
O ÓLEO DIESEL 
 

Link da pesquisa http://www.br.com.br/wps/portal/PortalDeConteudo

Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, o óleo diesel é um 
composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, 
nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas ao 
funcionamento dos motores diesel. É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de 
material em suspensão e com odor forte e característico. O óleo diesel é utilizado em motores de combustão 
interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: 
automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte, 
locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos, por exemplo). 

FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO ÓLEO DIESEL 

SEGMENTO AUTOMOTIVO SEGMENTO NÁUTICO 
 Diesel  

Podium  
Extra 
Diesel 

Diesel 
Comum 

Diesel 
Inverno (*)  

Diesel  
Marítimo  

Diesel 
Verana 

Presença  
de Biodiesel  sim (4% em volume)  

Presença  
de Aditivos  sim sim não sim (se extra diesel)  não sim 

500 
(nas regiões de  

diesel metropolitano)  Enxofre Total 
Máx (ppm)  200 

2.000 
(nas regiões de 
diesel interior) 

500 10.000 200 

Número de 
Cetano mín.  51 42 40 51 

Amarelo e Alaranjado 
(nas regiões de  

Diesel Metropolitano)  Coloração Amarelo e 
Alaranjado  

Presença de corante vermelho
(nas regiões de Diesel Interior) 

Amarelo e Alaranjado  

Ponto de Fulgor 
mín. (ºC)  38 60 

Filtração 
Complementar 

nos postos  
sim não sim 

Aditivo  
de Odor  não sim 

ppm (partes por milhão) = mg/kg   (*) Desenvolvido para alcançar o grau de desempenho necessário para operar 
nas regiões que apresentam temperaturas de até -5ºC. 

 

É o óleo diesel mais simples. Não recebe nenhum tipo de aditivo. Possui uma coloração amarelada ou 
alaranjada. Se comercializado como diesel "Interior", apresenta coloração vermelha. Apresenta teor de enxofre 
máximo de 500 ppm (metropolitano) ou 2000 ppm (interior). Pode ser utilizado em qualquer veículo movido a óleo 
diesel. 

 

O Extra Diesel Aditivado é um óleo diesel que contém um pacote multifuncional de aditivos com objetivo 
de manter limpo o sistema de alimentação de combustível, reduzir o desgaste dos bicos injetores, reduzir a 
formação de sedimentos e depósitos, proporcionar melhor separação da água eventualmente presente no diesel e 
conferir maior proteção anticorrosiva a todo o sistema de alimentação. 

http://www.br.com.br/wps/portal/PortalDeConteudo


A utilização continuada do Extra Diesel Aditivado garante uma pulverização mais eficaz do combustível na 
câmara de combustão, permitindo uma mistura mais homogênea do combustível com o ar, melhorando o 
rendimento do motor, evitando o desperdício de óleo diesel e reduzindo as emissões, contribuindo para uma 
melhor qualidade do ar. 

 
Pulverização Deficiente 

  

 
Pulverização Eficiente 

A utilização do Extra Diesel Aditivado traz, como conseqüência, a redução da freqüência de manutenção dos 
componentes do sistema de alimentação e o aumento da vida útil do motor.  

 

Difere do óleo diesel comum pela presença de um pacote multifuncional de aditivos com as seguintes funções: 

ADITIVOS DETERGENTES / DISPERSANTES - estes aditivos têm a finalidade de manter os sólidos em 
suspensão e finamente dispersos, a fim de evitar que se depositem em locais não desejados, causando danos ao 
motor. Limpa e mantém limpo todo o sistema de alimentação do veículo (tanque de combustível, bomba injetora, 
bicos injetores). 

Estes aditivos são adicionados na base distribuidora, diretamente no caminhão-tanque que leva o combustível aos 
postos. Os benefícios desta adição são: previne perda de energia, mantém os níveis de emissões, e impede a 
formação de gomas e depósitos; 

As fotos seguintes mostram a eficiência destes aditivos em ensaios realizados na Petrobras: 

 

  

 

Com o uso de aditivos detergentes e dispersantes, não há depósitos nas hastes. Verifica-se também uma 
diminuição de depósitos nas tulipas de válvulas. 

ANTI- ESPUMANTES- são agentes que previnem e reduzem a formação de espuma durante o momento do 
abastecimento, possibilitando que esta operação seja feita de forma mais adequada e ágil. Entre os benefícios, 
previne derramamento de óleo diesel para o solo e garante total enchimento do tanque. 
 
