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Introdução
A cornposiçao mássica básica do material
particulado produzido por um motor Diesel consiste
de cerca de 70% de carbono, 20% de oxigênio, 3%
de enxofre, 1,5% de hidrogênio, menos de 1% de
nitrogênio e 1% de elemento traços.
O material particulado é o poluente atmosférico
mais frequentemente associado a efeitos adversos
à saúde humana. A toxicidade do material
particulado depende de sua composição e diâmetro
aerodinâmico. Diversos estudos têm relacionado a
exposição contínua a níveis ambientais de
particulados com a redução da expectativa de vida
(LlPFERT, 1984\ DOCKERY & POPE, 19942;

ABBEY, 19993).

Nesse contexto, apresenta-se o presente trabalho
cujo objetivo se fixa em quantificar a emissão de
material particulado de misturas ternárias
compostas de etanol, biodiesel e óleo vegetal em
um motor de ciclo Diesel, tendo como testemunha
um motor idêntico funcionando com diesel
convencional, numa tentativa de demonstrar o
potencial de utilização dessas misturas como
possível combustível sucedâneo ao petrodiesel.

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos com a utilização das misturas
ternárias de biocombustíveis indicaram uma
redução expressiva no nível de material particulado
emitido pelo motor em sua rotação nominal (3.600
rpm) e altas cargas, comportamento este
proveniente da substituição de um combustível de
cadeia carbônica longa (óleo diesel), com 13
átomos de carbono, em média, e alto ponto de
ebulição (190°C a 330°C), por uma mistura de
combustíveis contendo etanol, de menor cadeia
carbônica e menor temperatura de ebulição.
Outro composto presente na mistura, que também
foi responsável pela queda na emissão de
particulados, é o biodiesel. Na literatura, diversos
autores demonstram a eficiência do biodiesel na
redução dos particulados totais do motor. (MUNOZ
et aI., 20044; GRABOSKI & MCCORNICK, 19975;

SHARP et aI., 20006).

Conclusões
A utilização das misturas ternárias de
biocombustíveis, nas condições e métodos de
realização do experimento, foi eficiente na redução
de emissão de material particulado presente nos
gases de exaustão tto motor Diesel estudado. O
aumento da concentração de etanol na mistura
mostrou-se fundamental para a queda acentuada na
emissão de particulados.
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