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DESEMPENHO OPERACIONAL DO TRATOR AGRÍCOLA SOB PROPORÇÕES 

DE BIODIESEL 

 

 

RESUMO - Uma estratégia para reduzir a dependência do petróleo e as emissões 

provenientes de motores diesel é utilizar combustível alternativo, como o biodiesel. O 

objetivo deste trabalho é analisar o desempenho operacional do trator agrícola utilizando 6 

proporções de mistura de biodiesel de soja (S) e murumuru (M): 90S10M, 80S20M, 70S30M, 

90M10S, 80M20S e 70M30S como combustível, combinados com 7 rotações do motor. O 

ensaio de desempenho foi realizado em condição de campo e o da opacidade de forma 

estática, ambos em delineamento inteiramente casualizados. Houve interação significativa 

para potência na barra de tração, tendo o consumo horário volumétrico e ponderal o mesmo 

comportamento: os menores consumos são representados pelas 2 maiores proporções de 

biodiesel de murumuru (80M20S e 90M10S). O consumo específico aumentou do tratamento 

90S10M para o 90M10S; em contrapartida, a opacidade da fumaça diminuiu para esses 

mesmos tratamentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Glicine Max, Astrocaryum murumuru, opacidade da fumaça, 

consumo de combustível. 
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OPERATING PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL TRACTOR WITH 

BIODIESEL PROPORTIONS 

 

 

SUMMARY - One strategy to reduce dependence on oil and emissions from diesel engines is 

to use alternative fuel, such as biodiesel. The objective of this work is to analyze the 

operational performance of the agricultural tractor using 6 soybean (S) and murumuru (M) 

biodiesel blend proportions: 90S10M, 80S20M, 70S30M, 90M10S, 80M20S and 70M30S as 

fuel, combined with 7 engine rotations . The performance assay was performed in field 

condition and opacity statically, both in a completely randomized design. There was a 

significant interaction for power in the traction bar, with the same volumetric hourly 

consumption and the same behavior: the lowest consumptions are represented by the 2 largest 

proportions of murumuru biodiesel (80M20S and 90M10S). Specific consumption increased 

of 90S10M treatment to 90M10S; In contrast, smoke opacity decreased for these same 

treatments. 

 

KEYWORDS: Glicine Max, Astrocaryum murumuru, smoke opacity, fuel consumption. 
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I INTRODUÇÃO 

 

O início da crise do petróleo, na década de 70, e o possível colapso nas reservas de 

combustíveis fósseis do mundo levaram, principalmente países em desenvolvimento, a estudar 

a viabilidade em utilizar biocombustíveis alternativos produzidos a partir de óleos vegetais 

brutos para substituir combustíveis fósseis, motivados principalmente pela instabilidade do 

mercado de petróleo, com elevado custo e crescente consumo. A preocupação com emissões de 

gases de efeito estufa e os impactos ambientais colaboram ainda mais na procura por fontes 

alternativas de energia, como tecnologias de conversão a fim de reduzir custos e aumentar a 

eficiência energética.  

O biodiesel destaca-se por ser um combustível renovável e biodegradável, podendo ser 

obtido por meio da transesterificação de óleos ou gorduras de origem animal ou vegetal. É 

constituído da mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos cuja utilização é 

associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão/ciclo 

diesel.  

Dependendo da fonte, o biodiesel apresenta características superiores ao óleo diesel, 

como índice de cetano elevado, propriedades lubrificantes, livre de enxofre e compostos 

aromáticos, e o dióxido de carbono produzido é do ciclo de carbono curto; então, as emissões 

não são contabilizadas para efeito estufa. Alguns poluentes, como o CO (monóxido de carbono), 

são produzidos em menor escala, além de ser um combustível biodegradável, proporcionando, 

assim, maior segurança energética.   

O Brasil é um país tropical, com vasta área agricultável, e possui um excelente potencial 

natural para produção de energia derivada da biomassa. Com isso, têm-se intensificado estudos 

e aplicação de biodiesel em motores, principalmente em tratores agrícolas. Resultados 

geralmente mostram viabilidade técnica sem necessidade de adaptações nos motores; 

entretanto, com as principais aterias primas utilizadas, observa-se aumento no consumo de 

combustível, possivelmente devido ao menor poder calorífico das fontes renováveis, quando 

comparado ao diesel; mas não acarreta diferença no desempenho, bem como não compromete 

o funcionamento do trator e a opacidade da fumaça. Através da opacidade, avalia-se o quão 

opaca é a fumaça expelida para o meio ambiente resultante da má combustão ou combustão 

incompleta do combustível. Já o desempenho operacional de máquinas e de implementos 

agrícolas é importante para identificar a capacidade máxima de tração, e a demanda energética 



  

  

2  

de acordo com os níveis de esforços exigidos, além de diagnosticar o custo da produção 

agrícola.  

Com o interesse de otimizar a eficiência do trator, relacionado principalmente com 

emissões e consumo, a tendência da indústria é gerar uma crescente e constante variedade de 

potenciais moleculares de novos combustíveis para desenvolver tecnologias de conversão. Para 

tanto, este estudo tem o objetivo de avaliar o desempenho de um trator agrícola em atividade 

de preparo do solo em condições de campo, trabalhando com proporções de mistura de biodiesel 

de murumuru e biodiesel de soja, com 7 variações de rotação do motor.  
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1 Biodiesel 

 

No Panorama Energético Global 2014, há indícios de que a transição energética dos 

combustíveis fósseis para energia renovável vem acontecendo e abrirá novas perspectivas de 

crescimento para as fontes renováveis, incluindo os biocombustíveis, cujo consumo pode 

chegar a triplicar até 2040 (IEA, 2015). Ainda de acordo com a Royal Dutch Shell ou Rede Shell 

(2013), empresa multinacional Anglo-Holandesa petrolífera, também há projeções otimistas ao 

prever que o consumo de biocombustíveis irá crescer de 5 a 10 vezes até 2060, tanto em termos 

absolutos, quanto em participação dentro do mix total de fontes primárias de energia. A Lux 

Research consultoria (2015) apresenta em números esse crescimento: a indústria global de 

biocombustíveis tem capacidade instalada de 208,6 bilhões de litros por ano, e em 3 anos esse 

número aumentará para 232,4 bilhões de litros anuais. Desse montante, os biocombustíveis de 

1ª geração (etanol e biodiesel) representarão 96%; sendo que o maior crescimento virá da 

produção de biodiesel procedente de óleos e gorduras recuperados, reduzindo poluentes e a 

emissão de gases do efeito estufa, promovendo desenvolvimento sustentável, além de 

benefícios sociais. 

Segundo a Lei n. 12.490, de 16 de setembro de 2011, biocombustível é toda substância 

derivada de biomassa renovável, como biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em 

regulamento da ANP, que pode ser empregada diretamente ou mediante alterações em motores 

a combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, podendo substituir, parcial ou 

totalmente, combustíveis de origem fóssil (BRASIL, 2011). É um composto oxigenado, 

gerando normalmente menor poder calorífico e menor relação estequiométrica quando 

comparado com o óleo diesel. Por isso, para a mesma massa de ar fornecer a mesma quantidade 

de energia, é necessário injetar maior quantidade de biodiesel que diesel, já que a energia do 

biodiesel é 9% menor que o combustível diesel (LAPUERTA; ARMAS; RODRIGUEZ-

FERNANDEZ, 2008). 

Existem inúmeras fontes alternativas de combustíveis, como óleos vegetais, álcoois 

(metanol e etanol), gases (GNC, GLP, gás liquefeito de petróleo e gás produtor), entre outros. 

Os óleos vegetais apresentam forte e promissora alternativa em substituir o combustível diesel, 
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já que são facilmente produzidos em áreas rurais, além de ser fonte premente de energia 

moderna (BAGBY et al., 1987). De acordo com os autores, a utilização de óleos vegetais em 

motor diesel como substituto remonta ao desenvolvimento de motores ciclo diesel de Rudolf 

Diesel, uma vez que, em uma feira na Europa, o próprio inventou este motor que funciona com 

óleo vegetal de amendoim como combustível. Nesta linha do tempo, o próprio Rudolf Diesel 

afirmou que  óleos de origem vegetal poderiam parecer insignificantes, mas esses óleos 

poderiam, no decorrer do tempo, ter a mesma importância que óleos minerais naturais e 

produtos de alcatrão tinham na época (DIESEL, 1912). 
O biodiesel ganhou importância para o motor diesel ou motor de ignição por 

compressão, pela relativa facilidade de produção. Os óleos vegetais, na forma natural, podem 

ser utilizados como combustível para motores de combustão interna, mas ocasionalmente 

geram problemas de desgaste e no desempenho do motor, devido a mistura pobre na combustão 

(GRABOWSKI; MCCORMICK, 1998). O desenvolvimento de biocombustíveis para 

transporte foi baseado no processo de converter açúcar vegetal em etanol, através da 

fermentação, e a modernização de óleos vegetais, por meio de transesterificação (AGARWAL, 

2007).    

Para transformar o óleo bruto em biodiesel, o processo mais comum na produção desses 

ésteres é a transesterificação (Figura 1 e 2), no qual um triglicérido (A) reage com um álcool 

(B) a uma temperatura ligeiramente abaixo do ponto de ebulição do álcool utilizado, e na 

presença de catalisador (hidróxido de potássio ou sódio) produz éster (C) e glicerol (D).  Entre 

as técnicas disponíveis, a reação de transesterificação é uma delas, em que óleos vegetais 

reagem com álcoois primários, podendo ser realizada em meio ácido ou básico; o meio básico 

apresenta melhor rendimento e menor tempo de reação se comparado ao meio ácido (CONDE, 

2007; HARWOOD; WESELAKE, 2011).  
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FIGURA  1.  Reação  de  transesterificação  de  obtenção  do  biodiesel.  

 

 

FIGURA 2. Fluxograma básico do processo de transesterificação. 
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Os biocombustíveis derivados de ésteres metílicos dos ácidos graxos têm sido utilizados 

com sucesso por algum tempo em motores a diesel, mas apresentaram graves deficiências no 

arranque a frio, na estabilidade de combustível e no ponto de nuvem (BERGTHORSON, 2011). 

Um mecanismo para superar esses problemas é remover o oxigênio do óleo (KNOTHE, 2010).  

Para calcular o custo dos biocombustíveis, é necessário ponderar as despesas de 

produção, capital, trabalho e matéria-prima. Porém, o maior peso é advindo do custo da matéria-

prima utilizada, podendo então variar dentro do mesmo tipo de biocombustível, dependendo da 

matéria-prima. Logo, um aumento em tecnologias de combustível permitirá que consumidores 

mudem para fontes mais limpas e baratas em qualquer região, em determinado momento, e vir 

ainda acompanhada de aumento geral na eficiência energética do sistema, em comparação com 

veículos e geradores de hoje. Essas tecnologias de combustível flexível, alta eficiência e baixas 

emissões serão necessárias para satisfazer necessidades de transporte da sociedade, mantendo 

a qualidade do ar urbano, diante de um mundo de energia e restrições ao carbono 

(BERGTHORSON; THOMSON, 2015). 

 

 

2 Biodiesel no mundo e no Brasil  

 

Pesquisas com óleos vegetais como combustível no Brasil iniciaram-se na década de 

1920, com testes utilizando álcool combustível (etanol) adicionado à gasolina (UNICA, 2007). 

Em 23 de setembro de 1938, o Decreto-Lei n. 737 tornou obrigatória a adição de álcool anidro 

à gasolina produzida no País (BRASIL, 1938).  

Com a crise do Petróleo em 1970, estudos com biocombustíveis foram intensificados e 

implementado então o Programa Nacional de Óleos Vegetais para Produção de Energia (Pro-

Óleo) e seus subprogramas, sendo descontinuado em meados da década de 1980. A instituição 

do Programa Nacional de Óleos Vegetais (OVEG, 1985) permitiu no Brasil a realização de 

testes com óleos vegetais de composição química e grau de insaturação variado, cujas 

características físico-químicas se encontram parcialmente apresentadas na Tabela 1.  
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TABELA 1 Caracterizações de alguns óleos vegetais in natura e do óleo diesel segundo Costa 
Neto (2000).  

