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DIESEL, BIODIESEL DE MAMONA E DE SOJA: DESGASTE DO MOTOR DE 

TRATOR AGRÍCOLA EM OPERAÇÕES DE PREPARO DE SOLO 

 
RESUMO. O uso de biocombustíveis deverá consolidar-se ao longo dos próximos 

anos. De um sonho de ambientalistas há décadas, adquiriu recentemente o status 

de real agente redutor das emissões de gases tóxicos. O presente trabalho teve por 

objetivo avaliar em condições reais de campo, o desgaste de motores Sisu Diesel 

modelo 620DSR da frota comercial de tratores de propriedade da Usina Catanduva. 

Utilizou-se diesel, biodiesel de óleo de mamona na proporção de 5%, biodiesel de 

óleo de soja nas proporções de 5% e 20%, sendo este biodiesel produzido pelo 

LADETEL/USP – Ribeirão Preto, SP. O tempo de avaliação foi de 18 meses, o que 

resultou em média 3.624 horas de trabalho efetivo de campo (preparo de solo) para 

cada trator avaliado, sendo os mesmos da marca Valtra, modelo BH180. Após os 

testes em campo procedeu-se á retirada e envio para as instalações da fábrica do 

fabricante Valtra em Mogi das Cruzes, SP, onde se procedeu á abertura dos 

mesmos sob criteriosa avaliação dos componentes. Os resultados evidenciaram 

que, a condição de desgaste dos motores que funcionou com biodiesel de soja e de 

mamona não apresentou anormalidade em comparação ao motor que funcionou 

com diesel. Avaliando o sistema de alimentação observaram-se pequenos depósitos 

de coloração escura na bomba injetora dos motores testados com biodiesel de soja 

e presença de desgastes severos na bomba injetora que equipava o motor testado 

com biodiesel de mamona, ocasionando o travamento (quebra), em função de 

deficiência de lubrificação do combustível provocada pela contaminação com água. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biocombustíveis, ensaio de campo, ensaio de trator. 
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DIESEL, BIODIESEL CASTOR BEAN AND BIODIESEL OF SOYBEAN: 

ABRASION OF THE ENGINE OF A TRACTOR OPERATIONS AGRICULTURAL 

SOIL TILLAGE 

 

SUMMARY: The use of biofuels should consolidate-over the coming years. A dream 

for decades, environmentalists has recently acquired the status of real reducing 

agent of emissions of toxic gases. This work was to evaluate in real conditions of 

field, the wear Sisu Diesel engine model 620DSR commercial fleet tractors of 

ownership of Plant Catanduva. Used-diesel, biodiesel castor oil in the proportion of 

5%  and biodiesel of soya oil in the proportions of 5% and 20% (B20-soybean), being 

this biodiesel produced by LADETEL/USP Ribeirao Preto, SP. THE time of 

evaluation was 18 months, which resulted in average 3,624 hours of work effective 

field (soil tillage) for each tractor evaluated, being the same brand, model Valtra 

BH180. After the tests in the field has-be removed and sent to the plant of Valtra in 

Mogi das Cruzes, SP, where carried out will be opening of the same under a careful 

assessment of the components. The results showed abrasion of the engines that 

worked with biodiesel castor bean and soybean presented abnormality in comparison 

to the engine which has worked with diesel. Evaluating the system of feeding 

observed-small deposits of dark color of the injection pump engines tested with 

biodiesel of soybean and presence of severe damage to the injection pump that fitted 

the engine tested with biodiesel castor causing the hampering (broken) on the basis 

of disability fuel lubricating caused by the contamination with water. 

 

KEY WORDS: Biofuels,  field essay, tractor’s essay. 
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          I INTRODUÇÃO 

 
 A atenção global voltada para as discussões em torno da importância dos 

biocombustíveis levou o Brasil, que já detém uma vasta experiência na produção de 

etanol, à criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), 

estabelecendo percentuais mínimos de mistura do biodiesel ao diesel e incentivando a 

organização de uma cadeia produtiva, de modo a contemplar as dimensões 

econômicas, sociais e ambientais. 

 Observa-se que o biodiesel caracteriza-se por ser um produto renovável e 

produzido a partir de óleo vegetal ou gordura animal (ambos novos ou residuais) e 

álcool, na presença de um catalisador, sendo tal reação denominada transesterificação. 

Ressalta-se que variação no processo pode diferenciar o produto final, por exemplo, a 

etapa de purificação do biodiesel pode ser feita por filtração ou destilação (biodiesel 

filtrado ou destilado, respectivamente). Também pode variar o tipo de álcool, metanol ou 

etanol, originando biodiesel metílico ou etílico, respectivamente. 

 Mais significativo que as sucessivas crises devido à possível depleção das 

reservas mundiais de petróleo foram o reconhecimento do potencial dos 

biocombustíveis como elementos menos agressivos ao ambiente em comparação aos 

derivados de petróleo. Também, a rápida difusão dos conhecimentos gerados na 

pesquisa com biocombustíveis, que continuamente favorece a minimização dos custos 

de produção e de utilização, contribuiu para esse novo cenário mundial. 

 Os interesses em aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção, 

bem como, a preocupação com a qualidade e a preservação do ambiente denotam a 

necessidade do desenvolvimento de novos equipamentos agrícolas. Ressalta-se, 

também, que os atrativos dessas inovações se relacionam com o menor consumo de 

combustível do trator e maior desempenho operacional, mantendo ou melhorando a 

qualidade das operações.  

Nesse contexto, as operações de preparo do solo assumem grande importância, 

pois interferem diretamente nas características físicas do solo, promovendo a 

desagregação e, conseqüente, erosão quando realizadas sem critérios ou por 
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equipamentos inadequados. Considerando-se a exigência energética, evidenciada na 

potência exigida na barra de tração e no consumo de combustível, é de fundamental 

importância explorar ao máximo as regulagens oferecidas nos equipamentos. Porém, a 

interferência humana nos equipamentos agrícolas já desenvolvidos e em uso na 

agricultura é limitada, sendo relevante a avaliação de novos equipamentos, mais 

eficientes no aproveitamento da energia do trator e que promovam menor 

desestruturação do solo. 

 Relativamente aos bicombustíveis destinados ao uso em motores de ciclo diesel, 

o Brasil busca alcançar, de forma rápida, o grau de desenvolvimento que outros países 

já atingiram para a utilização do biodiesel, que é reconhecidamente, a principal 

alternativa ao óleo diesel mineral no momento atual. 

 Em um cenário otimista, o Brasil potencializa-se para tornar-se o líder mundial de 

desenvolvimento e de utilização de biocombustíveis em um reduzido período de tempo. 

Deste modo é imperiosa a necessidade de maiores investigações relacionadas à 

aplicação final dos biocombustíveis já conhecidos, por meio de testes de laboratório e 

de aplicações a campo, sem arrefecer a busca por novas alternativas. 

 Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo comparar desgastes em 

motores Sisu Diesel modelo 620DSR de trator agrícola da marca Valtra, modelo BH180, 

em função da utilização de diesel de petróleo, biodiesel de mamona na proporção de 

5% e biodiesel de soja nas proporções de 5 e 20%, após um período de 18 meses em 

preparo convencional de solo. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

1 Aspectos gerais sobre diesel  
 

 O óleo diesel é um combustível de composição complexa, obtido do petróleo por 

meio do processo de destilação fracionada. A estrutura e propriedades físico-químicas 

dependem dos processos de obtenção e da origem do petróleo. O diesel é constituído 

basicamente por hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos e aromáticos e, em menor 

quantidade, por substâncias cuja fórmula química contém átomos de enxofre, 

nitrogênio, metais, oxigênio, etc. Esses hidrocarbonetos são formados por moléculas 

constituídas de 8 a 40 átomos de carbono (SILVA, 1995). 

 Os motores diesel geralmente utilizam o óleo diesel como combustível. Este deve 

possuir características importantes quanto à qualidade de ignição, densidade, calor de 

combustão, volatilidade, transparência e efeito não-corrosivo. 

 Existem motores que operam com multicombustíveis, entre os quais podem ser 

citados os operados com combustível gasoso, as misturas binárias, envolvendo óleos 

vegetais e derivados de biomassa, etc. (TAYLOR, 1976). 

 O ciclo de funcionamento do motor diesel inicia com a admissão de ar e posterior 

compressão, provocando a elevação da temperatura e pressão. A seguir é injetado o 

óleo diesel na câmara e se inicia a combustão da mistura ar-diesel, o que transforma a 

energia química, que está contida nos gases resultantes a alta temperatura e pressão, 

em energia mecânica. Esta energia é transferida por meio da expansão dos gases no 

interior do cilindro ao motor da máquina (SALLA, 2009). 

 Segundo a PETROBRÁS (2007), desde 1994 são produzidos dois tipos de óleo 

diesel para comercialização no Brasil. O diesel metropolitano, conhecido como D500, 

com baixo teor de enxofre, que é destinado às regiões com necessidade de controle 

apurado das emissões de material particulado e, o óleo diesel interior, que é consumido 

nas demais regiões. O óleo diesel metropolitano, comercializado desde maio de 2006, 

possui teor de enxofre máximo de 0,05% (500 ppm) objetivando reduzir as emissões de 

material particulado. A partir de 2005 a Petrobrás passou a fornecer o D500 nas regiões 
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metropolitanas dos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O óleo diesel 

interior é comercializado nas regiões do país onde não existe o diesel metropolitano e 

possui um teor de enxofre máximo de 0,2% (2000 ppm). 

 As propriedades e especificações do óleo diesel comercial automotivo tipos S50, 

S500 e S1800, metropolitano, interior e mistura de óleo diesel/biodiesel são 

regulamentados seguindo o Regulamento Técnico ANP Nº. 8/2009, por meio da 

RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP Nº. 42 de 16 de 

dezembro de 2009 (BRASIL, 2009). 

 
1.1 Características do combustível diesel 
 

 O óleo diesel é produzido de modo a atender os diversos requisitos de utilização 

nos motores, com algumas características controladas para que os veículos tenham 

desempenho adequado e, emissões de acordo com as normas estabelecidas (órgãos 

ambientais), sendo principais características: viscosidade, volatilidade, calor de 

vaporização, ponto de névoa, índice de cetano, ponto de escoamento, ponto de fulgor, 

densidade, teor de enxofre, corrosão e desgaste, facilidade de manipulação, resíduo de 

carvão, cinzas, água e impurezas. 

 

2 Fontes oleaginosas 

 
 As alternativas para o fornecimento de óleo vegetal são diversas e podem ser 

obtidas conforme as espécies cultivadas em cada região. No Brasil, a soja é a única 

oleaginosa com escala suficiente para a produção imediata de biodiesel, uma vez que 

cerca de 90% da produção brasileira de óleo provém dessa oleaginosa. Porém, existem 

muitas culturas alternativas que podem ser utilizadas como fonte de óleo vegetal, 

inclusive com maior rendimento que a soja, tais como girassol, amendoim, algodão, 

dendê, coco, babaçu, mamona, colza, entre outras.  

As oleaginosas promissoras para a produção do biodiesel devem ter avaliações 

reais de potencialidades técnicas e efeitos secundários, como o aproveitamento dos 

subprodutos, e em função desse diagnóstico, modelar essa produção, considerando as 
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características da regionalização como sazonalidade e escala periódica. Com base 

nesses dados, definindo qual tecnologia é aplicável, qual o tamanho das unidades 

produtoras e, principalmente, os aspectos relacionados à qualidade do biodiesel e os 

fatores que implicam na aceitação no mercado (ARANDA, 2005). 

Com relação à seleção de óleos vegetais com potencial tecnológico para a 

produção de biodiesel, existem os óleos monoinsaturados, que necessitam ser mais 

investigados quanto aos problemas, como o índice de iodo. Outra categoria refere-se 

aos óleos de características únicas, como é o caso do óleo de mamona. Existe uma 

categoria extremamente importante, que são os óleos laurílicos, derivados das 

palmáceas, que por serem saturados conferem melhores propriedades ao biodiesel, 

como a estabilidade à oxidação significativamente melhor (ARANDA, 2005). 

 

3 Produção de biodiesel 

 

 O uso de óleos vegetais em motores de combustão interna iniciou-se com Rudolf 

Diesel utilizando óleo de amendoim em 1900. Razões de natureza econômica levaram 

ao completo abandono dos óleos vegetais como combustível na época. Entretanto, na 

década de 70, o mercado de petróleo foi marcado por dois súbitos desequilíbrios entre 

oferta e demanda mundiais conhecidos como 1º e 2º Choques do Petróleo. Em 

respostas a estas crises, o mercado sentiu a necessidade de diminuir a dependência do 

petróleo, levando ao investimento no desenvolvimento de tecnologia de produção e uso 

de fontes alternativas de energia (OLIVEIRA, 2001). 

 É importante ressaltar que um dos principais insumos para a produção do 

biodiesel é o álcool, e a maioria das indústrias utiliza com maior freqüência o metanol 

por razões técnicas e econômicas. Este álcool tem, porém, a desvantagem de possuir 

alta toxidade, de ser proveniente de fontes não renováveis e de não haver auto-

suficiência para a produção no Brasil. Por outro lado, o etanol possui a vantagem de ser 

obtido a partir de fontes renováveis, de ser produzido no Brasil com auto-suficiência e 

de não ser tóxico (BIODIESELBR, 2008). 
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 No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

através da lei n° 11.097 de 13 de janeiro de 2005, definiram o Biocombustível como 

sendo: “Combustível derivado da biomassa renovável para uso em motores a 

combustão interna ou, conforme regulamento para outro tipo de geração de energia, 

que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil”. E para o 

biodiesel, a definição na mesma lei foi: “Biocombustível derivado da biomassa 

renovável para uso em motores a combustão interna ou, conforme regulamento para 

outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível 

de origem fóssil” (BRASIL, 2005). 

 O biodiesel é uma evolução na tentativa de substituição do óleo diesel por 

biomassa, iniciada por meio do aproveitamento de óleos vegetais “in natura”. A 

estrutura molecular do óleo vegetal é formada por três ésteres ligados a uma molécula 

de glicerina. As cadeias dos ácidos graxos têm número médio de carbonos variando 

entre 10 e 18. Esta característica é essencial considerando que o óleo diesel é 

constituído por hidrocarbonetos com número médio de carbono em torno de 14.  A 

aplicação direta dos óleos vegetais nos motores é limitada devido a algumas das  

propriedades físicas como a alta viscosidade e baixa volatilidade, que implicam em 

problemas nos motores, bem como na combustão incompleta. Assim, para adequar as 

propriedades dos óleos vegetais para uso em motores, diferentes alternativas têm sido 

consideradas, tais como: diluição, micro-emulsão com metanol ou etanol, craqueamento 

catalítico e reação de transesterificação com metanol ou etanol (SANTOS et al, 2007).  

