


Significa a “quebra”, por 
aquecimento (pirólise), na 

presença de catalisadores, de 
moléculas de 

hidrocarbonetos de maior 
massa molar, com a 

finalidade de aumentar o 
rendimento da fração 

gasolina.
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Método para converter hidrocarbonetos de cadeia aberta
em hidrocarbonetos aromáticos.
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CH3 - (CH2)5 - CH3 C6H5-CH3 + 4H2

Heptano Metilbenzeno Hidrogênio



Transformação de compostos de cadeia linear em
compostos ramificados.
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CH3-CH2-CH2-CH3  CH3-CH-CH3

Butano l

CH3

Metilpropano



Método que permite a quebra de 1 molécula de óleo (compostos com 15 a 18
carbonos) em 2 moléculas menores ( 6 a 12 átomos de carbono ) através do
aquecimento desse óleo à uma temperatura de aproximadamente 500°C
utilizando um catalisador apropriado. Este processo é chamado de pirólise ou
craqueamento catalítico.

Ex: C16H34 C8H18 +   4 C2H4

Óleo diesel Gasolina Eteno

Alcanos – alcanos menores + alcenos menores + H2
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A reformação catalítica é um processo de refinação com duas principais
finalidades:
a) conversão de combustível de baixo IO (índice de octano) em outra de maior
IO; b) produção de hidrocarbonetos aromáticos.
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Octanagem é a denominação dada à capacidade que um combustível tem de
resistir à compressão, sem entrar em processo de detonação (queima espontânea
da mistura). Quanto maior a octanagem, maior será a resistência a esse
fenômeno, muito prejudicial ao motor.

gasolina de baixa octanagem (não
resiste à compressão) sofre combustão
prematura, pela simples compressão.

gasolina de alta octanagem (resiste à
compressão) sofre combustão diante de
uma faísca produzida pela vela do motor.
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• O ISOCTANO é referência de gasolina de boa qualidade
(octanagem 100).
• Quando se diz que a gasolina possui 80% de octanagem significa ela
se comporta como se fosse uma mistura que possui 80 % de isoctano
e 20% de heptano.
• A gasolina que possui 55% de octanagem comporta-se como se
fosse uma mistura que possui 55% de isoctano e 45% de heptano.
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O índice de octanagem da gasolina brasileira é 86, ou seja, comporta-se como
uma mistura contendo 86% de isoctano e 14% de heptano.

Menor resistência á combustão por compressão

heptano (valor 0) 
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CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2



Maior resistência á combustão por compressão

isooctano (valor 100)
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CH3 – C – CH2 – CH – CH3

I
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• São substâncias adicionadas 
à gasolina com a finalidade de 

aumentar a octanagem.

• Os principais são o chumbo 
tetraetila, o etanol, o cloreto 
de etileno, o metil – tecbutil -

éter, etc.
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Desde janeiro de 1992, a gasolina brasileira é isenta de chumbo. O chumbo era
utilizado mundialmente para aumentar a octanagem da gasolina, mas, por
questões ambientais, vem sendo gradualmente eliminado. O Brasil foi um dos
pioneiros na eliminação deste componente da gasolina.

Antidetonante da gasolina 
abolido a alguns anos.

Tetraetil - chumbo
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