


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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Maior resistência á combustão por compressão

isooctano (valor 100)
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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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No Brasil, é utilizada uma gasolina única no mundo, pois trata-se de uma
mistura de 76% de gasolina e 24% de álcool etílico (etanol). O teor de álcool na
gasolina é especificado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, e é objeto de
lei federal.

Atualmente, estão à disposição

dos consumidores brasileiros

três tipos de gasolina: comum,

comum aditivada e premium.
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GASOLINA OCTANAGEM

AMARELA

(COMUM)

50

ADITIVADA 70

AZUL 80

VERDE 120
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 TURFA (60 A 65% DE C)
 LINHITO (65 A 80% DE C)
 HULHA (80 A 90% DE C)
 ANTRACITO (90 A 95% DE C)

No sentido da seta, temos:
 idade geológica crescente;
 teores de H, O, N, etc. decrescente;
 carbonificação crescente
 poder calorífico crescente.
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