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 Resumo 

O surgimento de combustíveis alternativos para substituir os combustíveis derivados 

de petróleo como o óleo diesel criou um campo de investigação oportuno e relevante para as 

companhias automotoras para otimizar as estratégias de gestão implementadas nas unidades 

de controle eletrônico (ECU). Nesta pesquisa foram estudados três combustíveis através de 

testes experimentais no motor, sendo eles o diesel mineral S50, o biodiesel de cana-de-açúcar 

LS9 e o diesel de cana-de-açúcar farnesano. Os ensaios foram realizados em um motor ciclo 

diesel de médio porte, seguindo a norma ABNT NBR 15634. Os testes experimentais foram 

financiados pela MAN Latin e executados no centro técnico de engenharia experimental da 

MAHLE Metal Leve S.A. Os testes de desempenho e emissões foram conduzidos sob 

condições de carga máxima, além da realização do estudo dos combustíveis trabalhando em 

modos de operação de mesma potência entregue pelo motor dentro dos ciclos ETC e ESC, 

para uma melhor comparação do efeito dos combustíveis. A comparação do desempenho do 

motor ao utilizar os diferentes combustíveis permitiu o estabelecimento de suas possíveis 

utilizações sem modificações na unidade controladora eletrônica (ECU) do motor, enquanto 

os resultados favoráveis de emissões para os combustíveis de origem renovável colaboram 

para a substituição do diesel de origem mineral. Para a determinação do desempenho do 

motor, os seguintes parâmetros foram analisados através de resultados experimentais: 

potência específica efetiva, torque, consumo de combustível, consumo específico de 

combustível efetivo (bsfc), eficiência térmica efetiva, vazão de ar e pressão de ar na admissão. 

Para a análise das emissões foram avaliadas as emissões e emissões específicas de THC, 

NOx, CO e material particulado (MP), dentro dos ciclos de operação analisados. Também 

foram realizados cálculos para determinar a vazão da recirculação de gases de escapamento, 

necessária para a comparação do funcionamento do motor com os três combustíveis. 

 

Palavras chave: Diesel, Biodiesel, Combustíveis Renováveis, Desempenho, Emissões.  



Abstract 

The development of alternative fuels to replace the petroleum-derived fuels, such as 

diesel, has created an entire field of investigation with opportunities and relevance to the 

automotive companies to improve the management strategies implemented on the electronic 

controlling units (ECU). In this paper, three fuels are investigated through experimental tests 

in an engine test cell, the mineral diesel S50, the biodiesel LS9 and the sugarcane diesel 

farnesane. The tests were executed in a medium-duty diesel engine, following the ABNT NBR 

15634 standard. The tests were funded by MAN Latin America and executed at the MAHLE 

Metal Leve S.A. technical center of experimental engineering. The tests to measure 

performance and emissions levels were conducted under maximum load conditions, besides 

the execution of the fuels study while running with the same power conditions through ETC 

and ESC cycles, for a better comparison of the fuel effects. The engine performance 

comparison while running the different fuels allowed the establishment of possible utilizations, 

without performing modifications at the ECU, while favorable emissions results for the 

renewable fuels collaborate to the mineral diesel replacement. For the engine performance 

analysis, the following parameters were analyzed through experimental results: break specific 

power, torque, fuel consumption, break specific fuel consumption (bsfc), break thermal 

efficiency, admission air pressure. For the emission analysis, the specific emissions and 

emissions of THC, NOx, CO and particulate matter (PM) were evaluated, following the 

operation cycles determined for the study. Calculations were also made to determinate the 

exhaust gas recirculation (EGR) flow, required to compare the engine operation with the three 

fuels. 

 

 

Key words: Diesel, Biodiesel, Renewable fuels, Performance, Emissions.  
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1. Introdução 

 

Uma abordagem para o auxílio na redução da dependência de combustíveis fósseis e 

no cumprimento das normas regulatórias de emissões é projetar e construir motores que 

operem de maneira eficiente utilizando combustíveis renováveis. O estudo integrado entre as 

tecnologias dos motores e composição dos combustíveis permite a melhor combinação para 

enfrentar os problemas e questões ambientais. O surgimento de combustíveis alternativos 

para substituir os combustíveis derivados de petróleo como o diesel criou um campo de 

investigação oportuno e relevante para as companhias automotoras para otimizar as 

estratégias de gestão implementadas nas unidades de controle eletrônico (ECU). 

Nesta pesquisa são estudados três combustíveis através de testes experimentais no 

motor. O combustível de referência é o diesel mineral vendido nos postos de combustível 

brasileiros, classificado como S50 por conter teor máximo de enxofre de 50 ppm. Os outros 

dois combustíveis são biocombustíveis obtidos a partir da cana-de-açúcar, o biodiesel LS9 e 

o diesel-farnesano, ambos com ausência de enxofre. A investigação foi executada em um 

motor ciclo diesel de porte médio, usualmente aplicado em transporte terrestre no Brasil, 

seguindo a norma ABNT NBR 15634. Esta norma segue os padrões da norma europeia Euro 

V e é parte do programa brasileiro de controle de contaminação do ar para transporte terrestre. 

As empresas Amyris e LS9 produziram dois tipos de biocombustíveis no Brasil, sendo 

estes o diesel de cana-de-açúcar farnesano e o biodiesel de cana-de-açúcar LS9, para a 

utilização em motores de ignição por compressão, utilizando cana-de-açúcar como matéria 

prima, e com ajuda de biologia sintética que envolve a fermentação [1]. 

O diesel de cana-de-açúcar farnesano é uma isoparafina C15H32 (2,6,10-

trimetildodecano) [2]. Este biocombustível foi utilizado em um estudo até o início de 2016, no 

qual foi misturado em uma concentração de 10% a 30% em volume com diesel mineral e foi 
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utilizado diariamente em aproximadamente 400 ônibus da rede de transporte público da 

cidade de São Paulo. Na cidade do Rio de Janeiro foi feito um estudo com a introdução do 

diesel de cana-de-açúcar farnesano no transporte urbano de mercadorias [3]. O estudo 

evidenciou que a adição progressiva de diesel de cana-de-açúcar farnesano ao combustível 

diesel mineral proporcionou a redução da emissão de contaminantes. A maior redução das 

emissões foi observada para a utilização do diesel de cana-de-açúcar farnesano puro, com 

reduções em relação ao diesel mineral de 27% para CO, 22% para o NOx, 16% para THC e 

10% para material particulado, além da ausência de enxofre nas emissões. 

O processo de fermentação da empresa LS9 produz ácidos graxos como produto 

intermediário, sendo assim, por transesterificação metílica se obtém um éster insaturado com 

estrutura molecular C16H30O2, o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 [4]. 

O Diesel LS9 foi avaliado em ensaios experimentais em 2009 no laboratório nacional 

dos Estados Unidos de energia renovável ReFUEL, em Denver – Colorado, quando três 

combustíveis foram avaliados, dentre eles um diesel de baixo nível de enxofre (ULSD – Ultra 

Low Sulfur Diesel) como referência, e dois tipos de biodiesel sendo um de soja e o LS9 de 

cana-de-açúcar, ambos misturados ao diesel de referência em uma proporção de 20% no 

volume.  

Os testes foram realizados em um ciclo transiente FTP (Federal test procedure) heavy 

duty. Para a realização dos testes, foram feitos no mínimo três testes com o motor quente 

para cada combustível, e no segundo dia de testes foram feitas novamente três sessões de 

testes, porém na ordem inversa dos combustíveis para garantir maior confiabilidade estatística 

e precisão aos resultados de emissões e consumo de combustível.  

Medições de emissões de NOx, MP, THC, CO e CO2 foram coletadas assim como o 

consumo de combustível. Comparando com o diesel de referência, a mistura de 20% de 

biodiesel de cana-de-açúcar LS9 obteve um aumento de consumo de combustível de 2,42%, 

e provocou um aumento de 4,11% de emissões de NOx e uma redução de 39,7%, 13,14% e 
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50,2% para as emissões de MP, THC e CO respectivamente. A mistura do biodiesel de soja 

obteve resultados próximos aos do LS9, contando com aumento de consumo de 2,12%, 

aumento de emissões de NOx de 2,8% e diminuição de emissões de 21,3%, 14,51% e 31,8% 

para MP, THC e CO respectivamente. 

O motor de ciclo diesel emite altos níveis de material particulado e óxidos de nitrogênio 

devido as altas pressões de injeção e as misturas ar-combustível (A/C) heterogêneas [5]. Este 

ponto é crítico para os motores diesel pois essas emissões devem ser reduzidas sem haver a 

penalização do desempenho. Esses dois biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar 

poderiam ser muito importantes para substituir o combustível diesel mineral utilizado para o 

transporte. 

2. Objetivos 
 

Os objetivos desta pesquisa foram avaliar o desempenho e as emissões de 

contaminantes causadas pelo biodiesel de cana-de-açúcar LS9 e pelo diesel de cana-de-

açúcar farnesano, comparando os resultados com o diesel mineral S50 como referência, sem 

realizar alterações na ECU do motor.  

Para uma análise correta do funcionamento do motor e das emissões foi necessário 

realizar o cálculo da vazão dos gases de recirculação do motor, visto que essas informações 

não foram captadas no ensaio experimental devido a dificuldades técnicas e de 

equipamentos, devido às altas temperaturas e pressões do sistema de recirculação de gases 

de escapamento. 

Para possibilitar uma boa comparação de desempenho entre os combustíveis foram 

calculados pontos adicionais de ensaio dentro da zona de controle, determinados pela norma 

ABNT NBR 15634, possibilitando uma análise de igualdade de potência entre os diferentes 

combustíveis. 
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3. Revisão Bibliográfica 
 

Trabalhos publicados sobre o uso do diesel de cana-de-açúcar farnesano em motores 

a combustão alternativos são escassos, e mais escassos ainda quando se tratam do biodiesel 

de cana-de-açúcar LS9. Existem trabalhos como os de Conconi e Crnkovic [6,7] que 

apresentam estudos sobre a degradação térmica do diesel de cana-de-açúcar farnesano em 

condições de queima diferentes das dos motores de combustão alternativos. Nestes estudos 

foram realizados experimentos de oxidação termogravimétrica deste biocombustível, onde se 

comprovaram menores valores de energia de ativação em comparação com o diesel mineral 

nas condições de queima estabelecidas em uma balança termogravimétrica, que possui 

velocidades de queima bem diferentes das dos motores, embora no trabalho [7] foi feita uma 

correlação entre os valores da energia de ativação e as emissões de CO2 medidas em um 

motor por meio de ensaios ESC (European Stationary Cicle). 

Oßvald et al. [8] desenvolveu um estudo da cinética química da combustão do 

farnesano de terpenóides naturais em um reator de escoamento laminar de alta temperatura 

e à pressão atmosférica, acoplado a um sistema de espectrometria mássica para avaliar as 

propriedades necessárias de misturas de combustíveis farnesano para uso de aviação. Além 

do farnesano, outros dois biocombustíveis foram avaliados, p-cimeno e p-metano, ambos de 

mesma origem. Um dos resultados favoráveis para o farnesano foi que demonstrou pouca ou 

nenhuma tendência a formar precursores de fuligem. 

