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RESUMO 

 

A gasolina é um derivado do petróleo e suas características dependem 

do petróleo que a originou. 

No Brasil as gasolinas são classificadas como gasolina tipo A conhecida 

como pura, gasolina tipo C conhecida como gasolina comum com adição de 

27% de etanol a sua composição, gasolina aditivada, esta é a gasolina comum, 

porém com aditivos redutores de atrito, de detergentes e dispersantes, gasolina 

premium é uma gasolina também aditivada de alto desempenho, porém com 

maior resistência à compressão e com 25% de etanol em sua composição e 

gasolina podium, que é uma gasolina de alto desempenho com a maior 

octanagem do mercado. 

No Brasil, para incentivar o uso de um combustível alternativo, no caso o 

etanol, o governo criou o programa Proálcool na década de 70 e as duas crises 

do petróleo aumentaram o consumo de etanol. Devido ao seu bom 

desempenho antidetonante, o etanol passou a ser utilizado na gasolina para 

aumentar sua resistência à compressão em substituição ao chumbo-Tetra-Etila, 

que é nocivo à saúde humana. 

Para avaliação de um combustível em relação ao seu desempenho, 

características como volatilidade, destilação, pressão de vapor, poder calorífico 

e octanagem são determinantes para um bom desempenho do combustível 

durante seu funcionamento, além da estequiometria e da qualidade da 

combustão.  

Com o objetivo de analisar o desempenho dos combustíveis vendidos no 

Brasil, realizaram-se três testes no veículo gol no dinamômetro inercial de 

rolos, utilizando as gasolinas comum, aditivada v-Power, Racing, etanol e 

etanol aditivado v-Power, estes comprados no posto Shell, as gasolinas 

aditivadas grid e Podium, compradas no posto Petrobrás e gasolina tipo A. 

Palavras-Chaves: gasolina, etanol, octanagem, volatilidade e testes. 



 

 

ABSTRACT 

Gasoline is a derivative of petroleum and its characteristics depend on the 

petroleum that originated it. 

In Brazil gasolines are classified as gasoline type A known as pure, gasoline 

type C known as ordinary gasoline with 27% added ethanol to its composition, 

gasoline additive, this is the common gasoline, but with friction reducing 

additives, detergents And dispersants, premium gasoline is also a high 

performance gasoline, but with higher compressive strength and with 25% 

ethanol in its composition and gasoline podium, which is a high performance 

gasoline with the highest octane in the market. 

In Brazil, to encourage the use of an alternative fuel, in the case of ethanol, the 

government created the Proálcool program in the 1970s and the two oil crises 

increased ethanol consumption. Due to its good anti-knock performance, 

ethanol has been used in gasoline to increase its compressive strength to 

replace lead-Tetra-Ethyl, which is harmful to human health. 

For evaluation of a fuel in relation to its performance, characteristics such as 

volatility, distillation, vapor pressure, calorific value and octane are determinants 

for a good performance of the fuel during its operation, besides the 

stoichiometry and the quality of the combustion. 

In order to analyze the performance of the fuels sold in Brazil, three tests were 

carried out on the vehicle in the inertial roller dynamometer, using the common 

vapors, additives v-Power, Racing, ethanol and ethanol v-Power. Gas station 

additives grid and Podium, bought at the Petrobras station and gasoline type A. 

Keywords: gasoline, ethanol, octane, volatility and tests. 
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Capítulo 1 - Introdução  

 

No mundo, a evolução dos motores de combustão interna devido ao grande 

avanço tecnológico, impulsionou a indústria automobilística a pesquisar e 

desenvolver combustíveis capazes de fornecer energia suficiente para que o motor 

consiga obter o máximo rendimento energético possível. 

 Em 1921, Thomas Midgley descobriu o Chumbo-Tetra-Etila, um composto 

extremamente eficiente e barato. O etanol também era utilizado como combustível 

nesta época, tanto que o projeto original do Ford T era utilizar como combustível o 

etanol, porém devido ao elevado custo de produção, o Chumbo-Tetra-Etila foi mais 

utilizado e revolucionou a concepção dos motores daquela época, porém este 

composto é prejudicial à saúde humana. 

 Devido toda gasolina ser importada, no Brasil em 1920 já existia combustível 

composto de 75% de álcool e 25% de éter, porém o etanol foi mais utilizado durante 

a II Guerra Mundial como combustível de emergência. O etanol passou a ser 

utilizado definitivamente após as duas crises do petróleo em 1973 e em 1979. 

 No Brasil por causa destas crises, criou-se o Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool) em 1974 para incentivar a utilização do etanol como combustível e 

reduzir a importação da gasolina que estava com o custo elevado. 

 Nos últimos 40 anos, o valor de Chumbo-Tetra-Etila na composição da 

gasolina tem sido reduzido consideravelmente e até mesmo extinto em alguns 

países, por causa do efeito nocivo provocado na saúde dos seres humanos. O 

etanol possui octanagem maior que a gasolina (90 em relação à 75 da gasolina), por 

isto alguns países, tem adicionado etanol à composição da gasolina como 

melhorador de octanagem, substituindo o Chumbo-Tetra-Etila, como por exemplo o 

Brasil, em 1980 a composição era de 20%. Este valor tem sido reajustado ao longo 

do tempo, atualmente, a adição de etanol na gasolina é de 27% conforme legislação. 
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1.2 - Justificativa 

 

O aumento da porcentagem de etanol na composição da gasolina, o estudo 

das variações no desempenho do motor devido a este aumento e a avaliação do 

custo X benefício de cada combustível, foram os motivos utilizados para desenvolver 

este trabalho. 
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1.1  - Objetivos 

 

1.2.1 - Geral 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar a composição, as características e os 

tipos de gasolina comercializada no mercado nacional e realizar ensaios de potência 

e torque máximo em um dinamômetro inercial automotivo, para analisar as variações 

que ocorrem no desempenho do motor flex, quando utiliza: gasolina tipo “A”, 

gasolina comum, gasolina Premium e etanol. 

1.2.2 - Específicos  

 

Selecionar equipamentos necessários para realizar os ensaios de 

desempenho de um veículo flex (Gol 1.6, 2008/2009), em um dinamômetro inercial 

automotivo. 

Realizar os ensaios de desempenho no veículo em um dinamômetro inercial 

automotivo de acordo com a norma ABNT NBR ISO 1585, que especifica o 

condicionamento e como realizar os ensaios. 

Comparar os resultados obtidos com os ensaios de desempenho do veículo, 

utilizando: gasolina tipo “A”, gasolina comum,  gasolinas aditivadas e Premium e 

etanol . 
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Capítulo 2 - Petróleo 

 

O petróleo bruto (também conhecido como crude) é uma mistura basicamente 

formada por hidrocarbonetos (80 % da composição), e algumas impurezas como: 

complexos organometálicos, sais de ácidos orgânicos, gás sulfídrico (H2S), enxofre 

elementar, gases e água. 

Uma forma simples de separar seus constituintes básicos, é utilizar um 

processo conhecido como destilação fracionada. Este processo é realizado a 

pressão atmosférica, o petróleo é aquecido e em função das faixas de temperatura 

de seus constituintes (de acordo com sua densidade e ponto de ebulição), estes 

começam a evaporar, a partir daí obtemos os subprodutos do petróleo, que são 

classificados em termos de suas frações, como observamos na figura abaixo: 

 

Figura 1 - Destilação fracionada do Petróleo. 
Fonte: (galpenergia, 2010). 
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Por causa da grande demanda do mercado, a gasolina obtida apenas pelo 

processo de destilação não era suficiente, por isto, realiza-se outro processo, o 

craqueamento catalítico, utilizando como “matéria prima” os compostos mais 

pesados (geralmente gasóleo) resultantes da destilação do petróleo. Este processo 

transforma frações pesadas em frações leves através da quebra (cracking) das 

moléculas dos constituintes, utilizando catalizadores (constituído de sílica (SiO2) e 

alumina (Al2O3)), que acelera a reação, mas não participa desta. O gasóleo de vácuo 

é decomposto em frações mais leves, produzindo, gás combustível, gás liquefeito, 

gasolina (nafta), gasóleo leve (diesel de craqueamento) e gasóleo pesado de 

craqueamento (óleo combustível). 

Para se obter gasolinas com baixo teor de enxofre, é utilizado um processo 

chamado de hidrocraqueamento catalítico, que como o próprio nome já diz, utiliza 

hidrogênio para participar da reação e é o responsável pelas reações de 

hidrogenação, que elimina o nitrogênio e o enxofre da gasolina, e catalizadores com 

altas temperaturas (400°C) e pressões (acima de 100 atm). 

Os combustíveis resultantes deste processo possuem baixíssimos teores de 

contaminantes, atendendo aos padrões ambientais do PROCONVE. 
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2.1 - Breve histórico sobre a gasolina 

 

No final do século XIX, o aumento do número de veículos motorizados 

impulsionou o crescimento e a consolidação da indústria petrolífera, devido à 

demanda do mercado. Nesta época a gasolina era apenas composta por 

hidrocarbonetos de frações leves do petróleo e com baixa resistência à combustão. 

Na década de 1920, com a evolução dos motores de combustão interna 

surgiu à necessidade de melhorar a qualidade da gasolina referente à sua 

resistência à combustão. Por isto em 1928 a Cooperative Fuel Research Committee 

– CFRC encomendou à Waukesha Motor, um motor com taxa de compressão 

variável (4 a 18:1), conhecido como motor “Motor CFR” adaptado para realizar 

ensaios em combustíveis.  

Na década seguinte dois métodos foram padronizados para a determinação 

da octanagem do combustível, o primeiro em 1931, conhecido como método de 

pesquisa ou RON (Research Octane Number) e o segundo em 1932, conhecido 

como MON (Motor Octane Number). 

Em 1931 Graham Edgar da Ethil Coorporation propôs a utilização de dois 

hidrocarbonetos puros como padrões de referência para os testes, o N-heptano (que 

possui baixa resistência à combustão) e por isto foi atribuído um número de 

referência de octanagem zero (0 RON e MON) e o Isooctano, também conhecido 

como 2,2,4-trimetilpentano (que possui alta resistência à combustão) e por isto foi 

atribuído um número de referência de octanagem cem (100 MON e RON) (Brunetti, 

2012). 
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A escolha se baseou em utilizar compostos bastante semelhantes, como pode 

ser visto na tabela abaixo: 

Propriedades Unidade N-heptano Isooctano 

Pureza possível de 

se obter 

% 99,75% min. 99,75% min. 

