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Introdução 

O diesel e combustíveis à base de diesel destinados 
a motores do ciclo diesel tem mostrado avanços em 
sua formulação. De destaque, considera-se a  
adição de nanopartículas como óxido de alumínio às 
formulações com o intuito de aumento do 
desempenho e a queima, reduzindo as emissões 
nocivas. Neste trabalho, uma blenda do diagrama 
ternário biodiesel-etanol-anidro-óleo de soja foi 
selecionada por sua estabilidade e viscosidade para 
análise dos efeitos da adição de nanopartículas de 
alumina sobre a condutividade térmica da blenda 
combustível. 

Resultados e Discussão 

De acordo com a Fig. 1, o biodiesel (B) atua como 
agente surfactante atuando na miscibilidade entre 
etanol anidro (E) e óleo de soja (OS).  

 
Figura 1. Diagrama de miscibilidade ternário entre 
biodiesel (B), etanol anidro (E) e óleo de soja (Os). d 
 
 

Amostras 
Individuais 

Condutividade 
térmica K(W/m.k) 

Resistividade 
térmica 

ρ(°C.cm/W) 

Glicerina 0,280 354,6 
Etanol 0,183 547,5 

Biodiesel 0,151 663,6 
Óleo de 

soja 
0,151 664,4 

 
Tabela 1. Condutividade térmica dos componentes 
de blenda, todos comerciais. 

 

Blendas 
ternárias 

B60E30Os10 

Condutividade 
térmica – K - 

(W/m.k) 

Resistividade 
térmica 

ρ(°C.cm/W) 

0ppm 0,170 587,2 
40ppm 0,156 640,1 
50ppm 0,151 663,9 
60ppm 0,149 669,6 

 
Tabela 2. Condutividade térmica das blendas 
ternárias combustíveis a 20°C. 

 
De acordo com a Tab. 2, a alumina diminui a 
condutividade da blenda. Deve-se notar que a 
condutividade é superior a dos componentes B e 
Os, ver Tab. 1. De fato, é maior que a combinação 
ponderada dos componentes (KB*0,6 + KE*0,3 + 
KOs*0,1 = 0,161 W/m.k), fenômeno associado ao 
desenvolvimento de interações moleculares entre 
componentes. A evolução da condutividade, sugeri 
uma complexa interação da blenda com a superfície 
das nanopartículas (25nm), fenômeno este que 
resulta em maior organização do fluido com 
diminuição da condutividade.  
 

Conclusões 

Nanopartículas de alumina alteram as propriedades 
térmicas como a condutividade e resistividade 
térmica da blenda B60E30Os10. Também, atuam além 
das reações químicas. 
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