Considerando-se o biodiesel como produto, pode-se dizer que tem as seguintes 

características: é virtualmente livre de enxofre e aromático; tem alto número de cetano; 

possui teor médio de oxigênio em torno de 11%; possui maior viscosidade e maior 

ponto de fulgor que o diesel convencional; possui nicho de mercado específico, 

diretamente associado a atividades agrícolas; no caso específico do biodiesel de óleo 

de fritura se caracteriza por um grande apelo ambiental e; tem preço de mercado 

relativamente superior ao diesel comercial. 

 O biodiesel pode ser obtido por transesterificação ou alcoólise, processos que 

consistem na reação de óleos vegetais com um intermediário ativo, formado na reação 
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de um álcool com um catalisador. A produção do biodiesel pode ser feita a partir de três 

reações básicas (UDAETA, 2004): a) transesterificação do óleo a partir de catálise 

básica; b) transesterificação direta do óleo a partir de catálise ácida e c) conversão do 

óleo para ácidos graxos e depois para biodiesel.  

 As principais razões para que a maioria dos fabricantes de biodiesel escolha a 

catálise básica é o emprego de baixa temperatura e pressão, alta taxa de conversão em 

baixo tempo de reação e, a ocorrência da conversão direta a biodiesel, sem formação 

de compostos intermediários (SANTOS et al., 2007). 

 A transesterificação tem se apresentado como a melhor opção visto que é um 

processo relativamente simples. Algumas pesquisas destacam que a reação de 

transesterificação pode ser realizada, empregando diversos tipos de álcoois, 

preferencialmente os de baixo peso molecular, sendo que os mais estudados são o 

metanol e o etanol (SANTOS et al., 2007). 

 Sob o ponto de vista objetivo, as reações químicas são equivalentes, uma vez 

que os ésteres metílicos e os ésteres etílicos têm propriedades equivalentes como 

combustíveis, sendo ambos considerados biodiesel (ANP, 2008). No Brasil, a rota 

etílica tem sido a preferida em virtude da oferta desse álcool, de forma disseminada, em 

todo o território nacional. Assim, os custos diferenciados de frete, para o abastecimento 

de etanol versus o abastecimento de metanol, em algumas situações podem influenciar 

a decisão. Do ponto de vista ecológico, o uso do etanol leva vantagem sobre o metanol. 

Quando este álcool é obtido a partir de derivados do petróleo, no entanto, é importante 

lembrar que o metanol pode ser produzido a partir da biomassa, quando essa suposta 

vantagem ecológica pode desaparecer. Em todo o mundo, o biodiesel tem sido obtido 

via metanol (BIODIESELBR, 2008). 

 

3.1 Aspectos técnicos do biodiesel 
 

 De acordo com PARENTE (2003) a viabilidade técnica de um combustível para 

motores Diesel deve ser vista sob os seguintes grupos de fatores: a) combustibilidade 

- diz respeito ao grau de facilidade em realizar a combustão no equipamento, na forma 
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desejada, na produção de energia mecânica mais adequada. Em motores diesel a 

combustibilidade relacionam-se às propriedades essenciais do combustível que são 

poder calorífico e índice de cetano. A viscosidade cinemática e a tensão superficial, por 

definirem a qualidade de pulverização na injeção do combustível, participam também 

como fatores de qualidade na combustão; b) impactos ambientais - característica 

básica importante, pois a fauna e a flora precisam ser preservadas. O teor de enxofre e 

de hidrocarbonetos aromáticos, além da combustibilidade, são características 

importantes inerentes aos impactos das emissões; c) compatibilidade ao uso: diz 

respeito à longevidade, não somente do motor como dos entornos, representada por 

meio da lubricidade e da corrosividade, sendo esta última, definida principalmente por 

meio do teor de enxofre e da acidez do combustível. 

 Consideradas as semelhanças de propriedades fluidodinâmicas e 

termodinâmicas, o biodiesel e o diesel do petróleo possuem características de completa 

equivalência, especialmente vistas sob os aspectos de combustibilidade em motores do 

Ciclo Diesel (BIODIESELBR, 2008). 

 Por meio da equivalência das propriedades físico-químicas e como o biodiesel e 

o diesel mineral são completamente miscíveis, as misturas de biodiesel com o diesel 

mineral podem ser empregadas em qualquer proporção (PARENTE, 2003). 

 

3.2 Características básicas do biodiesel 
 

 Atualmente, a poluição atmosférica é um dos principais problemas ambientais e 

de saúde pública nos centros urbanos. Ao lado das indústrias e das atividades de 

serviço, os veículos ocupam destaque como fontes emissoras de poluentes 

atmosféricos. A deterioração da qualidade do ar eleva custos sócio-econômicos e 

provoca sérios danos à saúde humana, devendo ser controlada por meio da adoção de 

medidas eficazes para controle da poluição (RABELLO, 2001). 

 Partículas de diâmetro inferior a 10 �m conseguem ultrapassar o sistema de 

filtragem (aparelho mucociliar) e alojam-se nos brônquios e alvéolos pulmonares, 

provocando toda sorte de males respiratórios: alergias, asma, bronquite, etc. Em 
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particular, os veículos movidos a óleo diesel são grandes emissores de material 

particulado, sendo que 80% do material particulado é fuligem (fumaça negra). Esta 

fuligem é composta principalmente de carvão, o qual absorve substâncias tóxicas, 

irritantes e cancerígenas. Depositadas nos alvéolos, causam danos à saúde devido à 

longa permanência. Ainda, dentre os veículos a diesel, os ônibus urbanos são 

certamente os maiores vilões, principalmente devido ao grande número de coletivos 

que circulam nos centros das cidades (TSCHÖKE et al., 2000). 

 Para identificar a extensão dos danos provocados por partículas emitidas na 

queima dos combustíveis trona-se premente conhecer o tamanho e a forma destas. A 

geometria das partículas depende do combustível, da atomização deste no ar, do 

processo de combustão e dos parâmetros de operação do motor. Pesquisas realizadas 

por TSCHÖKE et al., (2000) em um equipamento denominado Impactor Bener 

determinaram à concentração e os diâmetros de partículas. A coleta foi feita ao longo 

do cano de escape onde foram colhidas cinco amostras. Verificou-se que o biodiesel 

apresentou menor concentração (mg/m³) de particulados e, ainda, com menores 

diâmetros comparados ao diesel mineral.  

Em outro estudo LAURINDO & BUSSYGUIN (1999) constataram uma redução 

de 18,49% da emissão de fumaça em Diesel metropolitano quando houve um 

acréscimo de 20% de biodiesel proveniente da soja. 

 A fumaça negra é o carbono emitido na forma livre, denominado “coque” (COSTA 

NETO et al., 2000). Esta forma de carbono compreende um dos três componentes das 

emissões de particulados de escape dos combustíveis. Os outros dois são: 

• O material hidrocarbônico que é absolvido nos agregados de carbono, 

comumente chamados de fração solúvel. Uma parte desse material resulta da 

combustão incompleta do combustível e a outra parte deriva do óleo de 

lubrificação do motor que passa nos anéis do pistão; 

• Os sulfatos, dependente do teor sulfúrico do combustível e da água retida. 

 A proporção destes componentes irá depender das propriedades do combustível, 

do tipo de injeção de combustível, indireta ou direta e parâmetros operacionais 

(NATIONAL BIODIESEL BOARD, 2010). 
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Os gases oriundos da reação de combustão nos motores de combustão interna, 

em especial os do Ciclo Diesel, vêm causando problemas ambientais, principalmente 

nos grandes centros urbanos. Por esta razão, torna-se urgente a necessidade de 

buscar alternativas que contribuam com a redução das emissões gasosas de CO, NOx 

e SOx na atmosfera (ARAÚJO et al., 2005). 

 O uso do biodiesel reduz as emissões do monóxido de carbono, do material 

particulado, do óxido de enxofre, dos hidrocarbonetos totais e de grande parte dos 

hidrocarbonetos tóxicos, que apresentam potencial cancerígeno. No entanto, as 

emissões dos óxidos de nitrogênio aumentam em relação ao diesel mineral, não sendo, 

entretanto, impedimento para a disseminação do biodiesel devido às grandes 

vantagens em relação aos outros poluentes. Existem alguns estudos em andamento 

visando à redução de formação do óxido de nitrogênio no uso do biodiesel (ARAÚJO et 

al., 2005). 

 O biodiesel de referência será o originário de óleo de soja. Observa-se que um 

grande grupo de óleos vegetais e de gordura animal poderá apresentar benefícios 

ambientais superiores e, por conseguinte, diminuir a poluição para índices menores do 

que os vislumbrados neste estudo (ARAÚJO et al.,  2005). 

 Como os óleos vegetais e as gorduras de animais não possuem enxofre, o 

biodiesel é completamente isento desse elemento. Os produtos derivados do enxofre 

são bastante danosos ao ambiente, ao motor e aos sistemas. Depreende-se que o 

biodiesel é um combustível limpo, enquanto o diesel mineral, possuindo enxofre, 

prejudica a flora, a fauna, o homem e danifica o motor (BIODIESELBR, 2010). 

 Elemento indesejável em qualquer combustível, o enxofre forma compostos que 

promovem desgaste dos motores, seja através de corrosão ou de depósitos. Os óxidos 

de enxofre, resultantes da combustão formam ácido sulfúrico, na presença de água, 

atacando cilindros e anéis de segmento, principalmente nas fases de partida a frio e 

aquecimento do motor (PARENTE, 2003). 

 Com relação ao ponto de fulgor, a temperatura em que um líquido torna-se 

inflamável em presença de uma chama ou faísca. Esta propriedade somente assume 
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importância no que diz respeito à segurança nos transportes, manuseios e 

armazenamentos (BIODIESELBR, 2010). 

 O ponto de fulgor do biodiesel, se completamente isento de metanol ou etanol, é 

superior a temperatura ambiente, significando que o combustível não é inflamável nas 

condições normais nas quais ele é transportado, manuseado e armazenado, servindo 

inclusive para ser utilizado em embarcações. Testes feitos no Southwest Research 

Institute concluíram que o ponto de fulgor das misturas de biodiesel aumenta à medida 

que aumenta a porcentagem de biodiesel. Assim, tanto o biodiesel 100% (superior a 

149°C) como as misturas com o diesel de petróleo oferecem mais segurança de 

armazenagem, manuseio e utilização do que o combustível diesel convencional. A 

Portaria 255 da ANP estabelece um valor mínimo de 100ºC para o biodiesel nacional 

(BRASIL, 2010). 

  Viscosidade é a medida da resistência interna ao escoamento de um líquido, ou 

seja, a propriedade responsável por conferir resistência à deformação. A razão entre a 

viscosidade e a massa específica é denominada coeficiente de viscosidade cinemática 

(AZEVEDO NETTO & ALVAREZ, 1997). 

 Em relação ao diesel convencional, os óleos vegetais possuem valores bem 

elevados de viscosidade, podendo excedê-lo em até 100 vezes, como é o caso do óleo 

de mamona (COSTA NETO et al., 2000). A viscosidade do óleo transesterificado 

(biodiesel) é muito menor que os óleos originais, sendo, em alguns casos, semelhante 

ao diesel de petróleo (KNOTHE, 2005). Conforme trabalho de ALBUQUERQUE et al. 

(2006), o óleo de canola, com temperatura de 25ºC, antes do processo de 

transesterificação, apresentou valores de viscosidade de 58,9 mPa, e após o processo, 

este valor foi reduzido para 5,68 mPa, similar ao diesel, cuja viscosidade foi de 4,16 

mPa. 

 A viscosidade é influenciada com a temperatura, conforme observado por 

BROCK et al. (2008), que verificaram queda à medida que se aumentava a 

temperatura, com o óleo de canola apresentando valores de 73,1 e 14,9 mPa às 

temperaturas de 20 e 70 ºC, respectivamente. 
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 Além da temperatura, outro fator que pode interferir na viscosidade são as 

porcentagens utilizadas de catalisador, conforme observado por RINALDI et al. (2007) 

que, trabalhando com hidróxido de potássio (KOH) como catalisador, observaram que o 

biodiesel preparado com diferentes quantidades de catalisador apresentou viscosidades 

ligeiramente diferentes, devido a distintos teores de sabão e mono e diglicerídeos 

presentes no produto final. 

 No caso de biodiesel (B100) a viscosidade deve acompanhar os valores 

padronizados para o diesel fóssil, que pode variar entre 3,0 e 6,0 mm2/s, conforme 

determinado na Resolução ANP nº. 7, de 19 de março de 2008 (BRASIL, 2008). 

 Viscosidade abaixo da especificação pode comprometer a atomização do jato de 

combustível no momento da injeção e, em razão disso, afetar a combustão e, 

consequentemente, reduzir a potência do motor. Outro problema causado por baixa 

viscosidade é o desgaste acelerado do conjunto em função de vazamentos decorrentes 

do comprometimento da propriedade lubrificante do combustível. Viscosidade acima do 

recomendado provoca pressão excessiva no sistema de injeção, comprometendo a 

combustão, diluindo o lubrificante do cárter e, em razão disso, reduzindo a vida útil do 

motor (LAGE & FERRARI, 1993). 

 A lubricidade é a medida do poder de lubrificação de uma substância, sendo 

função de várias propriedades físicas, destacando a viscosidade e a densidade. Tais 

propriedades fluidodinâmicas exercem grande influência no que diz respeito ao 

funcionamento de motores de injeção por compressão. A viscosidade cinemática 

expressa a resistência oferecida do biodiesel ao escoamento. O controle visa garantir 

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

de preservar as características de lubricidade do biodiesel. A determinação 

experimental da viscosidade cinemática é efetuada com a medição do tempo de 

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

viscosímetro capilar de vidro calibrado, na temperatura de interesse, neste caso 40°C 

(LILJEDAHL et al., 1989). 

 A necessidade de reduzir os agentes poluidores das emissões de motores diesel 

tem estimulado o desenvolvimento de motores tecnologicamente mais avançados e, 
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juntamente com o avanço tecnológico, surgem outras necessidades, como é o caso de 

combustíveis com maior lubricidade. Para tanto, uma possibilidade consiste na 

produção de diesel mais limpo, com vistas a assegurar a redução da emissão de 

enxofre abaixo de 15 ppm; entretanto, tal procedimento resulta em decréscimo na 

lubricidade desse combustível. Embora até recentemente se acreditasse que a 

lubricidade estivesse relacionada à viscosidade, tem-se observado que a mesma é 

função de substâncias aromáticas policíclicas contendo enxofre, oxigênio e nitrogênio. 

