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Consulta 
De: Kabaya, Eduardo <Eduardo.Kabaya@protego.com> 
Assunto: Gasolina em mistura com óleo Diesel 
 
Se vapores de gasolina entrarem no tanque de armazenamento de Diesel e se misturar com os 
vapores do diesel, o que pode acontecer? 
- Os vapores de gasolina com a queda da temperatura poderá se condensar e se misturar com 
o diesel? 
- Perde-se a qualidade do diesel? Ou seja, ficará contaminado e perderá suas propriedades 
causando prejuízos? 
  
Você teria por um acaso literatura técnica, livros ou artigos sobre isso? 
Procurei no petroblog e encontrei informações sobre o Diesel e o ponto de fulgor. Mas nada 
parecido com a minha pergunta acima. 
  
Resposta 
Vamos às respostas que eu consegui. 
1ª- Se vapores de gasolina entrarem no tanque de ar mazenamento de Diesel e se 
misturarem com os vapores do diesel, o que pode aco ntecer? 
Respondendo: 
No caso de mistura líquida gasolina e diesel, devido à pequena diferença de densidades (o 
diesel é ligeiramente mais denso) o resultado não é uma mistura heterogênea, é uma mistura 
parcialmente homogênea, e a gasolina tende a estar mais próxima da superfície, ou seja, a 
miscibilidade, que é a capacidade de uma mistura formar uma única fase, é parcial. 
No entanto, a gasolina sendo um produto muito volátil emana vapores mais cedo e em maior 
quantidade que o óleo diesel, que é considerado pouco volátil (ponto de fulgor próximo da 
temperatura ambiente). 
 
Se a mistura for de vapores de diesel e gasolina, a tendência é uma mistura com 
características mais condizentes com a gasolina, provavelmente em maior quantidade devido à 
sua alta volatilidade. 
 
Em tanques de armazenamento de óleo diesel nessas condições, as emissões são 
potencialmente de gasolina, e o tanque não estará devidamente protegido no caso desses 
vapores ignitarem. 
 

Combustível  Densidade  Ponto 
de 

fulgor 

Autoignição  Ponto de 
congelamento  

Pressão 
de vapor 

Etanol (70%) 0,789  
g/cm³ (kg/l) 

16,6ºC 363ºC -117ºC 
 

12,75 kPa 
a 37,8ºC 

Gasolina C 
(com etanol) 

0,72 a 0,75 
g/cm³ (kg/l) 

-42,8ºC 246ºC -100ºC 79 kPa  
a 37,8ºC  

Gasolina A 
(sem etanol) 

0,72 a 0,76 
g/cm³ (kg/l)  

<-43 ºC  
 

257 ºC Não 
disponível. 

69 kPa  
a 37,8 ºC  

Diesel 0,853  
g/cm³ (kg/l) 

>38ºC 210ºC 6ºC 
 

0,40 kPa  
a 40°C 

Biodiesel 
(B100) 

0,820 a 0,880 
g/cm3 (kg/l) 

112 a 
122ºC  

  0,42 kPa 
a 25ºC 

Querosene de 
Aviação-QAV 

0.775 a 0.840  
g/cm3 (kg/l) 

>60ºC 210ºC -47ºC 0,06 kPa  
a 20°C 

2ª- Os vapores de gasolina com a queda da temperatu ra poderão se condensar e se 
misturar com o diesel? 
Respondendo: 
A gasolina é um produto essencialmente volátil. 
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Nota:  Uma substância volátil  é um produto químico que tem a propriedade de se evaporar à 
temperatura ambiente, passando facilmente do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso 
sem necessidade de aquecimento. Há produtos altamente voláteis  como éter, álcool, acetona, 
gasolina, dentre outros. 

 
A principal propriedade da boa gasolina é a sua facilidade de transformar-se rapidamente de 
líquido em vapor, que é a propriedade conhecida por volatilidade.  
A gasolina sendo muito volátil, nas temperaturas ambientes evapora-se e se perde daí o uso de 
tanques de armazenamento de teto flutuante.  
 
O grau da volatilidade é o fator importante que pode variar muito conforme a gasolina é 
aditivada ou é adulterada, como acontece em muitas marcas de gasolina.  
Se a gasolina que chega ao motor de um carro não é suficientemente volátil, ela não queima 
completamente, se condensa em gotas e penetra nos cilindros, passando pelos anéis e indo 
juntar-se ao óleo lubrificante, diluindo-o, ou ainda, sujando as velas e evitando as explosões 
regulares. 
 
Semelhantemente, os vapores de gasolina presentes em um tanque de óleo diesel ao 
esfriarem podem mesmo condensar-se, a depender do grau de volatilidade da gasolina, e se 
incorporar ao diesel. 
 