Massa Específica 

20°C/4°C 

kg/l 0,69193 0,68376 

Temperatura de 

congelamento 

°C -107,38 -90,61 

Temperatura de 

ebulição 

°C 99,23 98,42 

Calor latente de 

vaporização 

kJ/kg 365,01 307,73 

Velocidade linear 

de chama 

λ=1,25°C, 1 bar 

cm/s 42,2 41,0 

Tabela 1 - Propriedades de n-heptano e do isooctano. 

Fonte: (Brunetti, 2012). 

Desde o inicio do século XX, com o início das medições das octanagens dos 

combustíveis, se procuram por compostos que aumentassem a resistência à 

combustão.  

Durante a I Guerra Mundial começaram pesquisas para encontrar aditivos que 

aumentassem a octanagem da gasolina. Em 1921, a pedido da General Motors, 

Thomas Midgley e Thomas Boyd encontraram o composto CTE (Chumbo-Tetra-

Etila), que era extremamente eficiente e barato, porém extremamente tóxico 

(composto orgânico) e nocivo à saúde. 

Desde a década de 70 até os dias atuais, leis ambientais em todo o mundo 

têm forçado a remoção do CTE da gasolina.  
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Praticamente todos os países ainda utilizam o CTE em gasolinas para 

aviação, mas apenas os subdesenvolvidos o utilizam em gasolinas para automóveis. 

Pesquisas estão em andamento para o desenvolvimento de gasolinas sem CTE no 

mercado mundial, já que sua única fabricante, a INNOSPEC, pretende encerrar a 

produção até 2020. 

No inicio dos anos 80, o Brasil ajustou a formulação com 20% de etanol 

anidro e a retirada do CTE da gasolina, ao longo do tempo essa porcentagem de 

etanol anidro tem sido reajustada, devido às variações da produção do álcool. 

Atualmente este valor é de 27% conforme legislação. 
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2.2 - Gasolina 

 

A gasolina é um subproduto do petróleo e suas características dependem do 

petróleo que a originou. São misturas de diversas naftas obtidas do processamento 

do petróleo, suas propriedades devem ser balanceadas de modo a dar um 

desempenho satisfatório em uma grande variedade de condições operacionais dos 

motores (Brunetti, 2012). 

Sua composição é muito variável e depende dos componentes que serão 

utilizados, geralmente as gasolinas automotivas são misturas de hidrocarbonetos 

obtidos pelos processos de destilação, craqueamento e hidrocraqueamento que são 

as parafinas, naftas (cicloparafinas), olefinas e aromáticos. 

De acordo com sua estrutura química, comportam-se da seguinte maneira: 

Compostos parafínicos: 

 Quanto maior o comprimento das cadeias carbônicas, menor é a 

resistência à combustão; 

 Quanto menor e mais ramificada a cadeia carbônica, maior é a resistência 

à combustão, pois a temperatura de ignição é maior; 

 Adicionando grupos CH3 na parte central da cadeia carbônica aumenta a 

resistência à combustão, pois a ramificação da cadeia aumenta a 

quantidade de hidrogênio (presentes no grupo metila), cujas ligações C-H 

são mais fortes, ou seja, para quebrar estas ligações é necessária uma 

maior energia. 

Compostos olefínicos: 

 Quanto mais ligações duplas presentes na cadeia carbônica, maior é a 

resistência à combustão. Exceto: etileno, acetileno e propileno; 

 Possuem maior resistência que os parafínicos de mesma estrutura 

molecular; 

Compostos naftênicos: 
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 Os naftênicos possuem menor resistência à combustão que os aromáticos 

de mesma estrutura molecular; 

 Quanto mais ligações duplas presentes na cadeia carbônica, maior é a 

resistência à combustão. 

Compostos aromáticos: 

 Devido à alta estabilidade química do anel benzênico, difícil de reagir 

quimicamente e por isto, difícil de ser quebrado, possui elevada resistência 

à detonação; 

 Radicais adicionados à cadeia carbônica diminuem a resistência à 

combustão. 

As características das gasolinas variam de acordo com os teores de naftas 

utilizadas na sua composição. 

No Brasil as gasolinas são classificadas como: 

 Gasolina Tipo A: É conhecida como gasolina pura por não ter álcool 

misturado à sua composição. Esta gasolina pode ser produzida por 

refinarias, por formuladores, pelas centrais petroquímica ou ainda, 

importada por empresas autorizadas pela ANP (Agência Nacional do 

Petróleo) e comercializada apenas entre as refinarias e os distribuidores, 

que em bases e terminais, fazem a adição do etanol anidro, gerando a 

gasolina tipo “C”. 

 Gasolina Tipo C: Conhecida como gasolina comum, possui octanagem 

mínima de 87 IAD (índice antidetonante). Deve conter etanol anidro em 

sua composição. Desde 16 de março de 2015, o percentual obrigatório de 

etanol anidro combustível na gasolina comum é de 27%, conforme 

Portaria N° 75, de 05 de março de 2015, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Resolução Nº 01, de 04 de março de 

2015, do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA) 

(Petrobras, 2016). 

 Gasolina Aditivada: A gasolina aditivada é a gasolina Comum, porém com 

aditivos como: redutores de atrito, que reduzem o desgaste das peças, 
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além de detergentes, que possuem ação anticorrosiva e dispersantes, que 

evitam o acúmulo de depósitos de impurezas presentes na gasolina.  

 Gasolina Premium: É uma gasolina também aditivada, porém com maior 

resistência à compressão (91 IAD – Índice Antidetonante) e com adição de 

25% de etanol. 

 Gasolina Podium: É uma gasolina de alta performance comercializada 

pela Petrobrás, possui a mais alta octanagem do mercado (95 IAD – índice 

utilizado no Brasil ou 102 RON – índice utilizado na Europa). Para sua 

produção, são utilizados processos e combinações que garantem a maior 

octanagem e o baixíssimo teor de enxofre, na Petrobrás Distribuidora, a 

Podium recebe adição de etanol, nos percentuais determinados pela lei 

(25%), além disto, recebe adição de componentes que garantem a limpeza 

das partes internas do motor, como válvulas e que reduzem o atrito interno 

do motor (Petrobras, 2016). 

Desde janeiro deste ano, toda gasolina (comum e Premium) comercializada 

no Brasil tem ultra baixo teor de enxofre (UBTE), chamada de gasolina S-50 por seu 

teor máximo de 50 mg/kg ou ppm (partes por milhão), esta nova gasolina representa 

uma redução expressiva em relação à anterior (que possuía até 800 mg/kg ou ppm). 

O novo combustível substituiu integralmente as gasolinas automotivas 

comercializadas em todo o território nacional. A gasolina Podium possui um UBTE 

mais baixo ainda, sendo de 30 mg/Kg ou ppm (Petrobras, 2016). 
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Na tabela abaixo podemos observar de forma mais simples as 

particularidades de cada tipo de combustível comercializados pelos postos 

Petrobrás: 

 
Tabela 2 - Tipos de gasolinas e suas características 
Fonte: Petrobras, 2016. 
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2.3 - Histórico dos compostos oxigenados 

 

Substâncias oxigenadas tiveram seu uso como combustível automotivo nos 

fins do século XIX, geralmente com etanol e metanol, pelo motivo de sua obtenção 

ser fácil. No século XX em seus primeiros 10 anos, neste período os oxigenados 

eram usados puros e também em misturas, principalmente como aditivo 

antidetonante nas gasolinas da época, provenientes somente de destilação direta 

(baixíssima octanagem). Durante a I Guerra Mundial, os álcoois se tornaram 

produtos indispensáveis (Brunetti, 2012). 

No começo do século XX toda a gasolina no Brasil ainda era importada, como 

havia uma grande oferta de álcool e matéria prima para sua produção, era viável 

economicamente e industrialmente (incentivo às indústrias canavieiras), a adição de 

álcool na gasolina. Nota-se que neste período era tão importante o álcool no Brasil 

que no Pernambuco em 1919 por ordem do governador todos os veículos oficiais 

operassem a álcool. 

Na década de 1920, surgiram no mundo os primeiros usos de éteres como 

aditivos de aumentadores de octanagem. Nessa época, já existiam no Brasil 

veículos movido a combustível composto de 75% de álcool e 25% de éter. 

Na década de 1930, quase todos os países industrializados tiveram algum 

tipo de incentivo fiscal ou programa de mistura obrigatória de etanol. O Brasil não 

era o único. A ideia era criar um combustível de emergência, bem como para apoiar 

os agricultores, e reduzir as importações de petróleo e derivados. Em 1937, dos 

100% dos combustíveis usados no Brasil 7% eram álcoóis (Brunetti, 2012). 

Varias nações, tinham o sistema de combustível de emergência e provou seu 

valor na durante a II Guerra Mundial, pois substituía boa parte do combustível. Na 

Europa além do etanol, utilizava-se também o metanol. No Brasil, sua 

obrigatoriedade chegou a mais de 50% em 1943. 
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Durante a II Guerra Mundial a Europa adotou medidas de emergência 

utilizando além do álcool, o metanol como combustível. No Brasil em 1943 os níveis 

de adição de álcool na gasolina, por obrigatoriedade chegaram a 50%. 

Ao termino da II Guerra o petróleo importado teve seu custo reduzido e voltou 

ao mercado, quase todos os países abandonaram seus programas de etanol. As 

misturas continuaram de forma esporádica na década 1950, devido o grande volume 

de produção de açúcar.  

Devido à crise de 1973, a I crise do petróleo mudou muito o rumo da história, 

desta forma o preço do petróleo saiu de US$ 2,91 para US$ 12,45, um aumento de 

428%. A II crise, em 1979, piorou ainda mais a situação, elevando o preço do barril 

de petróleo para US$ 88,00. Neste período o Brasil importava praticamente todo 

petróleo utilizado (80%) (Brunetti, 2012).  

Devido às duas crises do petróleo, muitas pesquisas em energias renováveis 

surgiram, mas de todos os países com forte dependência energética, o Brasil foi o 

único que saiu com o uso permanente de etanol, e com testes de engenharia já em 

andamento. 

2.3.1 – Proálcool 

 

O grande responsável pelo projeto do Proálcool foi o presidente Ernesto 

Geisel que esteve em uma excursão em uma instalação onde estava testando 

veículo movido a álcool, o que levou a criação do Proálcool.  