Medições em tubo de choque para ignição de biocombustíveis hidroprocessados em 

fase gasosa e do Fischer-Tropsch demonstraram menor redução no atraso de ignição em 

temperaturas baixas a moderadas (650-900 K) com o aumento no número de cetano (NC) 

[9,10]. Baseado nesses estudos e continuando o desenvolvimento, Gowdagiri et al. [11] 

estudou a influência do NC no atraso de ignição para os mesmos combustíveis em um motor 

alternativo, confirmando que uma redução moderada no atraso de ignição para mudanças 
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consideráveis de NC indica que a maior parte do atraso de ignição é composta por atraso 

físico. Estes autores observaram que o farnesano causou inesperadamente altas emissões 

de CO, possivelmente pelas suas diferentes características de mudança de fase.  

Diferentes características de ebulição do farnesano como composto simples (2,6,10-

trimetil dodecano) comparado ao combustível diesel mineral (mistura de diferentes 

hidrocarbonetos) podem levar às maiores emissões de CO e hidrocarbonetos não queimados 

devido às diferenças em perda de volume. Em relação as emissões de NO, de acordo com 

Gowdagiri et al. [11], o farnesano garante uma redução em relação ao diesel mineral. Neste 

estudo a relação entre emissões de NO, a relação H/C e a densidade foram analisadas. A 

diminuição em emissões de NO com aumento de relações de H/C é esperada como um 

resultado de altas temperaturas de combustão e altas formações térmicas de NOx resultantes 

de combustíveis com baixas relações de H/C (combustíveis com altas relações de H/C, 

comparados a combustíveis com baixas relações de H/C, possuem maiores temperaturas 

adiabáticas de chama, mas também são tipicamente mais alifáticos, possuindo menores 

densidades e geralmente valores caloríficos similares em base mássica). A correlação entre 

emissões de NO e densidade é devido à relação entre densidade e grau de saturação. 

Combustíveis com maiores frações de espécies insaturadas possuem densidades maiores e 

menores relações de H/C, levando assim a maiores emissões de NOx. Essa correlação das 

relações de H/C dos combustíveis observada por Gowdagiri et al. [11] é consistente com outro 

estudo desenvolvido por Cecrle et al. [12] no mesmo motor utilizando biodiesel e medindo as 

emissões de NOx. 

Outros trabalhos avaliaram o desempenho e emissões de um motor alternativo 

utilizando diesel de cana-de-açúcar farnesano, como em Millo et al. [13]. Esses autores 

demonstraram uma comparação de desempenho de motor em carga máxima para utilização 

de combustível diesel mineral e uma mistura com 30% de farnesano, sem realizar quaisquer 

modificações na calibragem da ECU do motor. Uma pequena diminuição em torque e 

eficiência térmica (cerca de 2% na média) foi observada para todas as velocidades do motor 
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quando a mistura de 30% de farnesano foi utilizada. Esse comportamento é justificado pelo 

maior valor calorífico por massa do farnesano, o que atenua o efeito negativo de sua baixa 

densidade.  

Os autores também confirmam que a relação entre o poder calorífico inferior e a 

relação ar-combustível estequiométrica, PCI/(A/C)esteq, possuem valores idênticos para ambos 

os combustíveis. Isso sugere que existe um potencial para restaurar o desempenho do motor 

em plena carga com a mistura de 30% de farnesano desde que seja feita a devida calibragem 

na ECU. Por esse motivo, os autores realizaram testes experimentais para avaliar 

desempenho e emissões para os dois combustíveis sem realizar alterações na ECU, 

promovendo os testes em cargas máximas e parciais.  

Em relação as emissões de CO2, os autores constataram que as diferenças entre a 

mistura de 30% de farnesano e o diesel mineral de referência são quase desprezíveis em 

ambas calibragens, visto que o consumo específico efetivo e a quantidade de carbono contida 

na mistura de 30% de farnesano são quase idênticos aos do combustível mineral. As 

emissões específicas de CO e THC para ambas calibragens foram menores para a mistura 

de 30% de farnesano em baixas e médias cargas, porém para cargas maiores ocorreram 

apenas pequenas ou insignificantes diferenças. Em relação às emissões de CO, as diferenças 

mais significantes foram encontradas em cargas mais baixas, sendo assim atribuídas à melhor 

qualidade de ignição do farnesano.  

Os autores também observaram um aumento nas emissões específicas de NOx para 

a mistura de 30% de farnesano em cargas médias e altas, pois os mapas de ECU não 

calibrados não garantem uma boa regulagem da pressão de injeção e da taxa de recirculação 

de gases de escapamento (EGR). Com a calibragem da ECU, essas emissões foram similares 

às do combustível mineral. Em relação a emissão de fumaça Millo et al. [13] observou uma 

notável redução em cargas médias e altas, com reduções modestas somente em baixas 

cargas com a mistura de 30% de farnesano, enquanto se operava com ambas as calibragens. 
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Essas reduções significativas das emissões de fumaça podem ser atribuídas à ausência de 

precursores de fuligem no farnesano, como hidrocarbonetos aromáticos. 

Por outro lado, ao contrário deste trabalho que apresenta resultados de um teste na 

norma ETC (European Transient Cycle) de um motor de médio porte, Soriano et al. [14] 

avaliou o impacto de diversos combustíveis (diesel mineral, biodiesel de soja e palma, GTL e 

diesel de cana-de-açúcar farnesano) em testes de desempenho e emissões em um motor de 

pequeno porte, utilizando as configurações padrões da ECU.  

Esse motor foi testado em 5 modos de regime permanente que cobrem a maior parte 

da zona caracterizada pela NEDC (New European Driving Cycle) e parte da área de operação 

do motor estabelecida pela WLTC (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Cycle). 

Levando em consideração que para os modos de operação pertencentes ao WLTC a ECU 

não se encontrava otimizada, os autores encontraram um desempenho similar para todos os 

combustíveis. Reduções nas emissões de THC e material particulado foram observadas após 

o DOC (Diesel Oxidation Catalyst) ao utilizar combustíveis alternativos e para todos modos 

de operação do NEDC. Esses resultados evidenciam os benefícios em termos de emissões 

de poluentes obtidos na utilização do farnesano. 

Também em uma publicação [15] que faz parte desta pesquisa, analisou-se os 

resultados experimentais de plena carga e ensaios ETC para os mesmos combustíveis aqui 

analisado e para o mesmo motor. 

 

4. Desenvolvimento 

 

4.1 Materiais e Métodos 

4.1.1. Bancada de testes experimental 
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 As especificações do motor utilizado para a realização dos experimentos estão 

dispostas na Tabela 1. O motor, projetado e construído para cumprir os padrões da norma 

ABNT NBR 15634 (equivalente à Euro V), com sistema DOC, indução forçada de dois estágios 

por turbocompressores equipados com um intercooler para cada estágio e sistema EGR 

externo de alta pressão com resfriamento dos gases recirculados.  

Tabela 1. Especificações do motor.  

Modelo MAN D0834 LF05 

Operação Diesel, 4 tempos, 2 turbocompressores 

Cilindros/Deslocamento 4 em linha/4.58 litros 

Diâmetro 108 mm 

Curso 125 mm 

Válvulas 4 por cilindro 

Taxa de Compressão 16,5:1 

Potência Máxima/rotação 166 kW/2400 min-1 

Torque máximo/rotação 850 Nm/1100 - 1600 min-1 

Sistema de injeção Eletrônica - Common Rail 

Padrão de Emissões ABNT NBR 15634 (Euro V) 

 

Os testes experimentais foram financiados pela MAN Latin America e executados no 

centro técnico de engenharia experimental da MAHLE Metal Leve S.A., em uma bancada 

experimental equipada com um dinamômetro automotivo AVL APA 220, capaz de mensurar 

até 220 kW de potência, 930 Nm de torque e 10000 min-1 de velocidade de rotação do motor. 

As emissões de poluentes foram medidas através da análise dos gases de escapamento 

coletados antes do catalisador DOC. As emissões de gases foram medidas com um 

analisador AVL AMA i60. As emissões de material particulado foram medidas com um AVL 

Smart Sampler, que se trata de um sistema de diluição de uma parcela do escoamento do 

escapamento do motor com ar filtrado, desenvolvido para uma amostragem gravimétrica de 
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particulados do escapamento através da coleta do material em um filtro, o que possibilita 

medições sobre condições de regime permanente ou transiente. O consumo de combustível 

foi medido com o equipamento AVL fuel mass flow meter e seu sistema de condicionamento 

para manter a temperatura do combustível constante dentro de um limite estreito. A Figura 1 

demonstra a bancada de testes experimental utilizada neste estudo, e na tabela 2 constam 

suas principais especificações. 

 

Figura 1. Bancada de testes do motor.  
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Tabela 2. Especificações dos equipamentos da bancada de testes. 

Equipamento Parâmetro  Intervalo [unidades] Precisão 

AVL 735S / 753S 
Fuel mass flow 0 ÷ 125 [Kg/h] ±0.12% 

Fuel supply temperature -10 ÷ 40 [oC]  

ABB Sensy flow 

FMT700-P  

Air flow ratio 1:40 ±2 % air 

mass 

AVL CONSYSAIR 2400 

Condicionador do ar de 

admissão 

Temperatura -40 ÷ +60 [oC] ± 0.5 [oC] 

Pressão -400 ÷ 200 [mbar] ± 1 [mbar] 

Umidade 4 ÷ 34 [g H20/kg 

dry air] 
 

Vaisala HMT333 

Temp. ar admissão -40 ÷ +60 [oC] ± 0.2 [oC] 

Umidade Ar admissão 
0 ÷ 90% /90%  ÷ 

100% 

± 2%/± 3% 

AVL DynoExact 220 US 

(Dinamômetro ativo) 

Torque 0 ÷ 934 [Nm] 

± 0.1% Rotação 0 ÷ 10000 [rpm] 

Potência 0 ÷ 220 [kW] 

A
V

L
 E

m
is

s
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n
s
 t
e

s
t 
b

e
n

c
h

 A
M

A
 

i6
0
 

FID: Flame 

Ionization 

Detector 

M
e

d
iç

ã
o
 d

e
 E

m
is

s
õ

e
s
: 

Total hydrocarbon 

(THC) CH4 

THC: 10 ÷ 20000 

[ppm] 

CH4: 30 ÷ 20000     

“ 

± 0.5% 

 CLD: 

Chemilumines-

cence Detector 

NO, NOX 3 ÷ 1000 [ppm] ± 0.5% 

IRD: Infrared 

Detector 
CO, CO2 CO: 50 ÷ 5000 

[ppm] 

CO2: 0.1 ÷ 6 Vol% 

± 0.5% 

PMD: 

Paramagnetic 

Detector 

O2 0 ÷ 25% ± 0.5% 

LDD: Laser Diode 

Detector 

NH3 5 ÷ 1000 [ppm] ± 0.5% 

QCL: Quantum 

Cascade Laser 
N2O 5 ÷ 1000 [ppm] ± 0.5% 

AVL 415S  

(filter paper blackening) 
Concentração de Fuligem 

1 ÷ 10 FSN  

[Filter Smoke 

Number] 

±0.02 

[mg/m³] 

AVL Smart Sample SPC 

472 
- - - 

Micro Balance XP2U Material Particulado 0.00003 ÷ 2.1 [g] 
±0.0001 

[mg] 

Opacímetro AVL  

Opacidade N [%] ou 

coeficiente de absorção   

k [m-1] 

0 ÷ 100% 

 
±0.01% 
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4.1.2. Propriedades dos combustíveis 

As propriedades dos combustíveis estão listadas na Tabela 3. 