Características 
Tipo de óleo 

Mamona Babaçú Dendê Soja Pequi 
Óleo 

Diesel 
Poder calorífico (kcal.kg-1) 8.913 9.049 8.946 9.421 9.330 10.950 

Ponto de névoa (oC) 10 26 31 13 26 - 
Índice de cetano - 38 38-40 36-39 38 40 

Massa específica a 25oC (g.cm-3) 0,9578 0,9153 0,9118 - 
0,910

2 0,8497 
Viscosidade a 37,8oC (cSt) 285 30,3 36,8 36,8 47 2,0-4,3 

Destilação a 90% (oC) - 349 359 370 - 338 
Teor de cinzas (%) - 0,03 0,01 - 0,01 0,014 

Cor (ASTM) 1 0,5 1 - 2 2 
Resíduo de carbono - - - - - - 

 

Somente na segunda metade da década de 2000, com a reestruturação da matriz 

energética brasileira, o interesse em biodiesel foi retomado (RAMOS et al., 2011) em 2005, 

com o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), interministerial do Governo 

Federal, com objetivo de forma sustentável, técnica e economicamente viável, de implantar, 

produzir e fazer uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento 

regional, gerando emprego e renda no Brasil (LEITE et. al., 2013).  Desta forma, o cultivo de 

matérias-primas e a produção de biodiesel têm grande potencial para geração de emprego e 

inclusão social, especialmente nas regiões áridas e semiáridas brasileiras, já que a região 

Nordeste é rica em biodiversidade de plantas oleaginosas, e os óleos vegetais podem ser 

encontrados em grande variedade de sementes das plantas e em algumas polpas de frutos 

(BILICH; SILVA, 2006). 

O Governo Federal também criou o Selo de Combustível Social, concedido às empresas 

que garantam a compra de matéria-prima de pequenos agricultores em percentual mínimo de 

50% para a região Nordeste ou, em geral, para climas semiáridos, 10% para a região Norte ou 

Centro-Oeste, e ainda 30% para as regiões Sudeste e Sul, garantindo, assim, às empresas, 

coeficientes de redução diferenciados, acesso às melhores condições de financiamento, e aos 

produtores de biodiesel acesso a linhas de crédito que facilitem a produção de oleaginosas 

(SEBRAE, 2009). 

Mesmo com todo esse incentivo governamental, o programa PNPB só levantou 
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investimento após 10 anos de seu início, e o mercado brasileiro de biocombustível deixou de 

ser quase inexistente para figurar como segundo maior consumidor, com  

3,4 milhões de m3 atrás apenas dos Estados Unidos, que consumiram 5,3 milhões de m3, 

deixando a terceira colocação para a Alemanha (MME, 2015; STATISTA, 2016). 

Desta forma, a Resolução ANP n. 42 (BRASIL, 2004) definiu as especificações técnicas 

do biodiesel e estabeleceu a adição de 2% de biodiesel ao diesel (B2). A Lei n. 11.097, de 13 

de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005), introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira e 

ampliou a competência administrativa da ANP, que passou, a partir daí, a designar Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tornando-se regulamentadora das 

atividades relativas à produção, controle de qualidade, distribuição, revenda e comercialização 

do biodiesel e da mistura óleo diesel-biodiesel. 

A adição de biodiesel ao diesel cresceu ano a ano: sendo de 3% em julho de 2008, 4% 

em julho de 2009, 5% em janeiro de 2010, 6% em julho de 2014 e 7% após novembro de 2014 

(ANP, 2015). Entretanto, a Lei n. 13.263, de 23 de março de 2016, ordena que o volume deverá 

ser de 8%, em até doze meses após a data de promulgação desta Lei, 9% em até vinte e quatro 

meses após a data de promulgação desta Lei e 10% em até trinta e seis meses após a data de 

promulgação desta Lei (BRASIL, 2016). Essa mistura obrigatória é uma discussão positiva para 

o Brasil, sendo refletida na economia, na sociedade e no meio ambiente.  

Quando obrigatoriamente se iniciou a mistura do biodiesel ao óleo diesel, em 2008, o 

programa sempre foi dependente da soja. Em 2016, representou 78%, seguidos de gordura 

bovina (17%), do algodão (1,0%) e de outros materiais graxos como como óleo de cozinha 

usado, dendê (4%) (ANP/ABIOVE, 2016). 

Até o ano de 2013, o Brasil teve em cada região a produção de biodiesel muito inferior 

a sua capacidade nominal. No Plano Decenal de Energia, o consumo de biodiesel no Brasil 

crescerá 29% até 2024. Em termos de volume, o mercado brasileiro, em 2014, consumiu 4,36 

bilhões de litros, e em 10 anos aumentará cerca 1,26 bilhão de litros, absorvendo pouco mais 

de 5,62 bilhões em 2024 (EPE, 2014). O Brasil tem 52 plantas produtoras de biodiesel 

autorizadas para operação com capacidade de produzir 20.310,11 m
3
/dia, (ANP, 2016).  
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FIGURA 3. Capacidade nominal e produção a nível nacional em litros (Boletim Mensal dos 
Combustíveis Renováveis, 2015). 

 

A introdução do biodiesel no Brasil tem gerado expressiva economia para o país, pois 

reduz as importações do diesel e do petróleo e contribui ainda para a preservação e promoção 

da inclusão social brasileira (MELO, 2016). Logo, esse país tropical possui grandes chances de 

liderar o mercado de biocombustíveis, pois já é mundialmente reconhecido pela produção de 

bioetanol (NASS et al., 2007) e pela disponibilidade de área para produção de grãos é alinhada 

ao fato de o País possui o maior volume de água doce do mundo, correspondente a 12%do 

volume total, com recursos hídricos superficiais e subterrâneos que abastecem diferentes 

Estados e municípios (BICUDO, TUNDISI & SCHEUENSTUHL, 2010). 

O Brasil pode ser inserido, ainda, neste crescente mercado mundial da bioenergia por 

apresentar enorme potencial natural e agrícola com novas áreas agricultáveis, sem necessidade 

de reduzir a área utilizada na agricultura de alimentos (REUBENS et al., 2011). Entretanto, a 

Capacidade nominal: 1.265,1 
Produção: 278,4 

Capacidade nominal: 10.256,3 
Produção: 1.183,1 

Capacidade nominal: 2.596,1 
Produção: 261,4 

Capacidade nominal: 7.300,3 
Produção: 1.132,4 

Regiões 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

Capacidade nominal: 540,0 
Produção: 62,2 
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indústria do petróleo encontra-se em alerta, tendo em vista a possibilidade de os 

biocombustíveis, como biodiesel e bioetanol, reduzirem parte dos lucros (POMPELLI et al., 

2011). 

Ocupando o primeiro lugar no ranking mundial, os Estados Unidos possuem uma 

política de biocombustíveis: Renewable Fuel Standard (RFS), que estabelece a quantidade 

mínima de quatro categorias de biocombustíveis (TYNER, 2013): 

•   Biodiesel: essa categoria deve reduzir os gases de efeito estufa (GEE) em pelo 

menos, 50% se comparado aos combustíveis fósseis. Pode ser combustível para 

transporte, aditivo de combustível para transporte, óleo de aquecimento ou 

combustível de jato.  

•   Biocombustível avançado celulósico: apenas biocombustíveis produzidos a 

partir de matérias-primas celulósicas (palha de milho, miscanthus, switchgrass, 

resíduos florestais ou culturas lenhosas de curta rotação) e deve reduzir as 

emissões de GEE em 60%.  

•   Outro avançado: é a ampla gama de biocombustíveis que reduzem emissões de 

GEE em, pelo menos, 50%. O etanol de cana-de-açúcar encaixa-se nesta 

categoria.  

•   Biocombustíveis convencionais: exigem redução das emissões de GEE de, pelo 

menos, 20% (etanol de milho, por exemplo). 

Seguindo essa política, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos 

da América (DOE), existem aproximadamente 600 postos de combustíveis vendendo B20 no 

país. Com incentivo denominado “Biodiesel Income Tax Credit”, o governo federal, desde 

2005, concede aos fornecedores de diesel o valor de US$ 1 por galão de biodiesel ou diesel 

renovável na etapa final de comercialização da cadeia. Existem ainda incentivos estaduais que 

diferem caso a caso em alguns estados, como Texas, Iowa, Illinois, Michigan e Dakota do Norte 

(EIA, 2015).  

O segundo maior produtor de biodiesel é a Alemanha, seguida do Brasil. O quarto maior 

produtor, com 2,3 bilhões litros, é ocupado pela Argentina, mesmo que a produção decresceu 

aproximadamente 10% em relação a 2012, devido à média antidumping imposta pela Comissão 

Europeia sobre importações de biodiesel dos EUA e Argentina (REN21, 2014). O mercado de 

biodiesel neste país é composto por 19 usinas, com capacidade instalada de 2.372.200 

toneladas/ano, sendo a soja a principal matéria-prima. Toda produção é exportada devido a 
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incentivos e restrições em operar uma usina no mercado interno, alcançando margem de 

1.624.987 ton em 2011. Desde 1º de janeiro de 2010, vincula a Lei Argentina n. 26.093, de 

2006, complementada pela Lei n. 26.334, de 2008, que instituiu mistura de, no mínimo, 5% de 

biodiesel ao diesel mineral e 5% de etanol na gasolina. Em setembro de 2010, a adição foi 

ampliada para 7%, e em 2013 atingiu 8% (CADER, 2014).  

A França é o quinto maior produtor de biodiesel (REN21, 2014). Existem na União 

Europeia 19 países que possuem metas de misturas obrigatórias, sendo que 14 destes têm 

isenções tributárias, com as exceções de Finlândia e Holanda, e as maiores participações de 

biocombustíveis aparecem em países que têm metas de mistura obrigatória atreladas aos 

incentivos tributários, como Alemanha, Eslováquia e França. Apenas Espanha, Portugal e 

Letônia decretaram o uso obrigatório após 2008 (EUROPEAN COMMISSION, 2011). 

 

 

3 Propriedades e especificações do biodiesel 

 

O uso do biodiesel apresenta características vantajosas, pois é livre de compostos 

aromáticos e de enxofre, apresenta menor contribuição ao efeito estufa, além de ser 

biodegradável, proveniente de fontes renováveis, apresentando maior viscosidade, baixo perigo 

de explosão, pouca emissão de partículas de carvão e combustão completa (LEUNG; KOO; 

GUO, 2006). É capaz ainda de reduzir a dependência de consumo do petróleo, além de estimular 

a produção agrícola e o desenvolvimento rural (OLIVEIRA et al., 2013). Em contrapartida, 

possui baixo poder calorífico se comparado ao óleo diesel; logo, necessita de mais energia a 

fim de aproveitar a potência útil do motor; entretanto, o desempenho no motor é praticamente 

o mesmo no que diz respeito à potência e ao torque (GONÇALVES, 2016). 

A regulamentação e a especificação de qualidade do biodiesel no Brasil são de acordo 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), já as normas 

internacionais seguem a American Society for Testingand Materials (ASTM), International 

Organization for Standardization (ISO) e Comité Européen de Normalisation (CEN), 

regulamentadas pela ANP. Independentemente da matéria-prima ou da forma de obtenção, para 

que o biodiesel seja inserido no mercado brasileiro de combustíveis deve seguir especificação 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2014).  
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3.1 Número de cetano 

 

O índice de cetano expressa a maior ou a menor facilidade de o óleo diesel entrar em 

ignição. Quanto mais alto esse índice, mais fácil será a ignição do óleo diesel, facilitando a 

partida e proporcionando aquecimento mais rápido do motor. Valores mais elevados de cetano 

indicam que o combustível pega fogo mais facilmente. O número de cetano é influenciado por 

características de pulverização do combustível, por sua volatilidade e pela química de 

combustão em baixas temperaturas. Sob injeção diesel de alta pressão em motores modernos, a 

vaporização é limitada por processos de mistura e de arrastamento no pulverizador de 

combustível diesel (MUSCULUS; MILES; PICKETT, 2013). 

O índice de cetano no óleo diesel é determinado de maneira análoga ao índice de octano 

na gasolina. A queima do óleo diesel em teste é comparada com a queima de uma mistura de 

cetano (IC = 100) e α-metil-naftaleno (IC = 0) num motor especial; logo, o óleo diesel 

comercializado pela Petrobrás Distribuidora tem índice de centano 42 (GOUX, 2005). 

Temperatura baixa de ignição química também é determinante no número de cetano do 

combustível. Já existem estudos para substituições nas composições de combustível e modelos 

químico-cinéticos de combustão, contendo milhares de espécies e dezenas de reações por 

componente substituto (SCHOFIELD K., 2012), para mistura de cadeia longa de 

hidrocarbonetos que compõem combustível diesel (BATTIN-LECLERC, 2008; PITZ; 

MUELLER, 2011). Componentes de substituição típicos usados para modelar combustível 

diesel será alcanos de cadeia longa de hidrocarboneto, tanto isômeros de cadeia ramificada ou 

linear (WESTBROOK, 2011), como compostos aromáticos, incluindo tolueno (mono-

aromático) e tetralina (nafta-aromático) (LAW, 2012).  