Sendo assim, as características necessárias de lubricidade estão sendo atingidas por 

meio da adição de biodiesel (B2) ao diesel de petróleo (SCHUMACHER, 2005). 

 Afortunadamente, as propriedades fluidodinâmicas do biodiesel, assemelham-se 

às do óleo diesel mineral, independentemente da origem, significando que não é 

necessária qualquer adaptação ou regulagem no sistema de injeção dos motores 

(PARENTE, 2003). 

 O índice de octanos ou octanagem dos combustíveis está para motores do Ciclo 

Otto, da mesma forma que o índice de cetano ou cetanagem está para os motores do 

Ciclo Diesel. Portanto, quanto maior for o índice de cetano de um combustível, melhor 

será a combustão desse combustível em um motor diesel. O número de cetano é uma 

propriedade que dá uma idéia da inflamabilidade do combustível. Como nos motores do 

Ciclo Diesel a ignição acontece de forma espontânea, ou seja, por decorrência da 

elevação de temperatura e pressão, o número de cetano de um combustível alternativo 

permite prever o momento em que vai ocorrer a auto-ignição da mistura ar/combustível 

na câmara de combustão (PARENTE, 2003). 

 Portanto, o número de cetano representa uma das mais importantes 

propriedades do diesel automotivo e, o aumento geralmente resulta em redução da 

emissão por exaustão, diminuindo o consumo de combustível e reduzindo o barulho do 

motor. Como equações para predizer o número de cetano não são aplicáveis ao 

biodiesel, um parâmetro alternativo adotado para o biodiesel é o índice de cetano e, o 

valor obtido para o éster etílico produzido foi maior que aquele derivado do óleo diesel, 

reiterando a adequação de características como combustível automotivo alternativo 

(BIODIESELBR, 2010). 
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 O ponto de névoa é a temperatura, expressa em número inteiro, na qual se inicia 

a cristalização ou a separação de parafinas, evidenciada com o aparecimento de névoa 

ou turvação no fundo do tubo de ensaio, quando a amostra é resfriada sob 

determinadas condições. Quando essa propriedade não é observada, sob condições de 

baixa temperatura, pode ocasionar entupimento de filtros e tubulações, restringindo o 

suprimento de combustível ao motor (LAGE & FERRARI, 1993). Os óleos vegetais in 

natura possuem ponto de névoa entre 10 e 31 °C, o óleo diesel a 1°C e o biodiesel 

entre -6 e 8 °C (COSTA NETO et al., 2000; DUNN, 2005). 

 Tanto o ponto de fluidez como o de névoa do biodiesel varia segundo a matéria-

prima que lhe deu origem, e ainda, a do álcool utilizado na reação de transesterificação. 

Estas propriedades são consideradas importantes no que diz respeito à temperatura 

ambiente em que o combustível deve ser armazenado para posterior uso 

(BIODIESELBR, 2010). 

 O sistema de alimentação do motor sofre influência negativa do ponto de névoa 

do combustível, principalmente quando o motor é acionado sob condições de baixa 

temperatura. Como o ponto de névoa corresponde à temperatura inicial de cristalização 

do óleo combustível, é preferível um ponto de névoa ou de cristalização alto. Uma 

maneira de contornar o problema é o pré-aquecimento do óleo, que pode ser feito por 

meio da própria água de arrefecimento do motor ou da diluição com outros óleos 

insaturados. Segundo HANNA et al. (1996) as misturas de etanol reduzem a formação 

de cristais para a faixa de temperatura entre 22 a -16ºC. 

 O poder calorífico de um combustível indica a quantidade de energia 

desenvolvida por unidade de massa, ou seja, representa a quantidade de energia 

contida em um quilograma de combustível quando ele é queimado. No caso de 

combustível de motores, a queima significa a combustão no funcionamento do motor 

(JARA, 1989). 

 De acordo com Regulamento Técnico ANP nº. 3, anexo da Portaria ANP nº. 128, 

de 28 de agosto de 2001, o Poder Calorífico pode ser superior e inferior, sendo definido 

como: “Poder Calorífico Superior - quantidade de energia liberada na forma de calor, na 

combustão completa de uma quantidade definida de gás com o ar, à pressão constante 
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e, com todos os produtos de combustão retornando à temperatura inicial dos reagentes, 

sendo que a água formada na combustão está no estado líquido”  e; “Poder Calorífico 

Inferior - quantidade de energia liberada na forma de calor, na combustão completa de 

uma quantidade definida de gás com o ar, à pressão constante e com todos os produtos 

de combustão retornando à temperatura inicial dos reagentes, sendo que todos os 

produtos, inclusive a água formada na combustão, estão no estado gasoso”. O poder 

calorífico superior difere do poder calorífico inferior por meio da entalpia de 

condensação da água (BRASIL, 2001). Ressalta-se que o poder calorífico do biodiesel 

é, em média, 90% do poder calorífico do diesel. 

 O valor de poder calorífico (MJ kg-1) difere pouco entre as matérias-primas 

utilizadas na produção do biodiesel, conforme observado por PERES et al. (2007), com 

valores de 39,11 (soja), 39,00 (mamona), 39,08 (pinhão-manso), 40,1 (óleo de frango) e 

39,33 (sebo bovino). 

A manutenção da qualidade e integridade do biodiesel é fator a ser considerado 

não somente na molécula, mas no produto como um todo, pois no sistema de 

tancagem, transporte, etc., deverá manter-se estável e com qualidade assegurada em 

limites pré-estabelecidos. O biodiesel de forma geral absorve água, que pode provocar 

a degradação, inclusive por ação de microorganismos, pois também é biodegradável, 

sendo necessários estudos complementares para sanar este inconveniente (ARAÚJO 

et. al., 2005). 

 Pesquisas comparativas de biodegradação do biodiesel e diesel numa solução 

aquosa constataram que noventa e cinco por cento da amostra de biodiesel degradou 

em 21 dias, enquanto que o diesel degradou apenas 40% neste mesmo período. O 

acréscimo de 20% de biodiesel ao diesel contribuiu para uma degradação duas vezes 

maior (TICKEL, 1999). 

 A estabilidade à oxidação é um parâmetro crítico, extremamente relevante para o 

bom funcionamento dos motores e para a correta definição da logística a ser adotada. 

O biodiesel pode ser aditivado com compostos antioxidantes naturais ou artificiais, que 

reduzem a taxa de degradação e mitigam os efeitos do processo de oxidação (CEGE, 

2004). Neste caso, a necessidade de estudos complementares é premente. 
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 Trata-se da avaliação do caráter corrosivo do biodiesel, ou seja, o ensaio de que 

indica o grau de corrosividade do produto em relação às peças metálicas 

confeccionadas em ligas de cobre, que se encontram presentes nos sistemas de 

combustível dos veículos e equipamentos, além das instalações de armazenamento 

(BIODIESELBR, 2010). 

 Em princípio, a experiência prática demonstra que a corrosividade do biodiesel 

neutro é zero, e que, com acidez elevada, o biodiesel apresenta-se como corrosivo, 

existindo uma correlação entre o número de acidez e a corrosividade (PARENTE, 

2003). 

 Por outro lado, em certas circunstâncias, existem conveniências práticas e 

econômicas em direcionar o processo de produção de biodiesel, de forma que resulte 

um produto com um número de acidez consideravelmente elevado, comprometendo a 

corrosividade na forma pura. No entanto, diluindo-se o Diesel mineral com esse 

biodiesel ao nível de até 20%, a corrosividade poderá se ajustar a um valor da 

corrosividade aceitável, e nestes casos, sugere-se que os testes de corrosividade à 

lâmina de cobre sejam realizados, não com o biodiesel (B100), mas com a mistura 

biodiesel/diesel mineral (PARENTE, 2003). 

 O biodiesel sendo constituído por uma mistura de ésteres de ácidos carboxílicos, 

solubiliza um grupo muito grande de substâncias orgânicas, incluindo-se as resinas que 

compõem as tintas. Dessa forma, cuidados especiais com o manuseio do biodiesel 

devem ser tomados para evitar danos à pintura dos veículos, nas proximidades do 

ponto ou bocal de abastecimento (BIODIESELBR, 2010). 
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4 Biodiesel como combustível  

 

 Biodiesel, em uma definição geral, pode ser denominado como um combustível 

líquido derivado de biomassa renovável, que substitui total ou parcialmente o óleo 

diesel de petróleo em motores de ignição por compressão: automotivos (caminhões, 

tratores, camionetas, automóveis, etc), transportes (aquaviários e ferroviários) e 

estacionários (geradores de eletricidade etc.). O biodiesel pode ainda substituir outros 

tipos de combustíveis fósseis na geração de energia, a exemplo do uso em caldeiras ou 

em geração de calor em processo industriais. É produzido a partir de diferentes 

matérias-primas, tais como óleos vegetais diversos (mamona, dendê, soja, girassol, 

amendoim, algodão, etc.), gorduras animais, óleos e gorduras residuais, por meio de 

diversos processos (ANP, 2008). 

 A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem a 

própria definição, que é a utilização para todos os efeitos legais e de controle de 

qualidade no Brasil (ANP, 2008). 

 I – Biodiesel – B100: combustível composto de alquiésteres de ácidos graxos de 

cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, conforme a 

especificação contida, inicialmente, no Regulamento Técnico nº. 4 de 2004; 

 II – Mistura de óleo diesel – Biodiesel (B5): combustível comercial composto de 

95%, em volume de óleo diesel, conforme a especificação da Agência Nacional de 

Petróleo, e 5% em volume de biodiesel, conforme Resolução CNPE nº. 6 de 16 de 

setembro de 2009, e alterações. 

 III – Mistura autorizada de óleo diesel – Biodiesel: combustível composto de 

biodiesel e óleo diesel, em proporção definida quando da autorização concedida para 

testes e uso experimental. 

 A definição Americana do biodiesel aceita (National Biodiesel Board) estabelece: 

Biodiesel é um combustível composto de mono-alquil-éster de cadeia longa de ácidos 

graxos, derivado de óleos vegetais ou gorduras animais, designado B100. Biodiesel é 

tipicamente produzido por meio da reação de óleos vegetais ou gorduras animais com 
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álcool, como metanol ou etanol, na presença de catalisadores, para se produzirem 

mono-alquilésteres e glicerina, que é removida. O biodiesel resultante é derivado, em 

10% de massa, do álcool reagido. O álcool utilizado na reação poderá ser proveniente 

de fontes renováveis (RAMOS, 2006). 

 O biodiesel pode ser usado só, ou em mistura com o óleo diesel em qualquer 

proporção e, tem aplicação singular quando em mistura com o óleo diesel de ultra baixo 

teor de enxofre, porque lhe confere melhores características de lubricidade. O uso dos 

ésteres em adição de 5 a 8% para reconstituir essa lubricidade é visto como uma 

alternativa excelente (BIODIESELBR, 2010). 

 Mundialmente passou-se a adotar uma nomenclatura bastante apropriada para 

identificar a concentração do biodiesel na mistura. É o biodiesel BXX, onde XX é a 

percentagem em volume do biodiesel à mistura. Por exemplo, o B2, B5, B20 e B100 

são combustíveis com uma concentração de 2%, 5%, 20% e 100% de biodiesel, 

respectivamente. A experiência de utilização do biodiesel no mercado de combustíveis 

tem-se dado em quatro níveis de concentração: 100% (B100); Misturas 20-30% (B20-

B30); Aditivo 5% (B5); Aditivo de lubricidade 2% (B2) (RAMOS, 2003). 

 As misturas em proporções volumétricas entre 5% e 20% são as mais usuais, 

sendo que para essas não é necessária nenhuma adaptação dos motores ciclo diesel. 

O biodiesel é perfeitamente miscível e quimicamente semelhante ao óleo diesel mineral, 

podendo ser usado em motores do ciclo Diesel sem a necessidade de significantes ou 

onerosas adaptações. Por ser biodegradável, não-tóxico e praticamente livre de enxofre 

e aromáticos, é considerado um combustível alternativo menos poluente: Como se trata 

de uma energia alternativa e viável, o uso em motor ciclo Diesel convencional resulta 

normalmente, quando comparado com a queima do diesel mineral, numa redução 

razoável de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos (RAJASEKAR, 2007). 

 

5 Motores de combustão interna 
  
 
 O motor de ignição por compressão fundamenta-se nos trabalhos de Rudolph 

Diesel, quando construiu os primeiros motores, no ano de 1892. Este motor caracteriza-
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se por realização de combustão à pressão constante, segundo um ciclo que assumiu o 

nome do inventor (GIACOSA, 1964). 

 Segundo STONE (1999), os motores diesel apresentam eficiência térmica 

superior aos motores de ignição por faísca, pois usam taxas de compressão mais 

elevadas e porque, durante a fase inicial da compressão, apenas o ar está presente no 

cilindro. A dosagem realizada no sistema injetor deve buscar sempre uma mistura mais 

fraca que a estequiométrica, como forma de alcançar a combustão mais completa 

possível e, como o motor diesel é projetado para operar em baixas rotações, as perdas 

por atrito são menores. 

 Segundo ADAMS (1959) cabe a Street, em 1794, o mérito de haver patenteado o 

uso de um vapor explosivo formado por ar e um combustível líquido, o álcool de 

terebentina (água raz), cuja ignição dentro de um cilindro adequado se utilizada para 

acionar mecanismos. Era o princípio do que se pode chamar de motor a combustão 

interna. Philippe Lebon, um engenheiro francês, obteve em 1799 uma patente que 

descreveria a construção e operação de um motor que utiliza a gás de iluminação, sem 

obter nenhum resultado verdadeiramente prático. Muitas das ideias fundamentais que 

foram incorporadas mais tarde em motores de combustão interna, especialmente diesel, 

foram sugeridas por Sadi Carnot, em 1824. Este, então jovem engenheiro francês 

estabeleceu a possibilidade de auto-ignição de um combustível no ar fortemente 

comprimido. STACHOWIAK (2001) diz que Carnot sugeriu que o ar submetido a uma 

taxa de compressão de 15:1 alcançaria uma temperatura de 300ºC, suficiente para 

queimar até mesmo a lenha seca. 

 Em 1860, J. J. E. Lenoir, inventor francês, construiu o primeiro motor de 

combustão interna comercial. Uma mistura de gás de iluminação e ar era introduzida no 

cilindro durante a primeira metade do curso do pistão. A seguir era provocada a ignição 

da mistura por meio de uma centelha, produzindo potência somente durante a segunda 

metade do curso. Esse motor desenvolveu, na ocasião, um rendimento próximo a 5% 

(HEYWOOD, 1998). Em 1862, o francês Beau de Rochas, na concepção de ciclo de 

quatro cursos dos motores até 5,5 e 5,6 atm. “Poder-se-á leva-las mesmo, até o ponto 

de ignição”. 
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 Relatam BOULENGER, (1978) que em 1872 o americano Brayton construiu o 

primeiro motor a combustão funcionando com petróleo bruto. O motor permitiu realizar a 

propulsão de pequenos barcos e também equipou um dos primeiros submarinos 

construídos, anos mais tarde. 