Tabela 3. Propriedades dos combustíveis. 

Propriedade Unidade Diesel S50 Diesel de cana-

de-açúcar 

farnesano 

Biodiesel de 

cana-de-

açúcar LS9 

Frações mássicas de 

carbono 

[-] 0.870 0.848 0.755 

Frações mássicas de 

hidrogênio  

[-] 0.125 0.152 0.119 

Frações mássicas de 

oxigênio  

[-] 0.001 0.0 0.126 

Frações mássicas de 

enxofre  

[-] 0.004 0.0 0.0 

Fórmula aproximada 

resumida  

[-] C15.2H27.3* C15H32 C16H30O2 

H/C  1.796 2.133 1.875 

Número de cetano [-] 49 58.7 69.9 

Densidade 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 kg-1 42.03 43.43 35.80 

Poder Calorífico Inferior MJ L-1 35.43 33.44 31.32 

Relação ar-combustível 

estequiométrica 

(A/C)estequiométrica 

[-] 14.50 14.98 12.23 

PCI/(A/C)estequiométrica MJ kgair
-1 2.899 2.899 2.927 

Destilação 10% vol oC 196.0 250.5 280.0 

Destilação 50% vol oC 260.0 252.0 294.0 

Destilação 90% vol oC 340.0 254.0 306.0 

*o oxigênio não foi considerado devido sua baixa fração mássica. 
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4.1.3. Cálculo da recirculação de gases de escapamento 

Os valores da massa de gases de escapamento que recirculam para o cilindro 

(m_EGR) foram calculados por um balanceamento entálpico simplificado entre o ar de 

alimentação e os gases que recirculam apresentado por [16], onde a taxa de EGR, definida 

por TEGR, é obtida nesse estudo a partir dos valores experimentais das concentrações 

volumétricas de CO2 na admissão e escape de acordo com a equação: 

𝑇𝐸𝐺𝑅 =
[𝐶𝑂2]𝑎𝑑𝑚−[𝐶𝑂2]𝑎𝑡𝑚

[𝐶𝑂2]𝑒𝑠𝑐−[𝐶𝑂2]𝑎𝑡𝑚
                                           (4.1) 

Onde [CO2]adm se refere ao CO2 da admissão, [CO2]atm se refere ao CO2 da atmosfera e o 

[CO2]esc se refere ao CO2 do escapamento. 

A Figura 2 demonstra as vazões que entram e saem do cilindro, e os locais das devidas 

aferições das concentrações de CO2, necessárias para o cálculo da taxa de gases que 

recirculam. 

 

Figura 2. Esquema das vazões em um motor com recirculação de gases de escapamento 

[16] 
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Essa definição de taxa de EGR é amplamente utilizada na literatura, e é medida de maneira 

simples utilizando dois analisadores de gases. Se admitindo que o peso molecular do ar 

atmosférico e dos gases de escapamento é o mesmo (considerando uma diferença muito 

pequena e erro entre 0,1% e 0,3%) a equação acima pode se transformar em: 

𝑇𝐸𝐺𝑅 =
�̇�𝐸𝐺𝑅

�̇�𝐴𝐷𝑀
=

�̇�𝐸𝐺𝑅

�̇�𝐴𝑅+�̇�𝐸𝐺𝑅
                                         (4.2) 

Significando que a taxa de EGR definida é aproximadamente o quociente entre a massa de 

ar recirculado e a massa de ar da admissão do motor. Com esta equação se define a vazão 

de gases recirculados em função da vazão de ar e da taxa de EGR como apresentado a 

seguir: 

�̇�𝐸𝐺𝑅 = �̇�𝐴𝑅 ⋅
𝑇𝐸𝐺𝑅

1−𝑇𝐸𝐺𝑅
                                            (4.3) 

A temperatura da massa de ar admitida pelo motor, após se misturar com os gases 

recirculados, pode ser estimada através de um simples balanceamento entálpico. 

Considerando desprezíveis as diferenças entre os calores específicos do ar e dos gases de 

escapamento, a temperatura da massa de ar admitida pode ser estimada da seguinte forma: 

𝑇𝐴𝐷𝑀 =
𝑇𝐴𝑅⋅�̇�𝐴𝑅+𝑇𝐸𝐺𝑅⋅�̇�𝐸𝐺𝑅

�̇�𝐴𝑅+�̇�𝐸𝐺𝑅
                                         (4.4) 

Substituindo a equação 2.3 na 2.4 e organizando os termos, se obtém a seguinte 

equação representando a temperatura da mistura de gases admitida pelo motor em função 

da taxa de EGR e temperaturas do ar e dos gases recirculados. 

𝑇𝐴𝐷𝑀 = 𝑇𝐴𝑅 . (1 − 𝑇𝐸𝐺𝑅) + 𝑇𝐸𝐺𝑅 . 𝑇𝐸𝐺𝑅                             (4.5) 

4.1.4. Cálculo dos pontos adicionais dentro da zona de controle 

A norma ABNT NBR 15634 determina que é possível a avaliação de pontos de controle 

adicionais, por meio da interpolação dos quatro pontos mais próximos do ciclo de ensaio que 
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envolvem o ponto adicional Z, selecionado conforme indicado na Figura 3. Para estes modos 

(R,S,T,U) se aplicam as seguintes definições: 

 

Figura 3 – Ponto de controle adicional Z [17] 

Rotação (R) = Rotação (T) = nRT      (4.6) 

Rotação (S) = Rotação (U) = nSU      (4.7) 

Porcentagem de carga (R) = Porcentagem de carga (S)   (4.8) 

Porcentagem de carga (T) = Porcentagem de carga (U)   (4.9) 

Os valores do ponto de controle adicional Z selecionado devem ser calculados do seguinte 

modo: 

EZ = ERS+(ETU-ERS) x (MZ-MRS)/(MTU-MRS)   (4.10) 

Sendo: 

ETU = ET+(EU-ET) x (nZ-nRT)/(nSU-nRT)    (4.11) 

ERS = ER+(ES-ER) x (nZ-nRT)/(nSU-nRT)   (4.12) 

MTU = MT+(MU-MT) x (nZ-nRT)/(nSU-nRT)   (4.13) 

MRS = MR+(MS-MR) x (nZ-nRT)/(nSU-nRT)   (4.14) 

Onde ER, ES, ET e EU são os valores relativos aos modos envolventes, e MR, MS, MT e MU são 

os torques do motor nos modos envolventes. 
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4.1.5. Produto escalar 

Para se confirmar a fidelidade das informações obtidas através da interpolação para 

encontrar os pontos de controle, o produto escalar entre as curvas dos ensaios experimentais 

e as curvas obtidas por meio da interpolação foi utilizado.  

A utilização do produto escalar consta na multiplicação entre dois vetores que tem 

como resultado uma grandeza escalar, encontrado por meio da equação: 

�⃗�  .  𝜔⃗⃗  ⃗ = |�⃗� ||�⃗⃗� | 𝑐𝑜𝑠 𝜃    (4.15) 

Onde �⃗�  e 𝜔⃗⃗  ⃗ são os vetores, e 𝜃 é o ângulo entre os dois vetores. 

Comparando as interpolações dos pontos de controle com os dados obtidos por meio 

do experimento, o valor do cosseno do ângulo entre os vetores formados à partir das curvas 

foi aproximadamente igual a um, demonstrando que as retas são paralelas e atestando a 

confiabilidade do método utilizado para o cálculo dos pontos dentro da zona de controle. 

4.1.6. Cálculo da emissão de material particulado (MP) 

De acordo com a norma brasileira ABNT NBR 15634, a avaliação do material 

particulado deve ser realizada, registrando para todo o ensaio, as massas totais das amostras 

(msep) que passam através dos filtros. Os filtros devem ser levados novamente para a câmara 

de pesagem por pelo menos 1 hora para condicionamento, porém não mais de 80 horas, e 

posterior pesagem. A massa bruta dos filtros deve ser registrada e a tara subtraída, obtendo 

assim o resultado da massa de partículas mf. Se houver a necessidade de aplicação de 

correção em relação às condições de fundo, a massa do ar de diluição através dos filtros (md) 

e a massa de partículas (mf,d) devem ser registradas. Caso seja efetuada mais de uma 

medição, calcular o quociente mf,d/md para cada medição e calcular a média dos valores. A 

emissão específica do material particulado deve ser calculada da seguinte maneira: 
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𝑃𝑇 =
𝑃𝑇𝑚𝑎𝑠𝑠

∑ 𝑃𝑖 𝑥 𝑊𝐹𝑖
𝑖=𝑛

𝑖=1

     (4.16) 

Onde PTmass se refere à vazão do material particulado, Pi é a potência em cada modo de 

operação e WFi se refere ao fator de ponderação aplicado a cada modo de operação do ciclo 

da norma ESC.  

4.1.7. Cálculo das emissões específicas de gases 

Para o cálculo das emissões específicas seguindo a metodologia da norma brasileira 

ABNT NBR 15634:2012, e considerando para o sistema analisado o gás de exaustão bruto e 

as concentrações de poluentes medidos em base úmida, inicialmente se calcula as emissões 

em vazão (g/h), através da seguinte equação: 

𝑚𝑔𝑎𝑠 = 𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑔𝑎𝑠 𝑥 𝑞𝑚𝑒𝑤    (4.17) 

Onde ugas representa a relação entre a densidade do componente do gás de exaustão e a 

densidade do gás de exaustão em g/mg, cujos valores para o diesel estão expressos na tabela 

4, cgas representa a concentração do componente analisado no gás de exaustão bruto 

(expressa em ppm), e qmew representa a emissão em vazão do gás de exaustão (expressa em 

kg/h). 

Tabela 4. Valores de ugas para o gás de exaustão bruto [17]. 

Combustível NOx CO THC CO2 CH4 

Diesel 0,001587 0,000966 0,000479 0,001518 0,000553 

 

Após obtido o valor da vazão, o cálculo das emissões específicas expressadas em g/kWh 

pode ser realizado à partir da seguinte equação: 

𝐺𝐴𝑆𝑥 = 
∑ (𝑚𝐺𝐴𝑆𝑖𝑥𝑊𝐹𝑖)

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ (𝑃(𝑛)𝑖𝑥𝑊𝐹𝑖)
𝑖=𝑛
𝑖=1

    (4.18) 

Onde mgas é a massa de cada um dos gases expressa em kg, WFi  é o fator de ponderação 
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para cada modo de operação determinado pela norma ESC, e P(n) representa a potência 

líquida do motor em cada modo de operação.  