O índice de cetano é fortemente associado ao tempo de atraso de ignição 

computadorizada, utilizando modelos fundamentais (WESTBROOK, 2013), com reatividade 

reduzida e maior tempo de atraso de ignição de hidrocarbonetos altamente ramificados que 

conduzam à redução de índices de cetano (WESTBROOK et al., 2011).  
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3.2 Poder calorífico 

 

É definido como a energia química disponível ou o calor desenvolvido durante a 

combustão e utilizado como medida para a determinação do rendimento térmico (kWh/kg ou 

em MJ/kg) de um motor. Pode ser calculada medindo-se a quantidade de calor extraída durante 

a combustão e possui dois limites: superior (PCS) ou inferior (PCI), dependendo se água 

proveniente da combustão se encontra no estado líquido ou vapor. O interesse maior é o poder 

calorífico inferior, uma vez que, durante a combustão num motor de combustão interna, não é 

possível expandir até ao ponto de água (constituinte dos gases de escape), já que os produtos 

da combustão abandonam os aparelhos ainda quentes e, portanto, com a água em estado de 

vapor (BRASIL, 2001).  

 

  

3.3 Viscosidade 

 

Viscosidade mede a resistência interna ao escoamento de um líquido; portanto, é a 

propriedade responsável pela resistência à deformação em determinada temperatura. Pode ainda 

ser definida como atrito interno de uma parte do fluido que escoa sobre outra superfície. A 

viscosidade é característica inerente ao combustível utilizado, com consequências diretas na 

bomba injetora (KNOTHE et al., 2006) e interfere contrariamente no escoamento e na 

capacidade lubrificante do combustível (CASTRO, 2011). 

Viscosidade muito alta gera pressão exageradamente elevadas no sistema de injeção do 

combustível, além de produzir gotículas muito grandes nos bicos injetores, dificultando a 

queima do combustível. Alta viscosidade também diminui o fluxo da injeção e da atomização, 

gerando combustão incompleta e causando formação de depósitos na câmara de combustão 

(RAMÍRES- VERDUZCO et al., 2011; FREIRE et al., 2012). Por outro lado, viscosidade muito 

baixa não lubrifica esse sistema de forma adequada, acarretando desgastes. Essa propriedade 

também reflete no processo de combustão, e sua eficiência afetará a potência máxima 

desenvolvida pelo motor. Em relação ao diesel convencional, os óleos vegetais apresentam 

valores de viscosidade elevados, podendo excedê-lo em até 100 vezes, como no caso do óleo 

de mamona (CONDE, 2007).  

Uso de óleos vegetais brutos em motores ciclo diesel pode causar alguns problemas 
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relacionados ao motor (VAN DER WALT; HUGO, 1982). A viscosidade acrescida à baixa 

volatilidade dos óleos vegetais, por exemplo, pode ocasionar graves depósitos nos motores e 

degolar os anéis do pistão (VELGUTTH, 1983). Entretanto, estes efeitos podem ser reduzidos 

e até eliminados através da transesterificação do óleo vegetal (ZHANG FELDERMAN; 

PETERSON, 1988), visto que a transesterificação mostrou elevado potencial em reduzir 

problemas no motor associados aos óleos vegetais. Este procedimento fornece viscosidade ao 

combustível próximo ao óleo diesel, pois o óleo vegetal bruto tem viscosidade 10 a 20 vezes 

maior que o combustível diesel.  A transesterificação é um processo com reação de triglicerídeo 

somado ao álcool na presença de catalisador para produzir ésteres de glicerol e ácidos gordos. 

O peso molecular do éster é aproximadamente um terço se comparado à molécula de óleo 

vegetal puro, e a viscosidade do éster é aproximadamente 2 vezes maior que a do óleo diesel. 

Reforçando que a viscosidade do combustível é uma preocupação primordial por causa do 

padrão de pulverização e da formação de depósitos (MITTLBACH; POKTIS; SILBERHOLZ, 

1992). 

Nabi, Rahman e Akhter (2009) estudaram a viscosidade do biodiesel e concluíram a 

importância na combustão do diesel e nas emissões de escape ao compararem a variação da 

viscosidade absoluta de óleo diesel com diferentes misturas de biodiesel em relação à 

temperatura. O trabalho evidenciou que tanto as viscosidades absolutas do diesel quanto as das 

misturas de biodiesel diminuíram com o aumento da temperatura, e vice-versa, pois ao 

aumentar a temperatura do fluido, diminui a atração intermolecular entre as diferentes camadas; 

assim, a viscosidade diminui. Concluíram ainda que o aumento da viscosidade foi diretamente 

proporcional ao aumento da percentagem de biodiesel; entretanto, para o adequado 

funcionamento do motor, é necessário reduzir a viscosidade do combustível, pois quanto maior 

a viscosidade mais difícil é a quebra em partículas finas quando pulverizado. Partículas grandes 

vão queimar vagarosamente, ocasionando fraco desempenho do motor. Por outro lado, se a 

viscosidade for excessivamente baixa, o combustível não será capaz de lubrificar partes móveis 

da bomba de injeção e do bocal de injeção, provocando rápido desgaste destas partes.  
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3.4 Densidade 

 

Densidade é ligada à composição do biodiesel, apresenta relação diretamente 

proporcional ao comprimento da cadeia carbônica dos alquilésteres e decresce com o aumento 

do número de insaturações presentes nas moléculas (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).  

Alta densidade de combustível líquido composto de hidrocarbonetos cíclicos pode 

fornecer mais energia volumétrica do que o querosene de aviação convencional e consiste 

principalmente em alcanos lineares (E et al., 2015). Pode ainda ser misturado ao óleo diesel 

afim de aumentar a quilometragem por litro. Este combustível de alta densidade é sintetizado 

utilizando produtos químicos derivados do petróleo; em contrapartida, conversão de biomassa 

com biocombustíveis de alta densidade atrai cada vez mais, ponderando a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável (DENG, 2015). 

 

 

3.5 Lubricidade 

 

É a capacidade de uma substância interpor uma película entre dois corpos, a fim de 

formar uma camada livre na superfície do metal para reduzir a fricção e, por conseguinte, o 

desgaste (LILJEDAHL et al., 1989). Logo, lubricidade é importante para o poder de 

lubrificação de uma substância, sendo uma função de várias de suas propriedades físicas, 

destacando-se principalmente a viscosidade e a tensão superficial (FARIAS et al., 2010). 

 

  

4 Cultura do Murumuru 

 

Astrocaryum murumuru Mart. (Arecaceae), conhecido popularmente como murumuru, 

é uma típica palmeira da Amazônia, não domesticada, que pode ser encontrada na Colômbia, 

Venezuela, Guianas, Equador, Peru e Bolívia (FERREIRA, 2011). No Brasil, está presente no 

estuário do Rio Amazonas e seus afluentes, assim como no alto e baixo Amazonas, já é 

encontrada no Acre e Rondônia, até à fronteira com Bolívia e Peru, principalmente em áreas 

úmidas e temporariamente inundadas pelas marés (FERREIRA, 2012).  

É uma palmeira conhecida por ser atraente e exuberante, cresce em touceiras com 
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estipede de 10 m a 15 m de altura, medindo de17 cm a 27 cm de diâmetro. As folhas são do 

tipo pinadas, variando de 12 a 20, medindo de 5 m a 6,2 m (MIRANDA et al., 2001). O caule 

apresenta bainhas persistentes que formam placas recobertas com longos espinhos pretos de até 

12 cm de comprimento e possui os frutos nos cachos, voltados para cima. Todo cacho do fruto, 

ao amadurecer, cai no chão, a coleta desses frutos caídos é relacionada com a altura dessas 

espécies florestais; no caso do murumuru, é associado ainda a sua fisiologia pela presença de 

espinhos que dificultam a coleta (SOUSA et al., 2004); ou utilizam-se varões afim de sacudir o 

cacho, e os que estiverem maduros caírem com facilidade (SANTOS JÚNIOR, 2015).  

A inflorescência interfoliar possui frutos turbinados assimétricos (Figura 4), de cor 

avermelhada quando maduros, de formato periforme a ovoide (Figura 5), sendo que o caroço 

encerra uma amêndoa dura, envolta por uma polpa amarelada  

(Figura 6), comestível e levemente adocicada (BEZERRA, 2008). Os frutos do murumuru 

possuem tamanhos, formatos e coloração diversos. O comprimento do fruto pode variar de 3 

cm a 8,5 cm, o maior diâmetro pode alcançar 1,2 cm a 4,5 cm, e a massa média, de 12 g. Frutos 

maduros podem apresentar forma oblonga a ovoide e cocos com formatos longilíneos a 

arredondados. A cor pode variar de marrom-clara a amarelo-ouro (SOUSA, 2004). Os frutos 

são compostos ainda por polpa e amêndoa, com aproximadamente 12 g e contêm de 50 a 55% 

de polpa (QUEIROZ et al., 2008), sendo totalmente desperdiçado durante o processo de 

extração do óleo, e 45 a 50% de amêndoa bastante oleosa, também comestível (SILVA, 1996). 

Das amêndoas, extraem-se aproximadamente 40% de gordura branca, inodora, insípida e com 

vantagem de não tornar-se rançosa facilmente. As fibras localizadas no pecíolo e ráquis 

oferecem características para indústria de papel (ROCHA; POTIGUARA, 2007). O palmito é 

comestível, porém difícil de ser coletado (MIRANDA et al., 2001).  
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FIGURA 4. Inflorescência do Murumuru  (BEZERRA, 2012). 

 

 

FIGURA 5. Cacho de frutos maduros (BEZERRA, 2012)  
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FIGURA 6. Polpa e amêndoa do murumuru (BEZERRA, 2012)  

 

Cada palmeira de murumuru produz cerca de quatro cachos por ano, com média de 300 

frutos/cacho. Após a prensagem mecânica da semente seca são extraídos aproximadamente 

80% de óleo, restando ainda um subproduto conhecido como torta de murumuru 

(NASCIMENTO et al., 2007). Considerando extração mínima de 16,12% de óleo na semente e 

4,05% do fruto inteiro, conclui-se que cada palmeira de murumuru produzir 30,46 L de óleo 

originados da semente e 7,66 L originados do fruto, podendo ser uma alternativa viável de 

matéria-prima para geração de energia para comunidades isoladas (BEZERRA, 2012).  

O óleo presente na amêndoa do murumuru apresenta coloração creme, de aspecto sólido, 

com 0,18% de umidade e pH 6 (SILVA et al., 2010), possui ainda elevada quantidade de 

gordura saturada (96,81%), é rico em ácidos graxos de cadeia média, principalmente ácido 

láurico e mirístico (SILVA et al., 2014). Concordando com essa afirmação, Speranza et al. 

(2016) também encontraram resultados semelhantes conforme Tabela 2 que comprovam que 

óleo de murumuru contém amplas quantidades de ácidos láurico e mirístico (76,3%), além de 

apresentar o ácido oleico como principal ácido monoinsaturado (7,5%).  
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TABELA 2. Caracterização físico-química do óleo de murumuru (Adaptado, Speranza et al., 
2016) 

Caracterização físico-química Óleo de murumuru (%) 

Ácidos graxos  

Ácido caprílico (C8: 0) 2,2 ±  0,0 

Ácido cáprico (C10: 0) 1,7 ± 0,0 

Ácido láurico (C12: 0) 49,6 ± 0,0 
Ácido mirístico (C14: 0) 26,7 ± 0,0 
Ácido palmítico (C16: 0) 6,3 ± 0,01 
Ácido esteárico (C18: 0) 2,4 ± 0,0 

Ácido oleico (C18: 1) 7,5 ± 0,0 
Ácido linoleico (C18: 2) 3,7 ± 0,0 
Ácido linolénico (C18: 3) - 

Σ Saturado 88,8 
Σ Monoinsaturados 7,5 
Σ Poliinsaturados 3,7 ± 0,0 

Valor calculado de iodo (g i g de óleo-1) 13 
Índice calculado de saponificação (mg de KOH g-1 de 

óleo) 169 

Ácidos graxos livres (%) 3,7 
Umidade (%) 0,04 

Índice de peróxidos (meq. O2 kg-1) 7,1 
Carotenóides (kg) 21,8 

Classe dos triglicérides (%) - 
Tri-saturada (SSS) 69,7 

Saturada-insaturada (S2U) 25,6 
Saturada-insaturada (AE2) 4,3 

Tri-insaturado (UUU) 0,5 
 

Por ser provido de altos teores de ácidos graxos saturados, principalmente láurico e 

mirístico, o murumuru possui alta viabilidade em fornecer alquiléster indicado como aditivo de 

mistura com diesel ou para ser utilizado diretamente como combustível (LOPES et al., 2007). 

