
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Caracterização de íons majoritários em partículas fracionadas por 
tamanho emitidos pela combustão de misturas diesel/biodiesel 

Ana C. D. Regis (PG)
1,2,3*

, João V. S. Santos (PG)
1,3,5

 ,José D. S. da Silva (PG)
 1,3

 , Ednildo A. Torres
2,4

 
(PQ), Gisele O. da Rocha (PQ)

1,2,3
,  Jailson B. de Andrade (PQ)

1,2,3
. 

*acdregis@gmail.com 

 
1 

Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, 40170290, Salvador-BA 
2 

Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente – CIEnAm, UFBA, Canela, 40110-040, Salvador-BA 
3
 INCT de Energia e Ambiente, UFBA, 40170-290 Salvador, BA 

4
Universidade Federal da Bahia, Escola Politécnica, 40210-730, Salvador-BA, Brazil 

5
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus-Teixeira de Freitas-BA. 45995-000, CP 66 

 

Palavras Chave: Material particulado, íons majoritários, distribuição por tamanho e emissões veiculares. 

Introdução 

O crescimento elevado da frota veicular pode refletir 
no aumento da emissão do material particulado, um 
poluente em potencial que a depender do tamanho 
pode provocar efeitos adversos ao ambiente e à 
saúd . Espécies químicas que possam ser usadas 
como marcadores de fontes e/ou precursores de 
material particulado são atualmente estudadas. 
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Dentre estas encontram-se os íons majoritários 
(HCOO

-
, CH3COO

-
, C2O4

2-
, Cl

-
, NO3

-
 e SO4

2-
), estes 

podem ser representantes de poluição atmosférica 
secundária, associados principalmente a cátions de 
origem crustal (Na

+
, K

+
, NH4

+
, Mg

2+
 e Ca

2+
). Tais 

íons podem ser encontrados no material particulado 
e são relacionados como indicadores para estimar a 
situação de poluição atmosférica de uma dada 
região. Sendo, assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a influência do teor de biodiesel nas 
emissões de íons majoritários presentes no material 
particulado (MP), em diversas faixas de tamanho. 

Resultados e Discussão 

As coletas de Material Particulado foram realizadas 

com um amostrador NanoMOUDI, que fraciona as 

partículas de 18000 a 6 nm. Foi utilizado um motor 

Agrale® M85, modelo 10 HP, 1800 rpm, montado sob 

um dinamômetro estacionário, com potência de 1, 

rotação fixa em 1800 rpm e diluição de 1/15 

(exaustão/ar de diluição).  Os combustíveis utilizados 

foram misturas binárias diesel/biodiesel (B4, B50) e 

biodiesel puro (B100). As análises foram realizadas 

em um cromatógrafo de íons. A distribuição de 

tamanho de alguns dos íons presentes no MP pode 

ser vista na Figura 1, além da comparação entre o 

comportamento destes e os diferentes combustíveis 

utilizados. De forma geral nota-se que as espécies 

estudadas encontram-se em maiores concentrações, 

sobretudo nas partículas menores que 1 µm o que é 

justificável em si tratando de emissões veiculares. 

Íons como FLURETO, SUCCINATO, NITRATO 

apresentam maiores concentrações na moda de 

nanopartículas (< 56 nm). Os íons CLORETO, 

FORMIATO, LACTATO, AMÔNIO, POTÁSSIO e 

SULFATO mostram maiores concentrações nas 

modas de nanopartículas e fina (320–1800 nm), e os 

íons CÁLCIO e SÓDIO maiores concentrações nas 

modas de partículas finas. No caso do sódio nota-se 

também, em B04, concentração elevada na moda de 

partículas nanométricas. 

Figura 1. Distribuição de tamanho dos íons SUCCINATO, 

NITRATO, SULFATO, FORMIATO, CÁLCIO e SÓDIO e 

comparação entre os combustíveis B04, B50 e B100 

Conclusões 

Resultados preliminares demonstram que com o 

aumento do teor de biodiesel ao diesel é possível 

que ocorra diminuição da emissão de alguns íons. 

Dentre eles podemos destacar o sulfato que 

apresenta distribuição de tamanho semelhante entre 

os diferentes combustíveis, mas concentração 

menos elevada em B100. Entretanto mais 

investigações ainda são necessárias para o melhor 

entendimento do tema. 
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