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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo medir a viscosidade e avaliar experimentalmente o de-
sempenho de misturas diesel/biodiesel em um motor monocilíndrico. O motor foi acoplado 
a um gerador de energia elétrica, o qual fornecia 1500 W, 3000 W e 4500 W a um siste-
ma elétrico. Misturas combustíveis com diferentes quantidades do diesel comercial (B4) 
e do biodiesel de palma esterificado (B100) foram testadas. A viscosidade cinemática, as 
emissões de NOx e o consumo específico de combustível das misturas de biodiesel foram 
medidas e analisadas por serem indicadores do desempenho motor. Ademais, as medidas 
de viscosidade cinemática dos combustíveis são de grande importância na caracterização 
do combustível e no projeto dos sistemas de bombeamento e injeção de combustível, bem 
como influencia o atraso da ignição. Os resultados revelam que o diesel comercial tem me-
lhor desempenho tanto no aspecto de eficiência energética quanto de emissões de NOx, 
bem como apresenta menor viscosidade que o biodiesel, favorecendo o sistema de injeção 
de combustível.
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ABSTRACT

This study aims to measure the viscosity and evaluate experimentally the per-
formance of diesel / biodiesel mixtures in a single cylinder engine. The engine was 
coupled to an electric generator, which provided 1500 W, 3000 W and 4500 W to an 
electric system. Fuel mixtures with varying amounts of commercial diesel (B4) and 
biodiesel esterified palm (B100) were tested. The kinematic viscosity, NOx emis-
sions and the specific fuel consumption of the biodiesel mixtures were measured 
and analyzed as being indicators of motor performance. Moreover, measures of 
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kinematic viscosity of fuels are of great importance in the characterization and de-
sign of the fuel pumping and fuel injection systems as well as influence the ignition 
delay. The results reveal that the commercial diesel is better both in terms of energy 
efficiency as well as NOx emissions, and has lower viscosity than biodiesel, which 
is better for the fuel injection system.

Keywords: biodiesel, engine, viscosity.

INTRODUÇÃO

A substituição dos combustíveis de origem fóssil, considerados fontes não 
renováveis, por combustíveis de fontes renováveis, tornou-se um objetivo global, 
destacando-se em três áreas primordiais: a econômica, a política e a social. Entre-
tanto, para que a inserção de biodiesel no mercado se torne uma realidade é ne-
cessário transpor alguns obstáculos. Estudos mostram que motores de ciclo diesel 
só estão aptos a trabalhar, sem modificação, com misturas contendo até 20% de 
biodiesel. Acima deste percentual há entraves técnicos que necessitam de avalia-
ções mais elaboradas quanto ao desempenho, ao consumo específico de combus-
tível e às emissões do motor.

No Brasil, as investigações relativas à utilização de óleos vegetais, como 
combustível alternativo, ocorreram bem antes da crise do petróleo. As primeiras 
pesquisas foram desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Tecnologia nos anos de 
1920. No ano de 1950, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais realizou 
ensaios, utilizando óleos combustíveis provenientes do ouricuri, da mamona e do 
algodão em motores 6 cilindros. Entretanto, somente nos anos 70 as pesquisas 
sobre a utilização de combustível de origem vegetal ganharam impulso. O objetivo 
principal era reduzir a dependência do petróleo, cujo preço e fornecimento estavam 
desestabilizados, devido às crises energéticas que assolaram o mundo naquela 
década (Osaki et al., 2008).