Para o cálculo do NOx um fator de correção para umidade e temperatura deve ser aplicado 

nos valores de concentração do gás bruto obtidos nos ensaios experimentais, visto que as 

emissões de NOx dependem das condições de temperatura e umidade do ar ambiente. Para 

motores de ignição por compressão, válido no intervalo de 0 a 25g de água/kg de ar seco: 

𝑘ℎ,𝐷 =
1

1−0,0182×(𝐻𝑎−10,71)+0,0045×(𝑇𝑎 −298)
    (4.19) 

Onde Ta é a temperatura do ar de admissão, expressa em Kelvin, Ha é a umidade do ar de 

admissão, expressa em gramas de água por quilograma de ar seco (g H2O/kg), calculada da 

seguinte maneira: 

𝐻𝑎 =
6,220 𝑥 𝑅𝑎 𝑥 𝑝𝑎

 𝑝𝑏−𝑝𝑎 𝑥 𝑅𝑎 𝑥 10−2
     (4.20) 

Onde Ra é a umidade relativa do ar de admissão, expressa em porcentagem, pa é a pressão 

de vapor saturado do ar de admissão, expressa em quilopascais (kPa) e pb é a pressão 

barométrica total. 

4.2.1. Ensaios experimentais e análise de desempenho do motor em carga máxima 

Para esta seção, os dados de desempenho do motor foram obtidos sob condições de 

carga máxima. Em condições de carga máxima, cada resultado foi calculado como o valor 

médio de três ensaios experimentais, considerando a incerteza e um nível de confiança de 

95%, determinado de acordo com “guide to the expression of uncertainty in measurement” 

[18]. Os dados com valores muito discrepantes foram removidos utilizando o critério de 

Chauvenet. 

4.2.2. Ensaios experimentais em igualdade de desempenho do ciclo ETC. 

Para uma melhor comparação do efeito dos combustíveis deve ser feito um estudo de 
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igualdade de potência entregada pelo motor. Dessa maneira é possível ver o efeito dos 

combustíveis sobre as emissões. Foram escolhidos seis modos de operação dentro dos 

ensaios experimentais de ciclo transiente ETC correspondentes aos mesmos valores de 

potência (igualdade de torque e rpm) para os três combustíveis como apresenta a Figura 4. 

O critério de seleção desses modos de operação foi o de encontrar os valores mais idênticos 

possíveis de torque e rpm para cada combustível. 

 

Figura 4. Potência correspondente aos modos de operação para os três combustíveis. 

Foram realizados três ensaios para cada combustível. A Tabela 5 mostra os resultados 

médios dos valores característicos dos modos de operação selecionados. 

Tabela 5.  Características dos modos de operação selecionados. 

Modos Rotação (min-1) Torque (Nm) Potência Efetiva (kW) 

A 1065 9,8 1,2 

D 2019 57,6 12,5 

E 1928 68,6 14,4 

F 1916 203,7 39,6 

G 1723 260,7 45,3 

H 1877 564,4 109,5 
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4.2.3. Ensaios experimentais em ciclo ESC (European Steady Cycle) 

Este ciclo de ensaio consiste em uma série de ensaios (modos) para diferentes valores 

de velocidade e carga que cobrem a gama de funcionamento típica dos motores diesel. São 

determinados 13 modos de ensaios estáveis e 3 modos aleatórios em que cada um se 

determina por interpolação dos pontos mais próximos [19]. Na Tabela 6 são apresentados 

para cada ponto representativo de ensaio, o modo de ensaio estável, os valores de velocidade 

do motor para cada combustível com seu correspondente símbolo (A, B e C), porcentagem 

de carga, fator de peso e o tempo de duração do ensaio. 

As velocidades do motor são calculadas através das seguintes equações: 

A = nlo+ 0,25(nhi- nlo),     (4.21) 

B = nlo+ 0,50(nhi- nlo),     (4.22) 

C = nlo+ 0,75(nhi- nlo),     (4.23) 

onde nhi e nlo são 70% e 50% da velocidade correspondente à potência máxima do motor 

respectivamente. 

O comportamento das potências não é igual para cada um dos combustíveis 

analisados. Os valores de potência máxima são diferentes pelo fato dos valores das 

velocidades correspondentes nhi e nlo serem diferentes, provocando diferenças nas 

velocidades A, B e C, calculadas pelas equações 4.21, 4.22 e 4.23 respectivamente para cada 

combustível. A Tabela 6 apresenta a informação estabelecida para os ensaios ESC com fundo 

cinza [19] e os pontos que representam os modos, assim como os valores calculados da 

velocidade angular do motor para cada combustível. 
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Tabela 6. Modos de operação para os ensaios do ciclo ESC 

Pontos Modos 

Velocidade do motor (min-1) 

Carga 

(%) 

Fator 

de 

peso 

(%) 

Duração 

(min) 
Símbolo Diesel 

S50 

Biodiesel 

LS9 

Diesel 

farnesano 

1 1 - 700 700 700 0 15 4 

2 7 A 1398 1559 1410 25 5 2 

3 5 A 1398 1559 1410 50 5 2 

4 6 A 1398 1559 1410 75 5 2 

5 2 A 1398 1559 1410 100 8 2 

6 9 B 1762 1884 1787 25 10 2 

7 3 B 1762 1884 1787 50 10 2 

8 4 B 1762 1884 1787 75 10 2 

9 8 B 1762 1884 1787 100 9 2 

10 11 C 2127 2209 2163 25 5 2 

11 13 C 2127 2209 2163 50 5 2 

12 12 C 2127 2209 2163 75 5 2 

13 10 C 2127 2209 2163 100 8 2 

 

4.2.4. Ensaios experimentais em ciclo ESC em igualdade de potência 

A Figura 5 apresenta o mapeamento dos ensaios ESC seguido neste trabalho, 

excluindo o modo de marcha lenta, e também exibe os 12 modos de igualdade de 

desempenho (torque e rpm) para os três combustíveis, calculados por meio da interpolação 

utilizada para encontrar os pontos de controle adicionais da zona de controle, cujos critérios 

de seleção foram encontrar os valores mais próximos de torque e rpm para cada combustível. 
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Figura 5. Mapeamento dos ensaios ESC com os modos de igualdade de desempenho para 

os combustíveis. 

A Tabela 7 apresenta as características dos modos de operação em igualdade de 

desempenho selecionados para análise através dos dados dos ensaios do ciclo ESC.  
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Tabela 7.  Características dos modos de operação em igualdade de desempenho. 

Modos 
Rotação (min-

1) 
Torque (Nm) 

Potência Efetiva (kW) 

𝑃 =
𝑛 𝑇

9549,3
 

Biodiesel Diesel farnesano 

Z1 1600 300 50,27 50,17 50,11 50,09 

Z2 1600 500 83,78 83,62 83,51 83,47 

Z3 1600 700 117,29 117,02 116,92 116,85 

Z4 1750 250 45,81 45,63 45,80 45,77 

Z5 1750 450 82,47 82,14 82,43 82,38 

Z6 1750 650 119,12 118,55 119,07 119,00 

Z7 1950 210 42,88 42,74 42,58 42,55 

Z8 1950 450 91,89 91,59 91,22 91,20 

Z9 1950 650 132,73 132,29 131,73 131,73 

Z10 2100 200 43,98 43,78 43,90 43,77 

Z11 2100 400 87,96 87,56 87,79 87,57 

Z12 2100 600 131,95 131,35 131,68 131,38 

 

Os valores de emissões são obtidos através de média ponderada de emissões de cada 

uma das modalidades, levando em consideração o fator de peso. Os resultados finais das 

emissões expressos em g/kWh e os limites estabelecidos estão demonstrados na Tabela 8. 

Tabela 8. Limites de emissões para a norma ABNT NBR 15634 [20] 

Ciclo Data Teste CO HC NOx MP Fumaça [1/m] 

Euro V 10/2008 ESC e ELR 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

  

5 -Resultados e discussões 

5.1. Ensaios experimentais em carga máxima 

Uma das questões que impedem a aceitação de biocombustíveis em motores 
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utilizados para transporte é o baixo poder calorífico por unidade de volume ao comparar com 

combustíveis derivados de petróleo. Isso ocorre para ambos os diferentes tipos de biodiesel 

que substituem o diesel mineral e também para o bioetanol que substitui a gasolina, inclusive 

para os dois tipos de biocombustíveis avaliados neste trabalho, especialmente em relação à 

diferença de propriedades do biodiesel de cana-de-açúcar LS9.  

Postos de venda de combustível vendem os combustíveis por unidade de volume, e 

não por unidade de energia. No entanto, veículos não funcionam por volume de combustível 

e sim em quantidade de energia [21]. Por esse motivo ao buscar o mesmo desempenho do 

combustível mineral, os motoristas inconscientemente aplicam uma maior pressão no pedal 

do acelerador, resultando em um maior consumo de combustível. 

Quando ensaios experimentais de motores em dinamômetros são realizados, a 

situação relatada acima se desenvolve de forma diferente baseada na natureza do teste, 

podendo ser em máxima carga e posição máxima do acelerador (posição fixa), para medir 

valores máximos de potência e torque em diferentes velocidades de rotação do motor. O 

primeiro conjunto de ensaios apresentados neste trabalho é relativo a esse tipo de teste.  

A Figura 6 apresenta o comportamento da potência e do torque do motor ao operar 

em máxima carga, sendo abastecido com diesel de cana-de-açúcar farnesano e o biodiesel 

de cana-de-açúcar LS9, ambos puros. A potência efetiva e valores de torque obtidos com o 

diesel mineral S50 também estão presentes para referência de comparação. 
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Figura 6.a) Potência efetiva do motor. b) Torque. 

Esses resultados se relacionam com o poder calorífico inferior (PCI) dos combustíveis 

apresentados na Tabela 3, onde os notáveis valores de energia inferiores do biodiesel de 

cana-de-açúcar LS9 causam uma diminuição expressiva na potência e torque. Considerando 

o diesel de cana-de-açúcar farnesano, seu PCI em kJ por kg de combustível é 

aproximadamente equivalente ao do diesel mineral S50, garantindo assim valores similares 

de potência e torque. Isso atenua o efeito negativo causado pela menor densidade do 

combustível. Esta análise não está completa visto que as diferenças em consumo de 

combustível não são consideradas, mesmo com a posição fixa do pedal de acelerador. A 

Figura 7 a seguir apresenta os resultados de consumo de combustível e consumo específico 

de combustível efetivo (bsfc – break specific fuel consumption). 

 

Figura 7 a) Consumo de combustível pelo motor. b) Consumo específico de combustível 

efetivo. 
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As diferenças nos valores de consumo de combustível para os diferentes tipos de 

combustíveis são decorrentes do sistema de gerenciamento da ECU. Para atingir a demanda 

de potência, a ECU atua em diferentes pontos do mapeamento para aumentar a quantidade 

de biodiesel de cana-de-açúcar LS9 e diminui a quantidade de diesel de cana-de-açúcar 

farnesano a serem injetados, devido às diferenças de seus PCIs em comparação com o valor 

do diesel mineral de referência, como visto na tabela 3. 

Na faixa de velocidade de rotação do motor entre 2000 a 2400 min-1, que corresponde 

à faixa de máxima potência, o consumo de biodiesel de cana-de-açúcar LS9 aumentou 1,9 kg 

h-1 na média em relação ao diesel mineral S50. Na mesma faixa de velocidade do motor, o 

consumo de diesel de cana-de-açúcar farnesano diminuiu 1,2 kg h-1 na média. Esses valores 

representam respectivamente um aumento de 5,33% e uma diminuição de 5,20% no consumo 

de combustível. A uma velocidade de 1600 min-1, que corresponde à faixa de torque máximo, 

o consumo de biodiesel de cana-de-açúcar LS9 aumentou 4,74% e o consumo de diesel de 

cana-de-açúcar farnesano diminuiu 5,49% comparando ao diesel mineral S50 de referência. 