O Proálcool (Programa Nacional do Álcool) consistiu em uma iniciativa do 

governo brasileiro de intensificar a produção de álcool combustível (etanol) para 

substituir a gasolina. Essa atitude teve como fator determinante a crise mundial do 

petróleo, durante a década de 1970, pois o preço do produto estava muito elevado e 

passou a ter grande peso nas importações do país. 

Nesse sentido, em 1975, foi criado o Proálcool, sendo oferecidos vários 

incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa de mercado 
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para os produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que 

desenvolvessem carros movidos a álcool. 

Na primeira década do Proálcool, os resultados foram positivos, visto que os 

consumidores priorizavam os automóveis movidos a álcool e, em 1983, as vendas 

desses veículos dominaram o mercado brasileiro. Em 1991, aproximadamente 60% 

dos carros do país (cerca de 6 milhões) eram movidos por essa fonte energética. 

Porém, apesar de substituir parcialmente o petróleo, o Programa Nacional do 

Álcool promoveu uma série de problemas: elevação da dívida pública em 

consequência dos benefícios concedidos; aumento dos latifúndios monocultores de 

cana-de-açúcar; elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios (pois ocorreu a 

redução do cultivo de alimentos em substituição à cana-de-açúcar), entre outros. 

Para agravar ainda mais, durante a década de 1990, houve a redução do 

preço do barril de petróleo. Esse fato fez com que a diferença entre a gasolina e o 

álcool diminuísse. Os usineiros passaram a destinar a produção de açúcar para o 

mercado internacional, pois o mercado interno tornou-se menos lucrativo. Todos 

esses aspectos contribuíram para que os consumidores e fabricantes de veículos 

voltassem a priorizar automóveis movidos à gasolina. 

Em 2003, uma nova crise do petróleo impulsionou a fabricação de novos 

carros a álcool. Dessa vez, entretanto, as indústrias automobilísticas inovaram e 

desenvolveram motores Flex, que permitem aos consumidores a opção de uso tanto 

do álcool quanto da gasolina.  

Para reduzir as importações de petróleo, em 1980 o governo brasileiro 

instituiu a adição de 20% de álcool etílico anidro na gasolina. Em 1985 já havia em 

torno de 540 destilarias no país conseguindo atender por volta de 85% dos veículos 

movidos a álcool. 

Com entrada dos primeiros veículos Flex em 2002 consolidou-se de vez o uso 

de álcool como combustível, que aceitam qualquer teor da mistura de gasolina e 

etanol. 
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2.3.2 – Produção de Etanol 

 

A matéria prima principal utilizada na produção de etanol no Brasil é a cana 

de açúcar. O Brasil responde por 35% da produção mundial de etanol ficando atrás 

somente dos EUA que detém 37%, mas com uma diferença, a produção de álcool 

dos EUA tem como matéria prima o milho.  

A maior porcentagem do álcool que usamos, é hoje produzido a partir da 

cana-de-açúcar e milho, mas existem outras fontes, que são produzidas em 

pequena escala como: beterraba, o arroz, o trigo, batata-doce e substâncias 

celulósicas como madeira e papel. 

2.3.2.1 – Os álcoois utilizados como combustíveis: 

 Metanol (CH3OH), obtido de gás de síntese CO + H2, gás natural (95% da 

produção mundial), carvão, ou, como antigamente, a partir de madeira. 

Como sua solubilidade é baixa em gasolinas, costuma-se utiliza-lo com 

algum cossolvente como etanol ou TBA (Álcool terc-butílico). 

 Etanol (C2H5OH), obtido por meio da fermentação natural de açúcares 

(álcool de 1ª geração) ou pela hidrólise enzimática da celulose (álcool de 

2ª geração), é o único oxigenado permitido pela legislação brasileira. 

 Álcool terc-butílico – TBA (C4H9OH), obtido como subproduto da síntese 

do óxido de propileno, produzido nas petroquímicas. 

 Mistura de Acetona-Butanol-Etanol (ABE), usado na Europa e obtida da 

fermentação anaeróbica de diversos componentes, tais como raízes, 

celulose, grãos, tubérculos com alto teor de açucares etc. contém entre 

60% a 70% de butanol, 25% a 35% de dimetilcetona (CH3-CO-CH3) a até 

5% de etanol. 

 Outros álcoois (isopropanol, butano-1, isobutanol, butanol-2 etc.), ou 

misturas de 1 a 5 carbonos, obtidos de várias fontes, principalmente da 

destilação do óleo fusel (resíduo da destilação do etanol, contendo 

principalmente álcoois superiores) (Brunetti, 2012).
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2.3.2.2 - Propriedades físico-químicas dos compostos 

oxigenados: 

A tabela a seguir ilustra as propriedades dos compostos oxigenados: 

Propriedades Gasolina 

tipo “A” 

Álcoois 

Metanol Etanol IPA TBA 

Fórmula química 
C6,47 H14,28 

 Média CH3OH C2H5OH C2H7OH C4H9OH 

Massa específica 

@15,5°C(kg/m3) 
721 a 742 796 794 789 792 

Ponto de ebulição (°C) 35 a 220 64,7 78,3 82,2 82,8 

PVR @ 37,8 ºC (kPa) 45 a 62 32 16 12,4 12 

Calor de vaporização 

(kj/kg) 

337 1188 937 695,6 510 

Razão ar-combustível 

(kg/kg) 

14,7 6,36 8,99 10,3 11,1 

PCI (kj/kg) 
44.430  

a  
44.510 

19.937 26.805 30.94 32.560 

MON Mín 82 92 90 93 100 

RON Mín 93 112 106 110 113 

Limite pobre de infla- 

mabilidade (% no ar) 

1,4 7,3 4,3 2,0 2,4 

Limite rico de infla- 

mabilidade (% no ar) 

7,6 36,0 19,0 12,0 8,0 

Ponto de fulgor -42,7 a -39 11 12,7 11,7 11,1 

Tabela 3 - Propriedade dos oxigenados 
Fonte: adaptado, Brunetti, 2012. 
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O álcool tem baixo poder calorífico, devido a isto, a relação ar-combustível 

necessita de um volume maior de combustível para o mesmo volume de ar espirado, 

sua relação ar-combustível (em massa) fica entre 13,3 Kg ar para 1 Kg de 

combustível. 

2.3.2.3 - Octanagem dos oxigenados: 

 

Oxigenados Concentração 

(%) 

Octanagem de mistura (valores Médios) 

MON RON 

Metanol 5 a 15 100 a 105 125 a 135 

Etanol 5 a 20 98 a 103 120 a 130 

TBA 5 a 15 95 a 100 105 a 110 

Tabela 4 - Octanagem dos oxigenados 
Fonte: adaptado, Brunetti, 2012. 

No caso do Brasil, são utilizados 2 tipos de etanol: 

 Etanol anidro: Que é adicionado à gasolina, com máximo teor de água de 

0,4% em volume. 

 Etanol hidratado: para uso direto em veículos movidos a etanol ou Flex. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 9.2.2011 da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), o máximo teor de água 

permitido na composição é de 4,9% em volume. 

2.3.3 - Etanol no Mundo 

 

Umas das principais newsletters dedicadas às energias renováveis (Biofuels 

Digest – EUA) realizou uma pesquisa mundial referente à mistura de combustíveis 

renováveis com combustíveis fósseis, verificando a preocupação dos países com a 

redução de emissões de poluentes (Única, 2016). 
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A busca de ações mais sustentáveis, por exemplo, é o que norteia o 

programa da União Europeia, que prevê em sua Diretiva sobre Energias Renováveis 

(RED, na sigla em inglês), que 10% de toda a energia consumida nos seus 28 

países-membros provenha de fontes limpas até 2020. 

Na América do norte, os Estados Unidos conta com um mandato federal 

estipulado pelo RFS (Renewable fuel standard), que determina o uso de 10% de 

biocombustíveis na mistura com a gasolina, isto faz dos Estados Unidos o maior 

consumidor de etanol do mundo. 

Na América do Sul o Brasil lidera a % da mistura com 25% (atualmente 27%), 

sendo o país com a maior substituição de gasolina por etanol no mundo, alguns 

países africanos também já adicionaram biocombustíveis ao combustível fóssil 

como, por exemplo, a Angola. Na Ásia a China lidera utilizando 10% de mistura e 

com uma meta de 15% em 2020. 

Sousa observa, no entanto, que seria desejável uma melhor distribuição deste 

consumo e produção ao redor do globo. “Apesar de cerca de 60 países estarem 

adotando biocombustíveis, ou 30, se considerarmos a União Europeia como um só 

país, o fato é que 85% da produção ainda se concentram em três polos principais: 

Brasil, EUA e Europa,” afirmou o executivo da ÚNICA. 

“O ideal seria que países menores introduzissem programas regionais, o que 

permitiria maiores ganhos de escala tanto na produção quanto para os mercados 

locais. Além das excelentes condições agroclimáticas, o robusto mercado brasileiro 

foi um dos fatores decisivos para viabilizar o programa brasileiro,” concluiu. (Única, 

2016). 

Na próxima página temos uma tabela que mostra os países divididos por 

continente e a porcentagem (%) de mistura utilizada: 
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Américas 

País % de etanol na mistura 
% de biodiesel na 

mistura 

Argentina 05 10 

Brasil 25 (atualmente 27) 05 

Canadá 05 02 

Chile 05 05 

Costa Rica 07 20 

Estados Unidos 10 10 

México / Panamá 02 - 

Paraguai 24 01 

Peru 7,8 02 

Uruguai - 02 

África 

Angola 10 - 

Etiópia 05 - 

Quênia 10 - 

Malawi 10 - 

Europa 

União Europeia 05 05 

Ásia e Oceania 

China 10 10 

Fiji 10 05 

Índia 05 - 

Indonésia 03 2,5 

Malásia - 05 

Filipinas 10 02 

Coreia do Sul - 02 

Taiwan 03 01 

Tailândia - 05 

Vietnã 05 - 

Tabela 5 - Porcentagem de etanol utilizada na mistura com gasolina e biodiesel com diesel. 
Fonte: Adaptada, (Única, 2016). 
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Capítulo 3 - Combustão 

 

A transformação da energia química contida na mistura ar-combustível em 

energia mecânica ocorre graças ao processo de combustão: gases por ela gerados 

sofrem forte aumento de pressão, provocado pelo calor desenvolvido no processo, 

movimentando o pistão e, consequentemente, a biela, a árvore de manivelas, o eixo 

de transmissão e por fim as rodas último elo da cadeia que move o carro.  

