


PETRÓLEO

Definição: É uma mistura de substâncias,
principalmente hidrocarbonetos
(compostos formados por carbono e
hidrogênio), insolúvel em água, menos
denso que ela, de cor variando de amarelo
e negro, encontrado no subsolo.

O petróleo cru não tem muita aplicação, o
que interessa são os derivados do
petróleo, que são separados por destilação
fracionada que se baseia na diferença de
ponto de ebulição.



Coluna de destilaçao do petróleo



1) FRAÇÃO GASOSA DO PETRÓLEO 
(FRAÇÃO LEVE)

Gás metano ( principal componente do gás natural)

Gás etano

CH4

C2H6

Gás propano C3H8

Gás butano   C4H10

O cheiro do gás de cozinha é do mercaptano
(tio álcool) R-SH

GNV

GLP



2) FRAÇÃO LÍQUIDA DO PETRÓLEO 
(FRAÇÃO LEVE)

GASOLINA  (mistura de alcanos de 6 a 10 
carbonos)

QUEROSENE (mistura de alcanos de 10 a 16 
carbonos)

ÓLEO DIESEL (mistura de alcanos de 14 a 18 
carbonos)

ÓLEO LUBRIFICANTE (mistura de alcanos de 15 a 
24 carbonos)

Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia 
carbônica aberta, saturada e homogênea 



3) FRAÇAO SÓLIDA  
(FRAÇÃO PESADA)

PARAFINA PICHE ASFALTO

CRACKING  OU  CRAQUEAMENTO 
CONSISTE EM QUEBRAR MOLÉCULA GRANDES EM 
MOLÉCULAS MENORES QUE SAO DE MAIOR CONSUMO, FEITO 
POR AQUECIMENTO E CATALISADOR



1. (Enem 2000) Para compreender o processo de exploração e o
consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a
gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto
abaixo.
As informações do texto permitem afirmar que:
a) o petróleo é um recurso energético renovável
a curto prazo, em razão de sua constante
formação geológica.
b) a exploração de petróleo é realizada apenas 
em áreas marinhas.



Resposta E

d) o petróleo é um recurso energético
distribuído homogeneamente, em todas as
regiões, independentemente da sua origem.
e) o petróleo é um recurso não-renovável a
curto prazo, explorado em áreas continentais
de origem marinha ou em áreas submarinas.

c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não 
poluentes dada sua origem natural.



2. (ENEM 2014) O fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento
da poluição em regiões industrializadas. Os agentes poluentes são
distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde humana e ao meio
ambiente.

Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas
energéticas reagem com o vapor de água existente na

atmosfera, formando compostos ácidos que se
acumulam em nuvens, ocorrendo, assim, a
condensação, da mesma forma como são originadas
as chuvas comuns.



Um desses gases, o SO2, é proveniente da combustão do enxofre, impureza presente
em combustíveis fósseis, como o carvão e derivados do petróleo. Ele leva à
formação do ácido sulfúrico. O esquema ilustra esse processo.

Resposta E

Uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a retirada do
enxofre dos combustíveis derivados do petróleo, como o diesel e
o óleo combustível.
Esses dois combustíveis são obtidos do petróleo por:
a) filtração.
b) sublimação.
c) decantação.
d) fusão fracionada.
e) destilação fracionada.



3. (ENEM 2016) O petróleo é uma mistura de várias substâncias, que
podem ser separadas por um método adequado. A gasolina, o querosene
e o óleo diesel são algumas das frações do petróleo.

Analise cada alternativa abaixo e indique a única
verdadeira.

a) A gasolina vendida em Recife é de excelente
qualidade por ser considerada uma substância
pura.

b) A combustão completa da gasolina libera um gás
que contribui para o aquecimento global.



e) O processo de extração do petróleo
através da plataforma marítima é totalmente
seguro, não se tem conhecimento, até hoje,
de nenhum acidente que tenha causado
danos aos seres vivos.

Resposta B

c) O petróleo é inesgotável e é considerado um material renovável.

d) Um determinado aluno deixou cair acidentalmente 1 litro de gasolina
dentro de um aquário contendo 8 litros de água e verificou a formação de
um sistema homogêneo.



4. (ENEM 2018) A destilação fracionada é um processo de separação no
qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se diversos
componentes de uma mistura homogênea, que apresentam diferentes
pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os
componentes com menor ponto de
ebulição são separados
primeiramente pelo topo da
coluna. Tal procedimento é muito
utilizado para a separação dos
hidrocarbonetos presentes no
petróleo bruto, como está
representado na figura abaixo.



Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto
os produtos recolhidos em I, II, III e IV são, respectivamente,

a) gás de cozinha, asfalto, gasolina e óleo diesel.
b) gás de cozinha, gasolina, óleo diesel e asfalto.
c) asfalto, gás de cozinha, gasolina e óleo diesel.
d) asfalto, gasolina, gás de cozinha e óleo diesel.
e) gasolina, gás de cozinha, óleo diesel e asfalto

Resposta B



5. (ENEM 2011) Marcelo e seu irmão alugaram uma casa de praia e,
chegando ao local, frustraram-se ao ver a areia e o mar cheios de
manchas de petróleo.

Resposta B

Quando toneladas de petróleo são despejadas no
oceano, geralmente por negligência humana, ondas de
óleo aparecem nas praias, nas encostas pedregosas e
nos portos, e vários animais são cobertos por uma
fina e grudenta camada de óleo, sucumbindo a uma
morte lenta e agonizante.
Essas grandes manchas negras, que se formam sobre
a superfície dos oceanos, ocorrem porque o petróleo:



a) forma precipitado com a água do mar.
b) tem menor densidade que a água do mar e é
insolúvel nesse meio.
c) tem maior densidade que a água do mar e é solúvel
nesse meio.
d) forma mistura homogênea com a água do mar.
e) reage com a água do mar formando uma substância
negra.

Resposta B