Teixeira et al. (2010) e Homma (2012) também sinalizam satisfatória viabilidade do murumuru 

como possível matéria-prima para indústria de óleos vegetais bem como para a produção de 

biodiesel, podendo trazer vantagens socioeconômicas para a região Amazônica com geração de 

renda para as comunidades locais. 
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A composição dos ácidos graxos tem demonstrado também atividade anti-inflamatória 

e antimicrobiana além de apresentar boa digestibilidade (CARLSON et al., 2015). 

Recomendações recentes indicam que a introdução de ácidos graxos pode melhorar a saúde e a 

qualidade nutricional do óleo produzido (SENGUPTA et al., 2014). 

A safra de murumuru na região amazônica inicia-se em janeiro e estende-se até junho, 

com maior concentração nos meses de fevereiro a maio. Já na região do baixo Acre, ocorre duas 

safras, de janeiro a maio e de setembro a dezembro atingindo milhares de toneladas em um 

processo exclusivamente extrativista (LOPES et al., 2007). 

Analisando a densidade do murumuruzeiro, não há uma regra ou uma média padrão. No 

Estado do Acre, por exemplo, há indicação de 10 a 28 plantas/hectare, mas já existem áreas 

com mais de 100 plantas/hectare. No estuário amazônico, as margens de rios em Barcarena-

PA, já foram contabilizados de 126 plantas/ha a 325 plantas/ha, respectivamente (ALMEIDA 

et al., 2004). Já no Município de Afuá-PA foram encontradas 1.396 plantas/ha (GAMA et al., 

2002), e em várzeas amapaenses foram observadas 39 plantas/ha (QUEIROZ et al., 2007).  

O murumuru é uma cultura pouco explorada comercialmente, provavelmente pela 

dificuldade em manusear por causa de inúmeros espinhos; entretanto, comunidades ribeirinhas 

amazônicas conhecem bem as propriedades das fibras, folhas, caule e o óleo dessa palmeira 

(MIRANDA et al., 2001). Neste contexto, surgiram estratégias de conservação do 

agroecossistema local através da inserção de novas práticas produtivas com extração de 

produtos florestais não madeireiros. A coleta de sementes de murumuru foi incentivada pela 

demanda da extração do óleo para utilizá-lo como matéria-prima no mercado cosmético 

(ROCHA; POTIGUARA, 2007).  

 

  

5 Cultura da Soja 

 

Cinco milênios atrás, a soja era uma espécie selvagem: plantas rasteiras que se 

desenvolviam ao longo de rios e lagos. O processo de domesticação dessa cultura ocorreu no 

século XI a. C., a partir de cruzamentos naturais feitos por cientistas chineses (ZHENG-YI; 

RAVEN, 1994). Logo, é originária do norte-leste da China (RISAL et al., 2010) e pode ter sido 

introduzida na África no século 19 por comerciantes chineses (SHURTLEFF; AOYAGI, 2009). 

No Brasil, foi introduzida em 1882, mas só 10 anos depois foi propagada como forragem, e 
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com auxílio de imigrantes japoneses que estavam chegando ao Brasil, houve a introdução e a 

expansão do cultivo em diferentes regiões brasileiras (SHURTLEFF; AOYAGI, 2004).  

A soja (Glycine max L.), leguminosa que pertence à família Leguminosae (Fabaceae) e 

subfamília Papilionoideae (DUGJE et al., 2016), trata-se de uma planta dicotiledônea de ciclo 

anual (90 a 160 dias) e de clima subtropical; entretanto, devido ao melhoramento genético, 

atualmente, é cultivada em todo o mundo sob várias condições climáticas (CAVALETT, 2008). 

É importante fonte de proteína e óleo vegetal do mundo (FAO, 2013), e a principal utilização é 

como matéria-prima para indústria de esmagamento, que produz óleo e farelo (MVO, 2011).  

A fisiologia da planta varia muito, tanto no crescimento, como no hábito e na altura. As 

folhas são trifoliadas, com 3-4 folíolos por folha, que possuem de 6 a 15 cm de comprimento e 

de 2 a 7 cm de largura, e caem antes que as sementes estejam maduras, marcando o final da 

fase reprodutiva e do ciclo. As flores são autógamas, dispostas na axila da folha, e podem ter 

cor branca, rosa ou roxa. Os frutos são vagens pilosas que crescem em grupos de três a cinco, 

podendo atingir de 3 a 8 cm de comprimento, geralmente compostas de duas a quatro sementes, 

medindo de 5 a 11 mm de diâmetro. As sementes podem ser de vários tamanhos e cores, 

incluindo preto, marrom, azul, amarelo, verde e rajado. O tegumento do grão maduro é duro, 

resistente à água, e protege o cotilédone e o hipocótilo contra danos. Se o revestimento de 

semente estiver rachado, geralmente a semente não germina – vale destacar que o hilo pode 

variar em relação às cores, incluindo preto, marrom, lustre, cinza e amarelo (JULIATTI, 2015). 

O Brasil é um importante país produtor de soja com área muito grande, disponibilidade 

de solo, clima, práticas de manejo e condições culturais para sua produção. A expansão da área 

e o aumento da produtividade da soja no Brasil ocorreram devido a diversos fatores, dos quais 

podemos citar a forte demanda internacional, a ocorrência de extensas áreas aptas para o cultivo, 

clima adequado, baixo custo de produção e rusticidade da cultura. Por outro lado, houve o 

suporte tecnológico da pesquisa agrícola através do melhoramento genético, do melhor 

entendimento sobre a fisiologia da planta e da melhoria das práticas agronômicas (PIPOLO et 

al., 2015).  Tanto que a produção desenvolve papel crucial na agricultura (SILVA et al., 2010)  

Fora a grande variedade de coprodutos obtidos a partir de soja, principalmente glicerina, 

lecitina, ácidos carboxílicos, lubrificantes, recentemente, tem sido a principal matéria-prima 

para produção de biodiesel no Brasil (ANP, 2015a) e nos EUA (BIODIESEL, 2015). Tanto que 

o Brasil possui o óleo de soja como a matéria-prima mais utilizada para produção de biodiesel 

(75%), seguido de sebo bovino (17%) e caroço de algodão (5%) (PRADO, 2015). Logo, 
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conclui-se que a soja é um vegetal nobre e importante por possuir destinos variados e elevada 

importância econômica, com fortes impactos sobre a balança comercial de países produtores 

(UCHINO et al., 2016).  

A concentração de proteína nos grãos de soja varia de 31,7 a 57,9%, e a concentração 

de óleo varia de 8,0 a 25,4%, média de 44,3 e 17,9% (base seca), respectivamente, e 4,9% de 

cinzas na base seca. Essas características de composição química do grão, aliadas ao bom 

potencial produtivo e à rusticidade, fazem da soja a cultura anual com maior produção de 

proteína no mundo, com baixo custo de produção e em curto espaço de tempo (PIPOLO et al., 

2015).    

Mesmo considerada oleaginosa de menor teor de óleo que outras culturas comerciais, a 

viabilidade da soja é ponderada por governantes e empresários brasileiros como boa opção para 

a produção de biodiesel, motivado pelos expressivos números de produção (ANP, 2016). Tanto 

que ocupa o topo no ranking Brasileiro de matérias-primas para produção de biodiesel, visto 

que é uma tecnologia agrícola bem estabelecida, e aproximadamente 80% do biocombustível 

são originários de sua produção (ANP, 2013).  Isso deve-se, principalmente a arranjos 

produtivos bem estudados e implantados no território brasileiro, e visando ainda ao baixo uso 

de fertilizantes nitrogenados e à boa disponibilidade de sementes e tecnologia (DEVRIES et 

al., 2010). Logo, a crescente produção de biodiesel brasileiro é dependente do óleo de soja, 

além de ser a única oleaginosa pronta para a corrente demanda (CASTRO, 2011).  

De acordo com a CONAB (2016), a produção de grãos para a safra de 2015/2016 foi 

estimada em 189,3 milhões de toneladas, sendo 95,6 milhões de toneladas destinadas à cultura 

da soja. A área prevista a ser plantada é de 58,15 milhões de hectares, com um crescimento de 

0,4% se comparada com a safra de 2014/2015. Sendo a cultura da soja responsável por 57% da 

área cultivada do País, permanece como a principal responsável pelo aumento de área.  

O crescimento exponencial da produção de biodiesel de soja tem sido alvo de discussão 

na comunidade científica, com foco principalmente no desempenho ambiental (RAUCCI et al., 

2015). Assim, muitos países vêm pesquisando fontes alternativas para o óleo de soja, a fim de 

diminuir a dependência desse óleo na alimentação humana e animal, e desassociar o uso do óleo 

biocombustível como determinante da fome mundial, já que a área agrícola destinada ao cultivo 

de oleaginosas é dezenas de vezes menor quando comparada às áreas voltadas para alimentação. 

Para isso, o governo brasileiro tem direcionado recursos para viabilizar estudos com fontes 

alternativas de oleaginosas não convencionais e nativas, visando também à inclusão de 
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pequenos agricultores nas regiões mais carentes do País (POMPELLI et al., 2011). 

 

 

6 Motor diesel 

 

A importância do motor diesel é gerida pela eficiência, durabilidade, capacidade de 

gerar torque em baixa rotação e baixo nível na emissão do monóxido de carbono. Na agricultura, 

a utilização é indiscutível devido à robustez, confiabilidade, maior produção de torque e vida 

útil, além de oferecer menor consumo e rendimento superior quando comparados aos motores 

ciclo Otto. Possui ainda outras aplicações, sendo a principal fonte de energia no setor de 

transporte público, de cargas, indústria naval, mineração, além de ser utilizado em unidades de 

geração elétrica pequenas ou como unidades de espera para centrais elétricas de média 

capacidade, representando cerca de 10-15% do total da capacidade instalada no mundo 

(KANOGLU et al., 2005). No Brasil, a matriz do transporte de cargas é composta 

majoritariamente pelo transporte Rodoviário, Ferroviário e Aquaviário, cuja fonte de potência 

são motores ciclo diesel (CNT, 2015). Hidrocarbonetos sintéticos procedentes de biomassa ou 

tecnologias de hidrotratamento tendem a melhorar o desempenho do motor e, ainda a reduzir 

emissões em relação aos combustíveis fósseis (BERGTHORSON; THOMSON, 2015). 

Os três combustíveis de transporte mais conhecidos derivados do petróleo são: gasolina, 

com 4-10 átomos de carbono por molécula; combustível de aviação, com 10-14 átomos de 

carbono por molécula; e diesel, com cerca de 15-22 átomos de carbono por molécula. Assim, 

álcoois de cadeia curta são utilizados como substitutos da gasolina, enquanto os ésteres de 

cadeia longa (biodiesel) são substitutos do diesel (WESTBROOK, 2013).  

O óleo diesel é constituído por hidrocarbonetos de cadeia mais longa, que saem de uma 

temperatura mais elevada na coluna de destilação da refinaria tradicional, que a gasolina (PITZ; 

MUELLER, 2011). A utilização de óleo diesel em motor de combustão interna ainda é rentável, 

visto que possui elevada densidade de energia (REITZ, 2013). Motores diesel apresentam baixo 

consumo de combustível e melhor eficiência quando comparados aos demais combustíveis 

fósseis, por isso são largamente utilizados por veículos pesados (NABI et al., 2006). 

Motores ciclo diesel podem ser de dois ou quatro tempos, entretanto, os motores de 

tratores nacionais e pequenos motores diesel estacionários (extremamente difundido no meio 
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rural), são na maioria de quatro tempos: admissão, compressão, combustão-expansão e escape 

(MIALHE, 1980).   

•   Admissão (1 º tempo): a válvula de admissão é aberta, e a válvula de escape 

permanece fechada; seguidamente, o pistão desce ao PMS (ponto-morto superior), aspira o ar 

do exterior e ocupa o cilindro a pressão igual à atmosférica (para motores sem turbo-

compressor); 

•   Compressão (2º tempo): no qual as válvulas de admissão e de escape se 

encontram fechadas, o pistão sobe do PMI (ponto-morto inferior) e comprime o ar na câmara 

de combustão até ao PMS, sendo que a temperatura do ar atinge aproximadamente 600ºC; 

•   Combustão-expansão (3º tempo): as válvulas de escape e de admissão continuam 

fechadas. Antes de o pistão se encontrar no PMS, é injetado óleo diesel através da bomba 

injetora. Como a temperatura do ar é muito elevada, devido à compressão, o diesel inflama-se. 

Os produtos da combustão empurram o pistão para baixo ao longo do tempo de expansão.  