O ano de 1980 ficou marcado por uma descoberta importante: o Probiodie-
sel. Este combustível de origem vegetal, que tinha como objetivo substituir o óleo 
diesel. Óleos vegetais derivados da soja, do babaçu, do amendoim, do caroço de 
algodão, da colza, do girassol e do dendê foram utilizados como combustível. Na 
mesma década, foi criado o querosene vegetal de aviação que recebeu o nome 
de Prosene. Estas descobertas deram origem ao registro, pelo INPI, da primeira 
patente mundial do biodiesel e do querosene vegetal de aviação que, com tempo, 
passou a ser de domínio público (Parente, 2003). Em 1982, o Governo Fede-
ral lançou o Programa de Óleos Vegetais (OVEG), em parceria com a indústria 
automobilística.  O projeto estava voltado, especificamente, para a comprovação 
técnica da utilização do biodiesel em motores diesel. Mais uma vez, a motivação foi 
gerada pela alta nos preços do petróleo, reflexo da segunda crise que ocorreu em 
1979. O OVEG contou com a participação de diversos institutos de pesquisa como 
IME, IPT e UFC, além do apoio das indústrias automobilísticas, dos fabricantes de 
peças e dos produtores de lubrificantes. Entretanto, em 1985, o declínio do preço 
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do petróleo no mercado mundial fez com que os investimentos em estudos sobre 
combustíveis derivados de óleos vegetais desvanecessem, impedindo o desenvol-
vimento do programa (Hinrichs e Kleinbach, 2003).

A valorização dos aspectos ambientais, aliada a sustentabilidade dos siste-
mas energéticos e ao receio da notória instabilidade no preço do petróleo, trouxe 
de volta o interesse nos de óleos vegetais combustíveis. Com isso, diversas insti-
tuições passaram a desenvolver atividades neste campo e algumas ações gover-
namentais foram tomadas para impulsionar as pesquisas científicas. 

No ano de 2000, as universidades, centros de pesquisa e empresas brasilei-
ras, foram incentivadas a realizar projetos de desenvolvimento de tecnologia e de 
produção de biodiesel. Mais tarde, através da Portaria MCT 702, de 30 de outubro 
de 2002, o Governo Federal lançou o Programa Brasileiro de Desenvolvimento 
Tecnológico de Biodiesel – PROBIODIESEL. 

Em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foi ins-
tituído, fruto de estudos realizados pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), que 
abordavam a viabilidade de utilização de biodiesel como fonte alternativa de energia. 

Finalmente, em 2005, o biodiesel foi introduzido na matriz energética brasi-
leira, por força de lei. A mesma lei ampliou as funções da ANP, que desde então 
assumiu a atribuição de regular e fiscalizar as atividades relativas à produção, ao 
controle de qualidade, à distribuição, à revenda e à comercialização do biodiesel 
e da mistura óleo diesel-biodiesel. O Marco Regulatório foi editado neste mesmo 
ano, o que tornou possível organizar a cadeia produtiva, definir as linhas de finan-
ciamento e estruturar a base tecnológica do biodiesel. Além disso, estabeleceu as 
condições legais para a introdução do biodiesel no óleo diesel comercializado no 
Brasil na proporção de 2%, em 2008, e de 5%, até 2013.

Entretanto, a Resolução nº 2 do CNPE publicada em março de 2008, alterou 
de 2% para 3% o percentual obrigatório de biodiesel ao óleo diesel, a partir de 1º de 
julho de 2008. Esta medida comprova que o Brasil pretende acelerar o processo de 
utilização de biodiesel, como fonte alternativa de energia. Motivos não faltam, uma 
vez que o consumo brasileiro de óleo diesel é da ordem de 36 bilhões de litros, dos 
quais cerca de 20% são obtidos por meio de importação de petróleo. A produção de 
biocombustível abre, portanto, possibilidades de modificar este cenário conferindo in-
dependência econômica e uma posição estratégica em relação ao combustível fóssil. 

O biodiesel é um éster de ácido graxo, obtido a partir da transesterificação, 
que é uma reação química de óleos ou gorduras de origem animal ou vegetal, com 
um álcool na presença de um catalisador (Meirelhes Filho, 2003).  �á várias espé-�á várias espé-
cies de vegetais no Brasil que podem ser utilizadas como matéria-prima do biodie-
sel: mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja. O 
biodiesel pode também ser obtido por outros processos tais como o craqueamento 
e a esterificação.