Para ocorrer combustão são necessários três componentes: 

 Combustível: qualquer elemento que reaja com o oxigênio. 

 Comburente: ar atmosférico ou qualquer material gasoso que contenha 

oxigênio. 

 Fonte de ignição: agente responsável pelo inicio do processo de queima, 

ou seja, que fornece o calor inicial. 

Esse processo é representado pelo triangulo do fogo, conforme figura: 

Tetraedro do fogo: 

 

Um exemplo simples é a queda de um balão com a tocha ainda em ch 

Comburente 

Calor ou Energia de Ativação 

Combustão 

 

Combustível 

Figura 2 - Triângulo do fogo 
Fonte: Autoria própria 
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Se haver chamas em uma floresta, provavelmente haverá uma queimada 

(reação de combustão). Nesse caso, a vegetação é o combustível, o oxigênio 

presente no ar da atmosfera é o comburente e a tocha do balão ainda em chamas 

será a fonte de ignição. Essa queimada ira se perdurar até que um dos três 

componentes seja eliminado ou no ultimo caso acabar o combustível (floresta). 
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3.1 - Combustão exotérmica 

 

Combustão é uma reação química exotérmica, pois há liberação de energia 

no decorrer da mesma, podendo ser completa ou incompleta. 

Em uma reação química rompem-se ligações químicas existentes entre 

átomos constituintes dos reagentes para formar novas ligações, originando-se, 

assim, os produtos de reação. Durante o processo de ruptura de ligações há sempre 

absorção de energia, e durante o processo de formação de ligações há sempre 

libertação de energia. Assim, a partir do balanço energético destes dois processos, 

verifica-se que nas reações químicas exotérmicas a energia absorvida para romper 

as ligações químicas nos reagentes é menor que a energia libertada pela formação 

das ligações nos produtos de reação. 

Combustão completa: a combustão completa se dará quando a ruptura da 

cadeia de carbono e a oxidação total de todos os átomos de carbono, seu resultado 

será CO2 (dióxido de carbono) e H2O (água). Combustão completa do isoctano, que 

é um dos componentes as gasolina, conforme a equação abaixo: 

C8 H18(g) + 12,5O2(g) → 8CO2(g) + 9H2O(l) 

Combustão incompleta: a combustão incompleta se dará quando não há 

quantidade de comburente suficiente (oxigênio) para queimar todo o combustível, 

seu resultado será: CO (monóxido de carbono) e H2O. O resultado da cadeia neste 

caso será: 

C8H18(g) + 8,5O2(g) → 8CO(g) + 9H2O(l) 
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3.2 - Perdas por tempo finito de combustão 

 

Na teoria, a combustão é considerada instantânea, já que o processo é 

considerado isocórico (transformação isocórica ou isovolumétrica é a que ocorre 

quando a pressão e temperatura dos gases variam proporcionalmente mantendo o 

volume constante). Na pratica, à combustão leva um tempo não desprezível em 

relação à velocidade do pistão. (Brunetti, 2012). 
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3.3 - Combustão por autoignição 

 

Devido cada vez mais a legislação exigir mais dos fabricantes no assunto 

concernente a controle de emissões, nos últimos anos houve uma grande expansão 

de pesquisa no assunto, e hoje em dia a maioria dos fabricantes de motores mantém 

linhas de pesquisa no assunto. 

Existem processos avançados de combustão atualmente, como é o caso da 

autoignição controlada, também conhecida como CAI (Controlled Auto-Ignition) ou 

HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition), que diminui o consumo de 

combustível e reduz o nível de emissões de poluentes significativamente. É um 

processo dinâmico que permite a operação do motor utilizando a maioria dos 

combustíveis utilizados (Brunetti, 2012). 

O problema é viabilizar este processo em motores automotivos, pois em 

laboratórios, devido às condições serem preparadas para a obtenção da combustão 

por autoignição, é mais fácil de conseguir. Já nos motores, especialmente os de 

ciclo Otto, não é tão fácil de obter este tipo de combustão, devido às grandes 

variáveis na utilização do motor (variações climáticas, variações de carga, por 

exemplo, que influenciam no seu funcionamento) e do ponto de vista dos 

equipamentos necessários e de seu controle. A combustão por autoignição 

controlada pode ser mais facilmente obtida, pelas condições a seguir: 

 Aquecimento do ar de admissão; 

 Aumento da taxa de compressão; 

 Uso de combustível com menor octanagem, ou seja, que entre em 

combustão mais facilmente; 

 Recirculação dos gases queimados.  
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3.3.1 – Estequiometria 

 

Estequiometria é a relação de combustível-ar admitido pelo motor. Ela estuda 

o balanceamento químico da combustão, ou seja, qual a relação de massa de 

combustível e massa de ar para que ocorra uma combustão completa, este valor 

servirá de referência durante o funcionamento do motor.  

Para que a queima do combustível ocorra e a expansão dos gases produza a 

pressão e o trabalho desejados, é necessário que a massa de combustível injetada 

no motor seja misturada a uma quantidade de ar ideal.  

Forma-se assim a mistura combustível-ar, cuja dosagem é feita pela injeção 

eletrônica ou pelo carburador. 

Estequiometria da combustão de gasolina é definida pela equação: 

C8H18 + 12,5 O2 + 47,0 N2       →      8 CO2 + 9 H2O + 47,0 N2 

Se multiplicarmos as quantidades moleculares por seus respectivos números 

de massa, veremos que as proporções estequiométricas da mistura combustível-ar 

para gasolina e álcool são: 

Combustível: [C] 8 X 12 + [H] 18 X 1 = 114 

Ar: [O2] 12,5 X 32 + [N2] 47 X 28 = 1716 

Proporção estequiométrica = 1716/114 = 15 

Logo, para cada unidade de gasolina injetada no motor são necessárias 15 

unidades de ar. 

Estequiometria da combustão de álcool é definida pela equação: 

C2H6 + 3 O2 + 11,3 N2      →      2 CO2 + 3 H2O + 11,3 N2 

Combustível: [C] 2 X 12 + [H] 6 X 1 = 46 

Ar: [O2] 3 X 32 + [N2] 11,3 X 28 = 412,4 



38 

 

Proporção estequiométrica = 412,4/46 = 9 

Logo, para cada unidade de álcool injetada no motor são necessárias 9 

unidades de ar. 

Os cálculos que são feitos nesses exemplos, são cálculos ideais, é importante 

reiterar que são considerados somente estequiometrias das massas de 

combustíveis e de ar para uma reação de combustão completa. Normalmente, os 

veículos trabalham com a chamada mistura econômica, que admite um excesso de 

ar para aumentar a eficiência da combustão. 

3.3.2 - Mistura rica (excesso de combustível) 

 

Para determinar o quanto a mistura ar-combustível disponível desvia-se da 

teoricamente necessária (14,7:1) foi escolhido o coeficiente de ar ou a relação da ar 

λ (lambda): 

Λ = massa de ar admitida em relação á demanda de ar para a queima 

estequiométrica. 

Λ = 1: a massa de ar admitida corresponde á massa de ar teoricamente 

necessária. 

Λ < 1: predomina a falta de ar e, portanto, a mistura rica. 

Λ > 1: nesta faixa predomina o excesso de ar mistura pobre. Esse coeficiente 

de ar é característico de menor consumo de combustível e menor potencia (Bosch, 

2005). 

Para realizar a combustão é necessário uma quantidade de ar, chamado ar 

teórico. Entretanto, para manter a combustão completa, é preciso um “excesso de 

ar” de modo manter um teor suficiente de oxigênio ate o final da chama, e superar as 

deficiências de mistura de ar queimador. 

O excesso de ar é fator determinante da eficiência da combustão, pois 

controla o volume, temperatura e entalpia dos produtos da combustão. Um grande 

excesso de ar é indesejável, por que diminui a temperatura da chama, e aumenta as 
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perdas de calor devido à entalpia dos gases efluentes, reduzindo a eficiência 

térmica, além de diminuir o comprimento da chama. Por outro lado, um baixo 

excesso de ar pode resultar numa combustão incompleta e na emissão de CO, 

fuligem e HC, que é combustível não queimado, elevando assim o nível de emissão 

de poluentes (Geocities, 2016). 
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3.4 - Volatilidade 

  

Definições: 

 Volátil: Que pode reduzir-se a gás ou a vapor; 

 Volatilizar: Reduzir-se a gás ou a vapor; vaporizar. (Michaelis, 2008). 

De acordo com a definição obtida acima, podemos definir volatilidade como 

sendo a propriedade que determina a capacidade de uma substância a passar para 

o estado gasoso. 

O combustível deve conter uma proporção suficiente de componentes 

altamente voláteis, para assegurar boa partida a frio, mas não deve ser tão alta que 

prejudique a operação e a partida quando o motor estiver quente (bloqueio de 

vapor). Além disso, as condições ambientais exigem que as perdas evaporativas 

permaneçam baixas (Bosch, 2005). 

A vaporização da gasolina deve ser adequada em todas as condições de 

operação do motor, que vão desde a sua partida a frio até o seu funcionamento em 

temperatura normal de trabalho (a quente) e a plena carga (WOT – Wide Open 

Throttle). 

A volatilidade da gasolina é representada pelas especificações dos ensaios 

de destilação e pressão de vapor. 
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3.5 - Destilação 

 

Definições: 

 Destilação: 1 Ato de destilar. 2 Exsudação, gotejamento. 

 Destilar: 1 Proceder à destilação. 2 Deixar cair em gotas. 3 Infundir pouco 

a pouco. (Michaelis, 2008). 

Também conhecido como curva de ebulição, a destilação é um ensaio 

padronizado pela norma ASTM D-86 e consiste em aquecer a gasolina medindo-se 

constantemente a temperatura de ebulição e o volume evaporado. 

A tabela abaixo apresenta valores típicos de destilação para a gasolina Tipo A 

comercializada no Brasil. 

