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RESUMO: A indústria, ao longo dos anos, vem trabalhando no sentido de melhorar a 

eficiência dos motores. Mais recentemente surgiu, também, a necessidade de reduzir as 

emissões de poluentes para se adequar às severas leis ambientais. Isto tem despertado o 

interesse de desenvolver pesquisas no sentido de substituir os combustíveis derivados do 

petróleo por diversos tipos de combustíveis menos poluentes, tais como: misturas de óleo 

diesel com ésteres de óleos vegetais e óleo diesel com óleos vegetais e álcool, emulsões e 

microemulsões.  Este trabalho tem como objetivo desenvolver sistemas microemulsionados a 

partir de tensoativos não iônicos dos grupos nonilfenois etoxilados e álcoois láuricos 

etoxilados, misturas com etanol/diesel e misturas diesel/biodiesel para uso em motores diesel. 

Em uma primeira fase, visando selecionar os sistemas microemulsionados, foram obtidos 

diagramas ternários das misturas, sendo os sistemas compostos por: tensoativos não-iônicos, 

água como fase polar e como fase apolar o diesel e/ou misturas diesel/biodiesel. Os sistemas 

microemulsionados e as misturas, que representam os combustíveis estudados, foram 

caracterizados quanto à massa específica, a viscosidade, o índice de cetano e o ponto de 

fulgor. Também foram avaliados o efeito da temperatura nos sistemas microemulsionados, o 

desempenho do motor, e as emissões de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 

hidrocarbonetos não queimados e fumaça de todos os sistemas. Os ensaios de consumo 

específico e das emissões em função da potência foram realizados em um motor de ciclo 

diesel em uma bancada dinamométrica e o analisador de emissões GreenLine 8000. Os 

resultados mostraram um pequeno aumento no consumo específico para os combustíveis 

microemulsionados, nas misturas diesel/biodiesel em relação ao diesel puro, porém com uma 

redução nas emissões de óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos não queimados, índice de 

fumaça e óxidos de enxofre. 
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ABSTRACTS 
 

Fernandes, M. R. – Formulation of new diesel-based fuels: evaluation of performance and 

emissions. Doctorate Thesis, UFRN, Chemical Engineering Post-Graduate Program, Research 

Area: Surfactants Technology, Natal/RN, Brazil. 

 
ABSTRACT: The industry, over the years, has been working to improve the efficiency of 

diesel engines. More recently, it was observed the need to reduce pollutant emissions to 

conform to the stringent environmental regulations. This has attached a great interest to 

develop researches in order to replace the petroleum-based fuels by several types of less 

polluting fuels, such as blends of diesel oil with vegetable oil esters and diesel fuel with 

vegetable oils and alcohol, emulsions, and also microemulsions. The main objective of this 

work was the development of microemulsion systems using nonionic surfactants that belong 

to the Nonylphenols ethoxylated group and Lauric ethoxylated alcohol group, ethanol/diesel 

blends, and diesel/biodiesel blends for use in diesel engines. First, in order to select the 

microemulsion systems, ternary phase diagrams of the used blends were obtained. The 

systems were composed by: nonionic surfactants, water as polar phase, and diesel fuel or 

diesel/biodiesel blends as apolar phase. The microemulsion systems and blends, which 

represent the studied fuels, were characterized by density, viscosity, cetane number and flash 

point. It was also evaluated the effect of temperature in the stability of microemulsion 

systems, the performance of the engine, and the emissions of carbon monoxide, nitrogen 

oxides, unburned hydrocarbons, and smoke for all studied blends. Tests of specific fuel 

consumption as a function of engine power were accomplished in a cycle diesel engine on a 

dynamometer bench and the emissions were evaluated using a GreenLine 8000 analyzer. The 

obtained results showed a slight increase in fuel consumption when microemulsion systems 

and diesel/biodiesel blends were burned, but it was observed a reduction in the emission of 

nitrogen oxides, unburned hydrocarbons, smoke index and f sulfur oxides. 
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NOMENCLATURA  
 
A/O Água em Óleo 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  

ASTM American Society for Testing Materials 

B10 Mistura diesel/biodiesel (90%/10%) 

B100 Biodiesel Puro 

B2 Mistura diesel/biodiesel (98%/2%) 

B20 Mistura diesel/biodiesel (80%/20%) 

B5 Mistura diesel/biodiesel (95%/5%) 

B6 Mistura diesel/biodiesel (94%/6%) 

BHL Balanço Hidrofílico-Lipofílico 

C Concentração de tensoativo 

C/T cotensoativo/tensoativo 

Ch Consumo horário 

cmc concentração micelar crítica 

d Massa específica  

DMA Óleo diesel Marinho A 

DMB Óleo diesel Marinho B 

F Força 

g Aceleração da gravidade 

Hi Contribuição dos grupos (i) hidrofílicos e lipofílicos 

IC Índice de Cetano 

ICO Ignição por compressão 

ICO Ignição por compressão 

L Comprimento 

m Massa observada na balança 

ma Massa de ar 

MT Momento  

mt Massa teórica 

n Velocidade angular média 

NBR Normas brasileiras 

Ne Potência efetiva 



 

 

NFE 4 Nonilfenol etoxilado 4 EO 

NFE 5 Nonilfenol etoxilado 5 EO 

NFE 6 Nonilfenol etoxilado 6 EO 

NFE 7 Nonilfenol etoxilado 7 EO 

NR Normas Regulamentadoras 

O/A Óleo em Água 

OCS Óleo de Coco Saponificado 

P Potência 

PCI Poder calorífico inferior 

PMI Ponto Morto Inferior 

PMS Ponto Morto Superior 

qe Consumo específico de combustível 

R Constante universal dos gases 

rpm Rotação por minuto 

T Temperatura 

t Tempo decorrido para R revoluções 

v Volume da bureta 

W I Winsor I 

W II Winsor II 

W III Winsor III 

W IV Winsor IV 

Xi 
Fração em peso do componente ou mistura i no balanço hidrofílico-

lipofílico 

γ Tensão interfacial ou superficial 

τ Torque 

Г Quantidade de moles dissolvidos por unidade de superfície 

η Rendimento total 

ηm Rendimento mecânico 

ηT Rendimento térmico 

ηv Rendimento volumétrico 

 