ANTI-CORROSIVOS - protege os componentes do sistema de alimentação do motor contra a corrosão causada 
por ácidos e água presentes no combustível. São compostos tensoativos que atuam formando uma película para 
proteger o metal do contato com outras substâncias. Evita então corrosão e desgastes de tanques, tubulações e 
de partes do motor, que podem provocar entupimento de filtros; 
 
DEMULSIFICANTE - evita a formação de emulsões ou promovem a sua separação mais rapidamente. Funcionam 
favorecendo a formação de micelas grandes de água, permitindo a sua posterior separação por diferença de 
densidade. Facilita a separação da água o que melhora o processo de drenagem e limpeza do sistema de 
alimentação do combustível. Como benefício, combustíveis tratados com pacotes de aditivos efetivos não 
produzem alteração no volume das duas fases, com a interface clara e o combustível límpido, sem turbidez. 
 
 
 



 

 

Óleo diesel desenvolvido para alcançar o grau de desempenho necessário para operar nas regiões que 
apresentam temperaturas ambientes de até -5ºC. Impede o entupimento dos filtros de motores a diesel em 
temperaturas muito baixas devido à boa fluidez. Dispensa a mistura de produtos anticongelantes. Possui 500 ppm 
de enxofre e é comercializado durante os meses de inverno na região sul do país. 

 

A Petrobras está lançando o Diesel Podium, o único óleo diesel premium do mercado. O Diesel Podium 
oferece melhor desempenho e maior proteção ao motor. Desenvolvido especialmente para pickups e veículos 
utilitários esportivos - SUVs, o Diesel Podium pode ser usado em todos os tipos de motores diesel que irão, 
também, se beneficiar com seu uso. O Diesel Podium melhora a performance de seu veículo, reduzindo o tempo 
de retomada de velocidade. 

 

 



 

O diesel Verana é o único óleo diesel premium do mercado náutico. O produto contém formulação 
diferenciada e otimizada, desenvolvida para embarcações de lazer. Garante durabilidade, segurança, melhor 
desempenho, maior proteção ao motor e menor nível de emissão de poluentes do segmento marítimo. 

Melhor desempenho: graças ao maior número de cetano em sua composição (mínimo garantido: 51), 
componente que determina a qualidade de ignição do óleo diesel, o Diesel Verana garante o menor tempo de 
retomada de velocidade (redução de até 6%) e melhor dirigibilidade, além de menor emissão de fumaça. O 
número de cetano em sua fórmula é superior à especificação do diesel marítimo (mínimo: 40). 

Menos poluente: Redução do nível de poluição: menor teor de enxofre, máximo de 200 ppm .  

QUADRO COMPARATIVO DIESEL MARÍTIMO  DIESEL VERANA 

Enxofre, máx. (ppm) 10.000 200 

Número de Cetano, mín. 40 51 

Redução de Fumaça - Até 83% (Caterpillar)  

Melhor Desempenho (tempo
de retomada) - Até 6% (Mercedes)  

Tempo de Abastecimento - Menor *redução de espuma)  

Presença de Aditivos e 
Filtração Complementar - Mais suave  

Odor - Maior Segurança e  
durabilidade  

Estabilidade -  

Devido ao menor teor de enxofre, o Diesel Verana emite menos poluentes, logo reduz o impacto ao meio 
ambiente. Assim, atende aos requisitos mais exigentes de quem tem um forte espírito de aventura aliado à 
consciência ecológica de preservação do meio ambiente e ao cuidado com a durabilidade de sua embarcação. O 
Diesel Verana proporciona redução de fumaça em até 83% em relação ao óleo diesel marítimo da BR. 

Proteção ao motor e maior segurança no mar: o Diesel Verana proporciona mais segurança no mar graças ao 
seu pacote de aditivos e a um eficiente sistema de filtração, que protegem o motor da embarcação contra a 
corrosão e evitam a formação de depósitos nos bicos injetores, garantindo maior durabilidade. Além disto, seu 
exclusivo pacote de aditivos reduz a presença de partículas e de água no sistema de injeção, enquanto o sistema 
de filtração de última geração mantém o Diesel Verana livre de partículas e de água, garantindo a qualidade 
requerida pelas novas tecnologias de injeção de combustível (common-rail).  

 
Maior conforto: o Diesel Verana é aromatizado, o que reduz o odor característico do combustível, e proporciona 
maior conforto a bordo.  



Rapidez no abastecimento:  a avançada tecnologia aplicada na aditivação do Diesel Verana também diminui 
consideravelmente a formação de espuma no abastecimento, o que possibilita um enchimento completo em menor 
tempo e sem derramamentos.  