Destilação Temperatura (°C) 

PIE 26 a 38 

5% Evaporados 46 a 67 

10% Evaporados 51 a 80 

15% Evaporados 60 a 100 

20% Evaporados 69 a 119 

30% Evaporados 79 a 130 

40% Evaporados 92 a 138 

50% Evaporados 103 a 146 

70% Evaporados 112 a 154 

80% Evaporados 125 a 164 

90% Evaporados 147 a 178 

PFE 186 a 220 

Resíduo (% Vol.) 1 a 1,1 

Tabela 6 - Valores de destilação da gasolina Tipo A comercializada no Brasil. 
Fonte: Adaptado, Brunetti (2012). 

O início é chamado de Ponto Inicial de Ebulição (PIE), que costuma ficar na 

faixa de 26°C a 38°C, e o final de Ponto Final de Ebulição (PFE) que fica próximo de 

220°C. A partir de 2014 a especificação muda de PFE Máx. para 215°C. Por meio da 
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curva de destilação, obtida através do teste D-86 da ASTM, é possível estimar a 

quantidade de compostos leves e pesados de uma gasolina, os pontos de 

especificação normalmente usados são 10%, 50% e 90%, denominados T10%, 

T50% e T90%, além, dos pontos PIE e PFE e resíduo de destilação. 

 PIE = Ponto Inicial de Ebulição; 

 T10% = Temperatura alcançada quando se obtém 10% do volume 

evaporado; 

 T50% = Temperatura alcançada quando se obtém 50% do volume 

evaporado; 

 T90% = Temperatura alcançada quando se obtém 90% do volume 

evaporado; 

 PFE = Ponto Final de Ebulição. 

Como a gasolina não é um composto puro, ela não possui apenas uma 

temperatura de ebulição, ao ser aquecida, os componentes mais leves vão 

evaporando em diferentes faixas de temperatura, até que restam apenas resíduos 

de compostos mais pesados que tendem a se craquear caso a temperatura continue 

subindo. 

Outro teste realizado é através da medida do percentual evaporado a 70°C, 

100°C e 150°C.  

A porcentagem de combustível vaporizado em até 70°C deve ser um valor 

mínimo, para garantir a partida a frio (anteriormente importante para veículos com 

motores carburados), mas não tão alto que favoreça a formação de bolhas de vapor. 

A porcentagem obtida a 100°C determina as qualidades de aquecimento do motor, 

assim como suas características de aceleração e resposta, quando tiver alcançado a 

temperatura operacional normal. O volume vaporizado em até 150°C deve ser alto o 

suficiente para minimizar a diluição do óleo lubrificante do motor, especialmente com 

o motor frio (Bosch, 2005). 
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Na tabela abaixo podemos observar a especificação referente aos valores (% 

em volume) de evaporação de uma gasolina sem chumbo a 70, 100 e 150 °C. 

Requisitos Unidade Especificação 

Pressão de Vapor 

(verão), min/máx. 

kPa 45/60 

Pressão de Vapor 

(inverno), min/máx. 

kPa 60/90 1) 

Volume evaporado a 70 

°C (verão), min/máx. 

% volume 20/48 

Volume evaporado a 70 

°C (inverno), min/máx. 

% volume 22/50 

Volume evaporado a 100 

°C, min/máx. 

% volume 46/71 

Volume evaporado a 150 

°C, min/máx. 

% volume 75/- 

Ponto de ebulição final, 

máx. 

°C 210 

1) Valores nacionais para a Alemanha 

Tabela 7 - Dados essenciais para a gasolina sem Chumbo. 
Fonte: Adaptado, Bosch (2005). 
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3.6 - Pressão de Vapor 

 

Pressão de vapor é a pressão na qual a fase vapor de uma substância está 

em equilíbrio com a fase líquida a uma temperatura especificada. Embora o termo 

pressão de vapor tenha sido definido para substâncias puras, sua utilização para 

misturas é aceita, se for considerada a pressão de equilíbrio na temperatura de 

bolha do líquido. Nestes casos, não só a temperatura, mas também a composição 

influenciará na pressão de equilíbrio (ÂNGELA, 2004 apud API, 1992). 

O método chamado de pressão de Vapor Reid (VPR) é utilizado para avaliar 

produtos derivados de petróleo, por sem um método simples e rápido. Este método 

de ensaio é determinado pela norma ASTM D-323. Segundo a Norma Europeia EN 

13016-1 é apenas um índice de segurança, que é utilizado para bombear o 

combustível para dentro e para fora do tanque de combustível do veículo. 

O aparato para a determinação da PVR consiste em um reservatório de 

aproximadamente 140 ml no qual se coloca gasolina entre 0°C e 4°C. Outro 

reservatório vazio, com volume 4 vezes maior (550 ml), que possui um manômetro, é 

acoplado no anterior. O conjunto é lacrado e colocado em banho-maria a 37,8°C 

(100°F). Após a agitação e equilíbrio, a pressão se estabiliza e o valor é anotado. 

Quanto mais volátil é o líquido, maior sua pressão de vapor (Brunetti, 2012). 

A PVR é definida de acordo com a região, em função da temperatura para 

garantir uma boa partida a frio do motor principalmente em países muito frios a PVR 

deve ter valor maior para facilitar a vaporização do combustível, como por exemplo, 

na Alemanha, os valores devem ser de no máximo 60 kPa no verão e 90 kPa no 

inverno. Já em países mais quentes, altos valores de PVR podem prejudicar o 

funcionamento do motor com formações de bolhas no sistema de alimentação, por 

isto no Brasil, por exemplo, o valor da PVR é de no máximo 69 kPa. 

A formação de bolhas é medida pelo Índice de Bloqueio de Vapor, que 

fornece informações mais completas da influência do combustível sobre a partida e 

funcionamento do motor quando em temperatura normal de trabalho (ou seja, 

quente).  
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Este índice é a soma de dez vezes a PVR (em KPa a 37,8 °C) e sete vezes a 

proporção de combustível que se vaporiza em até 70°C (Bosch 2005). 

Compostos oxigenados adicionados à gasolina aumentam o PVR 

consideravelmente e alteram sua volatilidade de forma diferenciada, conforme figura 

abaixo: 

 
Figura 3 - Efeito da concentração de oxigenados no PVR da gasolina 
Fonte: (ÂNGELA, 2004 apud CPS 2001). 

Observa-se que, dos compostos oxigenados avaliados, o metanol é o que tem 

maior impacto sobre o PVR. O TBA (Álcool Terc Butílico) misturado ao metanol 

como cossolvente reduz esse efeito. A adição de MTBE (Metil Tert Butil Éter) à 

gasolina aumenta o PVR até o teor de 5%v/v. A partir desse valor, esse efeito é 

reduzido e a partir de 15% v/v é insignificante. O TBA praticamente não exerce efeito 

sobre o PVR. O etanol aumenta o PVR da gasolina, principalmente quando presente 

em percentuais mais baixos (5%v/v), reduzindo esse efeito à medida que seu teor é 

aumentado. Um aumento no PVR significa um aumento na tendência do produto 

passar ao estado vapor, e, consequentemente, maior geração de vapor (ÂNGELA, 

2004 apud CPS 2001). 
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3.7 - Poder Calorífico 

 

É a quantidade de energia em forma calor liberada por unidade de massa por 

um combustível quando é queimado completamente, entre 18 e 25°C, e os gases 

resultantes desta combustão são resfriados até a temperatura inicial da mistura do 

combustível. Esta é a definição de poder calorífico superior – PCS. 

Como os gases expelidos do motor de combustão interna são em altas 

temperaturas, o vapor de água não chega a condensar, retendo calor latente de 

vaporização. Por isto é mais interessante calcular o valor do calor no motor 

utilizando o valor de poder calorífico inferior – PCI, obtido através da subtração do 

valor do PCS com o calor latente liberado pela condensação água. 

Os compostos oxigenados utilizados na gasolina como, por exemplo, os 

álcoois, apresentam um valor calorífico menor que os hidrocarbonetos puros, pois o 

oxigênio ligado aos compostos oxigenados não contribui para o processo de 

combustão.  

Para obter uma potência equivalente utilizando combustíveis oxigenados, 

àquela que é atingida com combustíveis sem oxigênio, ou seja, derivados do 

petróleo, deve-se elevar as taxas de consumo de combustível. 
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Substância Densidade 

Kg/l 

Constituintes 

principais % 

por peso 

Temp. de 

ebulição °C 

Valor 

calórico 

especifico 

Temp. de 

Ignição 

°C 

Gasolina 

comum 

0,720...0,7

75 

86 C, 14 H 25...210 42,7   300 

Gasolina 

Premium 

0,729...0,7

75 

86 C, 14 H 25...210 43,5   400 

Combustível 

para aviação 

0,720 85 C, 15 H 40...180 43,5   500 

Combustível 

Diesel  

0,820...0,8

45 

86 C, 13 H 180...360 42,5   250 

Pentano 

C5H12 

0,63 83 C, 17 H 36 45,4 285 

Hexano C6H6 0,66 84 C, 16 H 69 44,7 240 

n-Heptano 

C7H16 

0,66 84 C, 16 H 98 44,4 220 

Isooctano 

C8H18 

0,69 84 C, 16 H 99 44,6 410 

Benzeno 

C6H6 

0,88 92 C, 8 H 80 40,2 550 

Tolueno C7H8 0,87 91 C, 9 H 110 40,6 530 

Etanol 

C2H5OH 

0,79 52 C, 13 H, 

35 O 

78 26,8 420 

Metanol 

CH3OH 

0,79 38 C, 12 H, 

50 O 

65 19,7 450 

Tabela 8 - Propriedades de combustíveis líquidos e hidrocarbonetos. 

Fonte: Adaptado, Bosch (2005). 

Como podemos observar na tabela acima, o poder calorífico da gasolina varia 

pouco em função da sua composição, devido aos hidrocarbonetos (carbono e o 

hidrogênio) manter uma proporção estreita. Uma gasolina de menor massa 

específica (maiores quantidades de compostos parafínicos presentes) como é o 

caso da gasolina comum, esta tem uma tendência a um aumento do poder calorífico 

em massa, mas um menor poder em relação a volume, já a gasolina premium (que 
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contém maiores quantidades de compostos aromáticos) possui maior massa 

específica e também é uma gasolina mais densa (0,729 Kg/l) que a comum (0,720 

Kg/l) e por isto tem mais energia em volume, o que leva a um consumo menor de 

combustível, pois o motorista vai precisar acelerar menos o veículo já que esta 

gasolina fornece maior energia à combustão, tendo maior desempenho desenvolvido 

pelo motor. 