A Resolução NR 7 de 19 de Março de 2008 da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada no DOU de 20 de março de 2008, 
estabeleceu a definição de biodiesel para todos os efeitos legais e de controle de 
qualidade: Biodiesel – B100: combustível composto de alqui-ésteres de ácidos gra-
xos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, conforme 
a especificação contida no Regulamento Técnico nº 1/2008.o A mesma resolução 
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também estabeleceu a definição de misturas entre diesel e biodiesel: Mistura óleo 
diesel/biodiesel – BX – combustível comercial composto de (100-X)% em volume 
de óleo diesel, conforme especificação da ANP, e X% em volume do biodiesel.

O biodiesel apresenta uma série de características que o coloca em vantagem 
em relação ao combustível de origem fóssil. A principal delas consiste no fato de ser 
fonte de energia renovável em curto prazo ao contrário dos combustíveis fósseis 
que levam milhões de anos para se formarem. O biodiesel tem alto ponto de fulgor 
e, portanto, baixo risco de explosão, facilitando assim o transporte e o armazena-baixo risco de explosão, facilitando assim o transporte e o armazena-
mento. Em relação ao efeito estufa, a queima de biodiesel gera índices de poluição 
menores se comparada à queima de óleo diesel, proporcionando ganho ambiental 
para todo o planeta. A produção de plantas que originam o biodiesel gera emprego 
e renda no campo, contribuindo para diminuição do êxodo rural.

Apesar dos aspectos positivos, o biodiesel apresenta algumas desvantagens 
que podem comprometer a utilização dessa fonte de energia de maneira sustentá-
vel. Para suprir uma demanda mundial serão necessárias plantações em grandes 
áreas agrícolas. Isto pode ocasionar desmatamento indiscriminado de florestas em 
países que não fiscalizam adequadamente sua flora. Além disso, o uso de grãos 
para a produção do biodiesel pode acarretar aumento nos preços dos produtos 
derivados deste tipo de matéria-prima ou que os utilizam em alguma fase de pro-
dução.

Kalam e Masjuki (2002) examinaram o desempenho e as emissões dos gases 
em um motor de 4 cilindros Isuzu 4FB1 e, para coletar os dados, empregaram um 
dinamômetro e um analisador de gases Bosch ETT 008.36. No estudo foram utili-
zados três combustíveis diferentes, cujas características estão expostas a seguir: 
(OD) óleo diesel comum; (A) 50 ppm aditivo + 7.5% biodiesel de palma (POD) + 
92.5% OD; e (B) 50 ppm aditivo + 15% biodiesel de palma (POD) + 85% OD. Em 
relação à potência, os resultados mostram que, quanto maior a concentração de 
biodiesel de palma, melhor o desempenho do motor. Isto ocorreu devido ao aditivo 
IRGANOR NPA que influenciou a transformação de energia térmica em energia me-
cânica aumentando a eficiência no momento da combustão. Quanto às emissões 
de gases, foi observado que um aumento na concentração de biodiesel de palma 
no combustível utilizado acarretou diminuição de NOx, de CO e de �C, sendo que 
o óleo diesel apresentou os maiores índices desses produtos nas amostras de 
emissões coletadas.

Kanok-On e Chinda (2004) utilizaram um motor diesel monocilíndrico Yanmar 
– TF 85 LM para verificar seu desempenho, utilizando como combustível o óleo 
diesel comum; misturas B10, B50, B90 e B100 de biodiesel de palma e misturas 
B10, B50, B90 e B100 de óleo vegetal de coco in natura. Após vários experimen-
tos, constataram que a potência diminuiu quando o motor foi abastecido com as 
misturas de biodiesel de palma e misturas de óleo vegetal de coco in natura. Em 
contrapartida, o consumo específico aumentou à medida que a porcentagem de 
óleo diesel na mistura diminuiu.

