de 
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cada um deles. Observou-se que o diesel de cana de açúcar-farnesano apresentou maior 

desempenho quando comparado ao biodiesel de cana de açúcar-LS9. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Combustão 

Combustão é uma reação química na qual um combustível é oxidado e uma grande 

quantidade de energia é liberada. Em processos de combustão o oxidante mais usado é o 

ar, o qual é constituído por cerca de 21% de O2 e 79% de N2 em moles. Dessa forma cada 

mol de oxigênio que entra numa câmara de combustão é acompanhado por 0,79/ 0,21 = 

3,76 moles de nitrogênio (ÇENGEL, 2013). Ou seja: 

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 3,76 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑁2 = 4,76 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑟                                                                        (1) 

Durante a combustão, o nitrogênio é considerado um gás inerte, mas pode causar 

problemas de poluição do ar, especialmente quando a combustão não for adequadamente 

controlada. O nitrogênio em geral entra em combustão em grandes quantidades a baixas 

temperaturas e sai a temperaturas consideravelmente mais altas, absorvendo uma grande 

proporção de energia química liberada durante a combustão. Em altas temperaturas, como 

as encontradas em MCI, uma pequena fração de nitrogênio reage com o oxigênio, formando 

gases prejudiciais, como o óxido nítrico (ÇENGEL, 2013). 

A maioria dos combustíveis é constituída por três principais elementos químicos que 

são o carbono, o hidrogênio e o enxofre. Geralmente, o enxofre não contribui para a 

liberação de energia, mas ele pode ser fonte significativa de problemas de poluição e 

corrosão. Um processo de combustão é dito completo quando todo o carbono presente no 

combustível é queimado formando dióxido de carbono, todo o hidrogênio é queimado 

formando água, todo o enxofre é queimado formando dióxido de enxofre e todos os demais 

elementos combustíveis forem totalmente oxidados. As equações abaixo apresentam as 

reações de combustão para os três principais constituintes dos combustíveis : 

𝐶 +  𝑂2  → 𝐶𝑂2                                                                                                             (2) 

𝐻2 +  
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂                                                                                                         (3) 
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𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2                                                                                                               (4) 

A combustão é incompleta quando tem em seus produtos carbono nas cinzas, 

escórias e fuligem; gases combustíveis como monóxido de carbono, hidrogênio e 

hidrocarbonetos gasosos na fumaça. 

As equações químicas que regem a combustão são balanceadas com base no 

principio de conservação de massa, portanto, a massa total de cada elemento é conservada 

durante uma reação química. Ou seja, a massa total de cada elemento químico deve ser a 

mesma em ambos os lados da equação, muito embora os elementos existam como 

compostos químicos distintos na forma de reagentes e produtos. No entanto, o número de 

moles dos produtos pode ser diferente do número de moles dos reagentes.  

Dois parâmetros que são frequentemente utilizados para a determinação das 

quantidades de combustível e ar em reações de combustão são a razão ar-combustível e o 

seu inverso, a razão combustível-ar. A razão ar-combustível é simplesmente a razão entre a 

quantidade de ar em uma reação pela quantidade de combustível. Esta razão pode ser 

escrita em uma base molar (moles de ar dividido por moles de combustível) ou em uma 

base mássica (massa de ar dividida pela massa de combustível). A conversão entre estes 

valores é feita de acordo com a equação abaixo (MORAN e SHAPIRO, 2011): 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙
 =

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟 ×  𝑀𝑀𝑎𝑟

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 × 𝑀𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏
 

ou 

𝐴𝐶 =  𝐴𝐶̅̅ ̅̅ (
𝑀𝑀𝑎𝑟

𝑀𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏
)                                                                                                      (5) 

Onde 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  é a razão ar-combustível em base molar, 𝐴𝐶 é a razão em base mássica, 𝑀𝑀𝑎𝑟  é 

o peso molecular do ar e 𝑀𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏 é o peso molecular do combustível. 
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A quantidade estequiométrica de oxidante é simplesmente a quantidade necessária 

para queimar completamente certa quantidade de combustível. Se uma quantidade de 

oxidante maior do que a estequiométrica é fornecida, diz-se que a mistura é pobre em 

combustível, ou, simplesmente, pobre; fornecer uma quantidade de oxidante menor que a 

estequiométrica resulta em uma mistura rica em combustível ou, simplesmente, rica. A 

razão de equivalência, Φ, é comumente usada para indicar quantitativamente quando uma 

mistura de oxidante e combustível é rica, pobre ou estequiométrica. Em muitas aplicações 

em combustão, a razão de equivalência é o fator mais importante na determinação do 

desempenho do sistema, ela é definida como (TURNS,2013): 

ɸ =  
𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞

𝐴𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙
                                                                                                                   (6) 

Onde 𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞 é a razão ar-combustível estequiométrica, determinada por um simples 

balanço atômico, supondo que o combustível reage para formar um conjunto ideal de 

produtos e 𝐴𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 é a razão ar-combustível real. 

Nos processos de combustão real é prática comum usar mais ar do que a quantidade 

estequiométrica para aumentar as chances de combustão completa ou para controlar a 

temperatura de câmara de combustão. A quantidade de ar acima da estequiométrica é 

chamada de excesso de ar. A quantidade excedente de ar em geral é expressa em termos 

do ar estequiométrico como percentual de excesso de ar ou percentual de ar teórico 

(ÇENGEL,2013). Assim, 150% de ar teórico são equivalentes a 50% de excesso de ar, e 

80% de ar teórico é o mesmo que 20% de deficiência de ar (MORAN e SHAPIRO, 2011). 
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3.1.1. Entalpia padrão e entalpia de formação No tratamento de sistemas 

quimicamente reativos, o conceito de entalpia padrão é muito valioso. Para qualquer espécie 

química, podemos definir uma entalpia padrão que é igual à soma de uma parcela que 

quantifica a energia associada às ligações químicas, chamada de entalpia de formação, hf, e 

outra parcela associada apenas com a temperatura, que é a variação de entalpia sensível, 

Δhs (TURNS, 2013). Assim, podemos escrever a entalpia molar padrão da espécie química i 

como: 

ℎ�̅�(𝑇)      =                     ℎ̅𝑓,𝑖
0 (𝑇𝑟𝑒𝑓)                     +                         ∆ℎ̅𝑠.𝑖(𝑇)                                         (7) 

A temperatura de estado padrão é definida como Tref = 25°C (298,15 K), e a pressão de 

estado padrão, Pref = P0 = 1 atm (101.325 Pa). Além disso, adota-se a convenção de que as 

entalpias de formação são iguais à zero para elementos em seu estado natural na 

temperatura e pressão do estado de referência. Por exemplo, a 25°C e 1atm, o oxigênio 

existe na forma de moléculas diatômicas, assim, 

(ℎ̅𝑓,𝑂2

0 )
298

 = 0 

As entalpias de formação são interpretadas fisicamente como a diferença líquida entre a 

entalpia associada com a quebra de ligações químicas do estado de ocorrência natural dos 

elementos e com a formação de novas ligações para criar a substância de interesse no 

estado padrão de referência (TURNS, 2013). 

3.1.2. Entalpia de combustão e poderes caloríficos 

A entalpia de combustão é definida como a diferença entre a entalpia dos produtos e 

a entalpia dos reagentes quando ocorre uma combustão completa a temperatura e pressão 

especificadas. Ou seja: 

ℎ̅𝑅𝑃 =  ∑ 𝑛𝑒ℎ̅𝑒𝑃 − ∑ 𝑛𝑖ℎ̅𝑖𝑅                                                                                                          (8) 

Em que os n correspondem aos respectivos coeficientes na reação química que fornece os 

moles dos reagentes e produtos por mol de combustível. 

Entalpia padrão na 

temperatura T. 

Entalpia de formação no 

estado de referência 

padrão (Tref, P0). 

Variação de entalpia 

sensível no processo 

de Tref para T. 
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Outro termo muito usado em processos de combustão é o poder calorífico do 

combustível, que é definido como a quantidade de calor liberada quando um combustível 

queima completamente em um processo em regime permanente e quando os produtos 

voltam ao estado de reagentes. O poder calorífico de um combustível é um número positivo 

e igual ao módulo da entalpia de combustão. Isto é: 

𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 =  |ℎ̅𝑃𝑅|(kJ/kg combustível) 

O poder calorifico depende da fase da água nos produtos. Ele é chamado de poder 

calorífico superior, PCS, quando toda a água dos produtos está na forma líquida. Esse 

cenário libera o máximo de energia, por isso a denominação de superior (TURNS, 2013). O 

poder calorífico inferior, PCI, corresponde à situação na qual toda a água permanece do 

estado vapor. Em motores de combustão devido às altas temperaturas em que operam, a 

água contida nos produtos se encontra no estado vapor, portanto o que deve ser 

considerado é o  PCI. 

3.1.3. Temperatura adiabática de chama 

Segundo Moran e Shapiro (2011), considerando-se um reator em regime 

permanente, na ausência de trabalho e de efeitos da energia cinética e potencial, a energia 

liberada na combustão é transferida do reator apenas de dois modos: pela energia que 

acompanha a saída dos produtos de combustão e pela transferência de calor para a 

vizinhança. Quanto menor for a transferência de calor, maior será a energia carreada com 

os produtos de combustão, e assim mais alta será a temperatura dos produtos. No caso 

limite de não haver nenhuma perda de calor para a vizinhança (Q = 0), a temperatura nos 

produtos de combustão atingirá um valor máximo, que é chamada de Temperatura 

Adiabática de Chama. 

A temperatura Adiabática de Chama pode ser determinada pela utilização dos princípios 

de conservação de massa e de conservação de energia. Considerando-se que tanto o ar de 
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combustão quanto os produtos formam misturas de gases ideais, o balanço de taxa de 

energia em uma base por mol de combustível, nos fornece a seguinte equação: 

ℎ̅𝑃 = ℎ̅𝑅 

Ou seja, 

∑ 𝑛𝑒ℎ̅𝑒𝑃 =  ∑ 𝑛𝑖ℎ̅𝑖𝑅                                                                                                              (9) 

onde 𝑖 indica o fluxo de entrada de ar e de combustível e 𝑒 o fluxo dos produtos de 

combustão de saída. 

3.2. Equilíbrio Químico 

Em uma reação química em equilíbrio, as concentrações (ou pressões parciais) dos 

reagentes e produtos estão em um estado estacionário. O equilíbrio químico é dinâmico, o 

qual indica que a reação que se processa em um sentido (dos reagentes para os produtos, 

sentido direto) tem a mesma taxa de desenvolvimento que a reação que se processa no 

sentido inverso (dos produtos para os reagentes). A existência de um equilíbrio químico 

dinâmico significa que a reação química nem sempre caminha para um final, ao invés disto, 

alguns reagentes e produtos coexistem no sistema. Este equilíbrio dinâmico é um estado em 

que parece que nada está ocorrendo, porém, é um estado no qual reações químicas estão 

ocorrendo e frequentemente em altas velocidades (LAVORENTI, 2002).  

De acordo com Moran e Shapiro (2011), um sistema está em equilíbrio termodinâmico 

se, quando estiver isolado de suas vizinhanças, não houver variações observáveis 

macroscopicamente. Um requisito importante para o equilíbrio é que a temperatura seja 

uniforme em todo o sistema ou em cada parte do sistema em contato térmico. Se essa 

condição não for atendida, poderá ocorrer transferência de calor espontânea de um local 

para outro quando o sistema estiver isolado. Também não devem existir forças em 

desequilíbrio entre as partes do sistema. Essas condições garantem que o sistema esta em 

equilíbrio térmico e mecânico, mas ainda há a possibilidade de que não exista equilíbrio 

completo. Há ainda a necessidade de saber se o sistema está em equilíbrio químico. O 
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equilíbrio é uma condição de balanço. Por exemplo, em uma reação para formação de água, 

quando o sistema está em equilíbrio, a tendência do hidrogênio e do oxigênio de formar 

agua é perfeitamente balanceada com a tendência da agua de dissociar-se em hidrogênio e 

oxigênio. 

Segundo Turns (2013), em processos de combustão a temperaturas elevadas, os 

produtos de combustão não são uma mistura simples de produtos ideais, como sugere o 

balanço atômico utilizado para determinar a estequiometria. As maiores espécies se 

dissociam produzindo inúmeras espécies químicas menores. Por exemplo, os produtos de 

combustão ideais na queima de um hidrocarboneto com o ar são CO2, H2O, O2 e N2. A 

dissociação dessas espécies químicas e as reações entre os produtos de dissociação 

resultam nas espécies químicas H2, OH, CO, H, O N, NO, e provavelmente muitas outras. 