Devido ao motor ser uma máquina volumétrica, deve-se sempre considerar o 

poder calorífico em volume. Desta forma, para analisar a energia calorífica contida 

na mistura ar/combustível que entra no motor deve-se utilizar o parâmetro “energia 

por volume de mistura”, ou seja, PCImassa/(A/Cmassa).  

A tabela abaixo mostra alguns valores para combustíveis líquidos. 

Combustível Equação 

reduzida 

PCI 

(KJ/Kg) 

(r) Razão 

Ar/combustív

el (em 

massa) 

PCI/r PCI/r 

Relativo ao 

Isooctano 

Isooctano CH1,25 44.310 15,11 2.932 1,000 

Hexano CH1,333 44.752 15,23 2.938 1,002 

Benzeno CH 40.170 13,25 3.032 1,034 

Metanol CH4O 19.937 6,46 3.086 1,054 

Etanol CH3O0,5 26.805 8,99 2.982 1,019 

Etanol 

hidratado 

CH3O0,5 + 

7% água 

24.876 8,36 2.975 1,015 

Gasolina C CH2,05O0,07 39.205 13,28 2.952 1,007 

Gasolina 

PODIUM 

CH2,15O0,08 39.810 13,38 2.975 1,015 

Gasolina de 

aviação 

CH1,97 43.382 14,72 2.947 1,005 

Tabela 9 - Energia por volume de mistura admitida. 
Fonte: Adaptado, Brunetti (2012) 
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3.8 - Octanagem 

 

Octanagem é o desempenho antidetonante do combustível, ou seja, é a 

capacidade de resistência que ele possui de entrar em combustão espontânea (pré-

ignição) ao ser comprimido pelo êmbolo na câmara de combustão. O valor de 

octanagem indica o teor volumétrico em porcentagem de isooctano C8H18, na 

mistura com n-heptano C7H16. Por ser resistente à detonação, o isooctano recebe o 

número de referência 100 (100 RON e MON), enquanto o n-heptano que possui 

baixa resistência à pré-ignição, recebe valor de referência 0 (0 RON e MON). Por 

exemplo, para obter um combustível de octanagem 91, mistura-se 91%v de 

isooctano e 9%v de n-heptano, essas misturas permitem formar combustíveis de 

diferentes octanagens. 

Caso não se tenha um valor estimado da octanagem do combustível, opera-

se o motor variando a taxa de compressão até atingir um valor de detonação pré-

determinado no Knock-meter (indicador de intensidade de detonação). Para valores 

de octanagem acima de 100, os padrões são gerados por isooctano aditivado com 

CTE, por meio da equação abaixo: 

         
     

         √                 
 

Onde, T = ml de CTE/litro de isooctano 

Existem dois métodos de análise no meio automotivo que são usados para 

determinar o teor de octanas: o método de pesquisa RON e o método de motor 

MON. 
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3.8.1 - Métodos de análise 

 

O Research Octane Number (RON) ou método de pesquisa é um teste 

determinado pela ASTM D2700, que determina a quantidade de octanas no 

combustível utilizando um motor em baixas rotações, enquanto que o Motor Octane 

Number (MON) ou método de motor é um teste determinado pela ASTM D2699, que 

determina a octanagem do combustível utilizando um motor em altas rotações, com 

misturas aquecidas e variando o tempo de injeção. O método MON estabelece 

exigências térmicas mais rigorosas para o combustível testado, por isto, os valores 

RON são maiores que o de MON. 

A sensibilidade do combustível é denominada pela diferença destes dois 

valores: 

                      

A tabela a seguir, mostra a sensibilidade de gasolinas produzidas por 

diferentes processos. 

Corrente MON RON Sensibilidade 

Parafínicos * * 0 a 3 (média 1) 

Olefínicos * * 12 a 19 (média 14) 

Aromáticos * * 2 a 16 (média 8) 

Nafta (destilação 

direta) 

60 a 65 60 a 67 0 a 2 

Nafta 

(craqueada) 

82 94 a 96 12 a 14 

Nafta 

(reformada) 

86 a 88 96 a 97 8 

Nafta (alcoilada) 97 97 a 98 0 a 1 

Tabela 10 - Sensibilidade de gasolinas. 
(*) Varia se a molécula é ramificada, cíclica ou não. 
Fonte: (Brunetti, 2012). 
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A tabela abaixo mostra os parâmetros de funcionamento utilizados nos dois 

métodos. 

Parâmetros de 

funcionamento 

Unidade Método Pesquisa ou 

F1 (RON) 

Método Motor o F2 

(MON) 

Rotação Rpm 600±6 900±6 

Avanço de centelha °APMS 13 Variável (14ª26) 

Temp. da mistura do ar de 

admissão 

°C 48 a 1 bar * 38±14 

Temp. da mistura 

carburada 

°C - 148,9±1 

Temp. do líquido de 

arrefecimento 

°C 100±1,7 100±1,7 

Temperatura do óleo °C 57,2±8,4 57,2±8,4 

Pressão do óleo Bar 1,7 a 2,0 1,7 a 2,0 

Viscosidade do óleo  SAE 30 SAE 30 

Folga do eletrodo da vela Mm 0,51±0,13 0,51±0,13 

Folga das válvulas Mm 0,200±0,025 0,200±0,025 

Umidade do ar de 

admissão 

gh2o/KGar 

 

 

3 a 7 3 a 7 

Diâmetro do Venturi  14,3 14,3 

Relação ar-combustível  Ajustada para se intensidade de  

Obter máxima detonação. 

Tabela 11 - Motores RON e MON. 
(*) A regulagem deve ser feita em função da pressão atmosférica local. 
(**) Lambda adotado geralmente entre 0,9 e 1,0.  
Fonte: (Brunetti, 2012). 
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 3.8.2 - Outros testes  

 

Existem outros métodos padronizados para características específicas, como 

o R100 ou ΔRON, que é a octanagem da fração destilada até 100°C, que indica a 

sensibilidade à detonação durante a aceleração em veículos carburados, pois ao 

acelerar, a fração mais leve é a que evapora mais rápido, sendo aspirado primeiro e, 

só então, entra na câmara de combustão. No Brasil, isto não é um problema, pois o 

ponto de ebulição do etanol é de 78°C, o que irá causar um R100 maior que o RON 

da gasolina como um todo. 

Há outros métodos bem menos utilizados, como o DON (ASTM D2886), 

semelhante ao R100, porém mais detalhado e o IOR (Route), realizado em pista ou 

dinamômetro, por meio dos métodos UTM (Union Town Modified) ou KLSA (Knock 

Limited Spark Advance) (Brunetti, 2012). 
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Capítulo 4 - Outros conceitos – Motor de Combustão Interna 

 

 Potência Específica: É a potência fornecida por unidade de volume do 

motor, expressa pela fórmula abaixo:  

             
        

                               
 

Onde: Pespecífica é a potência específica em (cv/cm3); 

Pnominal é a potência fornecida pelo motor em (cv); 

Capacidade volumétrica do motor em (cm3). 

 Torque específico: É o torque fornecido por unidade de volume do motor, 

expressa pela fórmula abaixo: 

             
        

                               
 

 

Onde: Tespecífico é o torque específico em (kgfm/cm3);  

Tnominal é o torque fornecido pelo motor em (kgfm); 

Capacidade volumétrica do motor em (cm3). 

 Taxa de compressão: É a relação entre o volume total do cilindro do motor 

e o volume da câmara de combustão, expressa pela relação abaixo: 

                    
      

       
 

Onde: Vtotal é o volume correspondente ao volume total em (cm3); 

Vcâmara é o volume correspondente ao volume da câmara de combustão em 

(cm3). 
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Capítulo 5 – Desenvolvimento Experimental 

 

Os testes foram realizados na Fatec Santo André com o auxílio do professor 

orientador Marco Aurélio Fróes nos dias 08, 15 e 22/10/2016.  

Equipamentos utilizados: 

 Veículo Gol G-5: 

 
Figura 4 - Veículo Gol G-5 
Fonte Autoria Própria 

 

Especificações: Ano de fabricação: 2008/ 2009 – Código do Motor: EA111 

(dianteiro, longitudinal, com 04 cilindros dispostos em linha, sistema de injeção 

multiponto e sistema de admissão aspirado) – Ø do cilindro: 76,5 mm – Curso do 

êmbolo: 86,9 mm – Potência 104 cv (etanol) e 101 cv (gasolina) a 5.250 rpm – 

Torque 15,6 kgfm (etanol) e 15,4 kgfm (gasolina) a 2.500 rpm – Taxa de compressão 

12,1:1 – Rotação máxima: 6.500 rpm - Cilindrada: 1.598 cm3; 
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 Tanque de combustível auxiliar adaptado, para facilitar as trocas dos 

combustíveis: 

 

Figura 5 - Tanque Auxiliar 

Fonte Autoria Própria 

 

Especificações: capacidade total: 4l, capacidade utilizada: 3l e pressão da 

linha de combustível (gerada pela bomba): 4bar; 
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 Aparelho de diagnóstico: 

 
Figura 6 – Napro 

Fonte Autoria Própria 

Especificações: fabricante: Napro, modelo: PC-SCAN3000 USB, tipo: PC; 
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 Dinamômetro Inercial de rolos: 

 
Figura 7 – Dinamômetro 

Fonte Autoria Própria 

Especificações: Fabricante: DynoTech, Modelo: 720i, Capacidade máxima: 

320cv; 
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 Ventilador, utilizado para resfriar o ar de admissão do motor, usado 15% 

da potência total: 

 
Figura 8 - Potenciômetro 

Fonte Autoria Própria 
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Figura 9 - Ventilador  

Fonte Autoria Própria 

  Especificações: Fabricante: DynoTech; Modelo: 720i; Capacidade Utilizada: 

15%; 
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 Balança de precisão, utilizada para medir a massa de combustível 

consumida em cada teste: 

 
Figura 10 - Balança  
Fonte Autoria Própria 

Especificações: Balança electronic, Precisão: 1g, Capacidade Máxima: 5 kg; 
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 Década resistiva (aparelho que varia a resistência do circuito, utilizado 

para informar ao módulo de injeção, variações no volume de combustível 

contido no tanque e para acelerar o reconhecimento por parte do sistema 

de injeção do combustível utilizado): 

 
Figura 11 - Década Resistiva 
Fonte Autoria Própria 

Especificações: Fabricante: Plana, Modelo: DRT 3500, Variação de 

Resistência: 1Ω – 10k Ω. 
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 Termômetro Infra-red, utilizado para medir a temperatura dos pneus: 

 
Figura 12 - Termômetro  
Fonte Autoria Própria 

Especificações: Fabricante: Wurth, Modelo: WT-100. 
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5.1 - Condicionamento: 

 

Definição: “Conjunto de fatores físicos, climáticos, operacionais que colocam o 

veiculo em condição de ensaio que garantirá a repetitividade do ensaio” (Prof. MSc. 