3ª- Perde-se a qualidade do diesel? Ou seja, ficará  contaminado e perderá suas 
propriedades causando prejuízos? 
A gasolina é um produto que consiste numa mistura líquida altamente complexa, contendo 
hidrocarbonetos parafínicos, aromáticos, naftênicos e olefinas, logo uma celeuma de 
compostos químicos. 
Além da contaminação de origem física do diesel, como poeira, partículas abrasivas, água, etc., 
há a considerar-se a contaminação produzida pela presença dos hidrocarbonetos da gasolina, 
que causam instabilidade química do combustível diesel.  
Muitos desses hidrocarbonetos como os parafínicos e os naftênicos são quimicamente 
estáveis, não reagindo rapidamente com o Oxigênio da composição do óleo diesel.  
Já os hidrocarbonetos aromáticos, oleofínicos e diolefínicos não são tão estáveis e tendem a 
reagir com Oxigênio, formando gomas. Esse material solúvel resinoso pode transformar-se 
posteriormente em material insolúvel, pela ação de temperaturas pouco mais elevadas e por 
períodos maiores de estocagem, afetando drasticamente a qualidade do óleo diesel. 
 
4ª- Efeitos da Gasolina no óleo Diesel 
Baseado no site:  
https://www.bellperformance.com/blog/accidentally-mixing-gasoline-and-diesel-fuel 
 
Mesmo uma pequena quantidade de gasolina no diesel reduz o ponto de fulgor do diesel, o que 
pode ser perigoso, dado que bolsões de maiores concentrações de gasolina podem se 
desenvolver em um tanque. Então, o ponto de fulgor não seria consistente em todo o tanque. 
Dada a grande diferença na temperatura do ponto de fulgor entre a gasolina e o diesel, não é 
preciso muita gasolina para diminuir significativamente a temperatura do ponto de fulgor. 
Apenas 1% da contaminação da gasolina reduzirá o ponto de fulgor do diesel em 18ºC.  
Isso significa que o combustível diesel irá se acender prematuramente no motor a diesel, o que 
pode levar a danos no motor. 
Outro problema, sendo a gasolina um solvente reduz a propriedade de lubrificação do óleo 
diesel, a contaminação por gasolina pode danificar a bomba de combustível e afetar os 
injetores de diesel.  
Isso acontece por causa de uma queda na lubrificação. 
Normalmente, o diesel tem lubrificação suficiente para lubrificar as bombas de combustível e os 
injetores, a gasolina reduz essa lubrificação, levando a danos. 
 
Além destes, haverá uma combustão incompleta, inicialmente caracterizada por grandes 
quantidades de fumaça preta. Além de ser um problema estético, o computador do veículo 
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tentará compensar essa falta de combustão ajustando a mistura ar-combustível. Isso reduzirá 
consideravelmente sua potência e desempenho. E ao longo do tempo, o uso desse 
combustível adulterado, poderá causar danos reais aos sensores do computador do veículo, 
superaquecendo-os ou cobrindo-os de fuligem, de forma que passam detectar nada. 
 
5º- Você teria por acaso literatura técnica, livros  ou artigos sobre isso? 
Anexei o material que consultei. 
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Anexos 
 
Anexo 1 
Características da Gasolina 
As gasolinas são produtos obtidos a partir da refinação do petróleo, cuja composição depende 
da destinação de uso (para aviação ou automotiva), da origem e processos de refinação do 
petróleo.  
A gasolina para a aviação é uma mistura de hidrocarbonetos, com cinco a dez átomos de 
carbono que destila entre 30 e 170ºC, aproximadamente, e que atende a requisitos 
estabelecidos em normas rígidas.  
As gasolinas automotivas são constituídas por hidrocarbonetos derivados do petróleo, com 
quatro a dez átomos de carbono, que destila entre 30 e 225ºC e podem conter aditivos que 
conferem importantes características específicas à gasolina que sai das refinarias, reguladas 
por normas específicas da região ou país em que são utilizadas.  
As propriedades das gasolinas comerciais são influenciadas pelos processos de refinação 
utilizados e também pela natureza dos petróleos que as originaram.  
 
A gasolina é um combustível constituído basicamente por Hidrocarbonetos (compostos 
químicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio) e, em menor quantidade, 
por produtos oxigenados.  
Esses hidrocarbonetos são, em geral, mais "leves" do que aqueles que compõem o óleo diesel, 
pois são formados por moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente de 5 a 10 átomos 
de Carbono).  
Além dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, a gasolina também pode conter compostos de 
enxofre e compostos contendo nitrogênio.  
 
A gasolina básica (sem oxigenados) possui uma composição complexa. A sua formulação pode 
demandar a utilização de diversas correntes nobres oriundas do processamento do petróleo 
como nafta DD (produto obtido a partir da destilação direta do petróleo), nafta craqueada que é 
obtida a partir da quebra de moléculas de hidrocarbonetos mais pesados (gasóleos), nafta 
reformada (obtida de um processo que aumenta a quantidade de substâncias aromáticas) e 
nafta de coque, obtida através do processo de coqueamento, nafta alquilada (de um processo 
que produz isoparafinas de alta octanagem a partir de isobutanos e olefinas), etc.  
Quanto maior a octanagem (número de moléculas com octanos) da gasolina maior será a sua 
resistência à detonação espontânea. 
 