Na Figura 7, em 2400 min-1 (faixa de máxima potência), pode ser inferido que o 

consumo específico de combustível efetivo (bsfc) quando o motor é alimentado com biodiesel 

de cana-de-açúcar LS9 aumentou 18,3% em relação ao combustível de referência. Esse valor 

corresponde em uma diminuição de 14,8% no PCI em MJ kg-1 em relação ao diesel mineral. 

Esses resultados não correspondem com a maioria dos estudos publicados sobre motores 

diesel de pequeno e grande porte, o que leva a crer que o aumento do bsfc no motor 

abastecido com biodiesel é em média similar à diferença do PCI do combustível [21]. Além 

disso, o aumento de 18,3% no bsfc corresponde a uma diminuição de 11,6% no PCI em MJ 

L-1, o que é uma diferença maior. Esse resultado também não corresponde com o estudo que 

mostra as diferenças em viscosidade, densidade e número de cetano do biodiesel são 

significantes devido suas influências na duração da combustão, levando a valores de energia 

por litro de combustível na mesma ordem do bsfc [21]. 
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Para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 ser posicionado nessas estatísticas, o 

aumento no consumo de combustível através da redistribuição nos diferentes pontos do 

mapeamento da ECU, para aumentar a entrega de combustível, não foi suficiente assim como 

sua maior densidade e viscosidade. Um maior aumento em consumo horário de combustível 

pela recalibragem da ECU seria necessário, e esse aumento na entrega de combustível 

poderia causar um maior incremento na potência e torque, desde que que a eficiência térmica 

efetiva não diminua. 

A Figura 8 apresenta a eficiência térmica efetiva (ɳb) para o motor em carga máxima, 

determinado por 3600/(bsfc.PCI). Através da análise dos resultados em 2400 min-1, eficiências 

térmicas efetivas de 37% e 38,3% são observadas para o motor abastecido com biodiesel de 

cana-de-açúcar LS9 e diesel mineral S50 respectivamente. Isso representa uma perda de 

1,3% em eficiência térmica efetiva com o uso desse biocombustível. Esse valor é bem menor 

do que a diferença de PCI do biodiesel LS9 em relação ao diesel mineral de referência, que 

corresponde a 14,8% como visto anteriormente. Sendo assim, o aumento no bsfc não é 

causado pela perda em eficiência térmica efetiva, mas sim pelo PCI mais baixo do biodiesel 

de cana-de-açúcar LS9. 

 

Figura. 8. Eficiência térmica do motor efetiva (carga máxima). 

Comparando os valores de eficiência térmica efetiva do motor quando abastecido com 

diesel de cana-de-açúcar farnesano e com o diesel mineral de referência S50, como 
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apresentado na Figura 8, não existem diferenças significantes. 

O comportamento da eficiência térmica do motor (b) se explica pelo comportamento 

do rendimento mecânico (m) do motor para cada um dos combustíveis utilizados, visto que a 

rotação é a mesma, devido ao fato que as condições de sobrealimentação variam como é 

possível deduzir à partir da Figura 9, que representa a massa de gases de escapamento que 

recirculam para o cilindro (m_EGR) (a) e a porcentagem de massa de gases de escapamento 

que recirculam (b). 

 

Figura 9. a) Massa de gases de escapamento que recirculam no motor (m_EGR). b) 

Porcentagem de massa de gases de escapamento que recirculam. 

Quando a quantidade de gases de escapamento que recirculam aumenta, há uma 

diminuição no impulso nas turbinas dos turbocompressores pelo fato do rendimento mecânico 

(m) aumentar. A relação entre a potência consumida para acionar os turbocompressores (Nm) 

e a potência indicada (Ni) se diminuem, visto que: 

                                        m = 1- Nm/Ni .                                                (5.1) 

e como: 

b = i m ,                                                      (5.2) 

sendo o rendimento indicado (i) o inverso do produto do PCI e do consumo de combustível 
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específico indicado (isfc - indicated specific fuel consumption): 

i = 1 / (PCI isfc)                                                (5.3) 

Pode se deduzir que o aumento do m foi mais fundamental que a diminuição do i 

para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 como se pode observar na Figura 8. O controle do 

gerenciamento pela ECU garante que o motor tenha uma compensação de funcionamento 

para este biocombustível, menos energético e oxigenado, pela regulação da vazão do EGR 

além do aumento do fornecimento de combustível como visto anteriormente. 

 Entre 1600 a 2400 min-1 (sem considerar 2600 min-1, já que neste ponto existe o corte 

do fornecimento de combustível, como visto na Figura 7), os valores de b se ajustam à análise 

do m realizado a partir da vazão do EGR calculada. Isto confirma a confiabilidade do cálculo 

da vazão do EGR por [16], assim como foi possível analisar que a 1200 min-1 a b diminui com 

biodiesel de cana-de-açúcar LS9 (Figura 8), e representa o  ponto onde o cálculo da vazão 

do EGR resulta no valor mais acentuado de uma diminuição em geral para o intervalo de 1000 

e 1385 min-1, que consiste na faixa de rotação de menores valores a carga máxima, sendo 

lógico pensar que o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 deve ter menos recirculação de gases 

que os outros dois combustíveis para que a quantidade de ar que entra no cilindro não diminua 

muito mais do que já diminuiu, como será visto mais adiante. 

Para a entrega de ar ao motor, o gerenciamento e controle da ECU, para cumprir a 

regulamentação de emissões e padrões de CO2, atua no sistema de EGR variando a abertura 

da válvula (a maioria dos mapeamentos de controle e gerenciamento da ECU são controladas 

pela velocidade de rotação do motor, pela posição do pedal acelerador ou pela demanda de 

combustível). Consequentemente, a vazão de ar de admissão varia. A Figura 10 apresenta a 

vazão de ar de admissão para os combustíveis avaliados. 
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Figura 10.a) Vazão de ar na admissão. b) Pressão do ar de admissão  

A redução na vazão de ar observado para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 ocorreu 

devido a maior abertura da válvula de EGR, o que causou uma menor quantidade de energia 

(e menos impulso) disponível na entrada de cada turbina, causando também uma diminuição 

nas pressões do ar de admissão como apresentado na Figura 7. Esses resultados indicam 

que a variação na abertura de válvula do EGR variou pouco com a mudança do diesel mineral 

S50 para o diesel de cana-de-açúcar farnesano. 

Com esses resultados medidos no motor relacionados com a alimentação de ar e 

combustível, se torna necessária uma análise comparativa da relação ar- combustível real 

(A/Creal) e do coeficiente de excesso de ar  definido como a relação entre A/Creal e A/Cesteq 

relacionado na Tabela 3 para cada combustível. A Figura 11 apresenta esses resultados. 

 

Figura 11. a) Relação ar-combustível real. b) Coeficiente de excesso de ar 
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Como a relação PCI/(A/C)esteq dos três combustíveis é a mesma (igual a 2,9 como se 

indica na Tabela 3), o valor de PCI dos combustíveis é o principal responsável pelas 

diferenças no bsfc, já que a eficiência térmica b se reflete com comportamentos similares 

para os 3 combustíveis. Os valores de  são similares (um leve aumento dos dois 

biocombustíveis em relação ao diesel de referência) para os três combustíveis em todos os 

modos de ensaios à máxima carga como mostra a Figura 11a, maior semelhança que a 

observada com a eficiência (Figura 8). Por esse motivo a relação ente b e  ( = b/) oscila 

para os três combustíveis em um intervalo estreito para cada condição de ensaio, como 

mostra a Figura 12. 

 

Figura 12. Relação entre a eficiência efetiva e o coeficiente de excesso de ar. 

 Quando  diminui, o processo de combustão piora bruscamente, o que aumenta a 

formação de fumaça e causa um aquecimento do motor além do tolerável. O valor de  que 

corresponde ao máximo valor de b/ é o limite tolerável para o motor. O maior fornecimento 

de combustível por ciclo se limita de tal maneira que o valor limite de  seja um pouco maior 

que o máximo valor de b/. Para este motor, os valores de  em regime nominal oscilaram 

entre 1,3 e 1,54 no intervalo de 1000 a 2400 rpm como mostra a Figura 11a para os três 

combustíveis, com estes valores se assegura uma intensidade térmica tolerável. No alcance 

aproximado de frequência de rotação de 1200 a 1750 rpm aumenta o fornecimento de 

combustível por ciclo como mostra a Figura 13, dentro deste intervalo  de rpm que estão os 
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máximos valores de torque como mostra a Figura 6, a diminuição respectiva de  ocorreu até 

um limite no qual a formação de fumaça foi tolerável, ou seja, o valor limite de  (valor limite 

de enriquecimento de combustível) correspondeu com os máximos valores de b/, como 

mostra a Figura 12 no intervalo correspondente ao torque máximo. 

 A intensidade térmica do motor pode ser estimada através da temperatura dos gases 

de escapamento, a Figura 14 apresenta esses resultados para carga máxima. Para os três 

combustíveis, os valores mais baixos de temperaturas dos gases de escapamento 

correspondem aos valores de máximo torque e, o fornecimento de combustível por ciclo foi o 

valor limite de enriquecimento da mistura ar/combustível para cumprir os níveis de emissão 

de fumaça como mostra a Figura 15. 

 

Figura 13. Fornecimento de combustível por ciclo [mg/ciclo] 

 

Figura 14. Temperatura dos gases de escapamento. 
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Figura 15. Emissão de fumaça. 

A maior quantidade de gases de escapamento que recirculam, correspondente ao 

biodiesel de cana-de-açúcar LS9 (Figura 9), que é um combustível oxigenado, ajuda na 

combustão deixando-a mais eficiente, compensando o menor valor de PCI do combustível 

mesmo em regimes de maiores valores de torque, correspondente a faixas de rotações baixas 

e medianas à máxima carga (Figura 6). Quando os gases que recirculam do LS9 diminuem 

em relação ao diesel de referência, o oxigênio molecular do combustível atrapalha, pois a 

presença de oxigeno prejudica o poder energético do combustível.  

O segundo turbocompressor (de menor dimensão - Figura 1), tem a finalidade de 

incrementar o ar de admissão em baixas rotações, isso se comprova analisando o gráfico da 

Figura 9, onde é possível verificar que os regimes de menores rotações correspondem aos 

maiores valores de gases que recirculam para os três combustíveis (exceto para 1000 rpm). 

Para estas condições o sistema de controle eletrônico do motor não aumentou o fornecimento 

de combustível em kg/h para valores maiores do que do diesel S50, como mostra a Figura 7. 

O sistema de controle eletrônico regulou o fornecimento de combustível do LS9 de forma que 

o fornecimento por ciclo (Figura 13) não ultrapassasse o limite para a formação de fumaça. 