Existem vários procedimentos para o cálculo da composição de equilíbrio. Por exemplo, 

a partir do uso das constantes de equilíbrio, que será definida mais adiante, pode ser feito o 

cálculo das frações molares de todas as espécies químicas nos produtos de combustão em 

uma dada temperatura e pressão, sujeitas à restrição da conservação do número de mols 

de cada elemento químico presentes na mistura(conservação da massa). Essa restrição 

(baseada nos elementos químicos simplesmente) estabelece que o número de átomos de C, 

H, O e N é constante, quaisquer que sejam as formas (as moléculas) nas quais eles estejam 

combinados (TURNS, 2013). Nesse trabalho enfocaremos o uso das constantes de 

equilíbrio e os gases da combustão serão tratados como gases ideais. 

Considerando um sistema compreensível simples, de massa constante, para o qual a 

temperatura e pressão são uniformes para todas as posições do sistema. Na ausência de 

movimentos do sistema com um todo e ignorando-se a influência da gravidade o balanço de 

energia em sua forma diferencial é: 

𝑑𝑈 =  𝛿𝑄 − 𝛿𝑊                                                                                                          (10) 
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Se a pressão for uniforme por todo o sistema e a mudança de volume for o único 

modo de trabalho 𝑑𝑊 = 𝑝𝑑𝑉.  Substituindo essa expressão no balanço de energia e isolando 

o 𝑑𝑄 obtemos: 

𝛿𝑄 = 𝑑𝑈 + 𝑝𝑑𝑉                                                                                                         (11) 

Como a temperatura é uniforme por todo o sistema, o balanço de entropia em sua 

forma diferencial é dado por: 

𝑑𝑆 =  
𝛿𝑄

𝑇
 + 𝛿𝜎                                                                                                             (12) 

Isolando 𝛿𝑄 e substituindo na equação (12) obtém-se: 

𝑇𝑑𝑆 − 𝑑𝑈 − 𝑝𝑑𝑉 = 𝑇𝛿𝜎                                                                                             (13) 

Em processos reais, a entropia é produzida e só é conservada na ausência de 

irreversibilidades. Dessa forma a equação (14) impõe uma restrição, de que 𝛿𝜎 ≥ 0. Então: 

𝑇𝑑𝑆 − 𝑑𝑈 − 𝑝𝑑𝑉 ≥ 0                                                                                                 (14) 

A equação (14) pode ser utilizada para o estudo do equilíbrio em várias condições. 

Entretanto, o uso de um sistema com massa e volume constantes não é particularmente útil 

para muitos dos problemas típicos envolvendo equilíbrio químico. Por exemplo, 

frequentemente surge a necessidade de calcular a composição de uma mistura em uma 

dada temperatura, pressão e estequiometria. Para esses problemas, a energia livre de 

Gibbs, G, ocupa o lugar da entropia como a propriedade termodinâmica de interesse 

(TURNS, 2013). 

Um caso importante para o estudo do equilíbrio químico é aquele no qual a 

temperatura e pressão são determinadas. Para esse caso, é conveniente empregar a função 

de Gibbs, dada pela equação (15) (MORAN e SHAPIRO, 2012). 

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 = 𝑈 + 𝑝𝑉 − 𝑇𝑆                                                                                       (15) 
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Diferenciando e rearranjando a equação, tem-se: 

𝑑𝐺 − 𝑉𝑑𝑝 +  𝑆𝑑𝑇 = −(𝑇𝑑𝑆 − 𝑑𝑈 − 𝑝𝑑𝑉)                                                                               (16) 

A não ser pelo sinal negativo, o lado direito dessa equação é igual a equação (14). 

Dessa forma a equação (15) pode ser escrita como: 

𝑑𝐺 − 𝑉𝑑𝑝 +  𝑆𝑑𝑇 ≤ 0                                                                                                            (17) 

onde a desigualdade muda de sentido devido ao sinal negativo. 

Para qualquer processo ocorrendo à temperatura e pressão constantes (𝑑𝑇 =

0 𝑒 𝑑𝑃 = 0), tem-se então: 

𝑑𝐺]𝑇,𝑝 ≤ 0                                                                                                                                                                                                     (18) 

A função de Gibbs de um sistema a T e p fixas diminui durante um processo 

irreversível. Cada passo neste processo resulta numa diminuição na função de Gibbs do 

sistema e traz o sistema para perto o equilíbrio. O estado de equilíbrio é aquele que tem o 

valor mínimo da função de Gibbs, ou seja, quando 𝑑𝐺]𝑇,𝑝=0, tem-se o equilíbrio. Esse é 

considerado o critério de equilíbrio (MORAN e SHAPIRO, 2011). 

A constante de equilíbrio Kp de uma mistura de gases ideais a uma temperatura 

especificada pode ser determinada com o conhecimento da variação da função de Gibbs 

padrão na mesma temperatura. Depois que a constante de equilíbrio está disponível, ela 

pode ser usada para determinar a composição de equilíbrio da mistura de gases ideais 

(ÇENGEL, 2013) 

Para definirmos a constante de equilíbrio empregaremos uma reação geral 

envolvendo os componentes A, B, C e D a uma dada temperatura e pressão, submetidas a 

uma única reação química da forma:  

𝑣𝐴𝐴 +  𝑣𝐵𝐵 ↔  𝑣𝐶𝐶 + 𝑣𝐷𝐷                                                                                         (19) 
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em que os 𝑣 são os coeficientes estequiométricos. 

Para esta reação geral a forma assumida pela equação de reação de equilíbrio, para 

uma mistura de gases ideais, é dada por: 

−
∆𝐺0

𝑅𝑢𝑇
 = ln [

𝑦𝐶
𝑣𝐶𝑦𝐷

𝑣𝐷

𝑦𝐴
𝑣𝐴𝑦𝐵

𝑣𝐵
(

𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

𝑣𝐶 + 𝑣𝐷−𝑣𝐴−𝑣𝐵

]                                                 (20) 

−
∆𝐺0

𝑅𝑢𝑇
 = ln 𝐾𝑝 (𝑇)                                                                                   (21) 

Onde ∆𝐺0 é a variação da função de Gibbs no estado padrão, 𝑅𝑢 é a constante universal 

dos gases e T é a temperatura. 

Então se define a constante de equilíbrio Kp como: 

𝐾𝑝 (𝑇) =
𝑦𝐶

𝑣𝐶𝑦𝐷
𝑣𝐷

𝑦𝐴

𝑣𝐴𝑦𝐵
𝑣𝐵 (

𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

𝑣𝐶 + 𝑣𝐷−𝑣𝐴−𝑣𝐵

                                                                           (22) 

Onde 𝑦 são as frações molares dos elementos. 

3.3. Desempenho do motor 

Ao testar um motor em uma bancada de testes, o desempenho equivalente requer a 

obtenção da mesma velocidade e torque do motor, independentemente do combustível 

usado. Uma comparação significativa de emissões e consumo de combustível só é possível 

se os testes forem realizados no mesmo modo de operação. Somente em condições de 

plena carga, com o acelerador totalmente pressionado, ou com carga parcial, mas com o 

mesmo consumo de combustível ou posição igual no acelerador, a potência fornecida com 

biodiesel é reduzida em relação àquela fornecida com óleo diesel (LAPUERTA et al., 2008). 

Algumas publicações relatam aumentos surpreendentes em potência nominal ou 

torque ao usar biodiesel. Altiparmak et al. (2007) mediram um aumento de 6,1% no torque 

máximo quando usaram uma mistura com 70% de biodiesel, em relação àquele medido com 
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óleo diesel. Embora eles tenham explicado esse aumento com o aumento do número de 

cetano, os valores excepcionalmente altos de densidade e viscosidade do biodiesel testado 

(922 kg/m3 e 7,1 cSt a 40º C, respectivamente) também poderiam explicar parcialmente 

esse resultado. 

De acordo com Lapuerta et al. (2008) o biodiesel não causa nenhuma perda de 

energia a menos que a potência máxima seja exigida. Um excedente no consumo de 

combustível compensaria, em qualquer caso, o menor PCI do biodiesel em relação ao 

diesel. A maior parte da literatura publicada relata alguma diminuição na potência nominal, 

sendo esta diminuição menor do que a redução no valor energético em termos de volume 

em comparação com o diesel. Os menores vazamentos de combustível no sistema de 

bombeamento de injeção, o avanço do processo de combustão e a maior lubricidade do 

biodiesel têm sido apontados como contribuintes para a mencionada recuperação de 

energia. 

Özener et al. (2014) analisaram o desempenho do motor quando neste foi utilizado  

como combustível o diesel puro, o biodiesel puro e misturas de diesel/biodiesel nas 

proporções de 10, 20 e 50% de biodiesel. Concluíram que quando alimentado com biodiesel 

e misturas, os valores de bsfc aumentaram cerca de 2-9% com o teor de biodiesel, enquanto 

os valores de torque diminuíram ligeiramente entre 1-4%. Os autores explicam tal fato 

devido ao menor teor de energia do biodiesel puro, o qual é 12% menor do que o diesel 

convencional.  

3.4. Combustíveis estudados 

O estudo das características dos combustíveis no presente trabalho é de grande 

importância, pois é a partir de suas propriedades e composição que se definem a 

composição química das emissões e o desempenho do motor. 
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3.4.1. Óleo diesel 

O óleo diesel é um combustível liquido derivado do petróleo composto basicamente 

por hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos e aromáticos, podendo conter também enxofre e 

nitrogênio. Os hidrocarbonetos que constituem o óleo diesel apresentam-se com cadeias 

carbônicas de 6 a 30 átomos, sendo sua faixa de destilação entre 120°C e 400°C 

aproximadamente. O óleo diesel é produzido a partir do refino do petróleo com misturas de 

gasóleos, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado. As proporções destes componentes 

são aquelas que permitem que o produto final se enquadre dentro das especificações 

necessárias para um bom funcionamento do produto, mantendo a emissão de poluentes 

gerados na queima desse combustível a níveis aceitáveis e minimizando o desgaste dos 

motores e componentes (CONCONI, 2016). 

Além de sua aplicação automotiva é empregado também nos setores agrícola, 

ferroviário, marítimo, de geração de energia e como fonte de calor para pequenas caldeiras 

e fornos industriais. Em países mais frios é usual a utilização de diesel para aquecimento 

residencial. Assim, as propriedades do óleo diesel variam bastante em função do local onde 

é utilizado. Para uso veicular, o diesel também varia bastante de composição em função das 

especificações de cada país. É o combustível mais empregado no Brasil, sendo utilizado 

majoritariamente no setor rodoviário (acima de 80%) (BRUNETTI, 2012). 

Vários tipos de diesel são encontrados no mercado, para atender às diversas 

aplicações do produto. No território nacional, a ANP estabelece: óleo diesel S10 e S500 de 

uso rodoviário (o S10 substituiu o S50); óleo diesel S1800 de uso não rodoviário e óleo 

diesel marítimo DMA/DMB. 

As principais características para avaliar a capacidade do óleo diesel de produzir 

energia térmica em sua combustão são: número de cetano (IC), teor de enxofre e 

impurezas, viscosidade e ponto de névoa. 
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O número de cetano mede a qualidade de ignição do óleo diesel e tem influência 

direta na partida do motor, no funcionamento sob carga e nas emissões. O número de 

cetano é a propriedade de um combustível que descreve como este entrará em autoignição. 

A autoignição está relacionada com a fragmentação das moléculas e, em motores Diesel, a 

fragmentação fácil das moléculas do combustível é desejável porque intensifica a 

combustão do combustível injetado. Fisicamente, o número de cetano é o tempo decorrido 

entre o início da injeção do combustível e o início da combustão, e é denominado "atraso de 

ignição". Um atraso longo provoca um acúmulo de combustível já vaporizado e sem queimar 

na câmara, que tende a se queimar de uma só vez, provocando uma subida brusca na 

pressão na câmara e, consequentemente, um forte ruído característico, chamado "batida 

diesel" (BRUNETTI, 2012). 

O enxofre é um dos componentes do petróleo, podendo ser encontrado em 

diferentes concentrações, dependendo da sua origem. Consequentemente é um elemento, 

sempre presente em praticamente todos os derivados de petróleo, apesar de indesejável. 

Durante a sua combustão são formados os óxidos SO2 (dióxido de enxofre) e SO3 (trióxido 

de enxofre), que após a reação com o vapor d'água formam H2SO3 (ácido sulfuroso) e 

H2SO4 (ácido sulfúrico) que são altamente corrosivos, contribuindo para o desgaste mais 

rápido do motor e contaminação do óleo lubrificante, como também favorecendo a 

ocorrência de chuva ácida, por isso o teor de enxofre deve ser mantido o mais baixo 

possível (BRUNETTI, 2012). 