 Em 1889 surge o primeiro trator com motor de combustão interna (REIS et al. 

1999). 

 MORRISON (1923) afirmou que apesar de ter sido idealizado em 1892 e que em 

patente original previa-se a utilização de carvão pulverizado, o primeiro motor de 

ignição por compressão com êxito data de 1895 e foi construído por Diesel quando 

trabalhou para o fabricante MAN, de Ausburg na Alemanha. Apresentando um 

rendimento de 24% constituiu-se, este, no terceiro motor desenvolvido pelo genial 

inventor francês. 

 Segundo HEYWOOD (1998), no ano de 1897, Diesel apresentou como força 

motriz para fábricas, um novo motor que funcionou satisfatoriamente desenvolvendo 20 

cv a 172 rpm com consumo específico de 247 g cv h-1 e rendimento térmico de 26,2%. 

Rudolph Diesel, durante o desenvolvimento dos motores, já estabelecia a flexibilidade 

quanto aos combustíveis que poderiam consumir. 

 Explica AGUIAR (1990) que na publicação “Dei Entstehung des Diesel Motors” 

de 1913, Diesel relata a avaliação do funcionamento dos motores com óleo de 

amendoim apresentando, também, registros de testes com álcool em 1897. Ampliou, 

após, o campo de combustíveis de modo que o pequeno motor pudesse funcionar 

indistintamente com óleos minerais, vegetais ou de origem animal. 

 Recorda LUNA (1990) que o óleo diesel derivado de petróleo era considerado 

apenas como uma das alternativas existentes para alimentação do motor de Diesel e, 

que o próprio Rudolph Diesel destacou que o uso de óleo vegetal, em meados dos anos 

dez, tornou-se de escasso interesse. No entanto, previu que os óleos vegetais 

deveriam, tornar-se num futuro próximo (à época) tão importante como eram o petróleo 

e o carvão mineral. Rudolph Diesel em 29 de março de 1913 desapareceu no mar a 

bordo do paquete alemão “Dresden”, em circunstâncias obscuras. 
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 As citações anteriores mencionam somente alguns poucos daqueles que 

contribuíram material e intelectualmente para os primeiros desenvolvimentos 

destacáveis dos motores diesel. Desde as experiências de Diesel, um grande número 

de pesquisadores têm continuamente trabalhado no desenvolvimento do motor de 

ignição por compressão, particularmente dos sistemas de injeção e de combustão, para 

tornar possíveis os nossos atuais motores diesel. Na década de 70 foram desenvolvidos 

e incorporados aos motores diesel, turbo compressores e resfriadores de ar 

(intercoolers) e, também relatadas diversas experiências de uso dos óleos vegetais 

como combustível. De 1980 a 2000 os pesquisadores concentraram pesquisas no 

aumento de rendimento do motor diesel convencional, registrando-se nestas duas 

décadas, uma grande evolução no setor. No ano de 2000, entraram em produção no 

Brasil os motores diesel com sistema de injeção eletrônica de diesel que, com o natural 

desenvolvimento da tecnologia, estão conduzindo o rendimento a um patamar superior 

(CASTELLANELLI, 2006). 

 De acordo com DELGADO (1994) as conclusões obtidas por Diesel, quando da 

condução dos experimentos com óleos vegetais em motores, estão muito próximas às 

obtidas em estudos realizados recentemente, quais sejam: a) melhoria do rendimento 

termodinâmico em comparação com aqueles obtidos com óleo diesel convencional; b) 

consumo específico superior em torno de 5%; c) reduzidos problemas de 

funcionamento. 

 

6 Motor diesel e a agricultura 

 

 REIS et al. (1999) ressaltam que a importância dos motores diesel como fonte de 

potência no meio rural fica evidente quando se estima que quase a metade do consumo 

final de combustível do setor agropecuário deve-se ao uso de tratores. 

 Segundo MIALHE (1980), nos motores diesel que equipam a totalidade dos 

tratores agrícolas, o ar é succionado através de um filtro ou purificador para o interior 

dos cilindros, em cuja parte superior encontram-se as câmaras de combustão. Essa 

câmara é o espaço que resta após o êmbolo ter atingido o final do curso “ascendente”. 
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Aí se encontra a extremidade do bico injetor, responsável por introduzir o combustível 

finamente pulverizado. O ar admitido no cilindro ao ser comprimido na câmara de 

combustão, rapidamente e aquecido, faz o óleo diesel entrar em combustão, 

desenvolvendo altas pressões. Sob a ação destas pressões, o êmbolo movimenta-se 

no curso “descendente” imprimindo movimento à árvore de manivelas e ao volante do 

motor. 

 DOMSCHKE & GARCIA (1968), informavam que os motores diesel, ou de 

combustão espontânea, permitiam a obtenção de elevados rendimentos térmicos e que 

os de ciclo de 4 tempos são construídos desde pequenas potências até modelos com 

milhares de kW. Enfatizavam ainda, que o baixo consumo de combustível faz com que 

sejam empregados em aplicações onde a utilização é elevada, caso de embarcações, 

de tratores e de caminhões pesados. 

 Para BOULANGER et al. (1978) o motor diesel pode operar com variados 

combustíveis líquidos e, em locais onde os combustíveis gasosos são disponibilizados a 

preços vantajosos, uma combinação de líquidos e gasosos também é possível, sendo 

então denominado “biocombustível”. A maior compressão, aliada a uma maior 

expansão proporciona ao diesel um rendimento térmico superior ao dos motores a 

gasolina. Disso pode-se concluir que o primeiro apresenta uma maior economia de 

combustível. 

 A utilização de motores diesel na agricultura é indiscutível devido à robustez, 

confiabilidade, maiores desempenhos e vida útil, apresentando menor consumo e 

rendimento superior quando comparados aos motores ciclo Otto. O ciclo Diesel, se 

realiza em dois ou quatro tempos, da mesma maneira que o ciclo Otto. Entretanto, os 

motores dos tratores nacionais e os pequenos motores diesel estacionários, de uso 

largamente difundido no meio rural e produzido no país, em quase totalidade são quatro 

tempos (MIALHE, 1980). 

 Estabelece AMANN apud LILJEDAHL (1984) que o motor de pistão e em 

especial o de ciclo Diesel está bem estabelecido e não é provável que possa ser 

substituído imediatamente. Ressalta-se, porém, que os fabricantes de máquinas 
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agrícolas e de motores estão em uma contínua busca de novos tipos de mecanismos 

conversores de energia. 

 Conforme PUGLIESI (1976) um item importante a observar é que os óleos 

vegetais podem ser empregados como combustível para motores de ignição por 

compressão no caso de falta de óleos minerais. 

 Explica VSÓROV (1986) que os motores são as unidades conversoras da 

energia química do combustível em trabalho mecânico, quase na totalidade dos 

utilizados em tratores e colhedoras, são de ciclo Diesel, de 4 tempos, com 

arrefecimento líquido ou a ar e, com ou sem sobrealimentação por turbocompressor.   

 Para REIS et al. (1999), o motor diesel encontra-se estabelecido como fonte de 

potência para tratores e colhedoras. O motor diesel é, e continuará sendo, sem dúvida, 

a unidade de potência padrão para os tratores agrícolas. De maneira geral os motores 

diesel utilizados em tratores e colhedoras que têm como características predominantes 

o uso do ciclo de 4 tempos, com alimentação de ar natural (aspirado) ou 

superalimentado por turbina, injeção direta de combustível, três, quatro ou seis cilindros 

dispostos em linha e, com arrefecimento líquido. 

 Conforme ARIAZ-PAZ (2000) os trabalhos agrícolas e os trabalhos especiais 

exigem do motor um potente esforço continuado, os quais impõem ao motor do trator 

características que o diferenciam dos automóveis. Ainda, os motores para tratores 

devem ser especialmente robustos e projetados para funcionar constantemente, entre 

média e plena carga. Assim, os motores para aplicações agrícolas são de ciclo Diesel e, 

apresentam peso por unidade de potência (kg kW-1) superior aos dos motores de 

automóveis e, o regime de rotações é menor. Enfatiza ainda que, embora os motores 

para tratores pareçam antiquados e toscos em comparação com os de automóveis, na 

realidade não o são, sendo apenas mais simples e apresentando consumo específico 

de combustível menor. A robusta simplicidade do motor diesel do trator responde às 

necessidades de funcionamento e as conveniências de uso. Para aplicação agrícola, 

principalmente em tratores, os motores devem apresentar elevada reserva de torque 

como forma de absorver as constantes variações de carga e de rotação. 



 24

 Segundo LILJEDAHL (1984) e REIS et al. (1999), os motores de ciclo Diesel são 

projetados para funcionar com um elevado fator de carga, isto é, operar grande parte do 

tempo desenvolvendo potências próximas da máxima. No caso específico de motores 

para tratores espera-se que a potência produzida possa ser de 85 a 90% da potência 

máxima, por um prolongado período de tempo. Os motores de ignição por compressão 

há 4 tempos são a principal fonte de energia na agricultura, especialmente nos casos 

em que se necessita elevados fatores de carga, baixo consumo, elevada potência, 

grande confiabilidade e, em que o peso não á fator limitante. 

 Esse é o caso do emprego em tratores, colhedoras autopropelidas, conjuntos 

moto-bomba, pequenos motores estacionários (trituradores, geradores elétricos, 

pequenas máquinas), entre outros. Um bom motor diesel para aplicação em tratores 

agrícolas deve apresentar as seguintes características: ser compacto, possuir alta 

relação potência/peso, ter grande durabilidade, apresentar baixo custo de aquisição e 

manutenção (MACHADO, 2008). 
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6.1 Sistema de injeção de combustível 

 

6.1.1 Bomba injetora 

 

 Os sistemas para injeção de combustível em motores diesel podem possuir 

diferentes características construtivas em função da aplicação (motores de trator 

agrícola, veiculares, grupos geradores, locomotivas, navios ou outros mais específicos). 

 Para veículos leves e pesados, as bombas injetoras mais comumente utilizadas 

são as bombas em linha, cujos elementos de bomba estão assim dispostos e consistem 

de um cilindro e um êmbolo para cada injetor do motor, bombas distribuidoras ou 

rotativas, que têm apenas um elemento de bomba para todos os cilindros (Figura 1) e 

sistemas de injeção de pressão modulada, (common rail), onde o combustível é 

pressurizado dentro de uma galeria e depois injetado no motor por meio de injetores 

controlados eletronicamente (ROBERT BOSCH LTDA., 2000). 

 Para as aplicações veiculares e trator agrícola os sistemas mais comuns são 

constituídos de uma bomba injetora, responsável por fazer a dosagem da quantidade 

de combustível necessária para uma dada condição do motor, e de bicos injetores, que 

injetam nas câmaras de combustão do motor, a quantidade de combustível recebida da 

bomba. O processo de bombeamento ocorre em altas pressões (500 a 2000 bar, 

dependendo da aplicação) para que o combustível possa ser nebulizado durante a 

passagem no bico injetor, tornando-se capaz de misturar-se ao ar existente na câmara 

de combustão da maneira mais homogênea possível (ROBERT BOSCH LTDA., 2000). 
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FIGURA 1. Modelo de bomba injetora rotativa (ROBERT BOSCH LTDA., 2000). 

 

 As bombas injetoras distribuidoras (ou rotativas) apresentam a maior parte das 

bombas instaladas em sistemas de injeção em motores para veículos leves e tratores 

agrícolas e, dada a longa existência no mercado e condições de lubrificação, foram os 

equipamentos que mais apresentaram falhas de funcionamento, quando da introdução 

no mercado dos primeiros programas de utilização de combustíveis com baixo teor de 

enxofre (WAHNFRIED et al., 2003). 

 

6.2.2 Bico injetor 

 

 Outra parte do sistema de injeção também sujeita ao desgaste por combustível 

de baixa lubricidade é o bico injetor de combustível que, atrelado a função de injetar o 

combustível na câmara de combustão do motor, deve fazê-lo de maneira que o 

processo se dê, de acordo com uma curva de volume de injeção em função do tempo 

de abertura, previamente determinada por meio do fabricante do motor. Além disso, 
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deve possuir furos com uma geometria que torne possível a nebulização do combustível 

quando da injeção, para que este possa misturar-se o mais homogeneamente possível 

com o ar existente na câmara de combustão, tornando a queima mais eficiente do ponto 

de vista de rendimento do motor e de geração mínima de poluentes. Ao final da injeção, 

o fechamento deve ser livre de gotejamentos posteriores de combustível, além de 

suportar a pressão gerada na câmara durante a combustão da mistura ar-combustível 

(CHALLEN & BARANESCU, 1999). 

 Existem diversos modelos de bicos injetores que são adequados a determinadas 

aplicações veiculares. O tipo mais simples e mais comum está mostrado na figura 

abaixo (Figura 2), juntamente com o conjunto porta-injetor, que, além de responsável 

por fixar o bico no cabeçote do cilindro, possui também galerias para a entrada e saída 

de combustível. 

 

 

FIGURA 2. Bico injetor (CHALLEN & BARANESCU, 1999). 

  

 O desgaste prematuro do bico injetor acarreta distorções no perfil do jato de 

combustível nebulizado durante a injeção levando à formação de áreas com maior 

concentração de combustível dentro do cilindro do motor (WAHNFRIED et al., 2003). 

Além disso, o desgaste do assento da agulha do bico faz com que haja vazamentos de 
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combustível quando o bico termina o estágio de injeção, levando o motor a maiores 

emissões. 

 

7 Óleo lubrificante 

  

 Óleos minerais também denominados óleos bases ou básicos são os 

lubrificantes mais comumente usados e obtidos no refino do óleo cru (petróleo). Trata-

se de uma mistura complexa de hidrocarbonetos contendo 18-40 átomos de carbono, 

dentre os quais a maioria com 30 átomos de carbono. Podem-se diferenciar esses 

óleos por meio da fonte de óleo cru e do processo de refino que os originaram. As 

diferenças fundamentais entre óleos minerais se baseiam na estrutura química 

(formados por parafinas, naftenos ou aromáticos), no conteúdo de heteroátomos 

(enxofre, nitrogênio e oxigênio, que depende da origem do óleo cru e do processo de 

refino) e da viscosidade (dependendo do grau de refinamento) (STACHOWIAK & 

BATCHELOR, 1993). 