  
 

 

O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais extraídos de diversas matérias-primas, 
como palma, mamona, soja, girassol, dentre outras. Por advir de fontes renováveis e ser menos poluente ele é 
ecologicamente correto. O biodiesel está sendo adicionado, na proporção de 4%, aos tipos de diesel (comum ou 
aditivado) e não necessitam de qualquer adaptação para receber a mistura. Na Europa o biodiesel já vem sendo 
utilizado em vários países. 

Em abril de 2005, reforçando o princípio de inovação, tecnologia, qualidade de produtos e serviços e 
responsabilidade sócio-ambiental que norteiam nossa companhia; e que fazem da marca Petrobras, a preferida de 
todos os brasileiros, foi iniciada a comercialização do biodiesel na Petrobras Distribuidora; e em 2007, antes do 
prazo estabelecido pela legislação, o biodiesel já estava presente na maioria dos postos da rede. Desde janeiro de 
2008, todo o óleo diesel comercializado no país, recebe a adição de Biodiesel, na proporção de 4%. 

TIPOS DE APLICAÇÕES DO ÓLEO DIESEL - CLASSIFICAÇÃO 

O óleo diesel pode ser classificado, de acordo com sua aplicação, nos seguintes tipos: 
 
Óleo diesel automotivo: o óleo diesel automotivo é dividido em subgrupos que permitem sua adequação às 
necessidades ambientais e dos usuários. Tem-se os seguintes tipos de diesel automotivo: 

- Óleo Diesel Interior (máximo 0,35% de enxofre):  o óleo diesel interior é utilizado nas regiões com as maiores 
frotas em circulação e condições climáticas adversas a dispersão dos gases resultantes da combustão do óleo 
diesel, necessitando de maior controle das emissões.  

- Extra Diesel Aditivado  

- De Referência (também chamado Diesel Padrão): o chamado óleo diesel de referência é produzido 
especialmente para as companhias montadoras de veículos a diesel, que o utilizam para a homologação de 
motores nos ensaios de consumo, desempenho e de emissões. 

Óleo diesel marítimo: também ocorrem subdivisões no caso do óleo diesel marítimo de forma a se dispor da 
qualidade requerida pelo usuário. São encontrados os seguintes tipos, comercializados no país e/ou destinados à 
exportação: 

- Marítimo comercial:   destinado a motores diesel utilizado em embarcações marítimas. Difere do óleo diesel 
automotivo comercial apenas na necessidade de se especificar a característica de ponto de fulgor relacionada a 
maior segurança deste produto em embarcações marítimas. Como ponto de fulgor entende-se a menor 
temperatura que o óleo diesel vaporiza em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura explosiva, 



capaz de se inflamar momentaneamente, quando sobre ele se incidir uma chama (fonte de ignição). Para o óleo 
diesel marítimo o ponto de fulgor é fixado em um valor mínimo de 60°C. 

- Especial para a Marinha / Ártico:   os tipos Especial para a marinha e Ártico são produzidos para atender 
necessidades militares e apresentam maior rigidez quanto às características de ignição, de volatilidade, de 
escoamento a baixas temperaturas e de teor de enxofre. Isto se deve às condições adversas de sua utilização em 
embarcações militares - rapidez e desempenho - baixas temperaturas (Oceano Ártico, por exemplo). 

 

Programa Petrobras "De Olho no Combustível" 

    

Exclusivo do sistema Petrobras, o "De Olho no Combustível" é o mais completo programa de qualidade 
que inclui 9 (nove) requisitos para a certificação dos postos de serviços Petrobras. Nos últimos anos, o mercado 
de distribuição de combustíveis no Brasil começou a viver momentos bastante conturbados. A luta por melhores 
preços provocou o aparecimento de combustíveis adulterados nos postos, que eram vendidos ao consumidor final 
por preços abaixo do custo, causando prejuízos diversos a seus veículos. 

Para reverter esta situação, a Petrobras Distribuidora lançou em 1996 o programa "De Olho 
no Combustível", com o objetivo de comprovar a qualidade do combustível Petrobras, e sensibilizar tanto o 
consumidor final, mostrando o problema da adulteração e seus prejuízos, como o revendedor, 
estimulando os parceiros fiéis e promovendo novas adesões. Ao contrário dos programas de qualidade de outras 
distribuidoras, o "De Olho no Combustível" cuida não só da realização em campo de testes na gasolina, óleo 
diesel/biodiesel e álcool comercializados nos postos Petrobras, mas também do treinamento dos responsáveis 
pelos serviços de armazenagem e recebimento do combustível, devolução de produtos, além da limpeza de 
tanques e filtros. 

sugestões/complementações  envie para adautosouza@globo.com

mailto:adautosouza@globo.com

