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RESUMO

O mercado de combustíveis é caracterizado por ser altamente fragmentado, o

que proporciona muita  das vezes o  surgimento  de alterações nas características

específicas  e  em  certos  parâmetros  de  qualidade  dos  combustíveis,  podendo

ultrapassar os níveis de poluição permitidos. O órgão que regulamenta as atividades

que integram as indústrias de petróleo e gás natural e de biocombustíveis no Brasil,

incluindo a gasolina e o etanol é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis (ANP). 

A gasolina é um dos derivados do petróleo, usado como combustível e que

deve  apresentar  uma  boa  qualidade  para  um  melhor  desempenho  do  veículo.

Entretanto ela está sujeita a diversas maneiras de contaminação,  o que provoca

danos  a  estes.  Por  ser  o  segundo  maior  combustível  consumido  no  Brasil  é

comumente  alterada  devido  ao  fato  de  possuir  solventes  como  hidrocarbonetos

aromáticos  em  sua  composição  original  de  difícil  identificação;  problema  este

decorrente também da pequena quantidade de fiscais disponibilizados pela ANP e a

má intenção por parte de alguns estabelecimentos.

O  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  as  qualidades  do  combustível

automotivo  gasolina  “C”  comum comercializada  em alguns  postos  na  cidade  de

Uberaba – MG. Foram recolhidas as amostras dos postos selecionados e analisadas

as  seguintes  características:  cor,  aspecto,  densidade,  álcool  etílico  anidro  no

combustível,  destilação e residual de destilação. Após concluídas as análises, os

resultados obtidos foram comparados com os exigidos pela ANP.

1. INTRODUÇÃO

O petróleo é uma matéria orgânica ocasionada por seres vegetais e animais

que foram soterrados por rochas sedimentares e em conjunto com as ações naturais

essa matéria se transforma em petróleo. Este se trata de um líquido denso, oleoso e

geralmente  escuro,  podendo  ser  encontrado  tanto  no  mar  quanto  em  terra.

(SANTOS ET. AL. 2002)



O petróleo é decomposto em seus derivados a partir da destilação fracionada,

onde  cada  fração  é  a  mistura  de  várias  moléculas,  sendo  na  parte  superior  as

frações mais leves e na parte inferior as mais pesadas: gás, gasolina, querosene,

óleo diesel, graxa e óleo lubrificante, asfalto (piche).  (SANTOS ET. AL. 2002)

Entre os produtos derivados do petróleo está a gasolina que é usada como

combustível, sendo uma mistura de hidrocarbonetos formados por moléculas de 4 a

12 átomos de carbono, contendo, ainda, outros compostos, sendo um combustível

obtido através do refino do petróleo. (OLIVEIRA ET. AL. 2005)

Através  do  aumento  e  da  melhoria  dos  processos  de  refino,  foi  possível

aumentar a produção de gasolina. Com a evolução dos automóveis e com algumas

leis  ambientais  que  surgiram,  foi  preciso  realizar  algumas  adaptações  no

combustível para que ele atendesse a essas especificações. (CHAGAS, 2006)

Atualmente no Brasil, são comercializados 4 tipos de gasolina automotivas: a

gasolina A que é a partir  dela que são preparadas as do tipo C e a aditivada; a

gasolina C que é a gasolina comum comercializada nos postos de combustível e

preparada com a adição de 25% de álcool etílico anidro combustível;  a gasolina

aditivada que é a gasolina A com a adição de “dispersantes”; e a gasolina premium

que funciona em motores nacionais e importados com alta taxa de compressão,

possuindo o mais alto teor de octanagem. (GUIMARÃES ET. AL.; SANTOS ET. AL

2002)

Como  a  gasolina  é  um  composto  complexo,  uma  série  de  parâmetros  é

realizada para avaliar  a qualidade da mesma, sendo elas definidas pela Agência

Nacional  do Petróleo (ANP).  Esses parâmetros são necessários para um melhor

funcionamento dos motores dos automóveis e para que seu armazenamento seja

feito  de  maneira  adequada  que  não  permita  perdas  e  nem  alterações  de  sua

qualidade. (CHAGAS, 2006)

Após a perda de controle dos preços dos combustíveis, a competitividade das

distribuidoras foi elevada, levando o surgimento das adulterações dos combustíveis.