A regulamentação da ANP vem incentivando ao longo dos anos a gradativa 

diminuição do teor de enxofre do óleo diesel em uso no país. Atualmente, para uso 

rodoviário, estão vigentes o diesel S10 e o diesel S500 que recebe adição obrigatória de 

corante vermelho, para diferenciá-lo da versão menos poluente. O diesel S1800 só pode ser 

utilizado em atividades não rodoviárias, como mineração, ferrovias e termoelétricas. 

A viscosidade do combustível indica sua resistência ao escoamento e pode afetar o 

desempenho do sistema de injeção. Uma viscosidade muito alta necessita de uma pressão 
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de injeção elevada, dificultando a partida do motor. Isso aumenta o desgaste do motor. Por 

outro lado, viscosidades muito baixas podem provocar excessivo desgaste no sistema de 

injeção e bomba, vazamento no injetor, com perda de potência. A característica do spray do 

combustível na câmara de combustão também é influenciada pela viscosidade (CONCONI, 

2016). 

Ponto de névoa é a temperatura em que as substancias sólidas presentes no diesel 

começam a cristalizar-se, formando uma mistura não homogênea, influindo sobre o sistema 

de alimentação do motor, bem como no filtro de combustível e nas linhas de combustível, 

principalmente a baixas temperaturas (CONDE, 2007). 

3.4.2. Biodiesel 

O biodiesel é um combustível renovável oxigenado, sem enxofre, sem aromáticos e 

biodegradável, conhecido como combustível de primeira geração é obtido a partir de um 

processo químico denominado de transesterificação. Por meio desse processo, os 

triglicerídeos presentes nos óleos vegetais e gorduras animais reagem com um álcool 

primário, metanol ou etanol, gerando dois produtos: o éster e a glicerina. O primeiro 

somente pode ser comercializado como biodiesel, após passar por processos de purificação 

para adequação à especificação da qualidade, sendo destinado principalmente à aplicação 

em motores de ignição por compressão (ciclo diesel) (ANP, 2018). 

São variadas as matérias-primas para a produção de biodiesel, incluindo a maioria dos 

óleos vegetais (ex.: óleos de soja, caroço de algodão, girassol, amendoim, palma, canola, 

coco) e gorduras de origem animal (usualmente sebo), bem como óleos de descarte (ex.: 

óleos usados em frituras). A escolha da matéria-prima depende largamente de fatores 

geográficos. Podem ser necessárias mudanças no processo de produção dependendo da 

origem e da qualidade da matéria-prima (KNOTHE et al., 2006). 

Os primeiros estudos para a criação de uma política para o biodiesel no Brasil iniciaram 

em 2003, com a criação da Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel (CEIB) e do 
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Grupo Gestor (GG) pelo governo federal. Em dezembro de 2004, o governo federal lançou o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), cujo principal objetivo era, 

inicialmente, introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira, com especial enfoque na 

inclusão social e no desenvolvimento regional, visto forte potencial para geração de 

empregos e renda em áreas rurais de baixo poder aquisitivo. Outras razões para a criação 

do PNPB é a grande disponibilidade encontrada no Brasil de plantas oleaginosas 

apropriadas para a produção de biodiesel sem afetar a segurança alimentar, a procura por 

melhoria no balanço comercial do país e por maior competitividade, além do potencial do 

biodiesel para redução de alguns gases poluentes (ANP, 2018). 

O biodiesel é miscível com o diesel em qualquer proporção. Esta propriedade levou 

muitos países a usar as misturas binárias diesel/ biodiesel, ao invés do biodiesel puro. 

Muitas misturas deste tipo são designadas acrônimos como B20, que representa a mistura 

de 20% de biodiesel no diesel de petróleo (KNOTHE et al., 2006). 

O óleo diesel comercializado no Brasil atualmente recebe adição de 9 % de biodiesel por 

força de lei federal. Percentual definido e regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo 

Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Nos próximos anos haverá aumento desse 

percentual, de acordo com a lei Lei nº 13.263/2016, que determina que até março de 2019 

seja de 10%.O biodiesel garante ao Brasil uma posição destacada em relação ao resto do 

mundo. Juntos, etanol e biodiesel fortalecem a participação dos biocombustíveis na matriz 

energética nacional e a imagem do Brasil como país que valoriza a diversidade de fontes 

energéticas (ANP, 2018). 

Algumas vantagens do biodiesel em comparação com o diesel são sua acessibilidade, 

disponibilidade, renovabilidade e alta eficiência de combustão, alta biodegradabilidade e 

apresenta excelente lubricidade, fato que vem ganhando importância com o advento do 

petrodiesel de baixo teor de enxofre, cuja lubricidade é parcialmente perdida durante o 

processo de produção. A lubricidade ideal deste combustível pode ser restaurada através da 

adição de baixos teores de biodiesel (1-2%) (KNOTHE et al., 2006 ).  

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg%2Fleis%2F2016%2Flei%2013.263%20-%202016.xml
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Muitos pesquisadores concluiram que ao usar biodiesel e suas misturas ocorre menor 

atraso na ignição, uma duração de combustão mais longa, resultando na redução das 

emissões de CO, THC e fumo em comparação ao diesel. Eles relataram como a principal 

causa destes efeitos propriedades físicas e químicas do biodiesel como maior tensão 

superficial, maior índice de cetano (46.6 - 62 para Biodiesel versus 44 - 46 para Diesel de 

petróleo), maior teor de oxigênio (10-12 % por peso), maior viscosidade e menor volatilidade 

(ALDHAIDHAWI et al., 2017). 

As principais desvantagens do biodiesel são sua alta viscosidade, sua alta tendência de 

oxidação, maior emissão de NOx, menor conteúdo energético, menor velocidade e potência 

do motor, maior consumo específico, suas propriedades de fluxo frio ruins (a baixas 

temperaturas ocorre a formação de núcleos de cristais parafínicos), coqueificação 

(deposição de carbono) em sistemas de injeção,  maior desgaste do motor e alto preço (que 

em alguns países tem sido compensado por legislações específicas, marcos regulatórios ou 

subsídios na forma de isenção fiscal) (KNOTHE et al., 2006) 

3.4.3. Diesel de Cana de Açúcar- Farnesano  

O Farnesano é um hidrocarboneto alifático ramificado, de 15 átomos de carbono 

(Fig.4), pertencente à família de isoprenóides (uma classe de compostos orgânicos 

compostos por duas ou mais unidades, cada uma constituída por cinco átomos de carbono 

derivados da estrutura de isopreno), também conhecido como 2,6,10-trimetildodecano. Ele 

pode ser obtido a partir da fermentação de açúcares derivados de biomassa como a cana-

de-açúcar, culturas amidáceas e celulósicas. Em culturas amidáceas e celulósicas, para 

obtenção dos açucares fermentáveis são necessárias etapas de pré-tratamento e hidrólise, 

enquanto na cana de açúcar eles já estão disponíveis para serem fermentados, sem 

necessidade de nenhuma etapa anterior. Os açúcares podem ser fermentados, por meio de 

microrganismos geneticamente modificados, obtendo um composto chamado Farneseno 

(C15H24), essa molécula sofre então uma hidrogenação, se transformando em Farnesano 

(MILLO et al.,2014). 



43 

 

 

Figura 4: Molécula de farnesano (MILLO et al.,2014). 

O Farnesano apresenta alto poder calorífico inferior e alto índice de cetano, o que lhe 

confere melhores propriedades de combustão e a falta de aromáticos e enxofre pode 

contribuir para uma diminuição das emissões de fumo e material particulado (MILLO et 

al.,2014). 

3.5. Poluentes 

Uma das maiores fontes de emissão de poluentes são os gases provenientes da 

combustão. Os principais agentes causadores da poluição atmosférica presentes nos gases 

de combustão são: o material particulado, o dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de 

nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e os hidrocarbonetos totais (THC). O dióxido de 

carbono (CO2) apesar de ser um gás de efeito estufa não é considerado poluente. Os 

poluentes atmosféricos possuem um grande volume específico e, uma vez lançados na 

atmosfera, misturam-se com o ar e são rapidamente levados pelas correntes de vento, em 

um movimento basicamente não controlável (CARVALHO JR, 2003). 

Visando o controle das emissões de poluentes por veículos automotores no Brasil, o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, foi 

criado em 06 de maio de 1986, através da resolução n0 18, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA. O PROCONVE estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes, provenientes do escapamento de veículos automotores novos, nacionais e 

importados, leves e pesados, destinados exclusivamente ao mercado interno brasileiro.  

Os procedimentos para medição da poluição dos veículos leves e pesados são 

diferentes; consequentemente, os limites de emissões para veículos leves e pesados são 
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diferentes. Os testes para veículos leves baseiam-se no procedimento americano e estão 

atualmente na fase PROCONVE L6 de acordo com a Resolução nº 415/ 2009, que entrou 

em vigor em janeiro de 2013. Enquanto os testes para veículos pesados baseiam – se no 

procedimento europeu e estão atualmente na fase P-7 do PROCONVE de acordo com a 

Resolução nº 403/2008, que entrou em vigor em janeiro de 2012. A tabela 1 mostra os 

limites de emissões de poluentes da fase P-7 do PROCONVE. 

Tabela 1: Limite de emissões de poluentes da fase P-7 (g/kWh). 

 NOx THC CO CH4(2) MP 

Ensaio ESC/ELR 2,00 0,46 1,5 N.A. 0,02 

Fonte: CONAMA, 2008. 

O Padrão europeu de emissões são normas que regularizam as emissões de 

veículos novos comercializados na União Europeia, embora os padrões do euro sejam 

usados na Europa, esses padrões são altamente reconhecidos no mundo inteiro. A sigla 

Euro seguida de um número indica qual nível de exigência o modelo de um automóvel se 

enquadra, quanto maior o número, menos poluente deve ser o veículo.  

Os padrões do euro I foram introduzidos em 1992, seguidos pela introdução dos 

regulamentos Euro II em 1996. Esses padrões eram aplicados tanto aos motores de 

caminhão quanto aos ônibus urbanos, porém, os padrões de ônibus urbanos eram 

voluntários. Atualmente, a norma em vigor desde 2014 é a Euro VI, que apresenta limites de 

emissão, comparáveis em rigor com as normas dos EUA 2010. Os padrões Euro VI também 

introduziram limites de emissão de partículas (PN). A tabela 2 apresenta a evolução das 

normas com seus respectivos limites de emissão para cada poluente (STANDARDS, 2008). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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Tabela 2: Padrões de emissão da UE para motores a diesel pesados: teste de estado 

estacionário 

 

Conforme se vê na tabela houve uma redução de aproximadamente 67% na emissão 

de CO da Euro I até a Euro VI, 88% na emissão de HC, 95% na de NOx e 98% na de MP 

Com a redução cada vez maior das emissões de poluentes, fazer uma análise de novos 

combustíveis, de diferentes proporções de misturas e analisar como cada parâmetro pode 

interferir nas emissões é de grande importância para que se consiga chegar nesses 

padrões. 

Na Figura 5 são apresentados os dados dos padrões de emissões para o material 

particulado e o NOx desde a Euro 0 até a Euro V representados em um gráfico. 
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Figura 5: Redução dos padrões de emissões ao longo dos anos (palestra apresentada pelo 

professor Vicent Bermúdez, 2015). 

A Figura 5 apresenta uma redução de 86% nas emissões de NOx e 97% nas 

emissões de material particulado desde a Euro 0 até a euro V, que são os poluentes que 

tiveram as maiores reduções de emissões ao longo dos anos..  

3.5.1. Óxidos de nitrogênio (NOx) 

Monóxido de nitrogênio (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2) são os dois componentes 

de nitrogênio mais emitidos em processos de combustão. Normalmente, as quantidades de 

NO formadas são muito maiores que as de NO2. Contudo, uma vez lançado na atmosfera, o 

NO rapidamente se oxida, transformando-se em NO2, principalmente em dias de radiação 

intensa. O NO2 é altamente tóxico, em conjunto com o H2SO4 formam a chuva ácida 

(CARVALHO JR, 2003). 

Além da chuva ácida o NO2 é o principal precursor de reações fotoquímicas que 

levam à formação do smoog fotoquímico. Smoog é uma névoa marrom-amarelada que 

aparece primariamente sobre áreas urbanas em dias ensolarados. Os componentes do 

smog incluem ozônio, NOx, componentes orgânicos voláteis (Volatile Organic Compounds, 
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VOC), SO2, aerossóis e material particulado. Essa mistura resulta da reação entre poluentes 

atmosféricos sob forte luz solar. Em quantidade excessiva, o smog ameaça as pessoas, os 

animais e as plantas. O poluente atmosférico predominante no smog encontrado em áreas 

urbanas é o ozônio (O3) troposférico, que é um risco para a saúde humana, provocando 

tosse e diminuição da capacidade pulmonar. Dentro das células humanas, os óxidos de 

nitrogênio podem se combinar com a hemoglobina causando um fenômeno chamado 

metaemoglobina ou cianose, podendo ser letal, e atingindo sobretudo crianças (CARVALHO 

JR, 2003). 