 Os aditivos para lubrificantes podem ser agrupados em três principais áreas 

funcionais: protetoras de superfícies, melhoradores de desempenho do lubrificante e 

protetores do próprio lubrificante. Alguns aditivos podem ser multifuncionais 

(SCHILLING & BRIGHT, 1977). A variedade de aditivos, tipicamente, inclui: protetores 

de superfície (antidesgaste e de extrema pressão (EP), inibidor de corrosão e de 

ferrugem, detergente e modificador de atrito), aditivos de desempenho (depressor do 

ponto de fluidez, agente de expansão de vedadores e melhoradores o índice de 

viscosidade) e protetores do lubrificante (antiespumante, antioxidante e passivador de 

metais) (TAYLOR, 2004). 

 De modo geral, a função básica do óleo lubrificante é cumprida com o óleo 

básico e, as restantes por meio do uso de aditivos (BORMIO, 1992). Um lubrificante tem 

duas funções básicas: evitar danos físicos às superfícies que estão em movimento e, 

através do fluxo, remover o calor das superfícies (REIN, 1978). Entretanto, há outras 

funções que fazem parte dessa lista: vedar, limpar, proteger da ferrugem e da corrosão.  
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III MATERIAL E MÉTODOS 

 
1 Localização da área dos ensaios 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Santo Antônio, propriedade da Usina 

Catanduva, na região de São José do Rio Preto - SP, com início em 20 de setembro 

de 2005 e duração de 18 meses, totalizando 3.624 horas. A área possui localização 

geográfica definida pelas coordenadas 21º07’ latitude sul e 48º50’ longitude oeste, 

com altitude média de 516 m. Os tipos de solos da área experimental são Latossolo 

Vermelho Amarelo (LVA), Litólicos (LI) e Podzólicos Vermelho Amarelo (PVA), 

conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). O clima 

da região, segundo a classificação Köppen, é do tipo Aw, definido como tropical 

úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno.   A precipitação 

pluviométrica varia entre 1.100 e 1.300 mm anuais. Os meses de maior precipitação 

são dezembro, janeiro e fevereiro. 

Os ensaios foram realizados sob Autorização da ANP – Agência Nacional de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis nº. 281, publicada no Diário Oficial da União de 02 

de agosto de 2005, (BRASIL, 2005). 

 

2 Biodiesel 

 

O biodiesel etílico de mamona e soja utilizados nos ensaios de desgaste de 

motores de tratores agrícolas em atividades de campo foi preparado pelo LADETEL 

(Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas) do Departamento de 

Química da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, em conformidade com a 

norma ANP nº. 19, de 22 de junho de 2007, (BRASIL, 2007). 

 
 
3 Diesel 

 

 Para determinar as características dos produtos foi realizada mediante o 

emprego de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da 

American Society for Testing and Materials (ASTM), do Comitté Européen de 
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Normalisation (CEN) ou International Organization for Standardization (ISO), 

(BRASIL, 2009). 

 Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade, fornecidos nos 

métodos relacionados a seguir foram usados somente como guia para aceitação das 

determinações em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como 

tolerância aplicada aos limites especificados neste Regulamento (BRASIL, 2009). 

 A análise do produto foi realizada em amostra representativa do mesmo, 

obtida segundo o método NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - 

Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum 

and Petroleum Products (BRASIL, 2009). 

  

4 Tratores utilizados 

 

Foram utilizados para os estudos de desgaste de motores quatro tratores, de 

propriedade da Usina Catanduva, marca VALTRA BH180, equipados com motores 

Sisu Diesel modelo 620DSR com especificações técnicas conforme Apêndice 1. 

Utilizou como combustível o diesel comum de petróleo (B00), biodiesel 

proveniente de soja, rota etílica, misturado na proporção de 5% ao diesel, 

denominado (B05-SOJA), biodiesel proveniente de soja, rota etílica, misturado na 

proporção de 20% ao diesel, denominado (B20-SOJA) e biodiesel proveniente de 

mamona, rota etílica, misturado na proporção de 5% ao diesel, denominado (B05-

MAMONA). Os tratores foram submetidos a trabalhos de subsolagem, aração, 

gradagem leve e média em operação de preparo convencional de solo. 

 
5 Comunicação visual (Identificação da máquina)  

 

A ilustração dos tratores utilizados no presente trabalho, bem como 

caracterização com os selos de identificação, encontra-se na Figura 3. 
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(A) (B) 
Trator Valtra BH180 - diesel (B00) Trator Valtra BH180 – Mamona 5% (B05) 

 

(C) (D) 
Trator Valtra BH180 – Soja 20% (B20)  Trator Valtra BH180 – Soja 5% (B05) 

FIGURA 3. Tratores Valtra BH180, com seus respectivos adesivos de identificações 
utilizados no ensaios de desgaste de motores. 

 

6 Carreta de abastecimento de campo 

 

O biodiesel era transportado para a usina na forma (B100) e, a partir deste 

preparava-se as proporções (B5 mamona, B5 soja e B20 soja), sendo estas 

acondicionadas em três reservatórios de 1.000 litros. Como logística de campo, foi 

construído uma carreta, tracionada por um trator BL 77, para o abastecimento dos 

tratores no campo, sendo a mesma equipada com uma bomba de 15 litros de vazão 

por minuto. Esse conjunto está ilustrado na Figura 4. 
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FIGURA 4. Carreta de abastecimento de campo. 

 

7 Equipamentos de preparo do solo 

 

Ao longo do ensaio de durabilidade, todos os tratores foram submetidos a 

trabalhos, simultaneamente, às seguintes operações: preparo do solo com arado de 

aivecas, grade média e grade leve. Efetuou-se operação de subsolagem, sendo esta 

não freqüente na usina, uma vez que foi realizada apenas para corrigir camadas 

compactadas e, dessa forma, o trabalho efetivo ocorreu apenas em alguns meses 

(cinco meses). 

 O arado utilizado foi de quatro aivecas, da marca IKEDA, largura de corte 

média de 1,6 m, trabalhando à profundidade média de 0,40 m e velocidade média de 

4,7Km h-1 e marcha 2°M.  

A grade niveladora de arrasto utilizada foi da marca CIVEMASA, com 48 

discos lisos de 0,56 m de diâmetro, largura de 4,54 m e velocidade de 5,4 Km h-1 e 

marcha 2°M. 

A grade média de arrasto marca CIVEMASA, trabalhando à profundidade 

média de 0,20 m, com 24 discos de 0,56 m de diâmetro, largura de trabalho de 3,22 

m e velocidade média de 5,5 Km h-1 e marcha 2°M. 
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O subsolador de arrasto utilizado (marca CIVEMASA), trabalhou a uma 

profundidade de 0,50 m com cinco hastes e largura de trabalho de dois metros, 

operando em velocidade média de trabalho de 4 Km h-1.e marcha 1°M. 

 

8 Controle operacional dos tratores 

  

Antes de iniciar os ensaios, realizou-se treinamento com todos os operadores 

da usina, no local de realização do trabalho, a fim de que as operações se 

realizassem da forma mais homogênea possível. 

Durante o treinamento dos operadores, ainda, foi orientado como preencher 

as fichas de controle, ressaltando-se que, nos referidos apontamentos, constaram o 

abastecimento, a manutenção, possíveis defeitos e qualquer tipo de ocorrência. As 

atividades da usina se desenvolvem em três turnos de trabalho, de modo que a 

mesma ficha continha informações de vários operadores, conforme pode ser 

ilustrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Ficha de campo. 

 

9 Bomba e bicos injetores 

 

Embora os tratores fossem todos novos, por exigência do ensaio e da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), foram substituídos todos os sistemas de 

alimentação por outros devidamente protocolados pela fabricante Delphi. A referida 

empresa forneceu e controlou os sistemas de alimentação dos tratores. O sistema 

PROJETO BIODIESEL BRASIL - FICHA DE CONTROLE OPERACIONAL DO ENSAIO 

TRATOR VALTRA BH 180 4x2 TDA CÓDIGO DE FROTA TIPO DE BIODIESEL 

Código  Reparos e 

Da 
Equipamento 44024 Lubrificante 

Manutenção Data Operador 

Operação Tipo Nº Área (ha) Horímetro Horas Comb (L) L/h L/ha  Tipo Litros Ordem serviço 
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de injeção utilizado foi o de bomba rotativa mecânica Delphi e bicos injetores, 

também Delphi. 

 

10 Plano de ensaio para bomba injetora (DELPHI) 

 

PLANO DE TESTES PARA BOMBA DP100 

MOTOR: VALTRA 620DS - AGRÍCOLA 

EDIÇÃO: MAIO/ 2009 – REVISÃO 01 

 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA BOMBA: 

Rotação (olhando-se pelo eixo de acionamento): Sentido horário. 

Tipo de regulador de rotação: Mecânico todas rotações. 

Comprimento da articulação do regulador: 52,0 ± 0,5mm. 

Furo no braço do regulador: veja o código na placa identificadora 

Diâmetro dos pistões bombeadores: 7,0mm (4 pistões). 

Tipo de acionamento: monobloco com eixo apoiado. 

Tipo de avanço: automático com a rotação. 

Características Especiais: 

• Cabeçote Hidráulico com saídas axiais 

• Parafuso de ajuste de pressão da placa final 

• Palhetas de aço 

• Solenóide de Corte de Óleo 12Vcc. 

• Parafuso de ajuste de torque 

• Compensador de viscosidade. 

• Código de serviço: 95L900/2/2530 

 

CONDIÇÕES DE TESTE ISO: 

(Importante: Leia as instruções gerais para teste): 

Estes valores, para uso exclusivo em serviço, foram compilados e somente poderão 

ser utilizados numa bancada de testes conforme a Norma ISO 4008. 

Fluido de teste: ISO 4113 à temperatura de 40 ± 2ºC. 

Pressão de alimentação: 0,1 bar (2,5 lbf/pol2). 
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Bicos injetores: ISO 4010. 

Pressão de abertura dos injetores: 172 + 3 - 0 bar. 

Tubos de alta pressão: 6 x 2 x 845mm (ISO 4093.1). 

Acionamento da bancada de testes: veja Boletim de Serviço BS número 55. 

 

PROCEDIMENTO PARA TESTE ISO: 

 Todas as dosagens (exceto as dosagens críticas foram tomadas em 200 

injetadas), exceto quando especificado em contrário. O solenóide (quando montado) 

permaneceu ligado em todos os ensaios, exceto quando especificado em contrário. 

Desapertou-se totalmente o parafuso regulador da pressão de transferência e foi 

rosqueado 1 ½ voltas antes de iniciar os ensaios. 

 Prosseguindo, instalou-se o dispositivo medidor da pressão de transferência 

no local do furo do solenóide e, prosseguindo, o dispositivo indicador de avanço e 

ajuste-o em ZERO, antes de iniciar os ensaios. As alavancas do acelerador e 

estrangulador permaneceram abertas, exceto quando especificado em contrário. 

Onde havia (*) drene para o óleo das provetas, aguardou-se 30 segundos e mais 15 

segundos, antes de efetuar a leitura, exceto quando especificado em contrário nas 

instruções do fabricante da bancada de testes. Um calço de 0,5 mm foi instalado no 

conjunto do bujão da mola do avanço. 

 A espessura de calços adicionais que pode ser adicionada para satisfazer as 

necessidades do plano de testes podia variar de 0 a 3,0 mm. 

 

Nota 1: As dosagens críticas foram fornecidas em mm³/injetada. A partir dessa 

dosagem, o operador determinou o número de injetadas aplicadas, de acordo com 

as instruções do fabricante da bancada de testes. 

 

11 Filtros de combustível 

 

 Foi recebida na Delphi uma remessa de filtros de combustível e 

posteriormente substituídos pela empresa Catanduva Diesel e, em seguida, 

enviados, após término dos ensaios (Figura 5). Os filtros de combustível utilizados 

nos tratores eram importados da DELPHI do México. Estes são do tipo “filtro 



 36 

aglomerante” no qual o combustível adentra ao filtro, já realizando a filtragem no 

sentido descendente e posteriormente retorna ao sistema de injeção pelo seu 

centro. 

 

 

(A) 

 

(B) 
FIGURA 5. Filtros de combustível Delphi utilizados nos ensaios de desgaste de 

motores. 
 
 

 Os filtros trabalhavam aos pares com filtragem em paralelo, montados em 

cabeçotes Delphi, com prazo de 250 horas entre trocas. 

 
 

12 Óleo lubrificante 

 

O óleo lubrificante utilizado nos motores Sisu Diesel, modelo 620DSR dos 

tratores da marca Valtra, modelo BH180 durante o período de estudo, foi o URSA 

PREMIUM TDX 15W40, API CI-4, ACEA E7-04, MB 228.3 & Volvo VDS-3 e as 

análises foram realizadas em intervalos pré-determinados de 01 hora, 125 horas e 

250 horas. 

Antes do início dos ensaios foram trocados os filtros de óleo do lubrificante do 

motor. Foi definido que o óleo seria trocado a cada 250 horas, conforme 

recomendado pelo fabricante Valtra. 

 

13 Ensaios de laboratório 

 

- Óleo lubrificante Ursa Preminum TDX SAE 15W40; 

- Biodiesel B100 de soja; 
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- Biodiesel B100 de Mamona; 

- B5 de Soja; 

- B20 Soja; 

- B5 Mamona e 

- Diesel puro (com 3500 ppm de enxofre).  
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Para maior clareza e melhor interpretação dos resultados, a apresentação 

geral encontra-se na seguinte ordem: 

 

-Ensaio I – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com diesel; 

-Ensaio II – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com biodiesel de Mamona 5%; 

-Ensaio III – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com biodiesel de Soja 5%; 

-Ensaio IV – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com biodiesel de Soja 20% ; 

-Ensaio V – Avaliação do óleo lubrificante do motor; 

-Ensaio VI – Avaliação do filtro de combustível, e 

-Ensaio VII – Avaliação do consumo de combustíveis em função da operação de 

preparo do solo. 

 

1 Ensaio I – Motor Sisu Diesel 620 DSR testado com diesel 

 

Os resultados obtidos após os ensaios de desgaste no motor Sisu Diesel, que 

funcionou com combustível B00 (diesel) encontraram-se dentro das especificações 

técnicas válidas, pois não foi encontrado danos no motor, não havendo perda no 

desempenho. O desgaste do motor avaliado estava semelhante e dentro das 

condições dimensionais e materiais especificados: a análise do sistema de injeção, 

incluindo bomba injetora, bicos e filtros mostraram que a utilização de diesel não 

afetou o desempenho dos componentes.  

 Após o recebimento dos injetores e, o sistema de injeção que foram avaliados 

com diesel, os resultados observados na bomba serviram como referência de 

desempenho para as demais que trabalharam com biodiesel. As análises das peças 

foram visuais (externa e interna) e de desempenho.  