Esta  não  é  facilmente  percebida  em  razão  de  alguns  solventes  como  os



hidrocarbonetos aromáticos  usados como solventes de tintas, resinas e querosene

fazerem parte de sua composição original. (MOREIRA ET. AL. 2003).

Essa adulteração também se dá ao fato de uma deficiente fiscalização por

falta  de fiscais  suficientes  para  atender  a demanda e má intenção por  parte  de

alguns estabelecimentos visando um maior lucro. (OLIVEIRA ET. AL. 2012)

A análise das propriedades dos combustíveis é muito importante, fazendo-se

necessário  uma análise mais apurada de suas características de qualidade para

verificar a real condição das gasolinas que vem sendo entregues ao consumidor. Na

fiscalização  nem  sempre  é  possível  detectar  essas  alterações  com  facilidade,

necessitando de estudos mais complexos. 

Na  determinação  dos  parâmetros  da  gasolina,  é  utilizado  uma  série  de

instrumentos  de  custo  elevado  e  um  longo  tempo  para  obter  os  resultados.

Entretanto, para o álcool combustível é empregado aparelhos mais simples. Além

das instrumentações apropriadas e do tempo, é preciso que haja uma mão de obra

especializada. (CHAGAS, 2006)

1. OBJETIVOS

2.1 – OBJETIVO GERAL 

Realizar a coleta de combustíveis automotivos (gasolina comum e etanol) dos

postos selecionados e fazer a avaliação da qualidade dos mesmos de acordo com a

ANP.  Ao  todo  serão  escolhidas  6  bandeiras  com 3  postos  cada,  totalizando  18

amostras no final. 

2.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Coletar as amostras de gasolina “C” comum;

 Armazenar as amostras em temperaturas baixas;

 Avaliar a característica de cor e aspecto;

 Avaliar a característica de densidade;

 Avaliar a característica de teor de álcool etílico anidro no combustível;



 Avaliar a característica de destilação;

 Avaliar a característica de resíduo da destilação. 

3. METODOLOGIA

3.1  – MÉTODO DA COLETA DAS AMOSTRAS 

Nessa etapa foi  inicialmente  selecionada 6 bandeiras com 3 postos cada,

totalizando 18 postos na cidade de Uberaba/MG, enumerando cada bandeira com

uma letra de A a F e os postos de 1 a 3. Foram recolhidos 2 litros de gasolina “C”

comum de cada posto no período de 2 meses. 

Todas as amostras foram armazenadas em um vasilhame de polietileno que

tenha sido fabricado para este fim e certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), sendo armazenadas em lugares apropriados e em

baixas temperaturas.                       

3.2  – MÉTODO DA COR E ASPECTO

De acordo com a Portaria ANP nº 40/13, a gasolina deve-se apresentar de

incolor a amarelada se isenta de corante, o qual é permitido no teor máximo de 50

ppm (50 mg/L). Com relação a cor, o combustível deve estar límpido e isento de

impurezas. 

Após  a  etapa  da  coleta,  foram  colocados  1000  mL da  amostra  em  uma

proveta  de  1000  mL.  Foi  observado  durante  15  minutos  se  havia  presença  de

substâncias em suspensão. No aspecto da cor, observou-se a mesma na proveta. 

3.3  – MÉTODO DA DENSIDADE

Este  procedimento  é  determinado  de  acordo  com  a  ABNT  NBR  7148  –

Petróleo e produtos de petróleo – Determinação da massa especifica, densidade

relativa e ºAPI – Método do densímetro. O densímetro a ser utilizado é especifico

para densidade 20 ºC – 24 ºC, escala de 0,700 a 0,750 g/mL e 0,750 a 0,800 g/mL. 

Na etapa de densidade, colocou-se a amostra em uma proveta de 1000 mL e

imergiu-se o densímetro até atingir o equilíbrio, averiguando o ponto de afloramento



da haste observando a temperatura da amostra com o auxílio de um termômetro de

mercúrio 7C.