A formação de NOx ocorre em regime de misturas pobres (excesso de ar)com 

elevada pressão e elevada temperatura na câmara de combustão (CONCONI,2016). O NO 

emitido durante a combustão depende da composição do combustível, do modo de 

operação e do projeto dos queimadores e da câmara de combustão. Cada um desses 

parâmetros é significativo em relação ao nível final de NO emitido (CARVALHO JR, 2003). A 

formação desse poluente pode ser explicada por quatro diferentes mecanismos: NOx 

térmico, NO imediato, NO via N2O e NO via combustível (CONCONI,2016). 

a)  NOX térmico tem seu esquema reacional proposto inicialmente por Zeldovich, 

é proveniente da oxidação do nitrogênio do ar em altas temperaturas (acima 

de 1700ºC) e com o tempo prolongado de exposição (CONCONI, 2016). 

b) NOX imediato, conhecido como o mecanismo de Fenimore, formado na região 

da frente de chama, onde o tempo de residência é curto (CONCONI, 2016). 

c) NOX via N2O, ocorre nas condições onde se tem excesso de ar com pressões 

elevadas (CONCONI, 2016). 

d) NOXvia combustível, formado a partir da quebra das ligações do nitrogênio 

presente no combustível e reação com oxigênio, somente será possível se o 

combustível contiver nitrogênio na sua composição(CONCONI,2016). 



48 

 

3.5.2. Monóxido de carbono (CO) 

O monóxido de carbono (CO) resulta da combustão incompleta dos hidrocarbonetos, 

representando uma perda de energia. Na presença de excesso de ar, a concentração de 

equilíbrio de CO em baixas temperaturas é desprezível, contudo, em temperaturas de 

chama, o equilíbrio favorece a presença de CO (CARVALHO JR, 2003). Devido à 

temperatura e ao tempo de residência durante a reação de combustão, uma reação 

incompleta de combustão pode ocorrer e, consequentemente, promover a formação de CO. 

A formação de monóxido de carbono está relacionada tanto ao excesso de ar quanto ao 

excesso de combustível. No primeiro caso, o excesso de ar contribui para a dissipação de 

calor, não havendo condições para a chama se autosustentar, extinguindo-se antes da 

queima completar. No segundo caso, não há oxigênio suficiente para que ocorra a oxidação 

dos monóxidos de carbono em dióxidos de carbono, ocorrendo também liberação de 

hidrocarbonetos na descarga (CONCONI, 2016). 

O monóxido de carbono é um gás inodoro e venenoso que contribui para a poluição 

atmosférica. Altamente tóxico é encontrado em altos níveis em áreas de intensa circulação 

veicular dos grandes centros. Sua inalação em grandes quantidades pode levar a lesões a 

nível pulmonar, e dependendo do tempo de exposição é responsável pelo aparecimento de 

bronquite e enfisema. Pode causar mesmo em baixas concentrações, se em exposição 

permanente, uma diminuição da capacidade de estimar intervalos de tempo, da rapidez dos 

reflexos e a acuidade visual. O maior malefício do monóxido de carbono é ser cumulativo e 

degenerativo no organismo, possui grande afinidade pela hemoglobina, tornando-a inativa, 

reduzindo o suprimento de oxigênio para os órgãos. Em ambientes fechados pode levar à 

morte do indivíduo (CARVALHO JR, 2003). 

3.5.3. Dióxido de carbono (CO2) 

A oxidação completa do CO em CO2 não soluciona totalmente o problema da emissão 

de poluentes em processos de combustão. A ausência do CO em áreas urbanas é sempre 

desejável, por causa de sua alta toxicidade (CARVALHO JR, 2003). A emissão de CO2 tem 
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um significativo impacto ambiental, pois é um dos gases que absorvem a radiação 

infravermelha, contribuindo para efeito estufa. A principal fonte de emissão de CO2 são os 

motores de combustão interna, que utilizam combustíveis fosséis. Tal emissão pode ser 

minimizada pelo uso de combustíveis renováveis, que são derivados de biomassa, onde a 

quantidade de CO2 emitido na combustão é compensada pela absorção do mesmo através 

da fotossíntese das plantas em crescimento (CONCONI, 2016). 

O CO2 é mais pesado que o ar, insípido e inodoro. O CO2 é o único elemento resultante 

da combustão que é diretamente proporcional à quantidade de combustível queimado e, 

portanto, motores de baixo consumo específico são desejáveis para combater altos níveis 

de emissão de CO2. O CO2 não se enquadra integralmente na definição de poluente do 

CONAMA por não ter, até então, um nível de máximo de concentração aceitável 

estabelecido para o ar atmosférico (DUTRA, 2007). 

3.5.4. Hidrocarbonetos 

Os hidrocarbonetos são compostos formados de carbono e hidrogênio, e sua 

emissão está na forma de gases, partículas finas ou gotas. De acordo com Conconi (2016), 

a emissão de hidrocarbonetos é dividida em três partes: os hidrocarbonetos totais (HCT), o 

metano CH4, conhecido como hidrocarboneto simples e o hidrocarboneto não metano 

(HCNM), que corresponde à diferença entre os hidrocarbonetos totais menos os 

hidrocarbonetos simples, neste caso o metano.Suas emissões são precursoras para a 

formação do  ozônio troposférico e do efeito estufa. Alguns hidrocarbonetos são 

considerados carcinogênicos em caso de exposição prolongada. 

3.5.5. Dióxido de enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre é introduzido na atmosfera por atividades naturais e humanas. 

A maior fonte não natural de dióxido de enxofre é a combustão de combustíveis fósseis, 

basicamente, 25% do SO2 lançado para a atmosfera por fontes não-naturais são 

provenientes  da queima de óleo. Durante a combustão, praticamente todo o enxofre contido 
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no combustível se oxida para SO2. A concentração do gás nos produtos de combustão é 

uma função da porcentagem de enxofre contida no combustível e da razão ar/combustível.  

As quantidades de enxofre contidas nos combustíveis fósseis mais comuns são: carvão 

0,1% a 6%, óleo residual 0,75% a 3%, gasolina cerca de 0,04% e diesel cerca de 

0,22%(CARVALHO JR, 2003). 

Uma vez lançado na atmosfera, parte do SO2 reage com o oxigênio do ar formando o 

SO3 e este, pela reação com vapor d’água, é convertido em H2SO4, um dos componentes da 

chuva ácida. A formação de SO3 e H2SO4 pode ocorrer antes de os produtos de combustão 

deixarem o escapamento do veiculo, se a temperatura for baixa o suficiente. Os danos 

causados pela chuva ácida ao meio ambiente são incalculáveis (CARVALHO JR, 2003). 

A chuva ácida causa acidificação dos lagos e correntes de água e danifica as árvores 

e o solo, além de acelerar a deterioração de materiais e pinturas de edifícios. Antes de se 

depositarem no solo, os gases e as partículas derivados de SO2 e do NOx, incluindo sulfatos 

e nitratos, contribuem para diminuir a visibilidade e prejudicar a saúde pública(CARVALHO 

JR, 2003). 

 A presença do óxido de enxofre, mesmo em baixa concentração na atmosfera, pode 

causar sérios danos à saúde. O efeito primário à exposição ao dióxido de enxofre é sobre o 

sistema respiratório, causam inflamações graves da mucosa; aumentam a secreção nas 

vias respiratórias superiores e reduzem o movimento ciliar do aparelho respiratório 

responsável pela filtragem de partículas estranhas e remoção do muco. Os mesmos podem 

também aumentar a incidência de rinite, faringite e bronquite (CARVALHO JR, 2003). 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente trabalho, é feito um estudo paramétrico das emissões de três combustíveis 

e uma análise do desempenho do motor. O combustível de referência é um óleo diesel 

disponível nos postos brasileiros de venda de combustível, o S50, e dois biocombustíveis da 



51 

 

mesma origem, a cana de açúcar (farnesano e biodiesel de cana de açúcar-LS9). O 

farnesano usado foi o produzido pela empresa Amyris, enquanto o biodiesel foi o produzido 

pela empresa LS9. Os testes realizados pela MAHLE, os quais foram usados para análise 

nesse trabalho foram feitos com um motor diesel de médio porte sob a norma Proconve P7. 

Esta norma brasileira segue a norma Euro V e faz parte do programa brasileiro de controle 

de poluição do ar pelo automóvel (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores, Proconve). 

4.1. Instalação experimental 

As especificações do motor são mostradas na Tabela 3. O motor foi projetado e 

construído para satisfazer a norma Proconve P7 (Euro V), com sobrealimentação em duas 

etapas por turbo compressor com intercooler em cada etapa e sistema de recirculação de 

gases de escape (EGR). 

 

Tabela 3: Especificações do motor. 

Modelo do motor MAN D0834 LF05 

Operação Diesel, 4 tempos, 2 turbocompressores 

Cilindros/volume 4 em linha/4.58 litros 

Diâmetro 108 mm 

Curso 125 mm 

Válvulas 4 por cilindro 

Taxa de compressão 16,5:1 

Potência máx/velocidade 166 kW/2400 rpm 

Torque máx/velocidade 850 Nm/1100 - 1600 rpm 

Sistema de injeção Eletrônica Common Rail 

Padrões de emissões Proconve P7 (Euro V) 
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Os testes experimentais do motor foram financiados pela Man-Latim e realizados na 

MAHLE Metal Leve S.A., Brazil, Technical Center, Experimental Engineering – Engine 

Laboratory, em um banco de ensaios equipado com um Dynamometer Motoring AVL APA 

220 de valores máximos de até 220 kW de potencia, 930 Nm de torque e velocidade de 

10000 rpm.  

As emissões gasosas do motor foram medidas através da análise dos gases de 

escape, coletados antes e depois do Catalisador de Oxidação Diesel (DOC), por meio de um 

analisador de gás AVL AMA i60 para emissões gasosas, foram consideradas para análise 

neste trabalho apenas as emissões coletadas antes do catalisador. Enquanto as emissões 

de partículas foram medidas utilizando-se um medidor Gravimétrico AVL SmartSample. Este 

equipamento é um sistema de diluição com ar filtrado de um fluxo parcial do escape do 

motor, destinado à amostragem gravimétrica de partículas presente no escape através de 

coleta de partículas em um filtro, permitindo a medição em estado estacionário e em 

condições transitórias. As emissões de partículas não serão analisadas nesse trabalho. A 

Figura 6 mostra a instalação experimental designada para este estudo. 
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Figura 6: Banco de teste do motor. 

4.2. Propriedades dos combustíveis 

As propriedades dos combustíveis usados são apresentadas na Tabela 4.  
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Tabela 4: Propriedades do combustíveis. 

Propriedade  Unidades Diesel 

S50 

Diesel de cana de 

açucar(Amyris) 

Biodiesel 

(LS9) 

Fração mássica do Carbono [-] 0.870 0.848 0.755 

Fração mássica do Hidrogênio [-] 0.125 0.152 0.119 

Fração mássica do Oxigênio [-] 0.001 0.0 0.126 

Fração mássica do Enxofre [-] 0.004 0.0 0.0 

Fórmula simplififada [-] C15,2H27,3 C15H32 C16H30O2 

H/C  1.796 2.133 1.875 

Número de cetano [-] 49 58.7 69.9 

Massa específica a 20 oC kg L-1 0.843 0.770 0.875 

Viscosidade a 40 oC mm2 s-1 3.11 2.71 3.326 

Poder calorífico inferior (PCI) MJ L-1 35,43 33,44 31,32 

Poder calorífico inferior (PCI) MJ kg-1 42.03 43.43 35.80 

Conteúdo de éster %(m/m) - - 97.5 

Conteúdo de enxofre mg kg-1 30.0 10.0 15.0 

Razão ar/combustível 

estequiométrica (A/C)estequiométrico 

[-] 14.28 14.93 12.20 

PCI/(A/C)estequiométrico MJ kgair
-1 2.943 2.91 2.934 

Destilação 10% vol oC 196.0 250.5 280.0 

Destilação50% vol oC 260.0 252.0 294.0 

Destilação90% vol oC 340.0 254.0 306.0 

4.3. Ensaios utilizados 

4.3.1. Ensaios de máxima carga 

Um dos problemas para a aceitação dos biocombustíveis nos motores de transporte é o 

seu baixo poder energético por unidade de volume, em comparação com os combustíveis 

derivados do petróleo. Dentro desta questão se inclui os dois biocombustíveis estudados 

neste trabalho, com uma marcante diferença do biodiesel de cana. Nos postos distribuidores 
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não se vende o combustível por unidade de energia, se vende por unidade de volume. No 

entanto não é o volume quem movimenta o veículo e sim a energia (LAPUERTA et al. 