•   Escape (4º tempo): a válvula de admissão permanece fechada, e a válvula de 

escape, aberta. Antes de o pistão alcançar o PMI,  a válvula de escape é aberta, e parte dos gases 

queimados são descarregados para a atmosfera (denominado como escape espontâneo). Por fim, 

o pistão sobe do PMI até ao PMS, completando-se o escape dos gases queimados (escape 

forçado). 

 Em um motor de compressão por ignição, é injetado somente ar na admissão, sendo este 

comprimido a níveis muito superiores de pressão. Devido à alta taxa de compressão, o ar dentro 

do cilindro alcança temperaturas muito altas, de até 650°C para melhor eficácia. Como não 

possuem válvulas de estrangulamento para evitar perdas, resulta em eficiência de 20-40% maior 

em relação ao ciclo Otto (REITZ, 2013).  

As variações em motores de combustão interna, em que o cilindro de pressão varia 

significativamente de forma cíclica normalmente são indesejáveis, já que geram eficiência mais 

baixa e elevadas emissões (YANG; STEFFEN; STOBART, 2013). Em motores de ciclo diesel, 

a injeção de combustível (pré-misturada) regula principalmente a mistura ar-combustível, e 

essas variações não são comuns (KYRTATOS; BRÜCKNER; BOULOUCHOS, 2016).  

Visando diminuir emissão de gases poluente e contribuir com o meio ambiente para 

enquadrar-se nas novas regras de emissão de poluentes, a indústria tem desenvolvido 

modificações estruturais nos motores e inserido componentes para melhorar o desempenho, 

reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Surgiram então 
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sobrealimentadores (turbocharger, turbo) e permutadores de calor (intercooler, aftercooler) 

para amenizar estes problemas (CANLI, 2010) visto que os gases de escape do motor a diesel 

contêm 40% da energia de entrada e, normalmente, esta energia é desperdiçada por expulsão 

para a atmosfera e a eficiência do motor a diesel pode ser melhorada através da recuperação 

deste calor residual (BARI;  HOSSAIN, 2015). 

Nos motores equipados com sobrealimentadores, o turbo tende a elevar a temperatura 

do ar admitido; consequentemente, a quantidade de ar introduzida na câmara de combustão 

diminui. Para evitar a redução da qualidade e da potência do motor, utiliza-se o intercooler a 

fim de reduzir a temperatura do ar que será admitido na câmara de combustão (UZUN, 2010). 

Ao fornecer mais oxigênio, através da turbina sobrealimentadora, ocorre melhor queima do 

combustível; deste modo, os motores lançam menor carga de contaminantes no ar, reduzem o 

consumo específico de combustível e os pistões trabalham com velocidade reduzida, com 

potência satisfatória, resultando em melhor eficiência mecânica (DARICI et al., 2010). Uzun 

(2010) acrescenta que, se o motor possui sistema turbocompressor intercooler, o consumo de 

combustível de um motor diesel decai entre 3 e 12%, sendo admissível que o efeito diminutivo 

observado para diesel se aplique, também, para o biodiesel, devido às semelhanças químicas e 

físicas entre os combustíveis. 

O intercooler fica localizado na frente do sistema de arrefecimento do motor (radiador) 

para que o ar ambiente seja succionado pelo sistema de ventilação, sendo forçado a atravessar 

os dois sistemas de arrefecimento, coletando o calor excessivo existente em ambos (BRADY, 

1996), conforme Figura 7:  
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Figura 7. Sistema intercooler do trator BM 125 (Valtra, 2012). 

 
 
 
7 Emissão de material particulado 

 

Para menor emissão de partículas, a pressão de injeção deve ser elevada (pode ser maior 

que 2.000 bares ou 10.107Pa) para que ocorra melhor mistura dentro do cilindro e maior 

homogeneidade da mistura. Os motores diesel podem produzir 3 tipos de fumos pelo escape 

(GONÇALVES, 2016):  

•   Fumaça preta: mistura rica ou combustível adulterado, também pode ser 

originada por filtro de ar sujo, injeção excessiva de combustível ou falta de pressão do turbo-

compressor;  

•   Fumaça azul: resulta da passagem de óleo lubrificante para a câmara de 

combustão, e sua queima pode ter origem no desgaste dos pistões, folga entre válvulas e guias, 

desgaste dos pistões e/ou segmentos ou problema de vedação do turbocompressor;  

•   Fumaça branca: geralmente acontece em arranque a frio e corresponde à saída 

de óleo diesel atomizado não queimado.  

Um importante fato para a tecnologia de motores foi a regulamentação no controle das 
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emissões cada vez mais severas impostas para melhorar a qualidade do ar urbano e a saúde 

humana. As emissões-chave de interesse são: óxidos de nitrogênio (NOx) (BEÉR, 2000), 

material particulado (PM ou fuligem), hidrocarbonetos não queimados (UHC) (ALKIDAS, 

1999) ou oxigenados, como os aldeídos, e monóxido de carbono (CO) (GRAHAM; BELISLE; 

BAAS, 2008). Enfatiza-se ainda que o teor de impurezas (água, sedimentos e cinzas) e de 

enxofre deve ser mantido o mais baixo possível. No caso do enxofre, há contaminação do óleo 

lubrificante, ocorre ainda durante a combustão a formação de óxidos de enxofre, que são 

compostos altamente poluentes; quando em contanto com a umidade do ar, as emissões de 

óxido de enxofre (SOx) causam problemas respiratórios e geram a chuva ácida e a poluição 

urbana, fatores resultantes principalmente do enxofre presente no combustível. Essas emissões 

de SOx foram reduzidas com a introdução de diesel com baixo teor de enxofre, desde 

aproximadamente 2007 (BERGTHORSON; THOMSON, 2015).  

Estudos com biodiesel ésteres metílicos dos ácidos graxos/FAME mostraram redução 

no depósito do motor em comparação com os combustíveis derivados do petróleo (XUE; 

GRIFT TE; HANSEN, 2011). Os depósitos do motor, reduzidos, estão diretamente ligados à 

diminuição nas emissões de fuligem para o biodiesel em comparação com o diesel, que tem 

sido explicada por três fatores:  relação reduzida de ar-combustível no momento inicial de 

ignição com mistura rica em combustível, causada pelo oxigênio já presente no combustível, 

alterações no processo de mistura ar-combustível, devido às propriedades físicas de 

combustível e às mudanças na propensão para ignição ou número de cetano da mistura de 

combustível (WESTBROOK, 2013). Entretanto o uso de biodiesel geralmente provoca 

aumento nas emissões de óxido de nitrogênio, mas reduz emissões de hidrocarbonetos totais 

não queimados, monóxido de carbono e material particulado relativas ao combustível diesel 

(YAMANE; UETA; SHIMAMOTO, 2001). 

Nabi, Rahman e Akhter (2009), ao trabalharem com diesel e biodiesel de óleo de 

algodão observaram que a opacidade da fumaça e a potência do motor foram inferiores em 71% 

e 4,8%, respectivamente, quando o motor foi operado com biodiesel, comparado com o 

combustível diesel. Mas o pico de torque do motor foi reduzido em 6 e 3,2% em 1.700 e 1.300 

rpm, respectivamente.  

Reis et al. (2013) verificaram que, com o aumento da concentração de biodiesel na 

mistura, ocorreu aumento na eficiência do processo de combustão, e emissões de enxofre 
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decresceram até serem praticamente anuladas quando utilizadas concentrações acima de 80% 

de biodiesel na mistura.  

.  

 

8 Desempenho operacional 

 

Tratores agrícolas são máquinas idealizadas para desempenhar tarefas agronômicas, 

empregadas durante todo ano na agricultura com diversos implementos a fim de efetuar 

diferentes operações, especificamente no solo e tracionando (TAGHAVIFAR; MARDANI, 

2014). Durante a evolução técnica, assumiu funções de arrastar implementos para o 

desenvolvimento da terra, produção de culturas, colheita, armazenamento e processamento na 

agricultura; são, portanto, consideradas principais máquinas capazes de gerar energia em 

operações de campo na agricultura. Com a necessidade de evoluir, uma gama de metodologias 

técnicas, normas e protocolos de fabricantes são exigidos para otimizar o desempenho dessa 

fonte de energia (CUTINI; BISAGLIA, 2016). Estudos estão focados no comportamento do 

motor, sistema de transmissão, pneus (HARRIS; RETHMEL, 2011) e suas configurações 

(JANULEVICIUS et al., 2014), com o principal objetivo de desempenhar tração e, sobretudo, 

com eficiência energética (TURKER et al., 2012; FIORESE et al., 2015).  

A capacidade de tração de um trator depende dos seguintes fatores: massa do trator, área 

de contato entre pneus de tração e superfície do solo, pontos de engate, tipo de implementos 

montados e outros sistemas relevantes (BATTIATO; DISERENS, 2013). Já as variáveis para a 

avaliação do desempenho operacional de máquinas são: força de tração, consumo horário de 

combustível, consumo específico e velocidade de deslocamento (MIALHE, 1996).  Mensurar 

a quantidade de combustível consumida é importante para estimar o rendimento do motor e 

avaliar o desempenho do trator (DAMANAUSKAS et al., 2015). 

É necessário prudência na aplicação dos combustíveis alternativos em motores diesel, 

pois é indispensável ponderar a manutenção do desempenho operacional. E para isso, os 

motores de combustão interna devem ser submetidos a ensaios de plena carga, diretamente pelo 

volante do motor ou pela tomada de potência (TDP), em tratores agrícolas (FIORESE et al., 

2012). Entretanto, de acordo com Volpato et al. (2009), já existem estudos concluindo que não 

há perdas significativas no desempenho do motor; se operado com biodiesel ou com misturas 

binárias, oferece pouca redução na potência e no torque, e a maior alteração acontece na variável 
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relacionada ao consumo de combustível, acarretando, desta forma, viabilidade em utilizar o 

motor diesel, sem qualquer modificação.  

Segundo Tabile et al. (2009), vários estudos sobre o desempenho operacional em 

motores utilizando biodiesel não indicaram aumento de desgaste, comprometimento de 

potência ou redução na durabilidade; contudo, há estudos contrariando esse resultado e que 

observaram aumento no consumo de combustível com o aumento da proporção do 

biocombustível.  

Lopes et al. (2009) avaliaram o consumo de biodiesel etílico de soja residual em trator, 

resultados mostraram que, utilizando biodiesel até à proporção de 50%, não modificou o 

consumo; entretanto, houve aumento de 11% trabalhando com 100% de biodiesel, e o motor 

não apresentou nenhuma irregularidade no funcionamento. 

Paula et al. (2016) realizaram um ensaio com dinamômetro de um trator agrícola para 

obtenção de suas curvas de torque, potência e consumo específico, utilizando como combustível 

o biodiesel de soja (B100) e adições desse biocombustível ao diesel mineral, nas proporções de 

2,5 e 20%. Para o consumo específico de combustível, o trator apresentou melhor desempenho 

em todos os combustíveis utilizados, quando comparado a outros modelos com potência inferior 

a 22kW.  
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III MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1 Área experimental 

 

O experimento foi conduzido em área do Laboratório de Biocombustível e Ensaio de 

Máquinas - BIOEM, Laboratório associado do Instituto de Pesquisa em Bioenergia - IPBEN, 

Departamento de Engenharia Rural, na Universidade Estadual Paulista-UNESP, Câmpus de 

Jaboticabal - SP. A área está situada lateralmente à Via de Acesso Prof. Paulo Donato 

Castellane, km 5, possui localização geodésica definida pelas coordenadas 21º 15’ latitude sul 

e 48º 18’ longitude oeste, com altitude média de 570 m. A região apresenta temperatura média 

anual de 22,2ºC, precipitação média anual de 1.425 mm, umidade relativa média de 71% e 

pressão atmosférica de 94,3 kPa. O clima da região, segundo a classificação de Köeppen, é do 

tipo Aw, definido como tropical úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno 

(UNESP, 2016).  

 

 

2 Solo 

 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico 

típico, com relevo suave ondulado e declividade média de 3%, conforme o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (ANDREOLI; CENTURION, 1999). O teor médio de água no dia do 

ensaio-piloto com escarificador, no perfil de 0-15 cm de profundidade, foi 11,2% e de 15-30 

cm, apresentando 13,4%, pelo método gravimétrico-padrão. Análise granulométrica na camada 

de 0-20 cm para argila, silte, areia fina e areia grossa foi 51; 29; 10 e 10%, respectivamente, 

sendo este solo classificado como textura argilosa. 

