
Devido ao aumento do uso de inovação tecnológica no desenvolvimento dos novos motores, o 
número de ensaios realizados em dinamômetros tem aumentado de forma equivalente, isto 
porque o uso deste tipo de laboratório é mandatório para o desenvolvimento de um novo 
motor. Durante os testes em dinamômetros, diversas informações são levantadas para 
averiguação e estudos de pesquisadores e técnicos especialistas. O equipamento utilizado em 
um laboratório de dinamômetros deve possuir o menor erro de medição possível para que os 
resultados sejam confiáveis, dessa forma a averiguação e comparação entre medidores de 
consumo de combustível é um importante ponto na manutenção da qualidade de um dos 
ensaios realizados em dinamômetro. Atualmente, existem diversos tipos de medidores de 
consumo de combustível, os estudados neste trabalho são os medidores do tipo Coriolis e do 
tipo Balança Gravimétrica. Os ensaios realizados consistiram na extração de 3 curvas de 
consumo de combustível de cada um dos tipos de medidores e na comparação dos mesmos, 
percebendo que o medidor Balança Gravimétrica apresentou resultados seguros e 
satisfatórios.  

Due to the increased use of technological innovation in the development of new engines, the 
number of trials in dynamometers have increased equivalently, this is because the use of this 
type of laboratory is mandatory for the development of a new engine. During the tests on 
dynamometers, various information is collected for investigation and studies of researchers 
and technical experts. The equipment used on a dynamometer lab must have the lowest 
possible measurement error for the results to be reliable, that way the investigation and 
comparison of fuel consumption meters is an important point in maintaining the quality of the 
trials in dynamometer . Currently, there are various types of fuel consumption meters, studied 
in this work are the meters of the Coriolis type and the type Balance Gravimetric. The 
performed tests consisted in extraction three fuel consumption curves for each of the types of 
meters and comparison of the same, realizing the Gravimetric measuring scale safe and 
showed satisfactory results. 



Gráfico 1. Comparação de Preço de Combustível





Figura 2. Principio de Funcionamento do Medidor de Combustível Coriolis 



Figura 3. Principio de Funcionamento do Medidor de Combustível Balança Gravimétrica 

Figura 4. Medidor de Combustível Balança Gravimétrica 



Tabela 3 - Comparativo entre Medidores de Combustível 

Gráfico: 2. Medidor de Combustível Balança Gravimétrica 



Gráfico: 3. Medidor de Combustível Coriolis 

Gráfico 4. Comparação entre Medidores de Combustível 



Tabela 4. Desvio Padrão entre Medidores 



Tabela 5. Teste Dinâmico em Dinamômetro 