Cleber Gomes). 

 Veículo posicionado no dinamômetro; 

 Verificação da pressão dos pneus; 

 Cintas de cargas e direcionais posicionadas no veículo; 

 Veículo em baixa velocidade no dinamômetro para verificar se estava 

alinhado; 

 Cintas de cargas e direcionais presas no veículo; 

 Calibração da velocidade do veículo com a velocidade informada no 

dinamômetro através do ajuste da relação de transmissão dos rolos do 

dinamômetro; 

 Aquecimento do veículo: acelerações e frenagens até o motor, 

transmissão e pneus atingirem temperatura normal de trabalho. 

Com o condicionamento feito, o veículo era ligado e rodado por 5 km para que 

o reconhecimento do combustível fosse feito. Após esta etapa os testes eram 

iniciados. 

Método de troca de combustível: A ignição do veículo era ligada, a resistência 

do circuito era alterada para 330Ω indicando tanque vazio. Feito isto, alterava-se a 

resistência para 30Ω sinalizando tanque cheio e então a ignição era ligada 

novamente para confirmar se a década estava alterando as informações no painel e 

no sistema de injeção através do aparelho de diagnóstico.  

Realizou-se três testes com cada tipo de combustível (etanol, etanol 

aditivado, gasolina comum, gasolina aditivada V-Power e gasolina Racing 

(Premium), estes combustíveis comprados no posto Shell, gasolina aditivada Grid e 

gasolina Podium, compradas no posto Petrobrás e gasolina tipo A (pura)). 
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Os testes foram feitos da seguinte forma: 

 Colocava-se o combustível no tanque auxiliar; 

 Alterava-se a resistência do sistema de injeção para acelerar o 

reconhecimento do combustível utilizado por parte do módulo de injeção; 

 Adaptação do sistema de injeção eletrônica em relação ao combustível 

utilizado (percorria-se 5 km para a completa adaptação do sistema); 

 Confirmar a adaptação através da leitura da relação A/F obtida no 

equipamento de diagnóstico; 

 Marcha utilizada durante o teste: 3° marcha; 

 Rotação de início do teste: 2.000 rpm; 

 Medição da massa inicial do combustível; 

 Rotação de fim do teste: 6.000 rpm; 

 Atualização dos dados do teste pelo software do dinamômetro; 

 Medição da massa final do combustível; 

 Após os testes realizados com aquele combustível (no total foram 3 para 

cada combustível), trocava-se o combustível por outro e realizava-se 

novamente todo o processo descrito acima. 
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Os resultados da média dos experimentos seguem nas tabelas abaixo: 

Dados 

 

Unidade 

de medida 

Etanol 
Etanol 

Aditivado 

Gasolina 

Pura 

Gasolina 

Comum 

Shell 

Massa Inicial do Combustível (g) 3995 3995 3132 2339 

Massa Final do Combustível (g) 3694 3694 2969 2187 

Massa de Combustível 

consumida (g) 301 301 150 152 

Distância Percorrida (m) 5949 5949 6109 5972 

Distância de Aceleração (m) 666 666 779,4 724 

Autonomia (m/g) 19,83 19,83 40,74 39,37 

Autonomia (km/l) 18,01 18,01 34,79 33,62 

Potência Máxima (cv) 89 90 79,35 81,55 

Potência Máxima Corrigida (cv) 93,76 94,34 83,57 86,67 

Torque Máximo (Nm) 14,40 14,33 13,50 13,57 

Torque Máximo Corrigido (Nm) 15,15 15,08 14,22 14,42 

Cilindrada (cm3) 1596 1596 1596 1596 

Potência Específica (cv/cm3) 0,059 0,056 0,052 0,054 

Torque Específico (kgfm/cm3) 0,0095 0,0090 0,0089 0,0090 

Rotação Potencia máximo (rpm) 5333 5367 5333 5442 

Rotação Torque Máximo (rpm) 2450 2583 2533 2617 

Velocidade Máxima (km/h) 120 121,2 121,5 118,3 

Fator de Correção - 1,052 1,052 1,053 1,063 

Pressão Atmosférica (mmhg) 726 726 726 726 

Pressão da Bomba (bar) 4400 4400 4400 4000 

Temperatura do Pneu (ºC) 51 51 51 51 

Densidade Gasolina (21°C) (g/l) 854 854 854 854 

Densidade Etanol (21°C) (g/l) 908 908 908 908 

Temperatura do ar (ºC) 25 25 24,8 28 

Tanque Vazio (resistência do 

circuito) (Ω) 330 330 330 330 

Tanque cheio (resistência do 

circuito) (Ω) 30 30 30 30 

Umidade % 39 39 55 53 

Tara (caneco+bomba) (g) 1400 1400 1400 1400 

Temperatura da transmissão (ºC) 64 64 63,5 63,5 
Tabela 12 - Dados Obtidos nos Testes 
Fonte Autoria Própria 
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Dados 
 

Unidade de 
medida 

Gas. V-
Power 
Shell 

Gas. 
Racing 
Shell 

Gas.   
Grid     
BR 

Gas. 
Podium 

BR 

Massa Inicial do 

Combustível (g) 3181 2710 2693 2956 

Massa Final do Combustível (g) 3022 2543 2537 2804 

Massa de Combustível 

consumida (g) 160 167 157 152 

Distância Percorrida (m) 5913 6027 5822 6008 

Distância de Aceleração (m) 699 727 663 707 

Autonomia (m/g) 37,06 36,16 37,19 39,66 

Autonomia (km/l) 31,65 30,88 31,76 33,87 

Potência Máxima (cv) 84,10 84,69 87,45 85,25 

Potência Máxima Corrigida (cv) 89,62 89,17 91,96 89,68 

Torque Máximo (kgfm) 13,78 13,53 14,40 14,43 

Torque Máximo Corrigido (kgfm) 14,69 14,25 15,14 15,18 

Cilindrada (cm3) 1596 1596 1596 1596 

Potência Específica (cv/cm3) 0,056 0,056 0,058 0,056 

Torque Específico (kgfm/cm3) 0,0092 0,0089 0,0095 0,0095 

Rotação Potencia máximo (rpm) 5208 5138 5258 5142 

Rotação Torque Máximo (rpm) 2583 2600 2550 2500 

Velocidade Máxima (km/h) 119,5 121,7 119,8 121,7 

Fator de Correção - 1,066 1,053 1,052 1,052 

Pressão Atmosférica (mmhg) 726 726 726 726 

Pressão da Bomba (bar) 4000 4000 4000 4100 

Temperatura do Pneu (ºC) 51 51 51 51 

Densidade Gasolina (21°C) (g/l) 854 854 854 854 

Densidade Etanol (21°C) (g/l) 908 908 908 908 

Temperatura do ar (ºC) 28 25 25 25 

Tanque Vazio (resistência 

do circuito) (Ω) 330 330 330 330 

Tanque cheio (resistência 

do circuito) (Ω) 30 30 30 30 

Umidade % 54 54 55 54 

Tara (caneco+bomba) (g) 1400 1400 1400 1400 

Temperatura da 

transmissão (ºC) 63,5 63,5 63,5 63,5 
Tabela 13 - Continuação da Tabela Dados Obtidos nos Testes 
Fonte Autoria Própria 
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5.2 – Análise dos Dados 
 

De acordo com os dados obtidos nos testes e demonstrados nas tabelas 

acima destacamos alguns pontos de foco para nossa análise como, por exemplo, os 

valores de potência e torque corrigido, autonomia e velocidade máxima conforme 

gráficos a seguir: 

 
Figura 13 - Potência Corrigida (cv) 
Fonte Autoria Própria 

Analisando o comparativo do desempenho relacionado à potência fornecida 

por cada combustível, foi possível verificar que o etanol Shell e o etanol aditivado 

Shell tiveram os melhores desempenhos 93,76 cv e 94,34 cv a 5333 rpm e 5367 rpm 

respectivamente (comprovando os dados divulgados pela montadora, que informa 

maior potência obtida utilizando o etanol), pois conforme já observamos neste 

trabalho, o etanol possui maior octanagem que a gasolina e necessita de mais 

energia do ar para ser vaporizado, resfriando-o e permitindo assim uma maior 

densidade do mesmo (ar), um melhor enchimento da câmara de combustão e maior 

pressão de combustão, permitindo assim uma combustão mais eficiente, elevando o 

desempenho e rendimento do motor. Já a gasolina tipo A teve o menor desempenho 
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entre os combustíveis testados, fornecendo apenas 83,57 cv a 5.333 rpm, pois 

possui baixa resistência à combustão (predominam na sua composição moléculas 

lineares e pouco ramificadas, que possuem baixa resistência à compressão e 

nenhum componente antidetonante adicionado à sua composição para aumentar 

sua octanagem). 

Conforme demonstra o gráfico abaixo, analisando o comparativo de 

desempenho em relação ao Torque fornecido por cada combustível, verificou-se que 

a gasolina Podium obteve o melhor desempenho 15,18 kgfm a 2.500 rpm em 

relação aos demais combustíveis testados, porém a diferença entre os que tiveram 

melhor desempenho foi muito menor que a diferença mostrada no gráfico de 

potência (contrariando a informação divulgada pela montadora onde o motor fornece 

maior torque utilizando etanol: 15,6 kgfm (etanol) e 15,4 kgfm (gasolina) a 2.500 

rpm).  

 
Figura 13 - Torque Corrigido (kgfm) 
Fonte Autoria própria 
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também como aditivo antidetonante. Já a gasolina tipo A, assim como no 

desempenho em relação à potência, teve o menor desempenho em relação ao 

torque fornecido.  

 

Analisando o gráfico abaixo, foi possível constatar que as maiores 

velocidades máximas obtidas nos testes foram das gasolinas denominadas no 

mercado como Premium, que são a Racing da Shell e a Podium da Petrobrás, 

ambas atingiram 121,7 km/h.  