 

 

3 Biodiesel 

 

Foram utilizadas seis proporções de misturas do biodiesel de soja (Glicine max l.) e 

murumuru (Astrocaryum murumuru): 90S10M, 80S20M, 70S30M, 90M10S, 80M20S e 
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70M30S em que números representam porcentagem de biodiesel presente na mistura, e letras, 

a origem (S indica biodiesel de soja e M murumuru). As misturas de biodiesel no diesel foram 

realizadas no momento de cada ensaio e entre os ensaios todo o biodiesel não consumido dos 

depósitos, filtros e tubulações foi drenado para evitar a contaminação do ensaio seguinte. Para 

a estabilização do ensaio, após a troca do combustível, o motor permaneceu em funcionamento 

durante dez minutos antes do início de cada ensaio. 

O processamento e o fornecimento dos biocombustíveis foram realizados pelo 

Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas (LADETEL), da Universidade de São 

Paulo - USP, Câmpus de Ribeirão Preto, em sistema de parceria com a FCAV/UNESP, 

Jaboticabal-SP.  

 

 

4 Tratores 

 

O trator de teste foi da marca Valtra, modelo BM 125i, 4x2, com tração dianteira auxiliar 

(TDA), potência máxima no motor de 91,9 kW (125 cv) a 2.300 rpm, de acordo com norma 

ISO1585 (ISSO 2010), equipado com turbocompressor e intercooler, massa total de 7.000 kg, 

distribuídos 40% e 60% nos eixos dianteiro e traseiro, respectivamente. A relação 

massa/potência de 76 kg.kW-1 (56 kg.cv-1), equipado com pneus 14.9-26 no eixo dianteiro e 

23.1-30 no eixo traseiro, sendo que os referidos pneus se encontravam calibrados conforme 

recomendação do fabricante.  

O trator de frenagem foi da marca Valmet, modelo 118-4, 4x2, com tração dianteira 

auxiliar (TDA), potência de 82,43 kW (112 cv) no motor a 2.300 rpm, massa total de 7.310 kg, 

distribuídos 40% e 60%, respectivamente, nos eixos dianteiro e traseiro, equipado com pneus 

14.9-28 no eixo dianteiro e 23.1-30 no eixo traseiro. 

 

 

5 Instrumentação do trator de teste para o ensaio de desempenho 

 

Para o ensaio de desempenho, foi utilizado um trator Valtra BM 125i, que se encontra 

instrumentado com célula de carga, medidor de patinagem, unidade de radar, sistema de 

aquisição de dados e um protótipo medidor de consumo de combustível, contendo três depósitos 
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auxiliares para biodiesel, conforme descrito por Lopes (2006). Entre os ensaios, foi drenado 

todo o biodiesel não consumido dos depósitos, filtros e tubulações, evitando, assim, contaminar 

o ensaio seguinte. 

 

 

5.1 Rotação da tomada de potência 

 

A rotação da tomada de potência foi obtida por meio de sistema constituído por roda 

dentada com 60 dentes e um sensor magnético, com frequência máxima de saída de 8.000 Hz. 

Cada volta completa da TDP equivalia a 60 pulsos detectados pelo sensor. 

 

 

5.2 Rotação dos rodados 

 

Foi instalado um sensor encoder da marca S&E Instrumentos de Testes e Medições, 

modelo GIDP-60-U-12V, em cada roda do trator, fornecendo, assim, o número de pulsos 

individual para as quatro rodas. Esse equipamento tem o princípio de funcionamento com base 

no deslocamento angular, e cada volta completa da roda corresponde a 60 pulsos fornecidos 

pelo sensor. 

 

 

5.3 Velocidade de deslocamento 

 

A velocidade real de deslocamento foi determinada por meio de radar da marca Dick 

John, modelo RVS II, com erro de ± 3% para velocidades de 3,2 a 70,8 km h-1, instalado na 

parte inferior do trator de teste, fazendo ângulo de 45° com a superfície do solo, conforme 

recomendação do fabricante. Considera-se como velocidade real de deslocamento aquela obtida 

pelo radar no momento em que o trator de teste está em operação. Os valores de velocidade 

foram obtidos em m h-1 e convertidos em km h-1. 
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5.4 Força na barra de tração 

 

A força na barra de tração foi obtida por meio de célula de carga da marca M.Shimitsu, 

modelo TF 400, com escala nominal de 0 a 100 kN, acoplada à barra de tração do trator, sendo 

os valores de força obtidos em kgf e convertidos em kN. 

Para a montagem da célula de carga, foi utilizado o sistema em formato de berço para 

sua acomodação e proteção. Essa estrutura foi fixada no trator de teste com a função de absorver 

todo tipo de impacto lateral, vertical, horizontal ou torção que possa comprometer a integridade 

física da célula de carga, provocado por acidentes devido a manobras ou mesmo a paradas 

bruscas. 

 

 

5.5 Consumo de combustível 

 

Foi determinado, aferindo-se volume e temperatura do combustível que alimenta a 

bomba injetora e volume e temperatura do combustível que retorna ao tanque, sendo a diferença 

entre essas duas medidas o combustível consumido. Mediu-se ainda a temperatura do 

combustível para corrigir sua densidade. 

O sistema consiste em dois conjuntos: um para alimentação da bomba injetora e o outro 

para o retorno. Cada conjunto contém um medidor de fluxo da marca Oval Corporation, modelo 

Flowmate LSN 45, com precisão de 1% sobre a vazão nominal e a vazão máxima de 100 L h-1, 

e um sensor de temperatura do tipo resistivo, modelo PT 100 (resistência de 100 Ohms a 0 °C), 

com faixa de medida de -200 °C a 800 °C. Os valores de fluxo de combustível foram obtidos 

em mL, e a temperatura, em °C. O sistema conta com três depósitos auxiliares de combustível, 

permitindo a realização de ensaios com vários tipos de combustível sem contaminar o tanque 

original do trator. 

 

 

5.6 Sistema de aquisição de dados 

 

Todos os transdutores e sensores foram alimentados com uma bateria auxiliar, montada 

junto ao sistema de aquisição de dados. Os dados referentes a consumo de combustível, 
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temperatura do combustível, força na barra de tração, rotação dos rodados, rotação da tomada 

de potência e velocidade de deslocamento (Figura 8) foram monitorados e armazenados em um 

sistema de aquisição de dados, marca Campbell Scientific, modelo Microlloger CR23X, 

programado para obter dados na frequência de 1 Hz, sendo posteriormente transferidos via porta 

de comunicação serial (RS232), para um computador, para, assim, serem processados. 

 

 

 

Figura 8. Vista lateral do trator teste com instrumentação (LOPES, 2006). 
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6 Instrumentação do trator de teste para o ensaio de opacidade da fumaça 

 

6.1 Opacímetro 

 

A opacidade da fumaça foi medida através do opacímetro com absorção da luz de fluxo 

parcial (marca Tecnomotor, modelo TM 133), compatível com as normas NBR 13037, Inmetro, 

CEE 72/306.  

O opacímetro é um equipamento capaz de aferir a opacidade da fumaça ao inserir a 

sonda coletora no escapamento do trator. O gás de escapamento em motores diesel contém 

partículas suspensas que, ao serem atravessadas por um facho de luz, obscurecem, refletem ou 

refratam a luz. A fumaça do escapamento coletada pela sonda do opacímetro é levada até à 

câmara de medição, o equipamento processa a diferença de luminosidade e envia ao controlador 

serial (marca Tecnomotor, modelo TM 616). O serial recebe os sinais do sensor, converte-os 

em unidade de medida e exporta os dados para o computador através do software (IGOR) que 

gerencia os ensaios. Os equipamentos são apresentados na Figura 9 e 10. 

` 

 
Figura 9. Instrumentação utilizada no ensaio de opacidade da fumaça (LOPES, 2006). 
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Figura 10. Vista do trator instrumentado para ensaio de opacidade da fumaça (LOPES, 2006). 

 

 

7 Condução do trabalho 

  

O trabalho foi dividido em duas etapas: a primeira foi dinâmica, realizada em condições 

de campo, com o intuito de avaliar o desempenho do trator. Já a segunda etapa foi estática, com 

o intuito de avaliar a opacidade da fumaça do motor do trator. Os experimentos foram divididos 

em tópicos da seguinte forma: 

- Ensaio I - Desempenho do trator, e 

- Ensaio II - Opacidade da fumaça do motor do trator. 
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8 Delineamento experimental 

 
O Ensaio I foi realizado em delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo 

os dados analisados em esquema fatorial 6 x 7 x 4, totalizando 168 observações. As 

combinações foram 6 tipos de mistura de biocombustíveis (90S10M, 80S20M, 70S30M, 

10S90M, 20S80M e 30S70M, em que a letra M indica biodiesel de murumuru, a letra S 

biodiesel de soja, e o número, a percentagem de mistura de cada biodiesel), 7 rotações do motor 

(1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.400 e 2.600 rpm) e 4 repetições.  Cada parcela 

experimental possuía 40 m de comprimento espaçada entre si por 15 m, para realização de 

manobras, tráfego de máquinas e estabilização do conjunto motomecanizado, conforme Figura 

11..  

 

 

 

Figura 15. Esquema das parcelas 

 

 

Figura 11. Esquema das parcelas 

 

O Ensaio II foi estático e realizado em delineamento inteiramente casualizado 6 x 12, 

totalizando 72 observações. As 6 proporções de mistura dos biocombustíveis utilizados foram 

as mesmas utilizadas no Ensaio I, porém com 3 repetições, com 7 a 10 réplicas cada, para este 

ensaio.  

 

 

9 Tratamentos 

 

As combinações e as qualificações dos tratamentos encontram-se nas  

Tabelas 3 e 4.   
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Tabela 3. Relação e designação dos tratamentos do Ensaio I. 

Tratamentos 
Biocombustível 

Rotações Designação 
Soja Murumuru 

T1  

10 

1.800 90S10M – 1.800 
T2  1.900 90S10M – 1.900 
T3  2.000 90S10M – 2.000 
T4 90 2.100 90S10M – 2.100 
T5  2.200 90S10M – 2.200 
T6  2.400 90S10M – 2.400 
T7  2.600 90S10M – 2.600 
T8  

20 

1.800 80S20M – 1.800 
T9  1.900 80S20M – 1.900 
T10  2.000 80S20M – 2.000 
T11 80 2.100 80S20M – 2.100 
T12  2.200 80S20M – 2.200 
T13  2.400 80S20M – 2.400 
T14  2.600 80S20M – 2.600 
T15  

30 

1.800 70S30M – 1.800 
T16  1.900 70S30M – 1.900 
T17  2.000 70S30M – 2.000 
T18 70 2.100 70S30M – 2.100 
T19  2.200 70S30M – 2.200 
T20  2.400 70S30M – 2.400 
T21  2.600 70S30M – 2.600 
T22  

90 

1.800 10S90M – 1.800 
T23  1.900 10S90M – 1.900 
T24  2.000 10S90M – 2.000 
T25 10 2.100 10S90M – 2.100 
T26  2.200 10S90M – 2.200 
T27  2.400 10S90M – 2.400 
T28  2.600 10S90M – 2.600 
T29  

80 

1.800 20S80M – 1.800 
T30  1.900 20S80M – 1.900 
T31  2.000 20S80M – 2.000 
T32 20 2.100 20S80M – 2.100 
T33  2.200 20S80M – 2.200 
T34  2.400 20S80M – 2.400 
T35  2.600 20S80M – 2.600 
T36  

30 

1.800 30S70M – 1.800 
T37  1.900 30S70M – 1.900 
T38 70 2.000 30S70M – 2.000 
T39  2.100 30S70M – 2.100 
T40  2200 30S70M - 2200 
T41  2400 30S70M - 2400 
T42  2600 30S70M - 2600 
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Tabela 4. Relação e designação dos tratamentos do ensaio II. 

Tratamentos 
Biocombustível 

Designação 
Soja Murumuru 

T1 90 10 90S10M  
T2 80 20 80S20M  
T3 70 30 70S30M  
T4 10 90 10S90M  
T5 20 80 20S80M  
T6 30 70 30S70M  

 

 

10 Ensaio I - Desempenho do trator 

 

10.1 Ensaio-piloto 

 

Com o objetivo de definir a carga na barra de tração do trator de teste, correspondente 

ao esforço máximo, tecnicamente viável que o trator de teste pode tracionar, realizou-se um 

ensaio preliminar denominado experimento-piloto. O ensaio consistiu na operação de 

escarificação em área anexa à área experimental. Foi utilizado escarificador de arrasto da marca 

Marchesan, modelo AST/MATIC 7, com massa total de 1.400 kg. O implemento possui 5 hastes 

espaçadas em 45 cm entre si, ponteiras com 8 cm de largura, sem asa, discos de corte de palha 

para cada haste, sistema de segurança de desarme automático e rolo destorroador. Foi regulado 

para trabalhar à profundidade média de 30 cm e relação espaçamento/profundidade de 1,5. A 

força de tração necessária para realizar essa operação foi mensurada em aproximadamente 23 

kN. Para a força mensurada, a patinagem ficou em torno de 10%, conforme recomendado pela 

ASAE (2006).  