2008). É por isso que o condutor do veículo inconscientemente, para atingir o mesmo 

desempenho usando biocombustível e não combustível mineral aperta mais o pedal do 

acelerador provocando um maior consumo. 

Quando se realizam ensaios experimentais com o motor em bancadas dinamométricas, 

de acordo com o tipo de ensaio esta situação é diferente. Por exemplo, ensaios a máxima 

carga, onde o acelerador é acionado ao máximo (posição fixa) para obter valores máximos 

de potência e torque a diferentes valores de velocidade de giro do virabrequim. Este foi o 

primeiro estudo experimental que se apresenta e analisa neste trabalho. Os testes 

experimentais utilizados nesse trabalho foram realizados em nove modos de operação, 

definidos pelas diferentes velocidades do motor: 1000, 1200, 1385, 1600, 1750, 2000, 2200, 

2400, 2600 rpm. 

4.3.2. Ensaios dinamométricos de regime constante (ESC) 

O Ciclo de teste ESC (European Stationary cycle), no Brasil corresponde à norma 

ABNT NBR 15634. Foi introduzido em conjunto com os ensaios ETC (European Transient 

Cycle) e ELR (European Load Response) pela regulamentação das emissões Euro III - 

Directiva 1999/96 / CE, no ano 2000 - para a medição de emissões de motores pesados 

Diesel. O ESC é um teste em regime permanente de 13 modos de operação.O motor é 

testado em um dinamômetro com condições de carga, rotação  e tempo pré-estabelecido, 

conforme ilustrado na Tabela 5. A rotação especificada neste teste deve ser mantida com a 

variação de ± 50 rpm e o torque de  ± 2%. Os valores de emissão são obtidos com a média 

ponderada das emissões de cada uma das 13 modalidades levando em consideração o 

fator de peso de cada modo. Os resultados finais das emissões são expressos em g/kWh.  
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Tabela 5: Ciclo ESC de teste de emissões – Adaptado: STANDARDS (2008). 

Pontos Modo Rotação % Carga Fator peso, % Duração 

1 1 Marcha lenta 0 15 4 minutos 

2 7 A 25 5 2 minutos 

3 5 A 50 5 2 minutos 

4 6 A 75 5 2 minutos 

5 2 A 100 8 2 minutos 

6 9 B 25 10 2 minutos 

7 3 B 50 10 2 minutos 

8 4 B 75 10 2 minutos 

9 8 B 100 9 2 minutos 

10 11 C 25 5 2 minutos 

11 13 C 50 5 2 minutos 

12 12 C 75 5 2 minutos 

13 10 C 100 8 2 minutos 

 

A Figura 7 apresenta a ordem em que os ensaios foram realizados. Iniciando no 

modo 1, seguido pelos modos de velocidade A, em seguida os modos de velocidade B  e 

por ultimo os modos de velocidade C, em todas as velocidades indo da menor carga para a 

maior. 
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Figura 7: Ciclo Regime Constante (STANDARDS,2008). 

As velocidades do motor A, B e C a serem usadas durante o teste são calculadas a 

partir das seguintes equações: 

𝐴 = 𝑛𝑙𝑜 + 0,25(𝑛ℎ𝑖 − 𝑛𝑙𝑜)                                                                                                      (23) 

𝐵 = 𝑛𝑙𝑜 + 0,50 (𝑛ℎ𝑖 − 𝑛𝑙𝑜)                                                                                                     (24) 

𝐶 =  𝑛𝑙𝑜 + 0,75 (𝑛ℎ𝑖 − 𝑛𝑙𝑜)                                                                                                    (25) 

Onde 𝑛ℎ𝑖 é a rotação máxima e 𝑛𝑙𝑜 é a rotação mínima. 

A curva de potência, os valores calculados de 𝑛ℎ𝑖, 𝑛𝑙𝑜, A, B e C para o diesel padrão 

(S50) são apresentados na Figura 8. 
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Figura 8: Curva de potência para o diesel (S50). 

A rotação máxima,𝑛ℎ𝑖, é determinada calculando 70% da potência líquida máxima 

declarada. A velocidade máxima do motor em que esse valor de energia ocorre (ou seja, 

acima da velocidade nominal) na curva de potência é definida como 𝑛ℎ𝑖. A rotação mínima 

𝑛𝑙𝑜 é determinada pelo cálculo de 50% da potência líquida máxima declarada. A menor 

velocidade do motor em que esse valor de energia ocorre (ou seja, abaixo da velocidade 

nominal) na curva de potência é definida como 𝑛𝑙𝑜.  

Conforme se observa pela Figura 8, a potência máxima para o diesel mineral de 

referência é de 172,17 kW, logo calculando 70% e 50 % desse valor encontra-se uma 

potência de 120,52 kW e 86,09 kW respectivamente. A partir desses valores é possível 

então fazer uma interpolação encontrando-se 2542,39 rpm para nhi e 1032,89 rpm nlo. 

Substituindo esses valores nas equações 1,2 e 3 obtém-se para as velocidades do motor A, 

B e C 1410,27 1787,64 e 2165,02 rpm respectivamente. 
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Nas Figuras 9 e 10, é apresentada a curva de potência e os valores calculados de nhi, 

nlo, A, B e C para o biodiesel de cana de açúcar-LS9 e o diesel de cana de açúcar-farnesano 

respectivamente. 

 

Figura 9: Curva de potência para o biodiesel de cana de açúcar-LS9. 

 

Figura 10: Curva de potência para o diesel de cana de açúcar-farnesano. 
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A Figura 11 apresenta as velocidades do motor A, B e C para os três combustíveis. 

Observa-se uma diferença de velocidades para os três combustíveis, o que era esperado, 

devido a cada um deles apresentar uma curva de potência distinta. 

 

Figura 11: Carga x velocidade A, B e C calculadas dos três combustíveis estudados. 

4.4. Estudo paramétrico 

A partir de um dado conjunto de constituintes nos produtos, a termodinâmica pode 

determinar as proporções de cada espécie que existe na mistura em equilíbrio. Uma vez que 

a composição está determinada, as propriedades termodinâmicas da mistura tais como 

energia interna, entalpia, etc., podem ser calculadas. No presente trabalho (baseado no livro 

Combustão – Princípios e Sustentabilidade de Teixeira e Francisco (2016)), assumiu-se os 

seguintes componentes como produtos da combustão: CO2, H2O, O2, N2, CO, NO, NO2, 

CxHy, SO2 e H2. Para os cálculos foi adotada a composição elementar do combustível em 

base seca e livre de cinzas. Considera-se que, o ar tem 21% de oxigênio e 79% de 
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nitrogênio em base molar. Com este conjunto determinado, pode-se então, escrever a 

equação da combustão para que seja feito o balanço estequiométrico, como segue: 

Equações Utilizadas para o balanço estequiométrico: 

𝑎. ( 𝑦𝑐  + 𝑦𝑜 + 𝑦𝐻+ 𝑦𝑁 + 𝑦𝑆 )Comb+ 𝑧 ( 𝑂2 + 3,76𝑁2) → 𝑏CO2 + cH2O + dO2 + eN2 + 𝑓𝐶𝑂+ gNO+ 

hNO2 + iCxHy+ jSO2 + mH2                                                                                                                                                          (26) 

Realizou-se o balanço estequiométrico da equação de combustão acima, de acordo 

com as composições dos reagentes e dos produtos, teremos as seguintes equações para 

determinar as incógnitas (a, z, b, c, e, f, g, h, j e m) sendo que d e i serão dados de entrada 

necessários para determinar as composições em volume dos produtos da combustão, pois 

se a fração de O2 que é d e a fração de CxHy que é i não forem conhecidos dificultaria muito 

a estimação da composição dos produtos através das ferramentas de planilhas eletrônicas.  

Balanço do Carbono: 

𝑎. 𝑌𝐶  = 𝑏 +  𝑓 +  𝑖𝑥                                                                                                   (27) 

Balanço do Hidrogênio: 

𝑎. 𝑌𝐻 = 2𝑐 + 𝑖𝑦 + 2𝑚                                                                                                  (28) 

Balanço do Oxigênio: 

𝑎. 𝑌𝑂 + 2𝑧 =  2𝑏 +  𝑐 + 2𝑑 +  𝑓 +  𝑔 +  2ℎ +  2𝑗                                                     (29) 

Balanço do Nitrogênio: 

𝑎. 𝑌𝑛 + 7,52𝑧 = 2𝑒 + 𝑔 + ℎ                                                                                          (30) 

Balanço do Enxofre: 

𝑎. 𝑌𝑠  = 𝑗                                                                                                                     (31) 

Número total de moles (N): 
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𝑁 = 𝑏 +  𝑐 +  𝑑 +  𝑒 +  𝑓 +  𝑔 +  ℎ +  𝑖  +  𝑗 + 𝑚                                                               (32) 

Fazendo o número de moles igual a 1, tem-se: 

e =  1 – 𝑏 − 𝑐 − 𝑑 − 𝑓 − 𝑔 − ℎ − 𝑖 − 𝑗 − 𝑚                                                                             (33) 

Como a equação principal de combustão possui 12 incógnitas, sendo duas delas (d e 

i) dados de entrada, são necessárias 10 equações para determinar a composição dos 

produtos da combustão. Como visto acima, através das equações de balanço são 

determinadas 5 equações e ainda mais uma equação para (e) de acordo com Skreiberg 

(2002). Portanto ainda são necessárias mais 4 equações para determinar os produtos e 

estas serão determinadas através das constantes de equilíbrio. As constantes de equilíbrio 

são: 

Constante de equilíbrio 1 (k1)  

A constante de equilíbrio 1(k1)  é dada pela reação de dissociação da água, sendo:  

𝐻2 𝑂 → 𝐻2 + 
1

2
𝑂2                                                                                                                                                                   (34) 

A constante de equilíbrio para esta reação será: 

𝐾1 = 
𝑚∗ 𝑑

1
2⁄

𝑐
𝑝

1
2⁄  → 𝑚 = 

𝐾1  𝑐

𝑑
1

2⁄ 𝑝
1

2⁄
                                                       (35) 

Onde: 

𝐶1 = 𝑑
1

2⁄ 𝑝
1

2⁄                                                                                   (36) 

Então, 

𝑚 =
𝐾1𝑐

𝐶1
                                                                                         (37) 

Para o cálculo de k1 tem-se a seguinte expressão: 
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𝐾1= 𝑒𝑥𝑝 (−
𝛥𝐺0

𝑅𝑢𝑇
)                                                                             (38) 

No presente trabalho, as constantes de equilíbrio foram calculadas para o intervalo 

de temperatura de 500 a 2500K a partir de dados retirados de Turns (2013) e são 

apresentadas na tabela 6. 

Tabela 6: Calculo da constante de equilíbrio 1 (K1). 

T (K) ∆G°T ln K1 K1 

500 219085 -52,703 1,29E-23 

600 214049 -42,909 2,32E-19 

700 208861 -35,888 2,59E-16 

800 203550 -30,604 5,12E-14 

900 198141 -26,480 3,16E-12 

1000 192652 -23,172 8,64E-11 

1100 187100 -20,458 1,30E-09 

1200 181497 -18,192 1,26E-08 

1300 175852 -16,270 8,59E-08 

1400 170172 -14,620 4,47E-07 

1500 164464 -13,188 1,87E-06 

1600 158733 -11,933 6,57E-06 

1700 152983 -10,824 1,99E-05 

1800 147216 -9,837 5,34E-05 

1900 141435 -8,954 1,29E-04 

2000 135643 -8,158 2,87E-04 

2100 129841 -7,437 5,89E-04 

2200 124030 -6,781 1,14E-03 

2300 118211 -6,182 2,07E-03 

2400 112386 -5,632 3,58E-03 

2500 106555 -5,127 5,94E-03 

 

Constante de Equilíbrio 2 (k2)  

A constante de equilíbrio 2 (k2) é dada pela reação de dissociação do dióxido de 

carbono, sendo: 

𝐶𝑂2 → 𝐶𝑂 + 
1

2
 𝑂2                                                                                                     (39) 

A constante de equilíbrio para essa reação será: 

𝐾2  =  
𝑓𝑑

1
2⁄

𝑏
 𝑝

1
2⁄ → 𝑓 =  

𝐾2 𝑏

𝑑
1

2⁄ 𝑝
1

2⁄
 → 𝑓 =  

𝐾2𝑏

𝐶1
                                                           (40) 
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A Tabela 7  apresenta os valores da constante K 2 calculados, a partir de dados 

retirados do Turns (2013) 

Tabela 7: Cálculo da constante de equilíbrio 2 (K2). 

