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Resumo: As propriedades afetam 

significativamente o estágio inicial de 

combustão em um motor a diesel, assim o 

motivo deste projeto é a determinação da 

densidade, viscosidade e velocidade do som de 

blendas de diesel + butanol a faixa de 

temperatura entre 293,15 K a 308,15 K e a 

pressão ambiente. O projeto fortalecerá um 

novo grupo de estudo em Termodinâmica 

Química do Estado de São Paulo. 

Introdução 

Os gases tóxicos provindos dos motores de 

combustão são um problema para o meio 

ambiente. O etanol é nos dias de hoje mais 

utilizado como combustível em motores de 

combustão interna, mas o butanol vem 

ganhando espaço e deixando de ser utilizado 

como solvente, para ser um forte candidato a ser 

utilizado como combustível. Uma vez que o 

mesmo apresenta melhores propriedades físicas 

que o etanol, e é mais amigável do ponto de 

vista ambiental [1]. O problema que vem 

enfrentando é o preço mais alto na produção. 

Desta maneira o projeto irá consolidar novos 

estudos em Termodinâmica Química do Estado 

de São Paulo.  

Materiais e Métodos 

Para o desenvolvimento deste projeto foram   

utilizados os diesels S10, S500 e S1800., e  1 

Butanol em alto grau de pureza para o processo 

das blendas. Desta maneira foram feitas blendas 

em porcentagem volumétrica de butanol e diesel 

de 0%v.v a 10%v.v ( de 0,5%v.v em 0,5%v.v). 

Para determinação da densidade, velocidade do 

som, foi utilizado um analisador de densidade e 

velocidade do som fabricado pela Anton Paar 

(Modelo DSA5000). E para determinação das 

viscosidades, foi utilizado um analisador de 

viscosidades também fabricado pela Anton Paar 

(Modelo SVM3000). 

Resultados  

Até o momento os resultados obtidos para 

densidade das blendas de diesel S10 e butanol, 

podem ser apresentados abaixo na figura I como 

exemplo do trabalho feito para as demais 

propriedades físicas,  as próximas 

determinações de resultados para S500 e S1800 

e butanol serão feitas durante o final do projeto. 

 

Figura 1 - Gráfico da Densidade e % V.V das blendas de 

diesel S10 e Butanol. 
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