 
Figura 14 - Velocidade Máxima (km/h) 
Fonte Autoria Própria 
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Analisando o gráfico abaixo referente à autonomia, como já esperado, o 

etanol (tanto comum como o aditivado) obteve o maior consumo de combustível, 

pois sua energia específica é menor que a da gasolina, portanto é preciso uma 

quantidade maior de etanol para obter o mesmo desempenho da gasolina. Já a 

gasolina tipo A teve o melhor desempenho em relação às demais gasolinas, 

principalmente pelo fato de não ter etanol adicionado à sua composição, como no 

caso das gasolinas comum e aditivada (27% de etanol) e das Premium (25%), o que 

mantém sua energia específica elevada e menor consumo de combustível.  

 
Figura 15 - Autonomia (km/l) 
Fonte Autoria Própria 
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Abaixo seguem figuras com os valores da relação A/F encontrada em cada 

combustível utilizado, onde podemos observar a diferença da quantidade de etanol 

adicionado à gasolina. 

 
Figura 16 - Parâmetros Analisados do Motor Durante o Teste - Gasolina Pura 
Fonte Autoria Própria 

Conforme observa-se na figura acima, a relação A/F do sistema de injeção 

utilizando a gasolina tipo A foi de 132 pontos, sinalizando que não há etanol 

adicionado à sua composição, ou seja, a gasolina é pura. 
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Figura 17 - Parâmetros Analisados do Motor Durante o Teste - Etanol Shell 
Fonte Autoria Própria 

Conforme observa-se na figura acima, a relação A/F do sistema de injeção 

utilizando a etanol comum foi de 90 pontos, o que significa que há 100% de etanol 

na composição do combustível. O etanol aditivado apresentou este mesmo valor de 

relação A/F. 
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Figura 18 - Parâmetros Analisados do Motor Durante o Teste - Gasolina Comum Shell 
Fonte Autoria Própria 

Na figura acima observou-se que a relação A/F do sistema de injeção 

utilizando a gasolina comum foi de 117 pontos, significando que há misturado em 

sua composição  27% de etanol, conforme previsto em lei. 
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Figura 19 - Parâmetros Analisados do Motor Durante o Teste - Gasolina Podium BR 
Fonte Autoria Própria 

Acima, a relação A/F do sistema de injeção utilizando a gasolina Podium, foi 

de 117 pontos, o que significa que em sua composição há misturado 27% de etanol, 

porém a lei determina que este combustível, por ser considerado Premium, deveria 

ter 25% de etanol adicionado à sua composição, ou seja, a relação A/F deveria ser 

de 119 pontos. 
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Figura 20 - Parâmetros Analisados do Motor Durante o Teste - Gasolina Racing Shell 
Fonte Autoria Própria 

Conforme apresentado acima, a relação A/F do sistema de injeção utilizando 

a gasolina Racing (Shell) foi de 119 pontos, demonstrando que em sua composição 

há adicionado 25% de etanol, conforme previsto em lei. 

Após analisar as figuras acima, concluiu-se que os valores da relação A/F das 

gasolinas comum e Podium foram de 117 pontos, mostrando que há 27% de etanol 

adicionado à composição. A gasolina Racing possui valor de relação A/F de 119 

pontos, o que mostra que há 25% de etanol adicionado à sua composição, pois o 

valor da relação A/F da gasolina tipo A é 132 pontos e do etanol é 90 pontos, ou 

seja, quanto mais próximo o valor da relação A/F estiver de 90 pontos, mais etanol 

há adicionado à composição da gasolina e quanto o valor estiver mais próximo de 

132 pontos, mais pura é a gasolina.  
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O gráfico abaixo compara o desempenho do etanol comum e do etanol 

aditivado. É possível observar que praticamente não há diferença de um combustível 

em relação ao outro, em relação a potência e torque fornecidos, autonomia e 

velocidade máxima obtida durante os testes com cada combustível. 

 
Figura 21 - Comparação Etanol e Etanol Aditivado Shell 
Fonte Autoria Própria 
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O gráfico abaixo mostra o comparativo do desempenho apenas das gasolinas 

utilizadas nos testes. Observa-se que em relação a potência fornecida, a gasolina 

Grid da petrobrás teve o melhor desempenho médio, fornecendo 91,66 cv. Em 

relação ao torque fornecido, o melhor desempenho foi da gasolina Podium da 

petrobrás, seguido pela Grid, com 15,18 kgfm e 15,14 kgfm respectivamente. A 

gasolina com maior autonomia foi a tipo A. 

 
Figura 22 - Comparação Autonomia, Potência e Torque 
Fonte Autoria Própria 
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Abaixo é possível observar a variação entre os preços dos combustíveis 

testados. Nota-se que quanto maior a octanagem da gasolina, maior é o custo de 

aquisição. 

 
Figura 23 - Preço dos combustíveis utilizados nos testes 
Fonte: Autoria Própria 
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 Abaixo a tabela mostra quando é vantajoso abastecer com gasolina ou etanol, 

vale apena lembrar que o calculo é feito em relação o consumo do veculo que foi 

utilizado nos testes, ou seja, cada veículo pode ter sua autonomia diferenciada. 

Veja quando é vantajoso usar Etanol ou 
gasolina 

Abasteça com Etanol somente quando o litro custar menos que: 

Preço do litro em R$ 

  

Preço do litro em R$ 

  

Preço do litro em R$ 

  

Preço do litro em R$ 

Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol 

3,00 1,68 3,16 1,77 3,32 1,87 3,48 1,96 

3,01 1,69 3,17 1,77 3,33 1,88 3,49 1,97 

3,02 1,70 3,18 1,78 3,34 1,88 3,5 1,97 

3,03 1,70 3,19 1,78 3,35 1,89 3,51 1,98 

3,04 1,71 3,2 1,79 3,36 1,89 3,52 1,98 

3,05 1,72 3,21 1,80 3,37 1,89 3,53 1,98 

3,06 1,73 3,22 1,80 3,38 1,89 3,54 1,98 

3,07 1,74 3,23 1,81 3,39 1,90 3,55 1,99 

3,08 1,74 3,24 1,81 3,4 1,91 3,56 2,00 

3,09 1,74 3,25 1,82 3,41 1,91 3,57 2,00 

3,10 1,75 3,26 1,82 3,42 1,92 3,58 2,01 

3,11 1,75 3,27 1,83 3,43 1,93 3,59 2,02 

3,12 1,75 3,28 1,84 3,44 1,93 3,6 2,02 

3,13 1,76 3,29 1,85 3,45 1,94 3,61 2,03 

3,14 1,77 3,3 1,86 3,46 1,95 3,62 2,04 

3,15 1,77 3,31 1,86 3,47 1,95 3,63 2,04 

Tabela 14 - Qual a melhor opção no abastecimento. 
Fonte: Autoria Própria 

 

 Para melhor entendimento da tabela, só é vantajoso abastecer com 

etanol quando este custar R$1,68 e a gasolina R$3,00.   

 Abaixo segue a tabela de que forma o conta foi feita para obter os preços  

Marca 
Etanol                                                   
Shell 

Etanol 
Aditivado        

Shell 

Gasolina              
Comum       

Shell 

Gasolina        
Vpower       

Shell 

Gasolina        
Racing       
Shell 

Gasolina          
Grid                
BR 

Gasolina      
Podium           

BR 

Preço  R$ 2,59   R$ 2,69   R$ 3,39   R$ 3,55   R$ 4,39   R$ 3,59   R$ 4,49  

Km/l 18,01 18,01 33,62 31,65 30,88 31,76 33,87 

Preço/km  R$ 0,144   R$ 0,149   R$ 0,101   R$ 0,112   R$ 0,142   R$ 0,113   R$ 0,133  
Tabela 15 - Relação preço x km 
Fonte: Autoria Própria 
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Capitulo 6 – Conclusão 

 

Ao término deste trabalho concluiu-se que as propriedades químicas da 

gasolina são obtidas principalmente do petróleo que a originou, porém, demais 

processos podem ser realizados (craqueamento) e outros compostos como o etanol 

são adicionados a sua composição para melhorar seu desempenho.  

O etanol, que também é utilizado como combustível possui maior octanagem 

e menor poder calorífico em relação à gasolina, sendo possível observar isto de 

acordo com os gráficos obtidos a partir dos testes realizados. Utilizando etanol 

(aditivado), o motor conseguiu fornecer a maior potência (94,34 cv), pois como 

necessita de energia para ser mais bem gaseificado e é o ar quem fornece esta 

energia, este, é resfriado, ficando mais denso, permitindo assim melhor 

preenchimento da câmara de combustão e maior pressão de combustão, pois o 

avanço de ignição é adiantado, e em relação ao torque, ficando atrás apenas da 

gasolina Podium, que quando utilizada no motor forneceu 15,18 kgfm e o etanol 

15,15 kgfm. 

O veículo atingiu a maior velocidade (121,7 km/h) dos testes utilizando as 

gasolinas Podium da Petrobrás e Racing da Shell, estas gasolinas (principalmente a 

Podium), possuem predominantemente em sua formulação moléculas mais 

resistentes à combustão, que permitem maior pressão de combustão e avanço de 

ignição, elevando o desempenho do veículo. 

Como a gasolina possui maior poder calorífico em relação ao etanol (ou seja, 

possui mais energia), o menor consumo do veículo foi obtido utilizando gasolina 

pura, uma vez que tem o maior poder calorífico entre os combustíveis testados, 

proporcionando autonomia de 34,79 Km/l, seguido pela Podium (33,87 Km/l) e em 

último lugar, com a menor autonomia, o etanol (18,01 Km/l). 

A análise do custo x benefício de cada combustível é relativa, pois varia 

conforme a necessidade do condutor. Se este deseja potência, deverá optar por 

utilizar etanol, mas se optar por autonomia, o combustível mais adequado é a 

gasolina comum da Shell, porque mesmo a gasolina Grid da Petrobrás tendo a 

maior autonomia dos combustíveis testados de acordo com os gráficos obtidos, o 
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menor custo por km rodado é da gasolina comum da Shell, com o custo de R$ 0,101 

por km rodado comparado com a gasolina Grid da Petrobrás que foi de R$ 0,113 por 

km rodado. 

A tabela abaixo demostra o combustível com maior e menor custo x benefício 

em relação ao estilo de utilização do veículo pelo condutor: 

 
Figura 24 - Custo x benefício de cada combustível de acordo com a utilização desejada. 
Fonte: Autoria própria 
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