 

 

10.2 Uso dos tratores 

 

Em virtude da grande variabilidade observada na resistência do solo durante o 

experimento-piloto, o escarificador foi substituído por um segundo trator, denominado trator 

de frenagem. O trator de frenagem foi acoplado ao trator de teste por meio de um cabo de aço, 

formando um comboio. Foi utilizado desligado e engrenado (4o marcha, no grupo L e tração 

dianteira acionada), pois tinha função em oferecer carga na barra de tração do trator de teste o 
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mais uniformemente possível e semelhante à escarificação a 30 cm de profundidade, 

ressaltando-se que tal carga foi obtida por meio da combinação de marchas do trator de 

frenagem, com tal força sendo de 23 kN, conforme obtido no teste-piloto.  

No momento dos ensaios, o trator de teste operou com tração dianteira auxiliar (TDA) 

ligada, a rotação variou de acordo com cada tratamento, e a velocidade de trabalho, com a carga 

necessária, foi obtida através da combinação do câmbio em 3a marcha, no grupo L. A dinâmica 

do ensaio é ilustrada conforme Figura 12.  

 

 
Figura 12. Dinâmica do ensaio de desempenho (LOPES, 2006). 

 

Em todas as parcelas, procurando estabilizar as determinações, o trator de teste iniciava 

o movimento em um espaço de 15 m antes da primeira baliza que demarcava o início da 

avaliação. Quando o referencial do trator, centro do rodado traseiro, coincidia com a primeira 

baliza, era acionado o sistema de aquisição de dados. O procedimento era interrompido quando 

decorriam os 40 m de comprimento da parcela, momento em que o centro do rodado traseiro 

coincidia com a segunda baliza. 

Concomitantemente, em cada parcela, o sistema de instrumentação fornecia 

diretamente: 

- Tempo de percurso; 
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- Velocidade real de deslocamento; 

- Força integrada; 

- Volume de combustível consumido; 

- Temperatura do combustível na entrada da bomba injetora; 

- Temperatura do combustível no retorno dos bicos e da bomba injetora. 

 

 

10.3 Rotação do motor 

 

A rotação do motor foi determinada de forma indireta, utilizando-se de rotação da 

tomada de potência e relação de transmissão do trator. Para o cálculo da rotação média do 

motor, empregou-se a seguinte equação:  

 

Rm = RTDP * RT   

 

em que, 

Rm = rotação do motor (rpm); 

RTDP = rotação da tomada de potência (rpm), e 

RT = relação de transmissão do trator de teste, entre o motor e a TDP (3,703). 

 

 

10.4 Patinagem dos rodados 

 

A patinagem foi determinada individualmente para cada roda do trator, sendo possível 

verificar o comportamento individualizado nas quatro rodas. O sistema de instrumentação 

forneceu o valor integrado do número de pulsos de cada roda, no momento em que o trator 

opera na condição com e sem carga na barra de tração. A condição sem carga na barra, 

denominada condição zero (AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS, 

1997), foi determinada em local plano de pista pavimentada. Para o cálculo da patinagem, 

utilizou-se da equação: 

𝑃 = 1 ∗
NPS
NPC ∗ 100 
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em que, 

P = patinagem (%); 

NPC = número de pulsos do rodado do trator operado com carga; 

NPS = número de pulsos do rodado do trator operado sem carga, e 

100 = fator de conversão. 

 

 

10.5 Velocidade real de deslocamento 

 

A velocidade de deslocamento foi medida de forma direta pelo radar. 

 

 

10.6 Força média na barra de tração 

 

A força média na barra de tração exercida pelo trator de teste foi determinada de forma 

direta pela célula de carga acoplada ao trator de teste. Os valores fornecidos em kgf serão 

transformados em kN, conforme equação: 

𝐹𝑇 =
Ft

1.000 ∗ 9,81 

em que, 

FT = força média de tração na barra (kN); 

Ft = força de tração média (kgf), e 

1.000 e 9,81 = fator de conversão. 

 

 

10.7 Potência na barra de tração 

 

A potência na barra de tração foi determinada de forma indireta, conforme equação: 

𝑃𝐵 = FT ∗
Vel
3,6 

 

em que, 

PB = potência na barra de tração (kW); 
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FT = força média na barra de tração (kN); 

Vel = velocidade real de deslocamento (km h-1), e 

3,6 = fator de conversão. 

 

 

10.8 Consumo de combustível 

 

O consumo de combustível foi aferido em cada parcela, em unidade de volume (mL), 

obtendo-se o volume total de alimentação na entrada da bomba injetora e o volume total 

retornado, sendo o combustível consumido a diferença entre as duas medidas. De posse desses 

dados, determinaram-se o consumo horário (volumétrico e ponderal) e o consumo específico. 

 

 

10.9 Consumo horário volumétrico 

 

Com base no volume consumido e no tempo de percurso em cada parcela, foi 

determinado o consumo horário volumétrico, conforme a equação: 

𝐶ℎ𝑣 = (
Va − Vr
3,6 ) ∗ 3,6 

em que, 

Chv = consumo horário volumétrico (L h-1); 

Va = volume do combustível de alimentação (mL); 

Vr = volume do combustível de retorno (mL); 

t = tempo de percurso na parcela (s), e 

3,6 = fator de conversão. 

 

10.10 Consumo horário ponderal 

 

Para o cálculo do consumo horário ponderal, consideram-se a influência da densidade 

do combustível de alimentação e a vazão de retorno no momento do teste, conforme equação: 

𝐶ℎ𝑝 = (
Va ∗ Dca − Vr ∗ Dcr

t ) ∗ 0,0036 

em que, 
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Chp = consumo horário ponderal (kg h-1); 

Va = volume do combustível de alimentação (mL); 

Dca = densidade do combustível de alimentação (kg m-3); 

Vr = volume do combustível de retorno (mL); 

Dcr = densidade do combustível de retorno (kg m-3); 

t = tempo de percurso na parcela (s), e 

0,0036 = fator de conversão. 

 

 

10.11 Consumo específico 

 

Consumo especifico é o consumo de combustível expresso em unidade de massa por 

unidade de potência requerida na barra de tração, conforme equação: 

𝐶𝑒 = (
Chpt
PB ) ∗ 1.000 

em que, 

Ce = consumo específico (g kW h-1); 

Chp = consumo horário ponderal (kg h-1); 

PB = potência na barra de tração (kW), e 

1.000 = fator de conversão. 

 

 

11 Ensaio II - Opacidade da fumaça do motor do trator 

 

Os ensaios foram realizados de acordo com o método da aceleração livre, com o trator 

estacionado. Consiste em regime de rotação a que o motor é submetido com o acelerador no 

curso máximo, permanecendo nessa condição de 1 a 4 segundos, sendo a potência desenvolvida 

absorvida somente pela inércia dos componentes mecânicos do motor (embreagem, árvore 

primária da caixa de mudanças).  As medições de opacidade foram feitas em K (coeficiente de 

absorção de luz) e tem como unidade m-1 (TECNOMOTOR, 2012). 

Ao término de cada determinação, realizou-se a drenagem completa do sistema de 

alimentação, evitando, com isso, a contaminação do tratamento seguinte. Além disso, depois 
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de trocado o combustível, o motor permaneceu funcionando por dez minutos antes do início de 

cada teste. 

 

 

12 Análise estatística 

 

12.1 Análise de variância e teste de médias 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias 

de Tukey, a 5% de probabilidade, conforme recomendação de Barbosa e Maldonado Júnior 

(2015). 

 

12.2 Análise de regressão 

 

Para o consumo específico e a opacidade da fumaça,  estudou-se um modelo de ajuste 

de regressão que melhor explica o comportamento dessas variáveis, em função dos 

combustíveis. Para o caso da densidade, ajustou-se um modelo de resposta que também 

explicasse essa variável, em função da temperatura e da proporção de biocombustível. 

Neste trabalho, utilizou-se da análise de variância (teste F) para selecionar o modelo de 

adequação de maior expoente significativo. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

1 Ensaio I - Desempenho do Trator 

 

A síntese da análise estatística é apresentada para as variáveis potência na barra de tração 

e velocidade de deslocamento (Tabela 5). Os dados referentes aos fatores mistura de biodiesel 

e rotação do motor apresentaram médias de 24 e 28 observações, respectivamente. 

 

Tabela 5. Síntese da análise de variância e teste de médias para a variável potência na barra 

(kW), consumo horário volumétrico (Chv), consumo horário ponderal (Chp) e consumo 

específico (Ce). 

Fatores PB (kW) Chv (L h-1) Chp (kg h-1) Ce (g kWh-1) 

Misturas de Biodiesel (MB)        
90S10M 43,40  14,45 b 12,82 b 297,13 a 
80S20M 42,17  14,38 b 12,73 b 303,42 ab 
70S30M 40,98  14,31 b 12,67 b 310,76 b 
70M30S 41,54  14,65 b 12,85 b 312,06 b 
80M20S 36,38  13,38 a 11,24 a 310,43 b 
90M10S 35,92  13,15 a 11,55 a 323,31 c 

Rotação no Motor (RM)     
2.600 60,93  21,27 g 18,86 g 310,32 bc 
2.400 49,86  17,09 f 14,82 f 298,26 a 
2.200 41,08  14,29 e 12,53 e 306,30 ab 
2.100 37,52  13,09 d 11,44 d 306,39 ab 
2.000 33,65  11,77 c 10,29 c 306,92 ab 
1.900 30,11  10,9 b 9,54 b 318,44 c 
1.800 27,31  9,95 a 8,68 a 319,99 c 

TESTE F         
MB 209,25** 20,46* 36,56** 15,97** 
RM 2553,57 ** 702,57** 757,65** 10,05** 

BxRM 2,34 ** 0,866NS 1,00NS 0,87NS 
C.V.(%) 2,48 4,51 4,42 3,27 
Média 40,07 14,05 12,31 309,52 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. **: significativo (P<0,01); *: significativo (P<0,05); NS não 
significativo; C.V.: coeficiente de variação. 
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1.1 Potência na barra de tração 

De acordo com a Tabela 5, houve interação significativa para potência na barra de 

tração, por isso foi necessário utilizar uma tabela complementar de desdobramento para análise 

entre os fatores (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Desdobramento da interação tipo de combustível e rotação do motor para a variável 

potência na barra de tração (kW). 

Misturas 
de 

Biodiesel 

Rotação do Motor (rpm) 

2.600 2.400 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 
90S10M 65,92 Ab 53,30 Aab 44,32 Aab 41,07 Aab 36,16 Aab 33,20 Aa 29,84 Aa 
80S20M 63,29 Ab 52,20 Aab 43,19 Aab 39,18 Aab 35,83 Aab 32,47 Aab 29,04 Aa 
70S30M 61,96 Ab 51,11 Aab 41,84 Aab 38,51 Aab 33,61 Aab 31,25 Aab 28,7 Aa 
70M30S 63,59 Ab 51,79 Aab 43,23 Aab 38,93 Aab 35,38 Aab 29,88 Aa 27,98 Aa 
80M20S 55,68 Aa 45,85 Aa 36,72 Aa 34,07Aa 30,08 Aa 27,26 Aa 25,04 Aa 
90M10S 55,14 Aa 44,91 Aa 37,20 Aa 33,34 Aa 30,85 Aa 26,63 Aa 23,41 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si, 
pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Analisando o fator misturas de biodiesel (na linha), verificou-se que para as rotações de 

1.800 até 2.400 rpm não houve diferença significativa para potência na barra de tração. Para 

2.600 rpm, pode-se considerar que são alguns tratores que alcançam essa rotação e, mesmo 

assim, não se trabalha na rotação máxima; atentando-se ainda que tratores são máquinas 

projetadas para exercer torque e, normalmente, utiliza-se a faixa de 1.900 a 2.000 rpm para 

trabalho. Almeida, Silva e Silva (2010) acrescentam ainda que, para aumentar a velocidade de 

deslocamento, é necessário elevar a rotação do motor, resultando em queda de torque do motor 

e em aumento no consumo de combustível. A partir da faixa de rotação a 1.500 rpm, a reserva 

de torque começa a diminuir, e a potência requerida na barra de tração e o consumo de 

combustível passam a aumentar gradativamente à medida que se aumenta a rotação do motor. 