No caso das bombas, o quesito desempenho foi comparativo com uma 

bomba de referência, que permaneceu em poder do fabricante Delphi, para se 

avaliar o quanto a bomba em estudo se afastou da situação de ajuste inicial. Tanto a 

bomba injetora que foi avaliada com diesel como os bicos injetores trabalharam sem 
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maiores problemas por 3.624 horas, em atividades diversas na usina de cana-de-

açúcar. 

 A bomba injetora apresentou aspecto visual compatível com o tipo de trabalho 

e com a quantidade de horas de operação. Lacres intactos e sem sinais de 

vazamentos; baixa quantidade de depósitos ou de sinais de verniz. 

Por intermédio de gráficos pode-se observar resultado de dosagem plena, de 

governador e de marcha-lenta anotadas antes do envio e após o recebimento 

(Figura 6, 7 e 8). 
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FIGURA 6. Análise da dosagem da bomba injetora após ensaios com combustível 

diesel (B00). 
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FIGURA 7. Análise da pressão de transferência da bomba injetora, após ensaios 
com combustível diesel (B00). 
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FIGURA 8. Análise do avanço da bomba injetora, após ensaios com combustível 
diesel (B00). 

  
 

A bomba injetora foi enviada para ensaio em campo e retornou com entrega 

de dosagem bastante próxima da bomba de referência. As alterações percebidas 

foram consideradas normais. Verifica-se que a pressão de transferência (Figura 7) 

teve um leve acréscimo, mas sem comprometer em nada as características de 

avanço da bomba.  
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Em relação à curva do governador (Figura 9), observa-se que a bomba 

injetora após os ensaios de campo com o combustível diesel, apresentou queda de 

óleo diesel em decorrência da ação do parafuso de torque, tendo a curva de sistema 

automático alterado, porém com preservação da máxima rotação do motor. Esta 

característica não é, normalmente, detectada por quem opera a máquina. Como o 

efeito do parafuso de torque pode ser ajustado externamente, pode-se dizer que o 

comportamento da bomba teve o mesmo seguimento da bomba padrão.  
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FIGURA 9. Análise do governador da bomba injetora, após ensaios com combustível 
diesel (B00). 

 
Ainda, a quantidade de dosagem da bomba após ter cumprido o total de 

horas do ensaio apresentou queda notável a 1150 rpm, visualizada no Figura 9, 

como resultado da ação do parafuso de torque (presente nesta aplicação). Este é 

um dispositivo com ajuste externo e junto com o fabricante obteve-se a explicação 

de que a queda de dosagem ocorre em região fora do uso no trator, pois, se fosse 

percebida qualquer anomalia (fato não relatado), o operador interferiria e, a mesma 

seria acertada sem necessidade de interrupção do trabalho e ou retirada do sistema 

do trator. Esta queda, passadas todas as horas de ensaio e, considerando que o 

acesso ao ajuste da regulagem é externo, pode ser considerada normal. 

No Figura 10 observa-se a avaliação da curva de marcha-lenta, que pode ser 

definida como a entrega de combustível quando o acelerador se encontra em 
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repouso, na posição de mínimo óleo. Para este critério, foi observada uma queda na 

rotação, em que o motor pára na marcha-lenta e, essa variação é normal, uma vez 

que a rotação de marcha-lenta final no motor é acertada com a bomba montada 

nele, ou seja, a bomba deixa a fábrica com rotação próxima da correta e, o ajuste 

fino é feito no motor. Isso explica a diferença das rotações para a condição inicial e 

final.  
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FIGURA 10. Análise da curva de marcha-lenta da bomba injetora, após ensaios com  

combustível diesel (B00). 
 
 Na inspeção visual externa observou-se que os bicos injetores apresentaram 

depósitos de material queimado (carvão) na extremidade, o que foi considerado 

normal, dado o acúmulo de horas trabalhadas, sem indícios externos de vazamentos 

(Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

�
�
�
FIGURA 11. Visualização externa dos bicos injetores Delphi após ensaios com 

combustível diesel (B00). 
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 Os injetores foram desmontados após o ensaio de funcionalidade e estavam 

em perfeito estado, com movimentação livre da agulha no interior de todos os bicos 

injetores. Marcas normais de aquecimento na ponta da agulha (Figura 12). 

 

 

Aspecto exterior dos bicos injetores 

 

Aspecto da base dos bicos injetores 

 

Bico injetor e agulha (marcas normais de aquecimento) 

FIGURA 12. Bicos injetores Delphi após ensaios com combustível diesel (B00). 
  

Os bicos injetores utilizados nos ensaios de campo, antes de serem 

desmontados para a inspeção interna visual, foram verificados e, todos estavam em 

perfeito estado de funcionamento, conforme a Tabela com os resultados das 

avaliações executadas nos laboratórios do fabricante (Tabela 1). 
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TABELA 1. Resultados dos ensaios com bicos injetores após ensaios com 
combustível diesel (B00). 

 
INJETOR Nº L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA 

BICO Nº 1 2 3 4 5 6 

N.O.P. (ATMS) 240 245 245 235 250 240 

PULVERIZAÇÃO Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

RETROESCOAMENTO (s) 9,55 8,05 4,57 6,44 12,11 9,15 

GOTEJAMENTO Não Não Não Não Não Não 

FURAÇÃO 5 5 5 5 5 5 

OBSERVAÇÕES Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

ATMS: Atmosfera Padrão (Standard Atmosphere). N.O.P Nozzle Opening Pressure (Pressão de Abertura do 

Bico). Para cada aplicação existe uma especificação. ATM (Atmosfera Padrão – Standard Atmosphere). 1 ATM = 

1 Bar. Pressão de trabalho do bico (novo) 260 ATM. RETROESCOAMENTO � Tempo de retorno utilizado para 

verificar folga da agulha com o corpo do bico injetor. Menor tempo (folga maior)/Maior tempo (folga menor). 

 

 

Em suma, tanto os injetores como a bomba que trabalharam com diesel 

concluíram os ensaios dentro dos parâmetros esperados (equipe de pesquisadores) 

e, sem a notificação de qualquer anormalidade (vazamentos ou problemas de 

funcionamento). Os depósitos internos foram mínimos (praticamente inexistentes). 

Os sistemas estavam em ordem e poderiam seguir trabalhando. 

 

2 Ensaio II – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com biodiesel de Mamona 5% 

 
O motor Sisu Diesel 620DSR (Figura 13) que funcionou com biodiesel etílico 

de mamona na proporção de 5%, misturado ao diesel de petróleo, trabalhou 

aproximadamente 3.563 horas quando foi interrompido as atividades do ensaio.  

Inicialmente pensou-se que a mistura estava sendo contaminado com o óleo 

lubrificante, dado o aspecto escuro. Posteriormente descobriu-se que estava 

ocorrendo contaminação com água, provocando a degradação do biodiesel. 

Amostras de biodiesel foram colhidas de diversos pontos, entre as quais, do tanque 

do comboio de abastecimento do trator, do tanque do trator e da sangria do filtro de 

diesel.  
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FIGURA 13. Análise do motor Sisu Diesel 620 DSR testado com B5 (mamona) 
durante o processo de desmontagem. 

 
Foi constatado que a pior amostra coletada foi a do sistema de sangria do 

filtro de diesel. Como conseqüência imediata, os filtros passaram a entupir com 

maior freqüência, o que obrigou a usina a promover a substituição dos mesmos em 

um período menor do que o especificado (fabricante), situação que prevaleceu por 

mais um mês, quando o problema foi solucionado via modificações no manuseio e 

distribuição do combustível dentro da usina. O trator seguiu a rotina da usina, 

parando nos períodos mais severos de chuva, quando começou a apresentar 

problemas de desempenho e, a seguir, apresentando dificuldade de partida até 

parar completamente. O sistema de injeção foi retirado do motor e enviado ao 

fabricante Delphi para análise. Na presença de especialistas da Delphi, o sistema foi 

aberto e o entendimento foi que a contaminação da mistura por água comprometeu 

o funcionamento do sistema de injeção. 

 Devido ao problema da contaminação do biodiesel de mamona por água não 

foi possível a realização das análises de desempenho da bomba de injetora, contudo 

o aspecto interno era limpo, mas, as peças com bicromatização também sofreram 

ataque e, o rotor do cabeçote hidráulico apresentava a mesma marca de depósito 

escuro. A marca da ruína da bomba estava nítida e se concentrava no anel de 

ressaltos e respectivos roletes. Estes últimos, com marcas bastante agressivas e 

ruptura parcial da seção da sapata que os sustentava.  
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3 Ensaio III – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com biodiesel de Soja 5%  

 

 As peças para análise e obtenção dos resultados após os ensaios de 

desgaste do motor Sisu Diesel modelo 620DSR (Figura 14), que equipava o trator 

Valtra BH180, com combustível B05 (soja) se apresentaram dentro das 

especificações técnicas estabelecidas (fabricante). O motor não sofreu danos 

estruturais e ou mecânicos. Não foi constatado perda de desempenho. O desgaste 

provocado no motor avaliado encontrava-se semelhante e dentro das condições 

dimensionais e materiais especificados. 

 

 

FIGURA 14. Componentes do motor após a desmontagem e análise de sistemas 
B05 (soja). 

 

  Os resultados observados na bomba injetora foram comparados com a 

bomba de referência (base da aplicação) e, com a bomba que funcionou com diesel, 

para avaliação das eventuais anormalidades e desvios em relação à situação inicial 

de envio. As análises das peças foram: visuais, externa e principalmente 

internamente, sobretudo em partes móveis e, finalmente, de desempenho. Tanto a 

bomba injetora, que rodou com B5 de soja, como os bicos injetores não 

apresentaram problemas relevantes durante o período dos ensaios, que foi 

aproximadamente de 3.230 horas em serviços de preparo de solo, em áreas de 

usina de cana-de-açúcar. 

O aspecto visual externo (Figura 15) está compatível com o tipo de trabalho 

realizado e com a quantidade de horas de operação. Lacres apresentaram-se 

intactos e sem sinais de vazamentos. A placa de identificação da bomba apresenta 

difícil leitura, mas foi possível a identificação. 
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(A) 

 

(B) 
FIGURA 15. Análise visual externa da bomba injetora Delphi utilizada nos ensaios 

com biodiesel 5% Soja. 
 

A bomba injetora foi desmontada após análise funcional em bancada e o 

aspecto interior foi avaliado e estava adequado ao uso. Diferentemente da bomba 

que funcionou com diesel, alguns depósitos leves foram observados, porém não em 

regiões como articulações ou de peças que se movimentam em folgas reduzidas. O 

acabamento superficial de algumas peças internas, sobretudo as tratadas com 

bicromatização desapareceu deixando aparecer superfícies com menos brilho. 

Entretanto, a bomba trabalhou em ensaio uma quantidade elevada de horas sob 

regime severo e, esses ataques leves, não conduziram a qualquer falha perceptível 

no funcionamento. O interior estava limpo e isento de depósitos sólidos soltos ou 

gomas. As partes móveis estavam preservadas e a bomba encontrava-se em ótimo 

estado de conservação e funcionamento (Figura 16). 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Verificação interna da 
bomba. 

Região do governador 
mecânico. 

Anel de ressaltos, sapatas 
e roletes da bomba 
injetora. 

   
(D) (E) (F) 

Filtro interno e juntas da 
bomba injetora. 

Anel excêntrico e sapatas. Caixa e pistão de avanço. 

FIGURA 16. Análise das peças internas da bomba injetora Delphi utilizada nos 
ensaios 

 

A bomba encontra-se em poder do fabricante, a Delphi, que deve retê-la 

como contraprova conforme o tempo que achar necessário. As fotos apresentadas 

são significativas, uma vez que foram explorados, baseado em experiência, todos os 

componentes que podem ser objeto de problemas. Visualmente, tanto a bomba 

quanto os injetores estavam em boas condições de uso e poderiam seguir em 

operação.  

O sistema de injeção que funcionou com B5 de soja teve os parâmetros 

verificados antes da desmontagem a fim de se verificar eventual desvio em relação 

ao ajuste inicial. A funcionalidade também foi testada.  

 Curvas de análise de dosagem plena, de governador e de marcha-lenta 

foram anotadas, antes do envio e após o recebimento e, o resultado é apresentado a 

seguir (Figuras 17, 18 e 19). 

Depósito 
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FIGURA 17. Análise da dosagem da bomba injetora, após ensaios com biodiesel B05 
(Soja). 

 

 Observa-se que a bomba foi enviada para ensaio de campo e retornou com 

entrega de dosagem (Figura 17) bastante próxima da bomba de referência. As 

alterações percebidas foram consideradas normais pelo fabricante. 

  A observação da Figura 18 denota que a pressão de transferência teve um 

leve acréscimo em baixas rotações, o que acabou ocasionando uma antecipação na 

entrada do avanço, porém fora das regiões de trabalho. Assim como ocorreu na 

bomba com diesel, a bomba também apresentou uma alteração na dosagem na 

zona de influência do parafuso de torque. O fenômeno não deve ser atribuído ao 

biodiesel e, é considerado desvio normal, sobretudo quando se leva em conta que 

esse desvio é corrigido externamente à bomba injetora. 
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FIGURA 18. Análise da pressão de transferência da bomba injetora, após ensaios 
com biodiesel B05 (Soja). 
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FIGURA 19. Análise do avanço da bomba injetora, após ensaios com biodiesel B05 
(Soja). 

 

Com relação à curva do sistema de governador, observa-se que a bomba 

injetora apresentou queda de óleo em decorrência da ação do parafuso de torque, 

tendo a curva de sistema automático do motor alterada, porém com preservação da 

máxima rotação do motor (Figura 20). Esta característica não é percebida por quem 

opera a máquina. Como o efeito do parafuso de torque pode ser ajustado na parte 
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externa da bomba, pode-se afirmar que o comportamento da bomba teve o mesmo 

seguimento da bomba padrão. 
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FIGURA 20. Análise do governador da bomba injetora, após ensaios com biodiesel 
B05 (Soja). 

 

 A Figura 21 se refere à avaliação da curva de marcha-lenta, que é a entrega 

de combustível quando o acelerador se encontra em repouso na posição de mínimo 

óleo. No caso da bomba que funcionou com B5 de soja, diferentemente do que 

ocorreu com a bomba que foi testada com diesel, a situação referente ao envio e ao 

retorno sofreram pouca alteração. A curva de marcha-lenta teve o mesmo 

seguimento da curva padrão relacionada às horas de utilização. 
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FIGURA 21. Análise da curva de marcha-lenta bomba injetora, após ensaios com 
biodiesel B05 (Soja). 

 
Diante das observações e resultados obtidos nas análises realizadas, após o 

período de estudos, a equipe concluiu que o sistema de injeção que trabalhou com 

B5 (soja) finalizou o período de ensaios mantendo-se dentro do esperado e sem 

notificação de qualquer anormalidade (vazamento ou mau funcionamento). 

