
Dispositivo portátil 
para análise do teor 
de álcool na gasolina

ENGENHARIA E MATERIAIS 



Dispositivo portátil para verificação do 
teor aproximado de álcool encontrado em 

uma amostra de gasolina

Esta invenção tem por objetivo criar um instrumento portátil de 
rápida e simples utilização que avalie qualitativamente a gasolina e 
o percentual de álcool nela presente, servindo como um indicador 

de adulteração de combustível no momento do abastecimento. 
Este teste é realizado baseando-se na avaliação da densidade de 

gasolina e de álcool, podendo determinar composições 
fraudulentas em relação ao volume de álcool presente na gasolina. 

Tal dispositivo é de utilização bastante simplificada, permitindo 
que até mesmo crianças possam vir a utilizá-lo. 

 
A presente Patente de Invenção é constituída basicamente de um 

tubo, preferencialmente produzido em material polimérico
transparente e maleável, provido superiormente de uma boca 

larga roscada a ser vedada com tampa também roscada; de uma 
parte inferior internamente dobrada para dentro permitindo que o 

dito tubo permaneça em pé; de uma faixa horizontal envoltória 
impressa na parte mediana, de uma linha envoltória horizontal 

superiormente localizada em relação à dita faixa e interiormente 
dotado de um flutuador reagente em álcool.
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