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Introdução: A gasolina é um derivado do petróleo formado por uma mistura complexa
de hidrocarbonetos provenientes de processo de refino, sendo suas especificações
regulamentadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). A gasolina Comum e a aditivada diferem quanto à presença de
detergentes-dispersantes na segunda, devendo apresentar o máximo 25%+-1 de álcool
(v/v). A adição de um volume de etanol maior que o limite especificado pela ANP,
reduz o poder calorífico do combustível. Enquanto que quantidades menores implicam
em elevação do consumo de combustível e das concentrações de poluentes resultantes
do processo de combustão. Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar o teor de
álcool etílico anidro combustível (AEAC) em amostras de gasolina comum e aditivada
comercializadas em postos de distribuição localizados no município de Timóteo,
Minas Gerais, verificando a existência de não conformidades em relação ao disposto
pela ANP. Metodologia: Foram recolhidas amostras de gasolina comum (GC) e
aditivada (GA) nos postos de combustíveis do município de Timóteo, Minas Gerais.
Nos estabelecimentos que não vendiam GA, coletou-se amostras apenas de GC. Os
ensaios laboratoriais para a determinação do teor AEAC, tanto na GC quanto na GA,
foram feitos utilizando-se uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) na
concentração 10% m/v, conforme disposto na Resolução ANP nº 9, de 7 de março de
2007.  Além disso, foi avaliado se os postos de abastecimento dispunham dos recursos
necessário para o teste in loco e se os funcionários possuíam treinamento adequado.
Resultados: Os resultados evidenciaram que, em todos os postos de distribuição do
combustível, houve variação no teor AEAC na gasolina. Constatou-se que em relação
à GC e GA ocorreram oscilações entre 22,5&#61555; = +-2,5 até 25,0 &#61555; =
+-3,0 e 22,5&#61555; = +-1,5 até 24,5 &#61540; = ± 3 respectivamente. Verificou-se,
então, que 3(três) dos postos pesquisados não estavam preparados para atender à
exigência da ANP, que determina um teor máximo de álcool na gasolina
correspondente a 25%+-1 (v/v). Os resultados denotaram a existência de situações que
implicavam na redução do poder calórico e consequentemente no aumento do custo
relacionado com o abastecimento dos veículos. Esses resultados sugerem precariedade
no processo de fiscalização dos distribuidores. Em relação ao ensaio realizado pelo
frentista, estabelecido na resolução da ANP e no Código de Defesa do Consumidor,
constatou-se que em 27,3% dos postos pesquisados, os colaboradores não estavam
preparados para a realização do teste e/ou não dispunham dos recursos necessários.
Além disso, verificou-se que, nos postos onde o teste foi realizado, houve
concordância com os resultados obtidos em laboratório pelos pesquisadores.
Conclusão: Os postos de combustíveis pesquisados apresentaram variações quanto ao
teor de AEAC tanto na gasolina comum quanto aditivada, o que pode implicar em um
aumento do custo com abastecimento ao consumidor. Sugere-se que ações de
fiscalização por agencias governamentais sejam intensificadas.
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