Observou-se a existência de depósitos sobre superfícies expostas ao óleo e sem 

função, além de leve ataque químico a algumas superfícies tratadas no interior da 

bomba. Os depósitos internos foram mínimos (praticamente inexistentes). Apesar 

dos indícios de ataque leve, os sistemas estavam em perfeitas condições de 

engenharia mecânica e poderiam seguir trabalhando. 

Os injetores apresentaram depósitos de material queimado (carvão) na 

extremidade dos bicos injetores, o que foi considerado normal dado o acúmulo de 

horas trabalhadas, sem indícios externos de vazamentos (Figura 22).  
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Aspecto exterior dos bicos injetores 

 

Aspecto da base dos bicos injetores 

 

Bico injetor e agulha (marcas normais de aquecimento) 

FIGURA 22. Bicos injetores Delphi após ensaios com biodiesel B05 (Soja). 
 

Os bicos injetores, após os ensaios e antes de serem desmontados para a 

inspeção visual interna, foram verificados e, todos estavam em perfeito 

funcionamento. Segue Tabela 2 com os resultados das avaliações: 
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TABELA 2. Resultados dos ensaios com bicos injetores Delphi após ensaios com 
biodiesel B05 (Soja). 

INJETOR Nº L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA 

BICO Nº 1 2 3 4 5 6 

N.O.P. (ATMS) 225 215 210 205 215 225 

PULVERIZAÇÃO Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

RETROESCOAMENTO (s) 5,99 5,85 8,33 5,93 3,29 13,19 

GOTEJAMENTO Não Não Não Não Não Não 

FURAÇÃO 5 5 5 5 5 5 

OBSERVAÇÕES Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

ATMS: Atmosfera Padrão (Standard Atmosphere). N.O.P Nozzle Opening Pressure (Pressão de Abertura do 
Bico). Para cada aplicação existe uma especificação. ATM (Atmosfera Padrão – Standard Atmosphere). 1 ATM = 
1 Bar. Pressão de trabalho do bico (novo) 260 ATM. RETROESCOAMENTO � Tempo de retorno utilizado para 
verificar folga da agulha com o corpo do bico injetor. Menor tempo (folga maior)/Maior tempo (folga menor). 

 

Os injetores 2, 3, 4 e 5 reduziram a pressão de abertura além do desejável, 

no entanto não apresentaram problemas funcionais (Tabela 2). A queda em relação 

à pressão de ajuste (250ATM) é normal, porém deveria estar restrita a 10%. Como a 

queda é normalmente acentuada nas primeiras horas e, a seguir se estabilizam, os 

injetores devem ter trabalhado nessa condição por milhares de horas sem 

problemas perceptíveis ao operador. Interessante observar que os injetores que 

trabalharam com diesel não tiveram essa queda pronunciada de pressão de 

abertura. No entanto, a queda é normalmente atribuída a assentamentos de 

componentes e mola e, é difícil atribuir esse fenômeno ao biodiesel. Os injetores 

apresentaram-se em bom estado de funcionamento e poderiam prosseguir no 

ensaio caso fosse necessário.  

 

4 Ensaio IV – Motor Sisu Diesel 620DSR testado com biodiesel de Soja 20% 

 

Os ensaios de desgaste no motor Sisu Diesel 620DSR funcionando com 

biodiesel de soja B20 obtiveram os resultados favoráveis e estão dentro das 

especificações técnicas estabelecidas (fabricante).  Pode se observar na bomba, 

aspecto visual externo compatível com o tipo de trabalho e com a quantidade de 

horas de operação. Lacres intactos e sem sinais de vazamentos e, neste caso, a 

placa de identificação da bomba (Figura 23), diferentemente da bomba que operou 
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com B5 de soja, estava legível. 

(A) (B) 
FIGURA 23. Análise visual externa da bomba injetora Delphi, utilizada nos ensaios. 
 

Diferentemente da bomba que funcionou com diesel, alguns depósitos leves 

foram observados, porém não em regiões como articulações ou de peças que se 

movimentam em folgas (Figura 24). Entretanto, a bomba cumpriu sem problemas 

quantidade elevada de horas reduzidas. O acabamento superficial de algumas 

peças internas, sobretudo as tratadas com bicromatização desapareceu deixando 

aparecer superfícies com menos brilho. Sob regime severo esses ataques leves não 

conduziram a qualquer falha perceptível no funcionamento da bomba.  
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Análise interna da bomba. Região do governador 
mecânico e cabeçote 
hidráulico. 

Anel e ressaltos, sapatas 
e roletes. 

 
(D) 

 
(E) 

 
(F) 

Filtro interno da bomba. Anel excêntrico Caixa de pistão de 
avanço. 

FIGURA 24. Análise das peças internas da bomba injetora Delphi, utilizada nos 
ensaios. 

 

A parte interior da bomba estava bastante limpa e isento de depósitos sólidos 

soltos ou gomas. Observou-se desgaste severo do anel excêntrico (Figura 24E). A 

bomba manteve a característica de pressão de transferência e estava funcionando, 

porém, na próxima revisão esta peça necessitaria ser substituída. Não se conseguiu 

juntar elementos para afirmar que a causa foi o biodiesel, entretanto, a bomba 

trabalhou sem problemas por período superior ao da garantia do equipamento (1 

ano). As partes móveis estavam preservadas e a bomba encontrava-se em bom 

estado. 

Vários estudos de avaliação da corrosividade de diferentes tipos de biodiesel 

oriundos de oleaginosas brasileiras, sobre diversos materiais metálicos e 

poliméricos, estão em execução. O objetivo é estudar a compatibilidade dos 

diferentes materiais com biodiesel, etanol e misturas com combustíveis minerais 

(MONTEIRO et al., 2006). Acredita-se que misturas diesel/biodiesel sejam menos 

Depósito 

Desgaste 
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corrosivas que o diesel mineral. CRAWSHAV et al. (2006), por exemplo, 

estabeleceram que o biodiesel pode ser utilizado como aditivo anti-corrosão (5-25%) 

no diesel. 

 A Cummins Engine Co. após uma série de ensaios, autorizou o uso de B5 

em motores e está, atualmente, avaliando o uso de concentrações maiores de 

biodiesel no diesel (FARAJ, 2008). O mesmo percentual foi aprovado (Iveco); 

MWM/International, Mercedes-Benz e Scania, que indicaram o uso de B2 e, a Volvo 

de B30. Também a Caterpillar aprovou o uso de B20 em motores compactos e 

médios e de B30 para outros modelos dos motores. Todos os tratores da Valtra têm 

garantia com o uso de B20 e, o uso de B100 está sob avaliação. Em estudos de 

campo, misturas biodiesel-diesel mostraram-se corrosivas a materiais contendo 

Cromo (Cr) e apresentaram aumento de acidez após o contato com os materiais 

metálicos (BESSEE & FEY, 1997.) 

Curvas de análise de dosagem plena, de governador e de marcha-lenta foram 

anotadas antes do envio e após o recebimento. 

Pode-se observar na Figura 25 que a bomba foi enviada e retornou com 

entrega de dosagem bastante próxima da bomba de referência. As alterações 

percebidas foram consideradas normais. Assim como ocorreu na bomba diesel, a 

bomba também apresentou uma alteração na dosagem na zona de influência do 

parafuso de torque. O fenômeno não deve ser atribuído ao biodiesel e, é 

considerado desvio normal, sobretudo quando se leva em consideração que esse 

desvio pode ser corrigido na parte externa da bomba injetora. 
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FIGURA 25. Análise da dosagem da bomba injetora, após ensaios com biodiesel 
B20 (Soja). 

 

 A bomba encontra-se em poder da Delphi que deve retê-la como contraprova 

durante o tempo que julgar necessário. As fotos apresentadas são significativas, 

uma vez que foram exploradas, se baseando em experiência e, em todos os 

componentes que podem ser objeto de problemas. Visualmente, tanto a bomba 

quanto os injetores estavam em boas condições de uso e poderiam prosseguir em 

operações de campo. 

O sistema de injeção que funcionou com B20 de soja teve os parâmetros 

checados antes da desmontagem a fim de se verificar eventual desvio em relação 

ao ajuste inicial. A funcionalidade também foi verificada. Os ensaios foram 

realizados em bancada de testes para bomba injetora, porém com injetores do 

mesmo tipo do usado no motor. Tomou-se o cuidado de se anotar e comparar os 

resultados obtidos com outra bomba de referência, cujos parâmetros foram obtidos 

antes do ensaio se iniciar e depois de ter terminado. A razão é que nos injetores das 

bancadas, as características do óleo do ensaio (que não é diesel) e características 

intrínsecas das bancadas de testes não permanecem idênticas. Curvas da dosagem 

plena, do governador e da marcha-lenta foram anotadas antes do envio e após o 

recebimento. O resultado é apresentado a seguir (Figura 26, 27, 28 e 29): 
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FIGURA 26. Análise da pressão de transferência da bomba injetora, após ensaios 
com biodiesel B20 (Soja). 
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FIGURA 27. Análise do avanço da bomba injetora, após ensaios com biodiesel B20 
(Soja). 

 

Com relação à curva do sistema de governador, observa-se que a bomba 

retornada, como apresentou queda de óleo em decorrência da ação do parafuso de 

torque, teve a curva de governo alterada, inclusive na rotação de máxima livre 

(Figura 28). Mais uma vez, o acesso a esta variável é externo e pode ser corrigido. 

Provavelmente, o operador não detectou alteração alguma, uma vez que o regime 

de trabalho do trator é bastante restrito e, pode não ter usado essa região da curva. 

As eventuais descontinuidades (curva azul) são provavelmente decorrentes da 

tomada dos pontos na confecção da curva. A situação da bomba injetora, 

principalmente quanto ao funcionamento apresentava-se em condições normais.   
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FIGURA 28. Análise do governador da bomba injetora, após ensaios com biodiesel 

B20 (Soja). 
 

A Figura 29 refere-se à avaliação da curva de marcha-lenta (a entrega de 

combustível quando o acelerador se encontra em repouso na posição de mínimo 

óleo). Mais uma vez se observa que o resultado da bomba, conforme envio e 

retorno, sofreram pequena alteração e seguiram o padrão da curva de engenharia. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

rpm

D
o

sa
g

em
 (c

m
3 )

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Padrão Eng. (nova) B20 Soja (nova)
B20 Soja (usada) Padrão Eng. (usada)

 

FIGURA 29. Análise da curva de marcha-lenta da bomba injetora, após ensaios com 
biodiesel B20 (Soja). 

 Observando-se a Tabela 3, o injetor 6 apresentou pressão de ajuste menor 

que os demais injetores, porém, o funcionamento não foi prejudicado. 

Provavelmente trabalhou por muito tempo na situação e, a queda de pressão em 
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relação ao ajuste inicial, estabilizou-se. O fenômeno não deve ser atribuído ao 

biodiesel. A redução da pressão de abertura pode provocar uma elevação no nível 

de emissão de fumaça, porém de difícil percepção por parte do operador que nada 

relatou a esse respeito. 

 
TABELA 3. Resultados dos ensaios com bicos injetores Delphi após ensaios com 

biodiesel B20 (Soja). 
INJETOR Nº L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA L004CVA 

BICO Nº 1 2 3 4 5 6 

N.O.P. (ATMS) 230 230 245 250 235 220 

PULVERIZAÇÃO Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

RETROESCOAMENTO (s) 9 7,05 6,99 5,45 3,56 6,35 

GOTEJAMENTO Não Não Não Não Não Não 

FURAÇÃO 5 5 5 5 5 5 

OBSERVAÇÕES Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

ATMS: Atmosfera Padrão (Standard Atmosphere). N.O.P Nozzle Opening Pressure (Pressão de Abertura do 
Bico). Para cada aplicação existe uma especificação. ATM (Atmosfera Padrão – Standard Atmosphere). 1 ATM = 
1 Bar. Pressão de trabalho do bico (novo) 260 ATM. RETROESCOAMENTO � Tempo de retorno utilizado para 
verificar folga da agulha com o corpo do bico injetor. Menor tempo (folga maior)/Maior tempo (folga menor). 
 

 Em suma, tanto os injetores como a bomba que trabalharam com biodiesel 

B20 soja, após o período em que foram submetidos aos estudos, permaneceram 

dentro do esperado e sem notificação de qualquer anormalidade (vazamento ou mau 

funcionamento). O anel excêntrico da bomba apresentou desgaste severo e, diante 

de uma próxima revisão do equipamento, deveria ser substituído, apesar de ter 

continuado funcionando adequadamente. Observou-se a existência de depósitos 

leves sobre superfícies expostas ao óleo e sem função, além de leve ataque químico 

a algumas superfícies tratadas no interior da bomba. Os depósitos internos foram 

mínimos e, apesar deles os sistemas permaneceram em pleno funcionamento. 
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5 Ensaio V – Avaliação do óleo lubrificante do motor 

 

O lubrificante TEXACO URSA PREMIUM TDX, utilizado no trator Valtra 

BH180 apresentou desempenho satisfatório nos ensaios realizados com biodiesel 

B5, B20 soja e B5 mamona. 

A empresa GLOBAL LUBRIFICANTS – TECNOLOGIA (Chevron Brasil Ltda.) 

relatou que as propriedades de proteção ao desgaste, à corrosão e de limpeza às 

partes vitais do motor e componentes, entre outras, foram qualificadas como em 

conformidade com as exigências do equipamento, recebendo a devida aprovação de 

uso. O regime de trabalho ao qual a máquina foi submetida revelou a possibilidade 

de aumento do período de troca a cada 250 horas para 300 horas, devidamente 

monitorados por análises de óleo usado. 

De acordo com fabricante, as análises realizadas nas amostras de óleo de 

motor Ursa Premium TDX revelaram resultados normais para todos os quatros tipos 

de combustíveis utilizados em ensaios nos tratores Valtra BH180. 

Algumas amostras apresentaram metais de desgaste (chumbo e ferro) 

ligeiramente acima do recomendado (fabricante de tratores Valtra). Porém, há que 

se considerar a repetição do método, a manutenção das demais características 

físico-químicas e a ocorrência de tais exceções de modo descontínuo. 

No que se refere ao comportamento do biodiesel de mamona e interferência 

na resistência à oxidação do lubrificante, é recomendado a continuação de estudos 

a respeito do assunto. Há indicação nos resultados obtidos de variação na 

resistência à oxidação, potencialmente relacionada à presença de água nos tanques 

de armazenagem de combustível. 