3.4 – MÉTODO DO TEOR DE ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO NO COMBUSTÍVEL 

Esse  método  é  baseado  nas  normas  ABNT  NBR  13992  –  Gasolina

Automotiva – Determinação do teor de álcool etílico anidro combustível (AEAC). A

porcentagem de teor de álcool na gasolina seria de 25% com tolerância de ± 1%,

sendo  esse  controle  rigoroso  devido  a  sua  importância  para  a  frota  automotiva

brasileira e para o meio ambiente. 

Na  determinação  de  teor  de  álcool  etílico  anidro  no  combustível  foram

colocados 50 mL da amostra em uma proveta graduada de 100 mL, adicionando-se

uma solução de cloreto de sódio 10% até completar o volume, ou seja, 50 mL. Logo

depois,  tampou-se a proveta invertendo-a moderadamente por dez vezes para a

completa extração do álcool pela fase aquosa. 

Deixou-se  em  repouso  durante  15  minutos  para  a  separação  das  fases.

Observou-se a fração de álcool que aderiu à solução e realizaram-se os cálculos de

teor de álcool na gasolina, da seguinte maneira, onde A é o volume final da camada

aquosa em mL: 

3.5 – MÉTODO DA DESTILAÇÃO

Para a destilação os  procedimentos  foram realizados baseados na norma

NBR  9619.  Coletou-se  uma  alíquota  de  100  mL da  amostra  em  um  balão  de

destilação de 125 mL conectado a um condensador de refluxo e este a uma proveta

graduada de 100 mL. Foi fornecido calor a partir de uma manta de aquecimento e

sob  condições  controladas,  foi  registrando-se  a  temperatura  em  que  iniciou  a

destilação e nas faixas de 10, 30, 50, 70 e 90% de material destilado.

Para  verificar  o  ponto  final  da  destilação,  foi  observada  a  drenagem  em

volume  de  condensado  do  condensador  para  a  proveta  em  intervalo  de  dois

minutos.  As imagens a seguir mostram fotos do procedimento.

3.6 – MÉTODO DO RESÍDUO DA DESTILAÇÃO

De acordo com a Portaria nº 40/13 e Norma NBR 9619, o teor máximo de

resíduo na gasolina deve ser de 2%.



Após  a  destilação,  a  gasolina  restante  no  balão  foi  transferida  para  uma

proveta  graduada  de  10  mL.  Deixou-se  o  balão  escoando  até  que  nenhum

acréscimo no volume fosse observado. O volume recuperado registrado na proveta

é considerado como o resíduo de destilação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados das análises realizadas com as 18 amostras foram comparados

com a Portaria ANP nº 40 de 25/12/2013 em vigor quando realizado o trabalho. 

No  aspecto  de  cor,  a  Portaria  ANP  40/13  regulamente  que  a  coloração

adequada seria  de  incolor  a  amarelada,  se  isenta de corantes,  cuja  utilização é

restrita à gasolina de aviação, no teor máximo de 50 ppm, com exceção da cor azul. 

Foi possível verificar que das 18 amostras coletadas e analisadas, obteve-se

10 na cor  alaranjada,  7 na cor  amarelada e 1 na cor  rosada/salmão. Com isso,

observa-se  que  a  maioria  está  dentro  do  padrão  especificado,  tendo  apenas  1

amostra fora. Na especificação de aspecto todas as 18 amostras apresentaram-se

isentas de impurezas, o que se adequa a ANP, que estabelece o aspecto como

límpido e isento de impurezas.

De acordo com a Portaria ANP 40/13 e a ABNT NBR 7148 no qual é baseado

o método, não há nenhuma especificação para os valores de densidade da gasolina.

A Tabela 1 abaixo  registra  os valores encontrados por  uma média realizada por

bandeira. 

Tabela 1 – Média das densidades 20ºC – 24ºC em g/mL das amostras de gasolina por bandeira.

BANDEIRA MÉDIA DA DENSIDADE 20ºC – 24ºC (g/mL)
A 0,732
B 0,732
C 0,736
D 0,7335
E 0,731
F 0,7335

Dentre  as  amostras  é  possível  notar  que  a  menor  e  a  maior  densidade

encontrada  para  a  gasolina  foram,  respectivamente,  0,731  e  0,736,  que

correspondem as bandeiras E e C.