Sendo assim admitiu a relação ar-combustível mais aceitável para uma combustão mais 

completa possível, garantindo os resultados de emissão de fumaça e temperatura de gases 

de escapamento demonstrados na Figura 15 e na Figura 14 respectivamente.  
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A diferença considerável na emissão de fumaça e da temperatura dos gases de 

escapamento à máxima carga entre o combustível de referência e o biodiesel de cana-de-

açúcar LS9, pode sugerir que uma regulagem da ECU, poderia melhorar o desempenho do 

motor para estas condições de funcionamento. Já para a utilização do diesel de cana-de-

açúcar farnesano, este motor não teria necessidade de uma variação na regulagem da ECU. 

Os resultados de desempenho apresentados não são apenas consequências diretas 

de propriedades físico químicas dos combustíveis, são também consequência do 

gerenciamento da ECU. Portanto, esses resultados não são definitivos para descartar o uso 

do biodiesel de cana-de-açúcar LS9, apesar do fato do  motor ser projetado para alcançar 

uma potência máxima de 166 kW a 2400 min-1 e um torque máximo de 850 Nm entre 1110 a 

1600 min-1 (Tabela 1). Para obter esse desempenho com biodiesel de cana-de-açúcar LS9 

puro, uma mudança nos parâmetros de injeção de combustível ou nas características 

construtivas do motor seriam necessárias. 

Como demonstrado na tabela 3, o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 possui um alto 

número de cetano, densidade e viscosidade, fatores que justificam a utilização deste biodiesel 

por diversos autores, como informado em [21]. Esses autores também elencaram o fato do 

biodiesel não causar perdas de potência a não ser em situações de demanda de valores de 

potência máxima. Por esse motivo, um estudo comparativo de desempenho e emissões em 

ensaios experimentais realizados no mesmo modo de operação pode ser aceito. Esses testes 

podem ser executados em condições de ciclo transiente, o que pode provar a existência ou 

inexistência de diferenças significativas no desempenho do motor quando operando em cada 

condição do teste para todos os combustíveis testados, e principalmente verificar se as 

emissões específicas cumprem com as normas estabelecidas, sendo necessária uma 

comparação de eficiência e emissão para os mesmos valores de desempenho com os três 

combustíveis. 

 Uma análise possível de ser feita é a relativa a potência entregue por litro (Nl) para 
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cada combustível, obtida através da equação 2.9: 

𝑁𝑙 =
𝑛

30𝜏

PCI

(𝐴 𝐶⁄ )
𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞

𝑏




𝑉
𝜌𝑘                                                (5.4) 

Onde n representa a velocidade de rotação do motor (rpm),  é a quantidade de tempos do 

motor (no caso 4), V é o rendimento volumétrico e k a densidade do ar. 

A figura 16 apresenta os resultados calculados para os valores obtidos dos ensaios 

em carga máxima. 

 

 

Figura 16. Potência por litro entregue por cada combustível em ensaios de carga máxima. 

O biodiesel de cana-de-açúcar LS9 apresenta menores valores de potência por litro 

devido ao seu menor PCI. O diesel de cana-de-açúcar farnesano apresenta valores muito 

próximos aos do diesel mineral S50 por possuir um valor semelhante de PCI. Além das 

diferenças dos poderes caloríficos inferiores dos combustíveis, uma maior ação da 

recirculação dos gases de escapamento, por influenciar no rendimento térmico e ocasionar 

uma combustão menos completa, também interfere nos valores entregues de potência por 

litro tanto para o diesel farnesano e o biodiesel LS9, quando comparados ao diesel S50 de 

referência. 
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5.2. Resultados igualdade de desempenho ETC 

Os valores de bsfc dos três combustíveis, nos seis modos selecionados, estão 

dispostos na Figura 17. A baixa potência correspondente ao modo A causa os valores mais 

altos de bsfc do que nos outros modos. Comparando o efeito dos biocombustíveis, o bsfc do 

biodiesel de cana-de-açúcar LS9 é mais alto, o que é coerente com seu menor valor de PCI, 

exceto no caso do farnesano no modo F, devido ao consumo horário em kg/h ligeiramente 

maior alcançado com este combustível. 

 

Figura 17. Consumo específico de combustível dos três combustíveis nos seis modos de 

funcionamento do ciclo ETC. 

O valor de PCI é o principal fator para as diferenças no bsfc, uma vez que se reflita em 

valores similares de eficiência térmica efetiva para todos os combustíveis. 

Emissões específicas de THC e NOx obtidas com os três combustíveis nos seis modos 

de ensaios são mostrados nas Figura 18a e 18b, respectivamente. Para o modo A, 

correspondente à menor carga dos seis modos, as emissões de THC são notavelmente 

maiores, justificadas pelas baixas temperaturas de combustão, visto que se prejudica a 

atomização do combustível, sua vaporização, sua mistura com o ar e as reações de 

combustão para valores muito baixos de carga. Isto se confirma analisando as temperaturas 
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dos gases de escapamento apresentadas na Figura 19, onde se pode observar que os 

menores valores de temperatura dos gases de escapamento correspondem ao Modo A.  

Comparando o efeito dos combustíveis, o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 apresenta 

as menores emissões de THC devido fundamentalmente à presença de oxigênio em sua 

estrutura molecular, e também à não existência de compostos aromáticos em sua 

composição. Logo em seguida se encontra o diesel de cana-de-açúcar farnesano, que 

também é beneficiado pela não existência de compostos aromáticos, que de acordo com [22] 

e [23] são os principais fatores que favorecem a redução de emissões de THC em comparação 

com o diesel mineral.  

Comparando os dois biocombustíveis entre si, os quais podem ser considerados como 

compostos puros, confirmado por seu processo de evaporação bastante homogêneo (Tabela 

3), o diesel de cana-de-açúcar farnesano tem um processo de evaporação mais rápido por 

evaporar à temperaturas mais baixas, sendo uma vantagem para a redução das emissões de 

THC. Porém, de acordo com os resultados obtidos, pode se dizer que a oxigenação do 

combustível é mais significante para esse processo de redução de emissões de THC 

(observa-se que as emissões de THC do biodiesel de cana-de-açúcar LS9 são ligeiramente 

menores).  

Retomando a comparação com o diesel mineral de referência, se deve destacar que 

para esse combustível existe um amplo intervalo de temperatura de destilação e seus valores 

entre T50% e T90% são mais altos, mesmo que no intervalo de T10% e T50% as temperaturas 

são notavelmente mais baixas, podendo ser uma vantagem para o diesel mineral como será 

demonstrado posteriormente em condições de transição. 
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Figura 18. Emissões específicas de a) THC e b) NOx. 

 

Figura 19. Temperatura dos gases de escapamento. 

Em relação às emissões de NOx, as emissões específicas mais altas em carga baixa 

(Modo A) se devem principalmente à baixa potência efetiva. Os resultados dessas emissões 

obtidos com o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 foram ligeiramente superiores aos observados 

com o diesel de cana-de-açúcar farnesano, exceto no modo A. Esses aumentos geralmente 

são justificados pela presença de oxigênio na composição do combustível.  

Em relação ao diesel mineral de referência, o maior número de cetano do biodiesel de 

cana-de-açúcar LS9 com a ação de maior quantidade de gases que recirculam e a maior 

relação H/C (Tabela 3) do diesel de cana-de-açúcar farnesano (combustível parafínico), 

provocam uma redução da temperatura adiabática de chama [24] explicando a diminuição das 

emissões de NOx em comparação com o diesel mineral. Isto se confirma com o 
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comportamento da temperatura dos gases de escapamento mostrados na Figura 19 onde 

sempre os dois biocombustíveis obtiveram menores valores. 

Em relação às emissões de CO exibidas na Figura 20, é possível observar que ocorre 

aproximadamente o mesmo comportamento das emissões de THC (Figura 18a) visto que 

ambos são resultados da combustão incompleta. O CO se forma principalmente devido a 

combustão incompleta nas zonas da câmara de combustão onde o ar é insuficiente durante 

as etapas de expansão e de escape, quando se oxida algo de CO para formar CO2 [25].  

O aumento de consumo do biodiesel de cana-de-açúcar LS9 em relação ao diesel 

mineral (exceto no modo A) como mostra a Figura 17 (o comportamento do bsfc é diretamente 

proporcional ao consumo em g/h, devido ao fato da potência ser a mesma para os três 

combustíveis), e a recirculação de gases de escape não ultrapassa os limites da relação ar-

combustível para uma combustão o mais completa possível, por isso os resultados 

observados na Figura 20 de menores emissões de CO para o biodiesel de cana-de-açúcar 

LS9 em relação ao diesel mineral de referência.  

O diesel de cana-de-açúcar farnesano apresentou  resultados de emissões de CO com 

valores entre os do diesel mineral e do biodiesel LS9, exceto apenas no modo E, onde se 

supõe que houve uma redução das temperaturas de combustão por causa do efeito das 

diferentes taxas de EGR, que reduziram o conteúdo de O2 na mistura do diesel de cana-de-

açúcar farnesano com o ar, aumentando a formação de CO durante o processo na etapa 

inicial de combustão em relação ao biodiesel LS9, ou seja, a temperatura de combustão 

diminuiu produzindo mudanças na reação de equilíbrio de CO e CO2 [26] o que evita a 

oxidação de CO e, por consequência, aumenta a emissão de CO, sucedendo o contrário em 

relação ao diesel mineral.  

Contudo as temperaturas dos gases de escapamento resultaram ligeiramente maiores 

com o diesel de cana-de-açúcar farnesano do que com o biodiesel de cana-de-açúcar LS9, 
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exceto no modo D, visto que a presença de O2 na composição do combustível prejudica o 

poder energético do combustível. 

 

Figura 20. Emissões específicas de CO. 

 

5.3  Resultados experimentais em ciclo ESC padrão 

 

O consumo específico efetivo de combustível (bsfc) e a eficiência térmica do motor (t) 

para os 3 combustíveis estão apresentados nas Figuras 21a e 21b, respectivamente. A baixa 

potência do motor nos modos 2, 6 e 10 (A_25%, B_25% e C_25%) (Figura 25a) produz um 

maior bsfc em comparação com os modos de média e máxima carga. Comparando o efeito 

dos combustíveis, o bsfc do biodiesel de cana-de-açúcar LS9 é o mais alto e o do diesel de 

cana-de-açúcar farnesano é o mais baixo, resultado coerente com seus valores de PCI 

mostrados na Tabela 3. 

Apesar da relação PCI/(A/C)estequiométrico dos três combustíveis ser a mesma (igual a 2,9 

como indicado na Tabela 3), o valor do PCI dos combustíveis é o principal responsável pelas 

diferenças no bsfc, visto que a eficiência térmica se reflete com comportamentos similares 

para os 3 combustíveis (t=3600/bsfc*PCI). Através da Figura 21 é possível observar que as 

diferenças de bsfc entre os combustíveis ensaiados são consideravelmente maiores que as 
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diferenças entre as eficiências para os 3 combustíveis. 

 

Figura 21.a) Consumo específico de combustível efetivo. b) Eficiência térmica efetiva. 

 

Figura 22. a) Potência do motor b) Torque. 