Rakopoulos et al. (2006) conduziram um estudo experimental para avaliar 
o desempenho e a emissão de gases provenientes de um motor abastecido com 
vários combustíveis: misturas B10 e B20 de biodiesel de algodão, de soja, de giras-
sol, de colza e de palma). Os testes foram executados utilizando um motor diesel 
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monocilíndrico, trabalhando em velocidade angular de 2000 rpm e submetido a 
cargas média e alta. Os resultados mostram que as emissões de NOx tiveram su-
ave redução utilizando misturas B10 e B20 de óleo vegetal e misturas B10 e B20 
de biodiesel, se comparadas às emissões oriundas do diesel convencional. Quan-
to ao CO, foi observado o mesmo comportamento em relação às misturas B10 e 
B20 de biodiesel. Já as emissões de �C não apresentaram mudanças relevantes. 
Em relação ao consumo específico, os testes apontam um leve aumento tanto ao 
abastecer o motor com misturas B10 e B20 óleos de origem vegetal quanto com 
misturas B10 e B20 de biodiesel.

Kalam e Masjuki (2008) estudaram o comportamento do motor de 4 cilindros 
Isuzu 4FB1, utilizando três combustíveis diferentes: 100% óleo diesel (B0); 20% 
biodiesel de palma e 80% diesel B0 (B20); e B20 com X% de aditivo (B20X), onde 
X é a porcentagem do aditivo 4-Nonyl phenoxy acetic acid (NPAA) no combustível 
B20. Os resultados mostram que o B20X apresentou potência maior que o B20 e 
o B0, o que pode ser atribuído à influência do aditivo. Em relação ao consumo es-
pecífico, o comportamento do B20 e do B20X foram similares ao do B0 até atingir 
a velocidade angular de 2250 rpm, após este patamar, o consumo de combustível 
do B20 aumenta. O consumo do B20X continua semelhante ao do B0 até atingir a 
velocidade angular de 3500 rpm e depois aumenta. Quanto às emissões, a concen-
tração de NOx, CO e de �C são menores no combustível B20X, seguida do B20 e, 
por último do B0.

No presente trabalho, medidas de viscosidade cinemática dos combustíveis 
foram realizadas, pois são de grande importância na caracterização do combustível 
e na avaliação dos sistemas de bombeamento e injeção do combustível. Destaca-
-se ainda o fato da viscosidade influenciar o atraso da ignição e, portanto a efici-
ência da combustão. As emissões de NOx foram priorizadas em relação a outros 
poluentes por questões ambientais e técnicas. Neste sentido, ressalta-se o fato da 
poluição do ar por NOx estar ligada a sérios problemas respiratórios. Além disso, as 
emissões de NOx permitem uma avaliação qualitativa do processo de combustão. 
Ademais, o consumo específico de combustível foi adotado como um indicador da 
eficiência energética do sistema, sendo de fácil medição. 

METODOLOGIA

As medidas de viscosidade foram conduzidas em um viscosímetro SAYBOLT. 
Enquanto, um aparato experimental constituído por um motor AGRALE M90 aco-
plado a um gerador KO�LBACK ligado a uma instalação elétrica com nove lâm-
padas, divididas em três bancos de lâmpadas distintos, cada um composto por 
três lâmpadas de 500 W de potência cada, foi monitorado operando em diferentes 
condições. Uma representação das partes integrantes do sistema experimental é 
mostrada na Figura 1. Neste sistema, as emissões de NOx e do consumo específi-
co de combustível foram medidas.
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Figura 1 - Aparato experimental (Teixeira, 2010).

As especificações do motor e do gerador são apresentadas nas Tabs. 1 e 2, 
respectivamente.

Os testes foram executados com o motor trabalhando a uma velocidade an-
gular de 1800 rpm, utilizando 6 tipos de combustível: óleo diesel comercial (B4); 
biodiesel de palma obtido através do processo de esterificação (B100) e misturas 
(B20), (B40), (B60) e (B80).

Tabela 1. Especificação do Motor (Teixeira, 2010).

MOTOR AGRALE M90

Potência NB - ISO 3046 13 cv / 9,6 kW / 2500 rpm NBR ISO 1585

Torque Máximo 3,9 mdaN / 2350 rpm

NBR ISO 1585

Número de cilindros 1

Taxa de compressão 20:1

Sistema de injeção Injeção direta

Tabela 2. Especificação do Gerador (Teixeira, 2010).