A análise de teor de álcool etílico anidro presente na gasolina é baseada na

ABNT NBR 13992 da Portaria ANP 40/13, que permite uma porcentagem de teor de

25% com uma tolerância de ± 1%. Na Tabela 2 abaixo é possível visualizar a média

das porcentagens de teor de etanol por bandeira.

Tabela 2 – Média da porcentagem de teor de álcool no combustível por bandeira.

BANDEIRA  MÉDIA DE TEOR AEAC (%)
A 24,67 ± 1%

B 27,67 ± 1%

C 25,63 ± 1%

D 23 ± 1%
E 25,67 ± 1%

F 24,1 ± 1%

Nas amostras analisadas, encontrou-se como menor e o maior valor 23 e

27,67, correspondendo às bandeiras D e B, respectivamente. 

A destilação  é  realizada  de  acordo  com  a  NBR  9619,  que  estabelece  o

método de destilação à pressão atmosférica para determinação das características

de destilação de gasolinas automotivas e misturas com etanol. 

A temperatura  em  10%  de  evaporado  deve  ser  baixa  para  garantir  uma

partida fácil, em 50% indica as características de aquecimento e aceleração, quanto

mais baixa a temperatura mais rápida será o aquecimento do motor e em 90% indica

a quantidade de componentes da gasolina que possuem alto ponto de ebulição.

Na  Tabela  3  a  seguir  é  possível  verificar  as  temperaturas  obtidas  na

destilação  de  10%,  30%,  50%,  70%  e  90%  de  destilado  e  no  ponto  inicial  de

ebulição (EPI),  sendo os  parâmetros  estabelecidos pela  ANP que 10% deve ter

temperatura menor que 70ºC, 50% menor que 140ºC e 90% menor que 200ºC. 

Tabela 3 – Temperaturas obtidas na destilação por bandeira. 

BANDEIRA
TEMPERATURA (ºC)

PIE 10% 30% 50% 70% 90%
A 35 49,5 65,6 70,5 116 172,6
B 33,3 50,6 62,6 71 118,1 172,1
C 32 48,6 60 69,6 99,5 152,5
D 33,3 53 61,5 70 115,3 160,3
E 34,3 52 66 71,6 101 149



F 32,3 52 60,8 69,8 119 148

É possível  verificar  que todos os postos estão de acordo com as normas

estabelecidas pela NBR e dentro dos parâmetros da ANP. Após a destilação foram

registrados os valores de recuperação obtidos, onde é possível verificar através da

Tabela  5  que  houve  perdas  durante  a  destilação,  porém  elas  não  foram  tão

significativas, pois foi possível conseguir um recuperado maior que 90%. 

 Finalizada a destilação, calcularam-se os teores de resíduos, que de acordo

com a ANP não pode exceder 2%. O resíduo restante da destilação constitui-se de

sujeira  que podem ter  sido  misturadas aos combustíveis  na bomba,  na  hora  da

coleta ou também durante o processo de armazenamento. Pode representar algum

aditivo, adulterante ou até mesmo um constituinte próprio da gasolina que possui um

alto ponto de ebulição. 

Tabela 4 – Gasolina recuperada na destilação e teor de resíduo obtida nas destilações por bandeira.

BANDEIRA RECUPERADO (%) TEOR DE RESÍDUO (%)
A 95,7 1,1
B 94,5 1,5
C 95,4 1,3
D 95,6 1,6
E 93,5 1,45
F 93,5 2

De acordo com a Tabela 4,  é  possível  observar  que não houve nenhuma

bandeira com o teor acima do permitido, sendo o maior valor exatamente de 2%. 

5. CONCLUSÃO

Concluiu-se depois de analisadas as amostras que com relação à cor apenas

1 se apresentou fora do padrão das 18 amostras, enquanto as demais amostras

apresentaram coloração entre incolor a amarelada que é o padrão estabelecido pela

ANP. Na especificação do aspecto todas registraram aspecto límpido e isento de

impurezas, estando todas corretas de acordo com o padrão. 