Com os resultados obtidos nos ensaios de campo, são recomendados 

cuidados especiais no controle e manuseio do combustível durante o período em 

estoque. Tais cuidados devem incluir tanto o estoque de B100 como de misturas em 

qualquer proporção. As propriedades higroscópicas destes ésteres, aliadas à maior 

viscosidade, tendem a provocar problemas de ordem operacional, de funcionamento 

ou de manutenção das máquinas, principalmente em períodos de baixas 

temperaturas e aumento da umidade ambiente. 
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Os resultados da inspeção dos componentes internos dos motores que 

funcionou com biodiesel, em comparação à inspeção do motor com B00 (diesel), 

comprovaram os resultados físico-químicos encontrados nas análises do óleo 

lubrificante usado, confirmando limpeza dos pistões e ranhuras de anéis, eixo de 

cames em excelentes condições e proteção ao desgaste. 

AGARWAL et al. 2003, estudaram o uso de uma mistura B20 de ésteres 

metediços de óleo de linhaça em substituição ao diesel convencional e, efeitos no 

desgaste de componentes vitais do motor. Utilizando dois motores idênticos (um 

para cada combustível), consistiu de um ensaio de longa duração que totalizou 512 

horas. As amostras de lubrificante foram coletadas a cada 128 horas. Ambos os 

motores passaram por análise dimensional dos principais componentes. Concluíram 

que o uso de 20% de biodiesel no combustível reduziu em ao menos 30% o 

desgaste dos componentes vitais do motor, resultado confirmado na análise de 

metais efetuado nas amostras de lubrificantes. 

 Os resultados obtidos corroboram com SCHUMACHER et al., (2001) que 

conduziram pesquisa com uma frota de picapes, equipadas com um mesmo modelo 

de motor diesel com quilometragens diferentes. Esses veículos foram abastecidos 

com óleo diesel e misturas B1, B2, B20, B50 e B100 de ésteres etílicos de soja, 

canola e colza. As análises do óleo lubrificante mostraram que o uso do biodiesel e 

misturas com óleo diesel não modificaram a taxa de desgaste dos motores. 

 

6 Ensaio VI – Avaliação dos filtros de combustível 

 

 Foi aberto um filtro de cada par para verificações visuais e fotográficas, sendo 

relatados os fatos verificados abaixo.  

 Todos os filtros tinham aspecto externo normal e livre de deformações que 

indicassem esforços externos ou mesmo internos durante a montagem ou a 

utilização (Figuras 30, 31, 32 e 33). 
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Copo interno (A) Lado limpo (B) Lado sujo © 
FIGURA 30. Análise visual do filtro de combustível (Diesel – B00). 

 

   

Copo interno (A) Lado limpo (B) Lado sujo (C)  

FIGURA 31. Análise visual do filtro de combustível (Biodiesel 5% - B5 Mamona). 

 

   

Copo interno (A) Lado limpo (B) Lado sujo (C) 
FIGURA 32. Análise visual do filtro de combustível (Biodiesel 5% - B5 Soja). 
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Copo interno (A) Lado limpo (B) Lado sujo (C)  
FIGURA 33. Análise visual do filtro de combustível (Biodiesel 20% - B20 Soja). 

  

Após a abertura dos filtros, foi verificada a limpeza interna, vedação 

proporcionada na colagem do papel, ataques químicos e possíveis depósitos de 

materiais sólidos ou do tipo goma. 

 Todos os copos internos estavam limpos e livres de ataques químicos. A 

colagem interna manteve-se efetiva restringindo as partículas filtradas na parte suja 

do filtro, à montante. 

 Toda a região à jusante do papel filtrante estava livre de impurezas e ou 

gomas, mostrando a eficiência do filtro e da filtragem. 

 Não foi observado qualquer tipo de odor diferente ou sinais de oxidação 

visível. 

 Não foi observada, também, qualquer diferença importante que mostrasse 

qualquer alteração relacionada ao tipo de combustível utilizado. 

 Nas avaliações finais dos filtros, o fabricante concluiu que todos os 

componentes filtrantes avaliados se encontravam dentro de condições normais de 

utilização, não demonstrando qualquer tipo de reação química com os componentes 

internos ou externos, bem como, qualquer tipo de deficiência no processo de 

filtragem. 
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7 Ensaio VII – Avaliação do consumo de combustíveis em função da operação 

de preparo do solo 

 

Antes das análises dos motores Sisu Diesel 620DSR, os tratores foram 

submetidos a condições de trabalho de campo, por um período de 18 meses. Foram 

realizadas operações de subsolagem, aração, gradagem média e leve.  

A observação da Tabela 4 demonstra que os tratores do ensaio estavam no 

início da vida útil, entretanto, por uma questão de padronização, foi realizada a 

substituição de bomba injetora e de bico injetor, em todos os tratores. Durante o 

ensaio, as máquinas trabalharam em média 3.620 horas, não sendo observados 

problemas relevantes. Nesse trabalho não se realizou tratamento estatístico em 

virtude das avaliações se darem em condição real e total e, dessa forma, não 

recomendar tal procedimento. 

 

TABELA 4. Valores médios dos 18 meses de ensaio para os quatros combustíveis 
utilizados nos tratores agrícolas Valtra BH 180 nas operações de 
subsolagem, aração, gradagem média e leve. 

COMBUSTÍVEL   

ITEM Diesel Mamona B5 Soja B5 Soja B20 

Horas trabalhadas  4.326 3.563 3.230 3.550 

Combustível Consumido (L) 68.461 52.915 51.201 55.616 

Diesel Consumido (L) 68.461 50.269 48.641 44.493 

Biodiesel Consumido (L) 0 2.646 2.560 11.123 

Consumo L/h 15,8 15,6 15,9 15,7 

 
A análise da Tabela 4 demonstra o consumo de combustível utilizado nos 

tratores do ensaio durante o experimento.  

 Nas Tabelas 5 a 9 visualiza-se os resultados médios mensais de consumo de 

combustível volumétrico (L h-1) que estão separados por mês e operação realizada. 

Na Tabela 5 verifica-se que a operação de subsolagem não é freqüente na 

usina, uma vez que consiste apenas em corrigir camadas compactadas e dessa 

forma, o trabalho efetivo com biodiesel de soja ocorreu em apenas cinco meses, 

ressaltando-se que, nesse período, tais máquinas também realizaram outras 

operações. 
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Tabela 5. Consumo médio de combustível (L h-1) na operação de subsolagem nos 
18 meses de ensaio - Tratores agrícola BH180. 

COMBUSTÍVEL 
MÊS 

Diesel Mamona B5 Soja B5 Soja B20 

1 - 13,9 13,9 14,1 

2 - 16,0 16,7 16,2 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - 15,6 15,2 14,6 

10 12,8 - - - 

11 15,5 - - - 

12 - - - 16,6 

13 - - - - 

14 17,7 - 13,6 13,4 

15 12,6 - 12,1 - 

16 - - - - 

17 - - - - 

18 - - - - 

Média 14,6 15,2 14,3 15,0 

 

Ainda na Tabela 5, nota-se que para a operação de subsolagem o consumo 

teve pequena variação entre os quatro tratores, evidenciando-se que no caso do 

biodiesel de mamona (B5), observou-se o maior consumo (15,2 L h-1) sendo tal valor 

6% maior, comparativamente ao biodiesel de soja B5. Em relação ao diesel, a 

variação foi de 4% para mamona, menor em dois pontos percentuais para Soja B5 e 

3% para Soja B20. 

Na Tabela 6, que corresponde ao trabalho de aração, nota-se que essa 

operação foi realizada em quase todos os meses, ressaltando maior confiabilidade 

em virtude do maior número de repetições. 
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Tabela 6.Consumo médio de combustível (L h-1) na operação de aração nos 18 

meses de ensaio - Tratores agrícola BH180. 
COMBUSTÍVEL 

MÊS 
Diesel Mamona B5 Soja B5 Soja B20 

1 15,8 15,8 15,7 16,0 

2 - 16,3 17,9 13,5 

3 18,1 16,2 17,8 17,4 

4 - - 18,1 18,9 

5 15,5 17,7 16,9 16,5 

6 16,2 16,4 17,7 16,4 

7 15,2 14,1 14,7 14,9 

8 - 16,0 15,1 14,9 

9 17,0 14,6 14,6 14,7 

10 - - - - 

11 - - - - 

12 - - - 13,9 

13 15,7 15,0 13,9 - 

14 15,5 14,8 15,6 15,7 

15 15,9 - 15,8 15,6 

16 16,9 15,3 14,2 14,9 

17 - - - - 

18 16,0 15,1 15,9 15,4 

Média 16,2 15,6 16,0 15,6 

 

Observa-se, que o trator que utilizou diesel como combustível teve consumo 

(16,2 L h-1) caracterizando diferença de 4; 1 e 4% comparado a mamona B5, soja B5 

e soja B20, respectivamente. Explica-se que tais diferenças não são significativas, 

pois além do combustível, a geografia da área e as condições do solo, no momento 

do preparo, também afetam o consumo. Para ilustrar tal heterogeneidade pode ser 

observado o comportamento do biodiesel de soja B5, cujo consumo volumétrico 

variou de 13,9 até 18,1 L h-1 (variação de 30%). 
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Nas Tabelas 7 e 8 estão contemplados os valores de consumo volumétrico 

dos tratores realizando operação de gradagem leve e gradagem média, observando-

se que soja B5 teve o menor consumo, com valor 11 e 10% menor respectivamente. 

Esses resultados somente se explicam se considerada a baixa demanda de força na 

barra de tração dos tratores.  

 
Tabela 7. Consumo médio de combustível (L h-1) na operação de gradagem leve nos 

18 meses de ensaio - Tratores agrícola BH180. 
COMBUSTÍVEL MÊS 

Diesel Mamona B5 Soja B5 Soja B20 
1 16,8 - - - 

2 15,2 - - - 

3 - - - - 

4 - - 12,7 - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 13,4 - - - 

8 16,9 - - - 

9 15,9 14,5 - - 

10 - - - - 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 15,8 - - - 

14  14,6 - 18,5 

15 - 16,2 15,2 15,1 

16 - - - - 

17 - - - - 

18 - - - - 

Média 15,7 15,1 13,9 16,8 
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Tabela 8. Consumo médio de combustível (L h-1) na operação de gradagem média 
nos 18 meses de ensaio - Tratores agrícola BH180. 

COMBUSTÍVEL 
MÊS 

Diesel Mamona B5 Soja B5 Soja B20 

1 16,8 - - - 

2 17,6 - - - 

3 17,9 - 18,8 - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 16,2 16,4 - - 

9 14,9 18,4 13,0 - 

10 - 13,7 - 13,2 

11 - - - - 

12 13,3 15,6 - 17,6 

13 15,5 - 14,0 - 

14 17,5 16,5 13,1 18,9 

15 17,2 16,6 - 13,6 

16 - - - - 

17 - - - - 

18 - - - - 

Média 16,3 16,2 14,7 15,8 

 

Na Tabela 9 foi avaliada a média de consumo volumétrico dos tratores 

considerando todas as operações realizadas. Observa-se que não houve diferença 

no consumo volumétrico, por isso, nota-se semelhança de comportamento. 

Entretanto, nesse tipo de comparação deve ser ponderada a diferença de 

características de cada operação. Nessa comparação geral observa-se que o uso de 

biodiesel não aumentou o consumo de combustível volumétrico. 
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Tabela 9. Consumo médio de combustível (L h-1) nos 18 meses de ensaio para as 
operações de subsolagem, aração, gradagem leve e gradagem média - 
Trator agrícola BH180. 

COMBUSTÍVEL 
MÊS 

Diesel Mamona B5 Soja B5 Soja B20 

1 16,6 15,5 15,4 15,6 

2 17,2 16,1 17,1 15,4 

3 18,0 16,2 17,9 17,4 

4 - - 18,0 18,9 

5 15,5 17,7 16,9 16,5 

6 16,2 16,4 17,7 16,4 

7 15,1 14,1 14,7 14,9 

8 16,7 16,2 15,1 14,9 

9 15,4 15,5 14,6 14,7 

10 12,8 13,7 - 13,2 

11 15,5 - - - 

12 13,3 15,6 - 15,3 

13 15,6 15,0 14,0 - 

14 16,5 15,4 14,8 15,9 

15 16,2 16,5 15,6 15,5 

16 16,9 15,3 14,2 14,9 

17 - - - - 

18 16,0 15,1 15,9 15,4 

Média 15,8 15,6 15,9 15,7 
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V CONCLUSÕES 

 

Os motores Sisu Diesel, modelo 620 DSR e os respectivos sistemas de injeção, não 

apresentaram desgastes e problemas funcionais em função da utilização de 

biodiesel etílico de soja nas proporções de 5 e 20% e de mamona na proporção de 

5% comparado ao motor avaliado com diesel de petróleo; 

Os sistemas de injeção que foram avaliados com biodiesel etílico de soja nas 

proporções de 5 e 20%  apresentaram depósitos leves de coloração escura, 

provenientes de resíduos de borracha atacada, tanto da parte exterior como da 

interior da bomba injetora e, ataques às superfícies bicromatizadas deixando o metal 

das peças internas expostas ao biodiesel; 

Os ensaios demonstraram que o biodiesel de mamona é sensível à contaminação 

com água; 

A mistura de 5% de biodiesel de mamona misturado ao diesel de petróleo, num 

determinado momento, sofreu contaminação com água, sendo isso uma possível 

causa de desgaste do sistema de injeção; mesmo assim o trator trabalhou mais de 

um ano e ultrapassou as 3000 horas de atividades; 

Os resultados observados no presente trabalho demonstraram que o biodiesel de 

soja nas proporções de 5 e 20%  e de mamona na proporção de 5%  misturados no 

diesel de petróleo e, que atendam as especificações da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), podem ser utilizados como biocombustíveis para o motor.  
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APÊNDICE 1. Especificações técnicas do trator. 

Item  Trator  

Marca VALTRA 

Modelo BH 180 

Motor  

    Marca Valtra 

    Modelo AGCO Sisu Power 620DS 

    Tipo Turbo alimentado 

    Arrefecimento Líquido 

Cilindrada 6600 cm3 

N0 de cilindros 6 

Potência máxima no motor 189 cv (139 kw) 

Rotação de potência máxima 2300 rpm 

Torque máximo 663 Nm 

Rotação de torque máximo 1400 rpm 

Bomba injetora ROTATIVA, INJEÇÃO DIRETA 

Tanque de combustível 362 litros 

Número de marchas 12 F + 4 RÉ 

    Dimensões  

Distância entre eixos 2870 mm 

Bitola máxima 2187 mm 

Altura da barra de tração 400 mm 

Dianteiro 2020 kg 

Traseiro 3030 kg 
Distribuição de massa 

Trator sem lastro 
Total 5050 kg 

Dianteiro 2930 kg 

Traseiro 4395 kg 
Distribuição de massa 

Trator com lastro 
Total 7325 kg 
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