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Nova gasolina brasileira 

Muito se falou sobre a nova gasolina brasileira liberada a partir de agosto no mercado brasileiro. Muitos 

reparadores ainda têm dúvidas quanto aos efeitos da nova gasolina para os automóveis. Para tirar as 

dúvidas do mercado a NGK esclarece as principais dúvidas e seus efeitos para as velas de ignição. 

As principais modificações são quanto a densidade, onde se estabeleceu um padrão de massa específica 

de 715 kg/m3 e octanagem RON 92. Estas mudanças parecem complicadas mas garantem uma gasolina 

de melhor qualidade. 

A maior massa específica melhora o consumo do veículo, afinal quanto maior a massa específica maior 

será a massa de combustível por metro cu bico. E com mais combustível melhor será o consumo. Outra 

vantagem desta massa específica é que com a regulamentação fica mais difícil a adulteração da gasolina 

com o uso de solventes. 

Não é novidade no mercado automotivo que as montadoras estão reduzindo a cilindrada dos motores e 

melhorando a sua performance, o também chamado Downsizing de motores. Com isso as taxas de 

compressão destes novos motores são relativamente altas, exigindo combustíveis com alta octanagem. 

A octanagem é a capacidade que o combustível possui de resistir a compressão sem auto inflamar. Este 

efeito é conhecido como detonação. O aumento da octanagem é benéfico para todos os motores, 

porém os motores mais novos irão se beneficiar muito mais. 

E as velas? Como ficam? Com o uso de uma gasolina de melhor qualidade e com maior octanagem as 

chances das velas e dos motores serem danificadas por detonação é bem menor. Os principais danos 

causados na vela de ignição pelo efeito da detonação são: a mudança de coloração do castelo metálico, 

parte que compõem a rosca da vela e a quebra do eletrodo lateral que ocorre por vibração anormal no 

motor. 

Como vemos a mudança da gasolina brasileira traz muitas vantagens para os motores e velas de ignição. 

O uso de combustível de boa procedência e qualidade traz benefícios para o meio ambiente e para o 

bolso dos motoristas do Brasil.  

Fique sempre atento as dicas da NGK NTK. 
Caso tenha alguma dúvida consulte o nosso SAC 0800 019 7112. 

É a NGK NTK fazendo mais pelos reparadores independentes. 

www.ngkntk.com.br 
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