GERADOR KOHLBACK

Potência kVA 7,5

Voltagem 220/117 V

Frequência 60 �z

Os instrumentos utilizados para realizar os testes foram: opacímetro NA-9000 
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e analisador de gases MODAL 2010-AO. Ademais, para controlar o gerador, foi 
usado um sistema composto por: amperímetro �ARTMANN e Braun com escala 5 
a 20 A e sensibilidade de 0,5 A; voltímetro �ARTMANN e BRAUN com escala 100 
a 250 V e sensibilidade de 5. O acionamento parcial ou total das lâmpadas permitiu 
a variação da carga aplicada ao motor.

Portanto, o aparato experimental utilizado constitui um experimento de baixo 
custo que, com as devidas limitações, pode substituir o uso de um dinamômetro. 
Este aparato também se destaca pelo fato do uso de um grupo gerador representar 
uma real necessidade de aplicação do biodiesel em sistemas isolados de geração 
elétrica. Estes sistemas têm crescido em importância, em especial na região Ama-
zônica, em face das dificuldades de suprimento das comunidades mais afastadas.

O experimento foi dividido em três etapas. Na primeira, os terminais do ge-
rador foram ligados a um banco de lâmpada, totalizando uma demanda de 1500 
W. Na segunda etapa os terminais do gerador foram ligados a dois bancos de 
lâmpadas, totalizando uma demanda de 3000 W. E, finalmente, na terceira etapa 
os terminais do gerador foram ligados a três bancos de lâmpadas, totalizando uma 
demanda de 4500 W. Após a estabilização do motor, os dados relativos ao consu-
mo de combustível e às emissões foram coletados.

RESULTADOS

As viscosidades cinemáticas dos combustíveis utilizados nos ensaios estão 
apresentadas na Tab. 3. Estas medidas foram obtidas utilizando um viscosímetro 
SAYBOLT. A incerteza nestas medições é igual a � 0,2 cSt. Verifi ca-se que a visco-. A incerteza nestas medições é igual a � 0,2 cSt. Verifi ca-se que a visco- A incerteza nestas medições é igual a � 0,2 cSt. Verifica-se que a visco-
sidade cinemática aumenta com o aumento da quantidade de biodiesel na mistura. 
Portanto, quanto maior a quantidade de biodiesel no combustível, mais energia 
será necessária para o bombeamento do combustível.

Tabela 3. Viscosidade cinemática dos combustíveis a 40oC (Teixeira, 2010).

COMBUSTÍVEL n (cSt)

B4 3,4

B20 3,4

B40 3,6

B60 4,1

B80 4,7

B100 4,9

A viscosidade influencia diretamente a atomização, ou seja, quanto maior a 
viscosidade, maior o tamanho médio das gotas do spray combustível na câmara 
de combustão. Em consequencia, maiores gotas resultam em misturas piores e de 
queima mais lenta, prejudicanto a ignição e a eficiência da combustão. Logo, o au-
mento da viscosidade aumenta o atraso na ignição em motores ciclo diesel.

A Figura 2 ilustra o comportamento do motor em relação às emissões de NOx. 
Pode-se perceber que quanto maior a carga a que o motor é submetido maior é a 
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quantidade de NOx nos gases de exaustão. Observa-se também que o óleo diesel 
comercial (B4) apresentou os menores índices de emissão de NOx. Em contrapar-
tida, foram registradas as maiores emissões de NOx quando o motor estava abas-
tecido com biodiesel de palma (B100), um aumento médio de 8% nas emissões 
se comparada ao óleo diesel comercial (B4). Entretanto, considerando os erros 
experimentais, pode-se afirmar que os valores das emissões de NOx independem 
da quantidade de biodiesel na mistura combustível, salvo nas divergências das 
medidas realizadas para o B4 e o B100 com 4500 W.

Figura 2. Emissão de NOx.