De acordo com os resultados (Tabela 6), sobre a rotação do motor (na coluna), é possível 

observar que, para todas as misturas, a potência na barra de tração não apresentou diferenças 

significativas. Siqueira et al. (2013) também encontraram resultados semelhantes ao 

combinarem misturas com óleo diesel (OD) e óleo de soja reutilizável (OSR), e para avaliar o 

desempenho do trator agrícola, a força de tração para todas as misturas não diferiu. Em 

contrapartida, Paula et al. (2016) trabalharam com trator agrícola da marca Green Horse, 
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modelo 204, para obter curvas de desempenho, utilizando misturas de óleo diesel e biodiesel de 

soja, nas proporções B2, B5, B20 e B100.Os resultados mostraram que a interação das misturas 

de combustível e a rotação foram significativas, comprovando a diferença no desempenho do 

motor em relação ao nível de rotação e em função das misturas utilizadas. As interações no teste 

de Tukey mostram que o maior torque obtido pelo motor ocorreu com o uso do combustível 

B2, obtendo 256,5 N m a 360 rpm na TDP, apesar de não apresentar, para a rotação em destaque, 

diferença estatística com o B5, ao nível de 5% de probabilidade. Observou-se ainda que, 

utilizando B100, o motor apresentou valores mais baixos de torque em toda a faixa de rotação.  

O comportamento médio da potência na barra de tração, para seis misturas de biodiesel, 

em função das sete rotações do motor, foi linear, conforme se nota na Figura 15. 

 

1.2 Consumo de combustível 

 

Na Tabela 7, encontram-se a síntese da análise de variância e o teste de médias, para as 

variáveis consumo horário volumétrico, consumo horário ponderal e consumo específico.  

 

1.2.1 Consumo horário volumétrico 

 

É a informação mais utilizada entre agricultores em máquinas agrícolas para medir 

consumo de combustível, pois é um dado fácil de se obter e analisar.  

Na Tabela 5, encontram-se resultados médios dos consumos avaliados, os dados 

referentes às misturas de biodiesel e a rotação do motor representam médias de 24 e 28 

observações, respectivamente. 

Não houve interação entre misturas de biodiesel e rotações do motor para o consumo 

volumétrico de combustível. Em relação às misturas de biodiesel, os valores de consumo 

diferem estatisticamente: 80M20S foi semelhante a 90M10S, e as 4 misturas restantes são 

semelhantes estatisticamente. Já para as rotações do motor, todas são estaticamente diferentes 

uma das outras, e o consumo aumentou conforme se aumentou a rotação. De acordo com 

Fiorese et al. (2015), em motores agrícolas, o maior consumo de combustível é atingido 

próximo à rotação de potência máxima e com o acelerador totalmente acionado, tendendo-se a 

reduzir o consumo com a queda de rotação do motor. Bortolotto et al. (2006) acrescentam que 

baixa velocidade de deslocamento sucede com menor consumo de combustível horário 



  

  

49  

volumétrico.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Reis et al. (2013), ao avaliarem o uso do 

biodiesel de soja em várias concentrações (B5, B10, B20, B50, B75 e B100). em motor ciclo 

diesel com diferentes demandas de cargas elétricas (500; 1.000; 1.500 e 2.000 W) do motor, 

encontrando-se interação entre as cargas aplicadas, e houve aumento no consumo horário 

volumétrico à medida que se aumentou a concentração de biodiesel na mistura e a carga 

aplicada no sistema.  Fiorese et al. (2015) também encontraram resultados similares, ao 

avaliarem três modelos de tratores 4x2 TDA, e seis níveis de esforços na barra de tração (5; 10; 

15; 20; 25 e 27 kN), e depararam com diferença significativa no consumo horário volumétrico 

entre os três tratores. Para as condições do solo e a velocidade adotada, o Chv apresentou 

tendência linear de acordo com o aumento da força de tração. Em contrapartida, Santo Júnior 

(2012) trabalhou com motogerador a fim de quantificar a energia elétrica gerada com os 

seguintes combustíveis: diesel S500 e S1.800, e biodiesel etílico de nabo forrageiro, nas 

proporções B5, B10, B20, B40 e B80. Os resultados mostraram que era esperado aumento no 

consumo à medida que se aumentava o teor de biodiesel na mistura. Neste estudo com o diesel 

S1.800, não aconteceu o previsível, já que o B0 apresentou maior consumo entre todos os 

combustíveis testados. Além disso, o B100 foi o combustível menos consumido pelo motor, 

sendo este consumo 16,7% menor em relação ao B0.  

 

 

1.2.2 Consumo horário ponderal 

 

A medida desse consumo é interessante para profissionais que trabalham na distribuição 

de combustíveis, pois considera a massa que sai da origem e chega ao destino. E de acordo com 

a Tabela 5, a interação entre as 6 misturas de biodiesel com as 7 rotações do motor não foi 

significativa para consumo ponderal, e o resultado das médias para análise estatística 

comportou-se de forma idêntica ao consumo horário volumétrico. Para misturas de biodiesel, 

90M10S é significativamete semelhante a 80M20S, representando os menores consumos. Já 

para rotação no motor, todas as 7 são estatisticamente diferentes uma das outras, e o consumo 

aumenta, conforme aumenta a rotação. Logo, maiores rotações são menos eficientes, pois há 

maior gasto energético em função do maior atrito entre os componentes móveis e estáticos do 
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motor, e também devido ao menor tempo para a combustão do combustível (MÁRQUEZ, 

2012).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Iamaguti et al. (2016), que avaliaram o 

desempenho operacional de um trator agrícola, utilizando diesel B S50, diesel B S1.800 e 

biodiesel etílico de buriti, nas seguintes proporções: B0, B5, B15, B25, B50 e B75 misturados 

aos 2 diesel. Os resultados evidenciaram que o consumo ponderal de combustível não foi 

influenciado pelo tipo de diesel e demonstram ainda diferença significativa na análise da 

proporção de biodiesel, promovendo aumento de 10,8% no consumo ponderal, ao comparar B0 

a B100. No entanto, mesmo havendo diferenças no consumo de diesel, biodiesel e misturas 

biodiesel-diesel, a eficiência térmica e a performance de um motor, utilizando biodiesel e suas 

misturas, são muito similares com as observadas para o diesel sozinho (FERRARI; OLIVEIRA; 

SCABIO, 2005). Para Oliveira (2016), houve interação significativa no consumo ponderal para 

tipo de combustível (Diesel B S500, Diesel B S1.800, biodiesel de soja e murumuru) e 7 

rotações do motor (1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.400 e 2.600). O consumo de biodiesel 

de soja e murumuru, apesar de a rotação 1.800 rpm apresentar o menor valor de consumo 

ponderal, não diferiu das rotações de 1.900 e 2.000 rpm. 

 

 

1.2.3 Consumo específico 

 

O consumo específico é a forma mais utilizada no meio científico para comparar 

tratamentos, pois considera a quantidade de combustível consumida, potência desenvolvida e 

densidade do produto. Ponderando todas essas características, a Tabela 5 demonstra que não 

houve interação significativa entre os fatores para a variável consumo específico. Ao analisar 

as 7 misturas de biodiesel, o maior consumo foi da mistura 90M10S, com 323,31 g kWh-1, 

diferente significativamente dos demais tratamentos. O menor consumo específico é 

representado por 90S10M, com 297,13 g kWh-1, e igual estatisticamente à mistura 80S20M, 

que também não difere significativamente das 3 misturas restantes: 70M30S, 70S30M e 

80M20S. Em relação à rotação do motor, o maior consumo específico de combustível ficou 

com a menor rotação (1.800 rpm). Valores relativamente baixos calóricos, alta viscosidade e 

alta densidade em misturas de biodiesel ao diesel podem justificar aumentos menores nos 

valores do consumo específico (BEHCET, 2011). Lopes et al. (2003) acrescentam que consumo 
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específico é um parâmetro que permite comparação de tratores distintos, e quanto maior o valor, 

menor é a eficiência da conversão energética do combustível.  

Siqueira et al. (2013) encontraram resultados semelhantes ao trabalharem com várias 

misturas com óleo diesel (OD) e óleo de soja reutilizável (OSR) para avaliarem o desempenho 

do trator agrícola, observando que a maior potência apresenta menor consumo específico. Paula 

et al. (2016) também encontraram resultados parecidos ao utilizarem misturas de óleo diesel e 

biodiesel de soja trabalhando com trator agrícola. Os resultados mostraram que a análise de 

variância, em função da rotação para consumo específico de combustível, indicou diferenças 

significativas e ainda houve interação Combustível x Rotação. Para contrastar com estes 

resultados, Yang et al. (2016) trabalharam com gerador de motor diesel operado em modo 

ocioso de 3.000 rpm para uma carga constante e seis combustíveis: diesel, diesel misturado com 

10% de isobutanol e os outros quatro são diferentes proporções de biodiesel a partir de resíduos 

de óleos de cozinha (de 10 a 40%), misturado com 10% de Isobutanol no combustível diesel. 

Os resultados mostraram que o menor consumo é representado pelo diesel e aumenta conforme 

aumenta a proporção de biodiesel no Isobutano. Logo, o maior consumo específico é 

representado pelo combustível com maior proporção de biodiesel. O efeito das misturas do 

diesel com isobutanol pode ser explicado pelo valor de aquecimento inferior do isobutanol, 

cerca de 9 MJ/kg menor que o diesel.  

 

 

2 Ensaio II – Opacidade da Fumaça do motor do trator 

 

Na Tabela 7, estão os resultados médios da opacidade da fumaça e os dados referentes 

ao fator tipo de combustível, que representam médias de 72 observações. 
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Tabela 7. Síntese da análise de variância e teste de médias para a variável opacidade da fumaça 

(m-1). 

Misturas de Biocombustível (MB) Opacidade (m-1) 
90S10M 1,51 d 
80S20M                                         1,32 c 
70S30M 1,37 c 
70M30S 0,98 a 
80M20S 1,11 b 
90M10S 0,91 a 

TESTE F   
Tc 121,28 ** 

C.V.(%) 3,12 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. ** significativo (P<0,01); *: significativo (P<0,05); NS: não 
significativo; C.V.: coeficiente de variação. 

 

A opacidade diferiu significativamente uma das outras, e as melhores emissões estão 

representadas nas 3 misturas com maior quantidade de biodiesel de murumuru. Ao comparar a 

maior opacidade representada pela mistura 90S10M com 1,51 m-1 em relação à menor 

representada por 90M10S com 0,91 m-1, observa-se uma redução de 60% de emissão. 

A redução da opacidade, além de representativa, é favorável ao uso do biodiesel de 

mururmuru, já que não apresenta enxofre na constituição, e, sim, oxigênio livre na molécula de 

biodiesel, para reduzir a formação de zonas ricas em combustível na câmara de combustão, 

gerando, assim, maior rendimento durante a combustão por difusão, aumentando a eficiência 

na combustão e diminuindo a produção de material particulado (CHOI; NESIC; YOUNG,  

2010).  

Nabi, Rahman e Akhter (2009) encontraram resultados positivos, também, ao 

trabalharem com diesel e biodiesel de óleo de algodão, observando que a opacidade da fumaça 

e a potência do motor foram inferiores em 71% e 4,8%, respectivamente, quando o motor foi 

operado com biodiesel, comparado com o combustível diesel.  Lima et al. (2014) observaram a 

redução na opacidade de 35,12%, ao compararem biodiesel de dendê, com diesel B S1.800.  

Yang et al. (2016) acreditam que a combinação de biodiesel de óleo de cozinha 

isobutanol e de resíduos seja uma alternativa promissora de combustível, resultando em 

combustão de baixa emissão em motores de injeção direta. Desta forma, a ausência de enxofre 

acaba conferindo ao biodiesel uma grande vantagem, pois não há qualquer emissão dos gases 
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de enxofre normalmente detectados no escape dos motores movidos a óleo diesel (REIS et al., 

2013). 

O comportamento médio da opacidade de fumaça para as 6 proporções de mistura, em 

função das sete rotações do motor, foi linear, conforme se observa na Figura 13. 

 

 
 

Figura 13. Representação gráfica da opacidade da fumaça em função do tipo de combustível. 
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V CONCLUSÕES 

 

1. A potência na barra de tração não variou de forma significativa de 1.800 a 2.400 rpm. 

2. Houve redução de 9% no consumo específico ao comparar a mistura 90M10S com a  

90S10M. 

3. Ao analisar os consumos volumétrico e ponderal, observa-se redução de 8 e 11%, 

respectivamente, na mistura 90M10S para 90S10M.  

4. Houve redução de 40% na emissão de fumaça na mistura 90S10M para 90M10S. 
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