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Resumo: O trabalho tem como objetivo a obtenção 

dos pontos de fulgor de blendas de biodiesel e diesel 

(S10), diesel(S500) e diesel(S1800) a diferentes 

composições. 

 

1. Introdução 
O bodiesel é uma promissora e importante 

alternativa para substituição do diesel de origem fóssil. 
Ele oferece vantagens em relação ao diesel fóssil como 

ser ecológico, fornecer maior lubricidade, ter maior 

ponto de fulgor, não ser tóxico, isento de enxofre e ser 

biodegradável. É produzido pela transesterificação de 

gorduras animais ou vegetais, assim, suas propriedades 

dependem da matéria-prima que é utilizada. 

O ponto de fulgor (PF) é a temperatura mais baixa e 

corrigida para a pressão de 101,3kPa que, com a 

aplicação de uma fonte de ignição, os vapores 

inflamam, gerando um clarão. O PF uma das 

características de inflamabilidade e de grande 
importância para classificação do material de acordo 

com as classes definidas, além de, ter grande relevância 

prática no manuseio, armazenamento, transporte e 

embalagens. 

 

2. Metodologia 
Os combustíveis que foram utilizados para o estudo 

foram fornecidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo 

S/A e as amostras preparadas com base na proporção 

volumétrica, variando de B0 (0% de biodiesel e 100% 

de diesel) a B100 (100% de biodiesel e 0% de diesel), 

de acordo com a tabela 1, abaixo: 

 

Tabela I – Composições volumétricas das amostras de 

diesel/biodiesel. 

Sistema Volume 

Total (mL) 

Volume 

Diesel (mL) 

Volume 

Biodiesel (mL) 

B0 225 75 0 

B2 225 73,5 1,5 

B5 225 71,25 3,75 

B10 225 67,5 7,5 

B15 225 63,75 11,25 

B20 225 60 15 

B25 225 56,25 18,75 

B30 225 52,5 22,5 

B35 225 48,75 26,25 

B40 225 45 30 

B45 225 41,25 33,75 

B50 225 37,5 37,5 

Sistema Volume 

Total (mL) 

Volume 

Diesel (mL) 

Volume 

Biodiesel (mL 

B55 225 33,75 41,25 

B60 225 30 45 

B65 225 26,25 48,75 

B70 225 22,5 52,5 

B75 225 18,75 56,25 

B80 225 15 60 

B85 225 11,25 63,75 

B90 225 7,5 67,5 

B95 225 3,75 71,25 

B100 225 0 75 

 

Os dados experimentais de PF serão obtidos 

utilizando um vaso fechado Pensky-Martens fabricado 
pela PETRODIDÁTICA (Modelo PD-500M) e será 

operado de acordo com a norma ASTM D93. A mistura 

deve ser aquecida a uma taxa de 1,5ºCmin-1 com 

agitação contínua e somente desligada no momento da 

aplicação da chama. O controle de temperatura será 

mantido por aquecimento elétrico e a chama será 

aplicada a cada alteração de 0,5ºC na temperatura. Um 

termistor (Modelo DELLT DT-625) será utilizado para 

a medida de temperatura e a pressão barométrica será 

determinada no momento do teste. Quando a pressão for 

diferente de 760mmHg(101,3kPa) será corrigida pela 
equação (1), abaixo: 

 

PFcorrigido = T0+0,25(101,3-P)    (1) 

 

Sendo T0 a temperatura observada e P a pressão no 

momento do experimento. 

 

5. Referências 
[1] MOSER, B.R. Biodiesel production, properties, and 

feedstocks. In Vitro Cell Dev Biol-Plant, v. 45, p. 

229–266, 2009. 

[2] CROWL, D.A.; LOUVAR, J.F. Chemical Process 

Safety: fundamentals with applications. 2nd ed. 

Upper Saddle River: Prentice Hall PTR; 2002. 

[3] LIAW, H-J.; CHIU, Y-Y. A general model for 

predicting the flash point of miscible mixtures. J 

Hazard Mater, v.137, p. 38–46, 2006. 

 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI pelo apoio ao 

desenvolvimento do presente estudo. 

Daniel de Almeida Trifoni, 11.109.120-3, IC do 

Centro Universitário da FEI. 