O consumo específico de combustível (CEC) é um indicador da eficiência 
energética do sistema. Este parâmetro é calculado dividindo a vazão mássica do 
combustível pela potência produzida pelo motor.  A vazão mássica é resultado do 
produto da vazão volumétrica pela massa específica do combustível. As massas 
específicas dos diversos tipos de combustível utilizados neste estudo estão expos-
tas na Tabela 4. A incerteza destas medidas é igual a � 0,005 g/cm3.

Observando as Tabelas 3 e 4, constata-se que como a massa específica au-
menta com o a quantidade de biodiesel na mistura combustível, bem como a visco-
sidade cinemática. Portanto, a viscosidade dinâmica aumentará ainda mais com a 
quantidade de biodiesel na mistura combustível.

Tabela 4. Massa específica dos combustíveis a 26oC (Teixeira, 2010).

COMBUSTÍVEL ρ(g/cm3)

B4 0,832

B20 0,835

B40 0,836

B60 0,847

B80 0,853

B100 0,856

Para calcular a vazão volumétrica do combustível foi utilizada uma bureta de 
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100 ml de volume e observado o tempo que o combustível contido neste recipiente 
levava para ser consumido durante cada experimento. 

A Figura 3 apresenta o consumo de combustível referente aos testes de de-
sempenho dos combustíveis. Pode ser observado que, considerando a demanda 
do banco de lâmpadas de 4500 W, o óleo diesel comercial apresentou consumo 
específico de combustível inferior comparado ao biodiesel de palma (B100) e suas 
misturas.

Figura 3. Consumo específico de combustível (CEC).

Não foi possível calcular o consumo de combustível para o banco de lâmpa-
das de 1500 W porque a corrente registrada no sistema de controle ficou abaixo de 
5 A, portanto, fora da sensibilidade do equipamento.

CONCLUSÕES

As medidas de viscosidade realizadas revelaram que quanto maior a quanti-
dade de biodiesel na mistura maior a viscosidade do combustível. Portanto, cuida-
dos devem ser tomados com relação ao sistema de injeção de combustível ao se 
operar motores diesel com misturas diesel/ biodiesel. Combustíveis com viscosida-
de elevada podem provocar atrasos na ignição e comprometer o desempenho do 
motor. Consequentemente, o processo de combustão pode ser prejudicado a ponto 
de aumentar a emissão de poluentes e reduzir a eficiência energética do sistema.

Em relação às emissões de NOx verifica-se que aumentando a carga a que 
o motor é submetido aumenta a quantidade de NOx nos gases de exaustão. Isto 
provavelmente acontece devido à elevação da temperatura no interior do cilindro 
quando a carga no motor aumenta. Como o NOx se forma, principalmente, na fase 
de pré-combustão quando a temperatura na câmara de combustão é mais alta, um 
maior tempo de exposição à altas temperaturas acaba produzindo maior quantida-
de de NOx. Ademais, a formação do NOx também está relacionada a outros dois 
fatores: ao nitrogênio (N2) e ao oxigênio (O2)  presentes no ar da mistura ar-com- presentes no ar da mistura ar-com-da mistura ar-com-
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bustível no momento da combustão, ou ao nitrogênio presente na composição do 
próprio combustível. Como o combustível de origem vegetal utilizado neste trabalho 
apresenta baixos níveis de N2 na sua composição, a maioria das emissões de NOx 
está associada ao primeiro caso. Contudo, considerando os erros experimentais, 
pode-se afirmar que as emissões de NOx independem da quantidade de biodiesel 
nas misturas combustíveis testadas. 

O óleo diesel comercial (B4) apresentou consumo específico de combustível 
inferior quando a solicitação de carga requerida foi de 4500 W. O mesmo foi obser-
vado quando a solicitação de carga requerida foi de 3000 W. Assim, uma menor 
quantidade de diesel é requerida pelo motor, em comparação com o biodiesel, para 
o fornecimento de uma mesma quantidade de energia ao gerador.

Logo, levando-se apenas em consideração, a viscosidade cinemática e o con-
sumo específico de combustível, foi constatado que, nas condições avaliadas, o 
diesel apresentou melhor desempenho que o biodiesel de palma. 
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