Na etapa da densidade como não há nenhum valor padrão obrigatório, todas

as  amostras  apresentaram  uma  média  de  densidade  relativa  com  divergências



mínima,  com  uma  diferença  de  0,005  entre  os  valores  encontrados  da  menor

densidade, 0,731, e da maior, 0,736, correspondendo as bandeiras E e C. 

No teor  de álcool  etílico anidro no combustível  a  ANP regulamenta que o

máximo permitido seja de 25% com uma tolerância de ± 1%, sendo o menor valor de

23 e o maior de 27,67, correspondendo às bandeiras D e B, respectivamente, tendo

uma diferença entre esses valores de 4,67%. As bandeiras B, C e E apresentaram-

se  fora  do  padrão  estabelecido,  possuindo  porcentagens  de  27,67%,  25,63%

e25,67%, respectivamente. 

A destilação  nos  apresentou  resultados  positivos,  revelando  que  todos  os

postos e bandeiras analisados estão nos conformes das normas da ANP. As perdas

não ultrapassaram 90% em nenhuma das amostras mostrando assim uma certa

qualidade e eficácia da forma e equipamentos utilizados no experimento.

O resíduo não apresentou-se  fora  do padrão,  encontrando-se como maior

porcentagem 2%, que é a quantidade máxima exigida pelos órgãos reguladores,

sendo ela da bandeira F.

Portanto,  pode-se  concluir  que  a  maioria  dos  postos  analisados  está  de

acordo com as normas estabelecidas pela ANP, devendo a mesma estar sempre

fiscalizando para que não ocorra nenhuma alteração que possa a vir prejudicar os

automóveis. 

6. REFERÊNCIAS

 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. Portaria n° 40, 2013, 7 p.

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7148: Produtos

de  petróleo:  Determinação  da  massa  específica,  densidade  relativa  e

°API - Método do densímetro. Rio de Janeiro. 2001, 10 p.

 ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  NBR  13992:

Gasolina  automotiva:  Determinação  do  teor  de  álcool  etílico  anidro

combustível (AEAC). Rio de Janeiro. 1997. 2 p.

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR9619: Produtos

de  petróleo:   Determinação  das  propriedades  de  destilação.  Rio  de

Janeiro, 1998. 19 p.



 CHAGAS, Ismael Pereira. Desenvolvimento de fotômetro portátil NIR para

determinação do teor de água no álcool combustível e do teor de etanol

na gasolina. Universidade Estadual de Campinas. Campinas/SP. 2006

 Controle  de  Qualidade:  especificações  do  etanol.  Disponível  em

<http://www.novacana.com/etanol/controle-qualidade/>.  Acesso  em

17/08/2015.

 GUIMARÃES,  Artemis  P.  et.  al.  Utilização  da  técnica  de  CG/EM  para

caracterização de gasolinas. 2º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo &

Gás. Universidade Federal do Ceará – UFC, 2002.

 MOREIRA,  Larissa  Silveira;  D´AVILA,  Luiz  Antônio;  AZEVEDO,  Débora  de

Almeida.  Qualidade  da  gasolina:  influência  da  adição   de  solventes

hidrocarbônicos nos perfis cromatográficos. 2º Congresso Brasileiro de

P&D em petróleo e gás. 2003. Rio de janeiro.

 OLIVEIRA,  Ana Carla  Costa de at.  al.  Avaliação de gasolina adulterada

através do método da proveta – averiguação das normas estabelecidas

pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Congresso Norte e Nordeste de

Pesquisa e Inovação. Palmas, Tocantins, 19a 21 de Outubro,2012.

 OLIVEIRA,  João  Eduardo  et.  al.  Avaliação  da  qualidade  das  gasolinas

brasileiras através da relação aromáticos/olefinas. 3º Congresso Brasileiro

de P&D em Petróleo & Gás. 2005

 SANTOS, Antonio Araujo; et.  al.  Avaliação das características físicas da

gasolina  “C” comum comercializada na cidade de São Luís-MA.  Cad.

Pesq., São Luís, v.13, n. 2, p.16-24, jul./dez. 2002.

http://www.novacana.com/etanol/controle-qualidade/

