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RESUMO

A gasolina é um produto complexo, cuja composição e características dependem basicamente da natureza do petróleo que o gerou, dos 
processos de refino e das especificações de desempenho. Assim, o presente projeto teve como finalidade coletar e analisar amostras aleatórias de 
10% na região metropolitana da cidade do Recife; através da comprovação experimental e estudo comparativo da composição do álcool de cada 
amostra de gasolina. Além de verificar se os postos de combustíveis estão cumprindo a lei 10.203/01, atualizada no dia 05 de março de 2015, sob 
a prescrição da adição de álcool na gasolina comum a nível de 27%  e para a Premium 25%; sendo a ultrapassagem, considerada um 
descumprimento da lei vigente. A metodologia estabelecida foi desenvolvida em duas fases, constituídas por etapas sucessivas e dependentes. A 
primeira fase compreendeu na caracterização da gasolina, estudar e identificar a quantidade de álcool, pH e temperatura de cada amostra. A 
segunda fase, constou na obtenção dos dados experimentais e realização do estudo estatístico.  No Procedimento experimental, foi colocado 1 
Litro de gasolina e água em béquer separados. Utilizando a pipeta graduada, foi coletado 50 ml de água, que foi posto na proveta. Com outra 
pipeta, separou 50 ml de gasolina, anexada a proveta que continha água. Transferido o conteúdo para o erlenmeyer e com o auxílio do funil, foi 
homogeneizado a mistura com o bastão de vidro, e procrastinado na proveta. Esperou dois minutos para que a solução estabilizasse. Logo após, 
verificou a variação da solução inicial para final. Na obtenção dos dados, aplicou o cálculo matemático. Os Resultados foram coletados através 
dos seguintes dados: Início da solução = Medição quantitativa, leitura qualitativa; Término da solução = Leitura da escala de volume, qualitativa; 
Diferença (ml) = Valor inicial da substância – Valor final da solução; Diferença (%) = diferença (ml) x 100/ volume da substância (50ml) e a 
diferença em porcentagem, que só foi realizado em apenas uma das soluções. A análise foi realizada apenas para o teor de álcool, porém muitos 
postos utilizam solventes na gasolina. Das amostras coletadas, o percentual de álcool ficou entre 12% e 33%. A temperatura antes da análise foi 
de 22,1° C e após 23,1° C. O pH da gasolina foi de 7,24(antes do experimento) e 9,16(pós experimento). A Coloração pré experimental, amarelado 
e alaranjado e pós experimental, amarelo claro e escuro. Conclusões: Durante o processo experimental, ocorreu a separação das moléculas do 
álcool e da gasolina ocasionada pela água. O álcool por ser solúvel na água, ele se homogeneíza e transforma em uma solução heterogênea. No 
início será uma solução trifásica e passará a ser bifásica. Dos postos de combustíveis avaliados, dois foram reprovados. Nos aspectos mensurados 
de forma qualitativa e quantitativa realizadas pré e pós processo experimental, além do estudo Estatístico; corroboraram no estudo comparativo 
dos resultados das amostras com a legislação vigente. As alterações realizadas nos combustíveis causam danos a motos e carros, podendo 
provocar mal funcionamento, ou até mesmo danos em peças.
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