T (K) ∆G°T ln K2 K2 

500 239580 -57,63 9,34E-26 

600 230756 -46,26 8,13E-21 

700 221944 -38,14 2,74E-17 

800 213162 -32,05 1,21E-14 

900 204413 -27,32 1,37E-12 

1000 195701 -23,54 5,99E-11 

1100 187026 -20,45 1,31E-09 

1200 178387 -17,88 1,72E-08 

1300 169783 -15,71 1,51E-07 

1400 161214 -13,85 9,66E-07 

1500 152678 -12,24 4,82E-06 

1600 144175 -10,84 1,96E-05 

1700 135703 -9,60 6,76E-05 

1800 127261 -8,50 2,03E-04 

1900 118848 -7,52 5,40E-04 

2000 110462 -6,64 1,30E-03 

2100 102103 -5,85 2,89E-03 

2200 93770 -5,13 5,94E-03 

2300 85459 -4,47 1,15E-02 

2400 77173 -3,87 2,09E-02 

2500 68907 -3,32 3,63E-02 

 

Constante de equilíbrio 3 (K3) 

A constante de equilíbrio 3 (K3) é dada pela reação de dissociação do óxido de 

nitrogênio, sendo: 

𝑁𝑂 →  
1

2
 𝑁2 + 

1

2
 𝑂2                                                                                                         (41) 

A constante de equilíbrio para essa reação será: 

𝐾3 =  
𝑒

1
2 ⁄ 𝑑

1
2⁄

𝑔
 𝑝0  →  𝐾3 =  

𝑒
1

2⁄ 𝑑
1

2⁄

𝑔
→ 𝑔 =

𝑒
1

2⁄ 𝑑
1

2⁄

𝐾3
                                                  (42) 

A Tabela 8  apresenta os valores da constante K3 calculados, a partir de dados 

retirados do Turns (2013). 
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Tabela 8: Cálculo da constante de equilíbrio 3 (K3). 

T (K) ∆G°T ln K3 K3 

500 -84086 20,23 6,09E+08 

600 -82828 16,60 1,63E+07 

700 -81568 14,02 1,22E+06 

800 -80307 12,07 1,75E+05 

900 -79043 10,56 3,87E+04 

1000 -77778 9,36 1,16E+04 

1100 -76510 8,37 4,30E+03 

1200 -75241 7,54 1,88E+03 

1300 -73970 6,84 9,38E+02 

1400 -72697 6,25 5,16E+02 

1500 -71423 5,73 3,07E+02 

1600 -70149 5,27 1,95E+02 

1700 -68875 4,87 1,31E+02 

1800 -67601 4,52 9,16E+01 

1900 -66327 4,20 6,66E+01 

2000 -65054 3,91 5,00E+01 

2100 -63782 3,65 3,86E+01 

2200 -62511 3,42 3,05E+01 

2300 -61243 3,20 2,46E+01 

2400 -59976 3,01 2,02E+01 

2500 -58711 2,82 1,69E+01 

 

 

Constante de equilíbrio 4 (K4)  

A constante de equilíbrio 4 (K4) é dada pela reação de dissociação do dióxido de 

nitrogênio, sendo: 

𝑁𝑂2 → 𝑁𝑂 +  
1

2
 𝑂2                                                                                                        (43) 

A constante de equilíbrio para essa reação será: 

𝐾4 =  
𝑔𝑑

1
2⁄

ℎ
 𝑝

1
2⁄  → ℎ =

𝑔𝑑
1

2⁄ 𝑝
1

2⁄

𝐾4
 → ℎ =

𝑔𝐶1

𝐾4
                                                          (44) 

A tabela 9 apresenta os valores da constante K4 calculados, a partir de dados retirados 

de Turns (2013). 
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Tabela 9: Cálculo da constante de equilíbrio 4 (k4). 

T (K) ∆G°T ln K4 K4  

500 20170 -4,85 7,81E-03 

600 12543 -2,51 8,09E-02 

700 4889 -0,84 4,32E-01 

800 -2772 0,42 1,52E+00 

900 -10433 1,39 4,03E+00 

1000 -18086 2,18 8,81E+00 

1100 -25732 2,81 1,67E+01 

1200 -33368 3,34 2,83E+01 

1300 -40996 3,79 4,44E+01 

1400 -48616 4,18 6,52E+01 

1500 -56228 4,51 9,08E+01 

1600 -63832 4,80 1,21E+02 

1700 -71428 5,05 1,57E+02 

1800 -79019 5,28 1,96E+02 

1900 -86604 5,48 2,40E+02 

2000 -94184 5,66 2,88E+02 

2100 -101760 5,83 3,40E+02 

2200 -109332 5,98 3,94E+02 

2300 -116900 6,11 4,52E+02 

2400 -124466 6,24 5,12E+02 

2500 -132031 6,35 5,74E+02 

 

A partir das constantes de equilíbrio calculadas, volta-se às equações de balanço 

estequiométrico fazendo as devidas manipulações matemáticas para então determinar as 

demais incógnitas.  

Voltando ao Balanço do Carbono: 𝑎. 𝑌𝐶 = 𝑏 + 𝑓 + 𝑖𝑥 

Considerando as seguintes constantes de simplificação e fazendo as devidas 

substituições, temos: 

𝐶2 =  𝑘2 + 𝐶1                                                                                                                  (45) 

𝐶
3= 

𝐶1
𝐶2

⁄
                                                                                                                           (46) 

𝑏 =  𝐶3 (𝑎. 𝑌𝐶 − 𝑖𝑥)                                                                                                           (47) 

Voltando ao Balanço do Hidrogênio: 𝑎. 𝑌𝐻 = 2𝑐 + 𝑖𝑦 + 2𝑚 
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Considerando as seguintes constantes de simplificação e fazendo as devidas 

substituições, temos: 

𝐶4 = 2𝑘1 + 2𝐶1                                                                                                                (48) 

𝐶5 =  
𝐶1

𝐶4
⁄                                                                                                                       (49) 

𝑐 =  𝐶5(𝑎. 𝑌𝐻 − 𝑖𝑦)                                                                                                           (50) 

Voltando ao Balanço do Oxigênio: 𝑎. 𝑌𝑂 + 2𝑧 = 2𝑏 + 𝑐 + 2𝑑 + 𝑓 + 𝑔 + 2ℎ + 2𝑗 

Considerando as seguintes constantes de simplificação e fazendo as devidas 

substituições, temos: 

𝐶6 = 2𝐶1 + 𝑘2                                                                                                                 (51) 

𝐶7 = 2𝐶1 + 𝑘4                                                                                                                 (52) 

𝐶8 = 𝐶1(𝑌𝑂 − 2𝑌𝑆 − 𝐶5𝑌𝐻) − 𝐶3𝐶6𝑌𝐶                                                                                (53) 

𝐶9 = 𝐶3𝐶6𝑖𝑥 + 𝐶1𝐶5𝑖𝑦 − 2𝐶1𝑑                                                                                          (54) 

ℎ =  
𝐶8𝑎+2𝐶1𝑍+ 𝐶9

𝐶7
                                                                                                              (55) 

Voltando ao Balanço do Nitrogênio: 𝑎. 𝑌𝑁 + 7,52𝑧 = 2𝑒 + 𝑔 + ℎ 

Considerando as seguintes constantes de simplificação e fazendo as devidas 

substituições, temos: 

𝐶10 = 2𝑘2 + 2𝐶1                                                                                                              (56) 

𝐶11 = 𝑘4 + 𝐶1                                                                                                                  (57) 

𝐶12 = 𝐶1𝐶7𝑌𝑁 + 2𝐶1𝐶7𝑌𝑆 +  𝐶3𝐶7𝐶10𝑌𝐶 +  𝐶4𝐶5𝐶7𝑌𝐻 + 𝐶8𝐶11                                            (58) 

𝐶13 = 2𝐶1 𝐶11 + 7,52𝐶1𝐶7                                                                                                 (59) 
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𝐶14 = 𝐶3𝐶7𝐶10 𝑖𝑥 + 𝐶4𝐶5𝐶7𝑖𝑦 −  𝐶9𝐶11 + 200𝐶1𝐶7 − 2𝐶1𝐶7𝑑 − 2𝐶1𝐶7                                (60) 

𝑎 =  
−𝐶13𝑧+ 𝐶14

𝐶12
                                                                                                                  (61) 

𝐶15 = 𝑘4 + 𝐶1                                                                                                                  (62) 

𝐶16 = 100𝐶1
2𝐶7𝑑 −  𝐶1

2𝐶7𝑑2 −  𝐶1
2𝐶7𝑖𝑑 +  𝐶1𝐶2𝐶3𝐶7𝑖𝑥𝑑 +  𝐶1𝐶5𝐶7𝐶15𝑖𝑦𝑑 −  𝐶1𝐶9𝐶11𝑑     (63) 

𝐶17 = 𝑘3
2𝑘4

2𝐶7                                                                                                        (64) 

𝐶18 = 𝑑(𝐶1
2𝐶7𝑌𝑆 +  𝐶1𝐶2𝐶3𝐶7𝑌𝐶 +  𝐶1𝐶5𝐶7𝐶15𝑌𝐻 +  𝐶1𝐶8𝐶11)                                         (65) 

𝐶19 = 2𝐶8𝐶9𝐶17 + 𝐶7
2𝐶18                                                                                                  (66) 

𝐶20 = 4𝐶1𝐶9𝐶17 + 2𝐶1
2𝐶7

2𝐶11𝑑                                                                                          (67) 

𝐶21 = 𝐶9
2𝐶17 − 𝐶7

2𝐶16                                                                                                       (68) 

𝐶22 = 𝐶8
2𝐶13

2 𝐶17 − 4𝐶1𝐶8𝐶12𝐶13𝐶17 + 4𝐶1
2𝐶12

2 𝐶17                                                              (69) 

𝐶23 =  −2𝐶8
2𝐶13𝐶14𝐶17 − 𝐶12𝐶13𝐶19 + 4𝐶1𝐶8𝐶12𝐶14𝐶17 +  𝐶12

2 𝐶20                                      (70) 

𝐶24 = 𝐶8
2𝐶14

2 𝐶17 + 𝐶12𝐶14𝐶19 + 𝐶12
2 𝐶21                                                                             (71) 

Substituindo-se as constantes de simplificação e rearranjando na equação da constante 

3 (𝑘3), tem-se: 

𝑧 =  
−𝐶23+ (𝐶23

2 −4𝐶22𝐶24)
1

2⁄

2𝐶22
                                                                                             (72) 

Com todas as incógnitas determinadas tem-se então, os valores em fração volumétrica 

para cada um dos produtos da combustão. Da fração volumétrica pode-se então, determinar 

os valores das emissões em ppm, que podem ser convertidas em g/kWh. Para simulação de 

uma combustão real, utilizam-se dados de entrada obtidos dos dados experimentais dos 

ensaios dinamométricos do motor da MAHLE (2012). 
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A partir dos dados dos ensaios ESC calculou-se a temperatura adiabática de chama de 

cada um dos combustíveis em todos os modos pela seguinte equação, de acordo com 

(Ribeiro, 2002): 

𝑇𝑎𝑑 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 +  
𝑞𝑑

𝑀𝑔×𝐶𝑝𝑔
                                                                                                       (73) 

𝑞𝑑 = 𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏 × 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏 +  𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏 × 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏 × (𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) + 𝑀𝑎𝑟 × 𝐶𝑝𝑎𝑟 × (𝑇𝑎𝑟 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)    

Onde: 

Tref = Temperatura de referência (k); 

Mg = Vazão mássica dos gases de combustão (kg/h); 

Cpg = Calor específico médio dos gases de combustão (kJ/kg.K); 

qd= Energia disponível na câmara de combustão (kJ/h); 

Mcomb = vazão mássica do combustível (kg/h); 

PCIcomb= poder calorífico inferior do combustível (kJ/kg); 

Cpcomb= calor específico do combustível (kJ/kg.K); 

Tcomb= temperatura do combustível(k); 

Mar = fluxo mássico de ar(kg/h); 

Cpar= calor específico do ar (kJ/kg.K); 

Tar= temperatura do ar (k); 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Resultados dos ensaios de máxima carga e análise do desempenho do motor 

Nas Figuras 12 e 13 são apresentados, o comportamento da potência e torque à máxima 

carga do diesel de cana de açúcar-farnesano e do biodiesel de cana de açúcar-LS9 puros. 

Nas figuras o comportamento do diesel mineral S50 é adotado como referência comparativa. 

 

Figura 12: Comportamento da potência do motor para a máxima carga. 

 

Figura 13: Comportamento do torque do motor para a máxima carga. 

Os resultados mostrados nas Figuras 12 e 13 correspondem fielmente com os 

valores do poder calorífico inferior PCI dos combustíveis mostrados na Tabela 4. É evidente 

que com um valor consideravelmente menor do poder calorífico do biodiesel de cana de 
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açúcar-LS9, a potência e o torque caiam drasticamente. Já para o diesel de cana de açúcar-

farnesano, os desempenhos de potência e torque apresentam valores aproximados para 

ambos os combustíveis, com uma pequena redução para o farnesano em relação ao diesel. 

