


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.

2



• 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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Menor resistência á combustão por compressão

HEPTANO – (octanagem valor 0) 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 – C – CH2 – CH – CH3

I
CH3

I

CH3

CH3

I

ISO-OCTANO – (2,2,4-trimetil-pentano)

(octanagem-valor 100)

Maior resistência á 

combustão por compressão
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•Os principais são o 
chumbo tetraetila, o etanol, 
o Metil – Tecbutil – Éter 
(MTBE).

São substâncias adicionadas à gasolina com a 

finalidade de aumentar a octanagem.
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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 Pb(C2H5)4
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GASOLINA OCTANAGEM

AMARELA

(COMUM)

50

ADITIVADA 70

AZUL 80

VERDE 120

8



 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:

 carbonificação crescente

 poder calorífico crescente.

Material de origem fóssil de elevado percentual de carbono
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GÁS DA HULHA: mistura de H2, CO; CH4 (metano)

ÁGUAS AMONIACAIS: Utilizada para fabricar adubo orgânico.

ALCATRÃO DA HULHA:

Líquido oleoso, escuro, formado principalmente por aromáticos; Utilizado na

indústria petroquímica.

CARVÃO COQUE: Utilizado para aquecer fornos siderúrgicos.

A DESTILAÇÃO SECA DA HULHA À 1000° C  FORNECE:

10



11

01. A imprensa denunciou a venda, nos postos autorizados, de

gasolina adulterada ("batizada") com solventes de ponto de

ebulição mais altos, responsáveis pela formação de resíduos

nocivos aos motores dos automóveis. Sabendo - se que a

gasolina é rica em hidrocarbonetos com 7 a 9 átomos de carbono,

escolha a opção cujo material, derivado do petróleo, poderia estar

sendo usado como adulterante.

a) Gás natural (metano, um átomo de carbono).
b) Gás de cozinha (propano, butano. 3 e 4 átomos de carbono).
c) Éter de petróleo (pentanos. 5 átomos de carbono)
d)Querosene (undecanos a tetra de canos. 11 a 14 átomos de carbono)
e) Álcool hidratado (etanol, C2H6O)



02. Julgue os itens abaixo colocando verdadeiro ou falso.

( ) O craqueamento do petróleo consiste na quebra de frações

maiores em menores.

( ) O alcatrão da hulha obtido através da destilação seca da hulha

constitui-se numa excelente fonte de composto aromático para

indústria petroquímica.

( ) Tanto o Metil-Terc-Butil-Eter (MTBE) quanto o Chumbo Tretaetila (

Pb(C2H5)4) são considerados antidetonantes da gasolina, bastante

utilizados atualmente no Brasil.

( ) O carvão coque devido ao seu alto poder calorífero é utilizado

para aquecer fornos siderúrgicos.
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01. O carvão mineral pode ser encontrado na natureza em quatro formas distintas, 
variando conforme seu poder, que é resultante da quantidade de carbono no 
material. Sobre os quatro diferentes tipos do carvão, assinale a correta:
a) Antracito foi formado na era Paleozóica, é o mais raro é possui de 90 a 96% de 
carbono (o maior poder calorífico).
b) Hulha também se formou na era Cenozóica, é o mais abundante e mais 
consumido, com um teor de carbono de 65% a 70%. É o carvão mais abundante e 
consumido pelas indústrias e utilizado para a geração de energia elétrica.
c) Linhito se formou na era Mesozóica, apresenta um teor de carbono de 80% a 85%.
d) Turfa se formou na era Paleozóica, é o tipo de carvão mineral menos 
calorífico – até 85% de carbono na composição química.
e) Na destilação seca da hulha obtém-se somente uma fração líquida e sólida.
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FUNÇÕES ORGÂNICAS OXIGENADAS