Também se faz necessário analisar o consumo de ar para a queima do combustível 

injetado. Dividir a relação combustível-ar real consumida pelo motor e a relação combustível-

ar estequiométrica, que é o inverso do parâmetro (A/C)esteq listado na tabela 3, nos proporciona 

o coeficiente de relação de equivalência combustível-ar () [27] (Figura 23a). Este coeficiente 

possui uma grande semelhança para os três combustíveis para todos os modos de operação, 

maior semelhança do que a observada com a eficiência (Figura 21b). Por isso o produto de t 

por  ( = 𝑡) ( = t ) (Figura 23b) oscila para os três combustíveis em um intervalo estreito 

para cada condição de ensaio, confirmando que o PCI seria o maior responsável pelas 

diferenças entre os três combustíveis nos resultados de potência e torque demonstrados na 
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Figura 22. 

  

Figura 23.a) Razão relativa combustível-ar. b) Eficiência* razão relativa combustível-ar 

Em relação a recirculação dos gases do escapamento (EGR), a Figura 24a apresenta 

a vazão dos gases que recirculam. Esses valores foram calculados por um balanceamento 

entálpico simplificado entre o ar de alimentação e os gases que recirculam, desenvolvido por 

[16]. Como pode ser observado, para quase todos os modos de operação o combustível 

oxigenado, o biodiesel de cana-de-açúcar LS9, apresentou maior recirculação de gases. A 

ECU comanda a recirculação de gases de forma que a porcentagem de oxigênio no 

escapamento seja aproximadamente igual para os três combustíveis, como indica a Figura 

24b.  

 

Figura 24. a) Vazão dos gases de escapamento que recirculam, b) porcentagem de 

oxigênio no escapamento. 
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Ou seja, a ECU do motor aumenta o consumo de combustível para o LS9 que é o 

combustível menos energético (Figura 25a) e por sua vez diminui, sobre tudo para os 

ensaios correspondentes a velocidades maiores (B e C), o consumo de ar (Figura 25b).

 

Figura 25. a) Consumo de combustível, b) Consumo de ar. 

Calculando os valores de fornecimento de combustível por ciclo, os quais se mostram 

na Figura 26, o maior fornecimento de combustível por ciclo, que é característico de motores 

diesel e corresponde ao torque máximo (ponto 5 da Figura 22b), se limita de tal maneira que 

proporcione um máximo valor de  para una mínima formação de partícula (PM). Acredita-se 

que esta condição de operação se encontra nas proximidades da zona de limite de fumaça 

apesar de ser a maior recirculação de gases. 

 

Figura 26. Fornecimento de combustível por ciclo 

Uma melhoria no desempenho do motor relacionada a potência e torque (Figura 22) 
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com os biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar em comparação com o combustível 

mineral S50 de referência, pode ser modificando a localização de seus parâmetros de 

regulagem dentro do mapa da ECU, mas incialmente deve se realizar uma análise das 

emissões. 

5.3.1. Emissões de contaminantes 

Segundo a norma atual sobre limite de emissões para motores que equipam os 

veículos de transporte por estrada de médio e grande porte, os compostos limitados são o 

monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos não queimados (THC), os óxidos de 

nitrogênio (NOx) e o material particulado (PM). Com a tecnologia atual são os dois últimos os 

que realmente apresentam problemas para seu controle, por isso iniciaremos a análise com 

eles.  

5.3.2. Emissões de material particulado (MP) 

Analisar as causas das diferenças em emissões de partículas de um motor utilizando 

diferentes combustíveis pode levar a interpretações variadas. O mais importante com este 

trabalho foi calcular as emissões específicas mostradas na Figura 27 para realizar a 

comparação com os limites estabelecidos por normas (Tabela 8). Em segundo lugar e não 

menos importante, deve se analisar as causas das diferenças das emissões de MP entre os 

combustíveis aqui estudados.  

 

Figura. 27. Emissões específicas de material particulado 

Limite ABNT NBR 15634 – 0,02 g/kWh 
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Como se pode observar na Figura 27, os três combustíveis estão abaixo do limite 

estabelecido: S50 = 0,017 g/kWh; LS9 = 0,013 g/kWh; farnesano 0,010 g/kWh. A menor 

emissão específica de PM corresponde ao diesel de cana-de-açúcar farnesano.  

Além da  ausência de compostos aromáticos no biodiesel que reduz a formação de 

partículas [28-29], a presença de oxigênio em sua composição química favorece para que 

uma parte das partículas que se formaram se oxide na frente de chama devido às 

temperaturas elevadas, e outra parte que sobrevive pela frente de chama se oxidar durante o 

processo de expansão sobre a base do excesso de O2 [16], o qual também se justifica pela 

relação de equivalência combustível-ar () (Figura 23a), que são ligeiramente mais baixas 

para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9, apesar que a recirculação de gases foi maior na 

maioria dos modos de operação (Figura 24a).  

A recirculação de gases de escapamento é maior com biodiesel de cana-de-açúcar 

LS9 por ser um combustível oxigenado, e assim se alcançou uma redução das emissões de 

NOx sem comprometer a emissão de PM. Esta tendência é consistente com os resultados 

apresentados de emissões de THC. Menores emissões de THC diminuem a probabilidade de 

formação e crescimento de partículas por absorção e condensação dos hidrocarbonetos na 

superfície das partículas de fuligem [29]. 

O efeito do diesel de cana-de-açúcar farnesano, em comparação com o diesel de 

referencia S50, é de uma menor emissão de PM. Esta tendência é consistente com a relação 

de equivalência combustível-ar () (Figura 23a), e por uma etapa mais curta de combustão 

devido a um valor maior de número de cetano. Estudos sobre o farnesano como o de Oßwald 

[8] apresentou pouca ou nenhuma tendência a produzir precursores de fuligem. 

Para os três combustíveis a maior emissão de PM foi no modo de ensaio 5, que como 

já foi dito corresponde ao torque máximo, sendo o maior fornecimento de combustível por 

ciclo, o qual se limita de tal maneira que proporcione um máximo valor de  para una mínima 

formação de PM. Se acredita que esta condição de operação se encontra nas proximidades 



45 
 

da zona de limite de fumaça apesar de ter a maior recirculação de gases. 

Os benefícios com o uso do biodiesel de cana-de-açúcar LS9 se justificam pela 

presença de oxigênio e a falta de aromáticos em sua composição, esta última causa também 

beneficia o diesel de cana-de-açúcar farnesano, que também por ser parafina, possui uma 

maior quantidade de hidrogênio em sua estrutura molecular [30-36].  

 

5.3.3. Emissões de gases 

 

As emissões específicas de NOx finais (após o catalisador DOC) obtidas com os três 

combustíveis estão apresentadas na Figura 28. Nas Figuras 29a e 29b estão exibidas as 

emissões para todos os modos ensaiados antes e depois do DOC.  

 

  

Figura 28. Emissões específicas de NOx 

 

Limite ABNT NBR 15634 – 2,01 g/kWh 
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Figura 29. a) Emissões específicas calculadas com as emissões depois do DOC. b) 

Emissões em cada modo de ensaio antes e depois do DOC. 

Para o caso do biodiesel de cana-de-açúcar LS9, os resultados mostram que as 

emissões específicas de NOx foram as menores entre os três combustíveis com um valor 

inferior ao limite da norma. Estas menores emissões de NOx se devem principalmente às 

menores concentrações de oxigênio e temperaturas de chama causadas pelo EGR [36], 

apesar da baixa potência efetiva. Para o diesel de cana-de-açúcar farnesano, as emissões 

específicas calculadas, estiveram minimamente acima do limite da norma (2,01 g/kWh). 

Inesperadamente as emissões específicas de NOx para o diesel mineral de referência S50 

excederam ligeiramente o limite da norma (2,14 g/kWh), este resultado pode ser explicado 

pelo fato da ECU não ter sido calibrada para o diesel mineral brasileiro S50. 

O maior número de cetano e a maior relação H/C provocam temperaturas de chama 

mais baixas [37, 38] e explica as menores emissões de NOx dos dois biocombustíveis em 

comparação com o diesel de referência na grande maioria dos modos de ensaios como se 

mostra na Figura 29b, somente nos pontos 10 e 11 (modos de ensaios 11 e 13 

respectivamente) que correspondem a valores de 25 e 50 % da carga ao valor C de rpm, se 

verificou uma significativa maior emissão de NOx dos dois biocombustíveis em relação ao 

diesel de referência S50.  

As emissões específicas de CO finais (após catalisador DOC) obtidas com os três 
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combustíveis estão apresentadas na Figura 30. Na Figura 31 estão as emissões em todos os 

modos ensaiados antes e depois do DOC.  

 

Figura 30. Emissões específicas de CO 

 

Figura 31. a) Emissões específicas de CO calculadas com as emissões após o DOC. b) 

Emissões em cada modo de ensaio antes e depois do DOC. 

 Para todos os combustíveis as emissões específicas de CO estão abaixo do limite 

estabelecido pela norma, embora se destaca um aumento considerável quando utilizado o 

biodiesel de cana-de-açúcar LS9 em comparação com o diesel de cana-de-açúcar farnesano 

e o diesel mineral S50 de referência, os quais possuem o mesmo resultado. Tudo parece 

indicar que o principal motivo destes resultados é a menor potência do motor com o biodiesel 

de cana-de-açúcar LS9, já que suas emissões de CO em ppm na maioria dos modos de 

operação são similares ou menores do que as dos outros dois combustíveis, como indica a 

Limite ABNT NBR 15634 – 1,50 g/kWh 
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Figura 31 b. Somente nos dois modos de ensaios à baixa carga, os dois de maiores velocidade 

do motor, os resultados foram consideravelmente maiores que os outros dois combustíveis, 

os quais obtiveram um comportamento similar para todos os modos de operação, como pode 

ser visto na Figura 31 b.  

Medições em tubo de choque para a ignição na fase gasosa de biocombustíveis 

hidroprocessados demonstraram uma menor redução no atraso de ignição em baixas a 

moderadas temperaturas (650-900 K), com o aumento no número de cetano [9, 10]. Baseado 

nesses estudos e continuando o desenvolvimento, Gowdagiri et al. [11] estudou a influência 

do NC no atraso de ignição para os mesmos combustíveis em um motor alternativo, 

confirmando que a redução moderada no atraso da ignição para mudanças consideráveis no 

NC indica que a maior parte desse atraso é uma causa física. Esses autores observaram que 

o farnesano causa altas emissões de CO inesperadamente, talvez por suas características de 

diferentes mudanças de fase. Diferentes características de ebulição do farnesano como um 

composto único (2,6,10-trimethyldodecane) comparado ao diesel mineral (mistura de 

diferentes hidrocarbonetos) podem levar a maiores emissões de CO e hidrocarbonetos não 

queimados devido às diferenças de perda de volume. 

As emissões específicas de THC finais (após o DOC) obtidas com os três combustíveis 

estão apresentados na Figura 32. Na Figura 33 estão as emissões em todos os modos de 

operação ensaiados antes e depois do DOC.  

 

Figura 32. Emissões específicas de HC 

Limite ABNT NBR 15634 – 0,46 g/kWh 
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Figura 33. a) Emissões específicas de THC calculadas com as emissões após o DOC. b) 

Emissões em cada modo de operação antes e depois do DOC. 

O aumento das emissões de THC do diesel de cana-de-açúcar farnesano pode estar 

relacionado com as menores emissões específicas de material particulado, pois a redução na 

área de contato das partículas diminui a absorção e condensação de HC [30]. Os menores 

valores de emissões de THC para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 estão relacionados com 

a presença de oxigênio na composição do combustível. 