Esta análise não é completa se não são consideras as diferenças no consumo de 

combustível, apesar do pedal do acelerador não variar. A Figura 14 apresenta estes 

resultados. 

 

Figura 14: Comportamento de consumo de combustível. 

As diferenças de consumos entre os combustíveis apresentado na Figura 14 se 

devem ao fato de que para atingir à demanda de potência, o gerenciamento eletrônico do 

motor (ECU) funciona em diferentes pontos de seu mapa para aumentar o débito de 

combustível do biodiesel de cana de açúcar-LS9 e diminuir o do diesel de cana de açúcar-

farnesano, devido a suas diferenças do PCI em comparação com o combustível de 

referência como se mostra na Tabela 4. 

O consumo do biodiesel de cana de açúcar-LS9 com relação ao diesel, para a 

rotação de 2400 rpm, correspondente à máxima potência, foi 0,95 kg h-1maior, já para o 

diesel de cana de açúcar-farnesano foi 2,0 kg h-1menor, representando um aumento de 

2,5% e 5,2% de diminuição, respectivamente. Para uma rotação de 1600 rpm, 

correspondente ao valor máximo de torque, o consumo de biodiesel de cana de açúcar-LS9 
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foi 1,5 % maior em relação ao diesel de referência, e para o diesel de cana de açúcar-

farnesano foi 5,5% menor. 

A Figura 15 apresenta os consumos especificos de cada combustível para todas as 

rotações. O consumo específico do motor é dado pela razão do consumo de combustível em 

kg/h pela potência em kW. 

 

Figura 15: Consumo específico do motor para a máxima carga. 

Analisando para a condição de máxima potência que corresponde a 2400 rpm, o 

comportamento do consumo específico de combustível usando biodiesel de cana de açúcar-

LS9 foi 18,2% maior em relaçao ao diesel de referência. Este valor corresponde a uma 

diminuição de 14,8% do PCI expresso em MJ kg-1 destes dois combustíveis. Estes 

resultados não cumprem com a maioria dos estudos publicados para motores diesel leves e 

pesados, que afirmam que o aumento no consumo específico de combustível usando 

biodiesel é em média, semelhante à diferença energética do combustível (LAPUERTA et al, 

2008).  

Por sua vez, esse aumento de 18,2% do consumo específico corresponde a uma 

diminuição de 11,6 % do PCI expresso em MJ L-1 sendo uma diferença ainda maior. Este 

resultado também não cumpre com o estudo publicado por Lapuerta et al. (2005) onde foi 
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reportado que, as diferenças de viscosidade, massa específica e número de cetano são 

significativas no biodiesel, pois podem afetar o tempo de combustão levando a valores de 

energia por litro de combustível na mesma ordem que o consumo específico de combustível. 

Para o biodiesel de cana de açúcar- LS9 estar dentro destas estatísticas, não bastou 

o aumento do consumo de combustível através da própria redestribuição nos diferentes 

pontos do mapa do ECU para aumentar o débito de combustível, nem os maiores valores da 

viscosidade e massa específica, seria necessário um aumento maior no consumo horário de 

combustível por uma recalibração do ECU, sendo que este aumento de entrada de 

combustível provoque um maior aumento na potência, ou seja, sempre que a eficiência 

térmica não diminua. 

A Figura 16 apresenta o comportamento da eficiência térmica efetiva do motor 

definida como 𝜂𝑏 = 3600 (bsfc PCI)⁄ . Analisando-se a eficiência térmica do motor para a 

máxima carga a 2400 rpm, observa-se uma eficiência de 37 % com o biodiesel de cana de 

açúcar-LS9, enquanto que, com o diesel mineral S50 é de 37,5 %, representando uma 

perda de eficiência igual à -1,3%. Este valor é muito inferior à diferença do PCI do biodisel 

em relação ao diesel de referência, como foi visto anteriormente, que é igual á 14,8 %. 

Portanto, o aumento no consumo específico de combustível não é causado pela perda de 

eficiência, mas sim pelo PCI do biodiesel ser menor.  

 

Figura 16:Comportamento da eficiência térmica do motor usando para a máxima carga. 
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Comparando-se os valores da eficiência térmica do motor usando diesel de cana de 

açúcar-farnesano e diesel na Figura 16, é possivel observar que não há uma diferença 

significativa. 

Em relação à alimentação de ar do motor, o gerenciamento e controle do ECU, para 

atender aos padrões de emissões de poluentes, (a maioria dos mapas de gerenciamento e 

controle no ECU são controlados pela velocidade do motor e pela posição do acelerador ou 

demanda de combustível), atua sobre o efeito da EGR variando a abertura da válvula EGR 

e, por conseguinte, variando o fluxo de massa de ar de admissão. A Figura 17 apresenta o 

fluxo de ar na admissão para os combustíveis testados. 

 

Figura 17:Fluxo de entrada de ar no motor  

A redução da entrada de ar no motor usando biodiesel de cana de açúcar-LS9 foi 

devido à maior abertura da válvula EGR, que gerou uma menor quantidade de energia (e 

menor impulso) na entrada das turbinas, que por sua vez provocou uma diminuição na 

pressão de admissão como mostra a Figura 18. Tudo parece indicar que a abertura da 

válvula EGR variou muito pouco com a mudança dos combustíveis diesel de cana de 

açúcar-farnesano e diesel mineral de referência. 
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Figura 18:Pressão do ar na admissão. 

Os resultados de desempenho apresentados não são apenas uma consequência 

direta das propriedades físico-químicas dos combustíveis, como também resultado do 

gerenciamento do ECU. Assim, estes resultados não são decisivos para descartar o uso do 

biodisel de cana de açúcar-LS9, apesar de que o motor foi construído para alcançar valores 

máximos de potência de 166 kW a 2400 rpm, e 850 Nm de torque entre 1110-1600 rpm 

(Tabela 3). Para atingir este desempenho com o biodisel de cana de açúcar-LS9 puro, seria 

necessária uma mudança nos parâmetros de alimentação ou alguma mudança construtiva, 

o que não impediria seu uso. 

Como se mostra na Tabela 4, o biodiesel apresenta elevado número de cetano, 

assim como, valores altos de massa específica e viscosidade, sendo estes fatores a 

justificativa por vários autores, para o uso do biodiesel, como declara Lapuerta et al. (2008). 

Também estes autores resumem dizendo que o biodiesel não provoca nenhuma perda de 

potência a menos que se exijam seus valores máximos. É por isso que pode ser aceito um 

estudo comparativo de desempenho e emissões em testes realizados em modos de 

operação baixos.  
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5.2. Resultados para as temperaturas adiabáticas de chama 

Na Figura 19 são apresentadas as temperaturas adiabáticas de chama calculadas de 

acordo com a equação (73), para o diesel de cana de açúcar-farnesano, o biodiesel de cana 

de açúcar-LS9 e o diesel mineral de referência. 

 

Figura 19: Temperaturas adiabáticas de chama. 

De modo geral, os biocombustíveis apresentam maiores Tad do que o diesel de 

referência. Conforme se observa na Figura 18, o biodiesel de cana de açúcar-LS9 apresenta 

maior temperatura adiabática de chama para a maioria dos pontos (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) 

em relação ao diesel. Segundo Palash et al. (2013), pode-se dizer que o biodiesel produz 

uma temperatura de chama mais alta do que o diesel convencional por ter uma maior 

concentração de compostos insaturados. Nos pontos 3, 11 e 13, o diesel mineral de 

referência apresentou Tad maior do que o biodiesel de cana de açúcar-LS9 de 1,86; 0,52 e 

0,27 %, respectivamente. Nos pontos 4 e 12, há uma diferença insignificante de temperatura 

entre o biodiesel de cana de açúcar- LS9 e o diesel mineral de referência.  

Comparando os valores da Tad para o diesel de cana de açúcar-farnesano e o diesel 

mineral de referência também se observa uma maior Tad do farnesano em relação ao diesel 

para a maioria dos pontos (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13). Nos pontos 6, 7, 10, 11 e 12, o diesel 
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apresentou maior Tad em relação ao farnesano de 1,57; 0,66; 1,76; 1,64 e 0,49%, 

respectivamente. 

As diferenças entre as temperaturas de chama dos combustíveis podem ser explicadas 

pelas diferenças entre os poderes caloríficos de cada combustível e suas propriedades. 

Além disso, a vazão mássica de combustível e de ar no mesmo modo foi diferente para 

cada um deles em função das diferenças de massa especifica de cada um, que são 

parâmetros que entram na equação do cálculo da Tad. 

5.3. Resultados das emissões dos ensaios ESC  

Na Figura 20, apresenta-se as emissões de NOx para o diesel de cana de açúcar-

farnesano, o biodiesel de cana de açúcar-LS9 e o diesel mineral de referência, obtidas dos 

dados experimentais dos ensaios da MAHLE (2012). 

 

Figura 20: Emissões de NOx (dados Mahle, 2012). 

As emissões de NOx são menores para o biodiesel de cana de açúcar-LS9 na 

maioria dos pontos. Nos pontos 1 e 10, o biodiesel apresenta uma emissão de NOx  3,1 e 

17,3% maior do que o diesel, respectivamente, que pode ser justificado pela maior Tad do 

biodiesel nesses pontos em relação ao diesel, pois altas temperaturas favorecem  a 

formação de NOx. Nos pontos 3 e 13, o biodiesel apresenta uma emissão de NOx  31 e 30 % 
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menor do que o diesel, respectivamente, o que pode ser atribuído à menor Tad do biodiesel 

em relação ao diesel nesses pontos. 

No ponto 11, o biodiesel de cana de açúcar-LS9 apresenta uma emissão 28,7% 

maior do que o diesel, e Tad 0,52% menor, apesar de pequena a diferença de Tad, seria 

esperado devido a menor Tad do biodiesel menor formação de NOx para  ele em relação ao 

diesel nesse ponto, isso mostra que para avaliar as emissões de NOx apenas a Tad  não é 

suficiente. No ponto 12, a emissão de NOx do biodiesel de cana de açúcar-LS9 é 2,7% maior 

do que a do diesel e a diferença de Tad  é insignificante. Nos pontos 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 o 

biodiesel de cana de açúcar-LS9 apresenta menores emissões de NOx em relação ao diesel, 

em 4 não há diferença de temperatura significativa e nos demais modos as Tad do biodiesel 

de cana de açúcar-LS9 são maiores do que as do diesel, então seria esperado maior 

formação térmica de NOx nesses pontos. Uma possível justificativa para as menores 

emissões do biodiesel é que a quantidade de gás recirculado é diferente para cada 

combustível, sendo maior para o biodiesel, e a recirculação dos gases de exaustão leva a 

uma diminuição na emissão de NOx, logo, como o biodiesel possui maior taxa de 

recirculação deverá emitir menos NOx. 

Resultados apresentados por Lapuerta et al. (2008) mostram que em 85% dos 

trabalhos publicados foi encontrado um aumento nas emissões de NOx pelo biodiesel, em 

10% que não há diferença entre o diesel e o biodiesel e em apenas 5% foi reportada uma 

diminuição nas emissões, demonstrando que não há um consenso. 

Uma possível justificativa para as menores emissões de NOx  pelo biodiesel é que a 

quantidade de gás recirculado é diferente para cada combustível. A partir da ECU a válvula 

de recirculação de gases de exaustão tem um percentual de abertura maior para o biodiesel, 

devido a ele possuir oxigênio em sua composição. Dessa forma, devido ao biodiesel possuir 

maior taxa de recirculação dos gases de exaustão há uma reduçãõ nas emissões de NOx. 
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De acordo com Peng et al (2008) uma abertura de 100% da valvula EGR ocasionou redução 

de 60% nas emissões de NOx. 

Para o diesel de cana de açúcar-farnesano as emissões de NOx nos pontos 1, 2 e 3 

mostram-se maiores que para o diesel, isso é consistente com a teoria de que maiores Tad 

causam maiores emissões de NOx, pois nesses modos a Tad do farnesano é maior, dando 

algum apoio ao argumento de que a Tad é um parâmetro primário que governa as emissões 

de NOx (MUELLER et al, 2009). Nos pontos 4, 5, 7, 8, 9 e 13 as emissões de NOx são 

menores para o farnesano, e desses apenas o ponto 7 aprsesenta Tad menor, isso mostra 

que para avaliar as emissões de NOx apenas a Tad  não é suficiente. Nos pontos 6, 10, 11 e 

12 as emissões de NOx  do farnesano em relação ao diesel mostram-se maiores, no entanto 

as Tad  do farnesano nesses pontos são menores, o que demonstra que nenhum fator 

isolado é responsável por esses efeitos de NOx (PALASH et al, 2013). 