A Figura 34 apresenta a temperatura dos gases de escapamento medida no coletor 

de escapamento logo antes da entrada da turbina 2. Essas temperaturas representam a 

entalpia dos gases de escapamento, sendo considerados como gases ideais, que é uma 

função da temperatura e da energia de combustão convertida em trabalho de expansão. 

 

Figura 34. Temperatura de gases de escapamento. 
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5.4. Resultados experimentais em ciclo ESC em igualdade de desempenho 

O consumo específico efetivo para os três combustíveis está demonstrado no gráfico 

da Figura 35, a grande diferença entre o bsfc do biodiesel LS9 em comparação com os demais 

combustíveis é devido ao seu menor PCI. O diesel de cana-de-açúcar farnesano apresenta 

valores um pouco menores em relação ao diesel de referência devido ao seu PCI ligeiramente 

superior. 

 

Figura 35. Consumo específico de combustível efetivo do motor (bsfc) para os três 

combustíveis nos modos de igualdade de desempenho para o ciclo ESC. 

 

 As emissões de THC antes e depois do DOC estão exibidas na Figura 36. 

 

Figura 36. a) Emissões de THC antes do DOC. b) Emissões de THC depois do DOC. 
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 Verificando os resultados de emissões de THC verfica-se que a oxigenação do combustível 

é muito significante no processo de redução de emissões, comprovado pelos resultados do 

biodiesel de cana-de-açúcar LS9 bastante inferiores aos dos demais combustíveis.  

 Um incremento nas formações de THC pode estar relacionado com a redução nas 

emissões de material particulado, como se observa para o farnesano. A redução na 

concentração de partículas de carbono no gás de escapamento proporciona uma menor área 

total disponível para que os processos de absorção e condensação de HC encontrem espaço 

na superfície dessas partículas [30]. 

 A Figura 37 apresenta os resultados de emissões específicas de CO. É possível 

perceber um comportamento semelhante ao dos resultados de emissões de THC pelo fato de 

ambos serem oriundos de um processo incompleto de combustão. As diferentes taxas de 

EGR de cada modo de operação podem reduzir o conteúdo de O2 na câmara de combustão, 

o que ocasiona o aumento da formação de CO durante o processo inicial da combustão, o 

que pode ser verificado para o biodiesel LS9 nos valores de emissões para os modos Z6 e Z7, 

quando as taxas de EGR para esse combustível foram bem mais elevadas do que para os 

outros dois. 

 

Figura 37. Emissões de CO para os modos de igualdade de desempenho do ciclo ESC. a) 

Antes do DOC. b) Depois do DOC. 
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 Os menores valores de emissões ocorreram nos modos de carga média (Z2, Z5, Z8 e 

Z11), o que indica que a combustão foi mais eficiente para diferentes rotações do motor. Á 

partir da Figura 37 é possível perceber que tanto à esquerda quanto à direita desses modos, 

a emissão de CO aumenta para os três combustíveis. 

 A Figura 38 b apresenta as emissões de NOx antes e depois do DOC, 

respectivamente. 

 

Figura 38. Emissões de NOx. a) Antes do DOC. b) Depois do DOC    

Em relação às emissões de NOx, o LS9 por ter a presença do oxigênio em sua formação, 

tende a apresentar valores superiores de emissões, porém uma maior ação do EGR para 

esse combustível garantiu valores mais baixos do que com o diesel de cana-de-açúcar 

farnesano e o diesel S50 de referência, o que pode também ser confirmado ao se analisar a 

temperatura dos gases de escapamento exibidas no gráfico da Figura 39. Para o diesel de 

cana-de-açúcar farnesano, o maior número de cetano a maior relação H/C do combustível em 

relação ao diesel S50 provocam uma diminuição na temperatura adiabática de chama [24,37], 

o que por consequência ocasiona a redução de emissão de NOx, porém a ação reduzida do 

EGR para o farnesano ocasionou valores mais elevados de emissões, o que pode ser ajustado 

com uma adequada calibragem da ECU. 
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Figura 39. Temperatura de gases de escapamento para os modos de igualdade de 

desempenho do ciclo ESC.  

 As menores emissões de NOx se devem principalmente às menores temperaturas de 

chama e concentrações de oxigênio causadas pelo EGR [36]. As análises presentes neste 

trabalho indicam que as menores emissões de NOx dos biocombustíveis analisados, em 

comparação com o diesel de referência, se devem a valores de temperaturas de chama mais 

baixos, o que se comprova ao comparar os resultados das emissões com os da temperatura 

de gases de escapamento da Figura 39. Esses valores de temperatura foram medidos no 

coletor de escape logo antes da entrada da turbina 2 (Figura 1). Se os gases de escapamento 

possuem uma menor temperatura, pode se concluir que a temperatura máxima da combustão 

foi menor.  

 Verificando o gráfico da Figura 39 percebe-se que a temperatura dos gases de 

escapamento do biodiesel de cana-de-açúcar foi a menor, seguido do diesel de cana-de-

açúcar farnesano, e por último o diesel de referência. 

 Estas temperaturas dos gases representa a entalpia do gás, considerando-o como gás 

ideal, que é uma função da temperatura e da energia de combustão convertida em trabalho 

de expansão. Como neste trabalho não foi possível medir a pressão no interior da câmara de 

combustão, não foi possível determinar a energia transformada em trabalho, mas é possível 
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estimar a quantidade que entra no cilindro por ciclo (energia disponível por ciclo – edc) para 

cada combustível, multiplicando o valor de injeção de combustível por ciclo (fuelling) pelo PCI: 

𝑒𝑑𝑐 = 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ 10−3 ∗ 𝐿𝐻𝑉 [𝑘𝐽/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜]   (5.5) 

Sendo fuelling em mg/ciclo e PCI em MJ/kg. 

A Figura 40 representa a energia disponível por ciclo (edc) para cada combustível. É 

possível observar que na maioria dos modos de ensaios para igualdade de potência que os 

biocombustíveis apresentaram igualdade ou um leve aumento de energia disponível por ciclo 

 

Figura 40. a) Injeção de combustível por ciclo. b) Energia disponível por ciclo. 

 Após obtidos esses resultados, é possível dividir a temperatura dos gases de 

escapamento pela energia disponível por ciclo, indicando que os menores valores 

correspondem ao combustível de menor temperatura de chama, portanto o de menores 

emissões de NOx. A Figura 41 apresenta os resultados obtidos por meio desse cálculo  
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Figura 41. Temperatura de gases de escapamento dividida por energia disponível por ciclo. 

É possível observar que somente nos modos Z4 e Z7 os resultados dos 

biocombustíveis foram superiores aos do diesel S50. Para todos os outros modos o resultado 

da temperatura dos gases dividido pela energia disponível por ciclo foi menor, principalmente 

para o biodiesel de cana-de-açúcar, que foi o que apresentou menores emissões de NOx. 

Os menores valores de temperatura dos gases de escapamento por energia disponível 

para o biodiesel de cana-de-açúcar foram resultados principalmente da recirculação de gases 

EGR. A Figura 42 apresenta os valores da vazão dos gases de escapamento que recirculam 

(m_EGR) para os modos em igualdade de desempenho. 

 

Figura 42. Vazão dos gases de escapamento que recirculam para os modos de igualdade 

de potência. 
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 A maior recirculação de gases ocorreu para os ensaios com o biocombustível de cana-

de-açúcar LS9. O motor funcionando com o diesel de cana-de-açúcar farnesano apresentou 

os menores valores de recirculação de gases, e na maioria dos modos de igualdade de 

potência também apresentou menores valores de temperatura de gases por energia 

disponível por ciclo em relação ao diesel S50 de referência, causando menores emissões de 

NOx. Isso se deve ao seu maior número de cetano e maior relação H/C, que provocam 

temperaturas de chama mais baixas [11, 37]. 

 

6 - Conclusões 

 

Os estudos e testes realizados com os combustíveis analisados neste trabalho permitiram 

verificar que, tanto o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 como o diesel de cana-de-açúcar 

farnesano, foram capazes de entregar um desempenho semelhante ao do diesel S50 aliado 

a um baixo nível de emissões de gases e de material particulado. Mesmo os testes sendo 

realizados sem qualquer alteração na ECU do motor para melhorar o desempenho para cada 

combustível, os testes apresentaram resultados satisfatórios. 

Devido ao menor índice de emissões dos biocombustíveis foi possível verificar que uma 

regulagem personalizada do mapeamento da ECU para cada combustível traria ganhos de 

desempenho para ambos os biocombustíveis, visto que essa diferença das emissões para o 

diesel S50 de referência possibilitam ajustes para beneficiar o desempenho do motor. 

Os resultados dos testes em carga máxima, sem a modificação da ECU, demonstram que 

o desempenho do motor varia conforme a variação no PCI dos combustíveis. Dentre os 

combustíveis testados, o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 foi o que garantiu maiores 

resultados de eficiência térmica. 
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Em relação as emissões de THC, os resultados para os ensaios em igualdade de potência 

do ciclo ETC indicam o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 com os menores resultados, devido 

a oxigenação do combustível, seguido do diesel de cana-de-açúcar farnesano, que por não 

possuir compostos aromáticos em sua composição apresenta valores inferiores aos do diesel 

S50. 

Os resultados das emissões de THC nos ciclos ESC e em igualdade de potência para o 

ciclo ESC indicaram o farnesano com maiores valores, provavelmente pelo fato de suas 

emissões de material particulado apresentarem menores valores. A redução na concentração 

das partículas diminui a área disponível na superfície das mesmas para o processo de 

absorção e condensação de HC. 

Em relação as emissões de CO obtidas nos ensaios de igualdade de potência ETC, os 

menores valores obtidos foram com o biodiesel de cana-de-açúcar LS9, que apesar do 

aumento no consumo específico de combustível e na recirculação de gases de escapamento, 

os limites da relação ar-combustível para a combustão completa não foram excedidos. 

Nos ensaios ESC e em igualdade de potência para o ciclo ESC os valores da emissão 

específica de CO para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 foram os mais elevados. Isto 

ocorreu pelo motivo do biodiesel entregar menor potência, pois seus valores de emissões em 

ppm na maioria dos modos de operação foram similares ou até menores que os dos outros 

dois combustíveis. 

Para as emissões de NOx, nos ensaios de igualdade de potência para o ciclo ETC, o 

biodiesel de cana-de-açúcar apresentou valores menores do que o diesel S50, porém mais 

elevados do que o diesel de cana-de-açúcar farnesano. Isso ocorreu devido a presença do 

oxigênio molecular na composição do combustível. Já nos ciclos ESC e em igualdade de 

potência para o ciclo ESC uma maior ação do EGR para o biodiesel de cana-de-açúcar LS9 

causou a diminuição da temperatura adiabática de chama, garantindo os menores valores de 

emissões de NOx para este biocombustível.  
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Uma sugestão para futuros trabalhos é justamente a realização de uma análise de uma 

regulagem adequada da ECU do motor para trabalhar da melhor forma possível com cada 

combustível analisado neste trabalho, para assim garantir melhores resultados para uma 

futura análise. 
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