Na Figura 21, apresentam-se as emissões de CO para o diesel de cana de açúcar-

farnesano, o biodiesel de cana de açúcar-LS9 e o diesel mineral de referência, obtidas dos 

dados experimentais dos ensaios da MAHLE (2012). 

 

Figura 21: Emissões CO (dados MAHLE, 2012). 

A Figura 21 apresenta menores emissões de CO do biodiesel comparado ao diesel 

para a maioria dos pontos, o que se mostra coerente com a maioria dos resultados 
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reportados na literatura. Uma variação percentual de – 32,4, -25,2, -15,3, -6, -24,3, -22,5, -

27,3% do biodiesel de cana de açúcar-LS9 em relação ao diesel foram observadas nos 

pontos 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 13, respectivamente. Ozener et al. (2014) também encontraram 

uma redução de 46% nas emissões de CO para o biodiesel de soja  puro quando comparado 

ao diesel. Saqib et al. (2012) observaram uma diminuição de 30,5 % na emissão de CO com 

o biodiesel de colza puro. Eles atribuíram essa tendência observada devido à presença de 

oxigênio no biodiesel que favorece à combustão completa. 

Nos pontos 2, 6, 7, 8, 9 e 10 as emissões de CO do biodiesel foram 0,5, 27,5, 10,7, 

13,2, 40,2 e 23,3% maiores do que as do diesel, respectivamente. As Tad do biodiesel 

nesses pontos são maiores que as do diesel, o que poderia ser uma justificativa, já que 

temperaturas mais altas favorece a formação de CO. Tan et al. (2012) também obtiveram 

maiores emissões de CO para o biodiesel puro em cargas baixas do motor, foi observado 

um aumento de 17,6% na emissaõ de CO do biodiesel em relação ao diesel. 

Na Figura 22, apresentam-se as emissões de CO2 para os três combustíveis. As 

emissões de CO2 apresentam-se menores para o diesel de cana de açúcar-farnesano em 

todos os pontos tanto em relação ao diesel quanto ao biodiesel de cana de açúcar-LS9. O 

diesel de cana de açúcar-farnesano é o combustível que apresenta menor teor de carbono 

na sua formula química, o que pode ser uma possível explicação para a menor formação de 

CO2 para esse combustível. Uma diminuição em média de 4,14% de CO2 do farnesano em 

relação ao diesel pode ser observada. Resultados semelhantes foram observados por 

Conconi (2016) que obteve uma diminuição de 4,66% de CO2 para o farnesano em relação 

ao diesel. 

O biodiesel de cana de açúcar-LS9 apresenta maiores emissões de CO2 em relação 

ao diesel na maioria dos modos, salvo nos modos 3, 11, 12 e 13 que o diesel apresentou um 

aumento de 2,98; 2,15; 0,89 e 1,31% respectivamente. O aumento das emissões de CO2 

para o biodiesel de cana de açúcar-LS9 está de acordo com Ozener et al. (2014) que ao 
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abastecer o motor com biodiesel de soja puro  teve um aumento de 5,63% comparado ao 

diesel. Segundo Ozener et al. (2014) o biodiesel possui menor temperatura de exaustão, o 

que é um indicador de combustão mais demorada, então uma possível explicação do 

aumento nas emissões de CO2 ao abastecer com biodiesel é que quando abastecendo com 

biodiesel há mais tempo para converter o CO formado ao CO2. 

 

Figura 22: Emissões CO2 (dados MAHLE, 2012). 

Os resultados das emissões de THC mostrados na Figura 23 indicam que o diesel de 

cana de açúcar-farnesano foi o combustível com maiores emissões de THC, seguido pelo 

diesel e por último o biodiesel de cana de açúcar-LS9. As emissões de THC do farnesano 

foram entre 7,8 a 39,4%.maiores que as do diesel, enquanto as do biodiesel de cana de 

açúcar-LS9 foram entre 27,4 a 71,3%.menores que as do diesel.Tan et al. (2012) 

observaram reduções de 26,5%, 27,6%, 30,9% e 46,7% para o biodiesel de jatropa puro nas 

cargas do motor de 0,10 MPa, 0,26 MPa, 0,51 MPa e 0,77 MPa, respectivamente. Segundo 

os autores, o teor de oxigênio na molécula de biodiesel leva a uma combustão mais 

completa, o que pode reduzir as emissões de THC. 
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Figura 23: Emissões de hidrocarbonetos totais (dados MAHLE, 2012). 

Na Tabela 10, são apresentadas as emissões especificas de NOx, CO e  THC para 

os três combustíveis, calculadas a partir dos dados experimentais dos ensaios da MAHLE 

(2012). 

Tabela 10: Emissões específicas em g/kWh (dados MAHLE, 2012) 

 NOx (g/kWh) CO (g/kWh) THC (g/kWh) 

Diesel 1,781 0,230 0,027 

Biodiesel 1,374 0,239 0,014 

Farnesano 1,816 0,217 0,035 

 

Conforme se observa na tabela 10 os três combustíveis apresentam emissões 

abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução nº 403/2008 apresentados na Tabela 1. O 

que apresenta menores emissões para o NOx é o biodiesel de cana de açúcar-LS9, seguido 

pelo diesel e com maior emissão o diesel de cana de açúcar-farnesano. Para o CO o 

farnesano é o que apresenta menor emissão, seguido pelo diesel e pelo biodiesel com a 

maior emissão. Em relação aos hidrocarbonetos totais o biodiesel de cana de açúcar-LS9 

apresenta a menor emissão, logo em seguida vem diesel e por ultimo o diesel de cana de 

açúcar-farnesano. 
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5.4. Resultados dos estudos paramétricos das emissões 

Nas Figuras 24–26, apresentam-se as curvas de emissões de NOx obtidas a partir dos 

cálculos de balanço estequiométrico versus as curvas de emissões obtidas a partir dos 

dados dos ensaios realizados pela Mahle (2012) para os três combustíveis. 

 

Figura 24: Emissões NOx calculadas versus medidas(dados MAHLE) para o diesel de cana 

de açúcar-farnesano. 

 

Figura 25: Emissões NOx calculadas versus medidas(dados MAHLE) para o biodiesel de 

cana de açúcar-LS9. 
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Figura 26: Emissões NOx calculadas versus medidas(dados MAHLE) para o diesel mineral 

de referência. 

Analisando as Figuras 24, 25 e 26, observa-se que os valores calculados das 

emissões de NOx estão superestimados. Isso pode ser justificado pelo fato de que os 

cálculos feitos não levam em conta a recirculação de gases de exaustão (EGR), que de 

acordo com a literatura é amplamente utilizado para reduzir a emissão de NOx de motores a 

diesel em condições normais de operação, porque diminui a temperatura de combustão da 

chama devido a seus efeitos de diluição, térmicos e químicos (PENG et al, 2008). Para o 

biodiesel de cana de açúcar-LS9 os valores medidos de NOx apresentam uma redução que 

variam de 74,8 a 97,9% em relação ao calculados. As emissões de NOx medidas do diesel 

de cana de açúcar-farnesano são em média 87,8% menores do que as calculadas. Os 

valores das emissões medidas para o diesel são em média 95,3% menores do que as 

calculadas. Palash et al. (2013) constatou que para o óleo diesel há uma redução drástica 

de NOx de cerca de 41,4-65,2% a 12-20% da taxa de EGR e para  misturas de biodiesel e 

biodiesel puros usando taxas de EGR (5-25%), a redução de NOx foi de cerca de 25-75%. O 

diesel de cana de açúcar-farnesano apresenta reduções nas emissões medidas de NOx 

entre 69,6¨% a 94,6% em relação as calculadas. 
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Nas Figuras 27–29, apresentam-se as curvas de emissões de CO, obtidas a partir dos 

cálculos de balanço estequiométrico versus as curvas de emissões medidas obtidas a partir 

dos dados dos ensaios realizados pela Mahle (2012) para os três combustíveis. 

 

Figura 27: Emissões de CO calculadas versus medidas (dados MAHLE) para o biodiesel de 

cana de açúcar-LS9. 

 

Figura 28 Emissões CO calculadas versus medidas (dados MAHLE) para o diesel de cana 

de açúcar-farnesano. 
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Figura 29: Emissões CO calculadas versus medidas (dados MAHLE) para o diesel. 

Os valores calculados das emissões de CO não seguem uma tendência com as 

emissões medidas, mas apresentam o mesmo comportamento para os três combustíveis. 

Essa divergência de valores pode ser justificado pelo fato de não ter se considerado a taxa 

EGR nos cálculos. Por mais que a parametrização mostrou-se distante dos valores medidos 

para a maioria dos pontos, houve convergência nas amplitudes para todos combustíveis. 

Nas Figuras 30-32, apresentam-se as curvas de emissões de CO2 obtidas a partir dos 

cálculos de balanço estequiométrico versus as curvas de emissões medidas obtidas a partir 

dos dados dos ensaios realizados pela Mahle (2012) para os três combustíveis. 

 

Figura 30: Emissões CO2 calculadas versus medidas (dados MAHLE) para o biodiesel de 

cana de açúcar-LS9. 
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Figura 31 Emissões CO2 calculadas versus medidas (dados MAHLE) para o diesel de cana 

de açúcar-farnesano. 

 

Figura 32: Emissões CO2 calculadas versus medidas (dados MAHLE) para o diesel. 

Fazendo-se uma análise das emissões de CO2 calculadas, observa-se que, elas são 

menores do que as medidas, e seguem a mesma tendência. As emissões calculadas são 

em média 11,3; 13,1 e 9,1% menores do que as medidas para o biodiesel, farnesano e 

diesel respectivamente. Os cálculos são feitos com o se não houvesse recirculação de 

gases, dessa forma é aceitável que se tenha uma diferença entre os valores medidos e 

calculados.  
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados da análise do desempenho do motor mostram que o biodiesel de cana de 

açúcar-LS9 é o combustível que apresentou menor potência e maior consumo especifico de 

combustível, devido ao menor poder calorifico inferior do biodiesel. A potência do biodiesel 

para a condição de máxima potência que corresponde a 2400 rpm ,foi 13,3% menor do que 

a do diesel de referência e o consumo específico de combustível foi 18,2% maior nessa 

mesma condição. O diesel de cana de açúcar-farnesano apresentou uma pequena redução 

na potência que varia de 1,4- 3,4% e uma redução no consumo especifico de combustível 

de 3 -3,8% em relação ao diesel, a redução no consumo específico de combustível é devido 

ao seu maior poder calorífico inferior expresso em unidades de energia por massa de 

combustível (MJ kg-1). 

A partir dos resultados das emissões específicas constatou-se que, o biodiesel de cana 

de açúcar-LS9 apresentou uma redução de 22,85% na emissão de NOx, um aumento de 

3,91% na emissão de CO e uma redução de 41,15% na emissões de THC, em relação ao 

diesel mineral. O diesel de cana de açúcar-farnesano por sua vez apresentou um aumento 

de 1,97% na emissão de NOx, uma redução de 5,65% na emissão de CO e um aumento de 

29,6% na emissão de THC, comparado ao diesel mineral de referencia. Os valores 

encontrados para as emissões específicas estão todas dentro dos padrões de emissão.  

Este estudo mostrou que apenas a avaliação da temperatura adiabática de chama para 

uma análise das emissões de NOx não é suficiente, uma avaliação conjunta com outros 

fatores deve ser realizada. 

As análises feitas por cálculos baseados em balanços estequiométricos mostraram que 

para o CO2 as emissões medidas e calculadas seguem a mesma tendência, para o CO os 

valores calculados das emissões de CO não seguem uma tendência com as emissões 

medidas, apresentando um comportamento bastante aleatório e para o NOx os valores 

calculados das emissões de NOx foram superestimados. Conclui-se que a recirculação de 
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gases de exaustão (EGR) diminui as emissões de NOx, por isso ao se fazer os cálculos 

encontrou-se valores tão maiores, pois os cálculos não leva em consideração essa 

recirculação. 

Por fim conclui-se que tanto o biodiesel de cana de açúcar-LS9 quanto o diesel de cana 

de açúcar-farnesano podem ser utilizados sem qualquer modificação do motor e como 

combustível alternativo, na tentativa de diminuir a dependência por combustíveis fósseis. 

6.1. Sugestões para trabalhos futuros 

Mediante os resultados obtidos e conclusão formada sugere-se: 

 Realizar o estudo paramétrico levando em consideração a taxa de recirculação 

de gases de exaustão. 

 Realizar a análise de misturas desses combustíveis, diesel + diesel de cana de 

açúcar- farnesano e diesel + biodiesel de cana de açúcar LS9.  
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