Estas gasolinas possuem aditivos que visam a melhorar a performance do combustível, 
nomeadamente:  

1. detergente: visa a reduzir os depósitos no sistema de injeção e no motor de forma a 
melhorar a combustão; 

2. inibidor de corrosão: agente que visa a proteger as zonas de circulação de combustível 
de forma a reduzir a corrosão provocada; 

3. desemulsificante: promove a separação da água no sistema de distribuição e 
armazenagem do combustível, de forma a diminuir a corrosão daí resultante; 

4. agente veículo (solvente sintético): por ser estável a altas temperaturas, provoca 
resíduos diminutos durante a combustão que se realiza na câmara de combustão do 
motor. 

No Brasil, a orientação é adicionar à gasolina comum, a tipo A, o equivalente a 27% de etanol 
anidro (sem água) com um grau de pureza mínimo de 99,3% conforme a legislação – 
determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
O etanol anidro é um composto leve, miscível com água e com a maioria dos líquidos de baixo 
peso molecular. Possui pH neutro, altamente inflamável, que entra em combustão a partir de 
13°C. 
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Além do etanol anidro, também é adicionado um pouco de corante (no caso, amarelo), que 
identifica sua condição de comum (lembrando que a gasolina é naturalmente transparente, 
como a água ou o etanol). 
 
A gasolina aditivada é uma gasolina comum que tem sua composição acrescida de compostos 
detergentes que evitam a formação de borras e crostas no interior do sistema de alimentação e 
injetores e as carbonizações no interior das câmaras de combustão, mantendo o sistema mais 
limpo. 
 

Gasolina  

Gasolina comum: 
 

Gasolina aditivada: 
 

Gasolina Premium Gasolina Podium 

Gasolina comum 
(gasolina C): é 
aquela que além 
da gasolina 
obtida do 
petróleo (gasolina 
tipo A, pura), 
recebe a adição 
de uma 
porcentagem de 
etanol anidro 
(álcool), que varia 
entre 20% e 25%. 
 

Gasolina aditivada: é uma gasolina tipo A 
(pura) onde é adicionado um pacote de 
aditivos que tem como principal vantagem 
as ações detergentes e dispersantes. 
Esses aditivos são adicionados para 
minimizar a formação de depósitos nos 
carburadores e nos bicos injetores, 
reduzindo a probabilidade de falha e 
desgaste dos motores. 
A gasolina aditivada, disponível em 
alguns postos, é uma gasolina comum 
acrescentada de aditivos detergentes-
dispersantes. Esses aditivos têm como 
finalidade a limpeza do sistema de 
alimentação de combustível, incluindo 
linha de combustível, bomba, galeria de 
combustível, injetores e válvulas de 
admissão. Seu uso permite que o motor 
opere nas condições especificadas pelo 
fabricante por mais tempo, o que reduz 
consumo e emissões e aumenta o 
intervalo entre manutenções. Ao contrário 
do que se pensa, a gasolina aditivada não 
aumenta a octanagem do combustível 

Gasolina Premium 
é uma gasolina que 
apresenta uma 
formulação 
especial. Tem 
maior octanagem e, 
portanto, maior 
resistência à 
explosão que a 
gasolina comum. 
Também contém 
álcool etílico anidro 
(etanol) em sua 
composição na 
proporção de 25% 
(admite-se 
tolerância de 1% 
para mais ou para 
menos). É menos 
poluente que a 
gasolina comum. 
 

Gasolina podium 
trata-se de uma 
gasolina mais limpa 
que as outras, pois 
apresenta uma 
quantidade de 
enxofre de cerca de 
97% menor que 
nos outros tipos.  
Além disso, sua 
octanagem também 
é mais elevada, 
demora muito mais 
para explodir. 
 

 
  
Anexo 2 
Características do Óleo Diesel  
O Óleo Diesel é um combustível derivado do petróleo sendo constituído basicamente por 
hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contém átomos de Carbono e Hidrogênio).  
Normalmente, o diesel é um combustível mais “pesado” do que a gasolina e apresenta-se com 
cadeia carbônica de 6 a 30 átomos. 
Da composição do óleo diesel participam hidrocarbonetos parafínicos, oleofínicos e aromáticos.  
Produzido a partir da refinação do petróleo, o óleo diesel é formulado através da mistura de 
diversas correntes como gasóleos, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado, provenientes das 
diversas etapas de processamento do petróleo bruto.  
As proporções destes componentes no óleo diesel são aquelas que permitem enquadrar o 
produto final dentro das especificações previamente definidas e que são necessárias para 
permitir um bom desempenho do produto, minimizando o desgaste dos motores e 
componentes e mantendo a emissão de poluentes, gerados na queima desse combustível, em 
níveis aceitáveis. 
 
Durante o refino do petróleo, por meio do processo de destilação fracionada, são obtidas 
frações chamadas de óleo diesel leve e pesado, essenciais para a produção do óleo diesel.  
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A uma temperatura entre 250°C e 350°C podem ser associadas outras frações, como a nafta, o 
querosene e o gasóleo leve. A proporção desses componentes permite enquadrar o produto 
final em especificações previamente definidas a fim de favorecer seu bom desempenho, 
minimizando o desgaste dos motores.  
  

Óleo Diesel  
 

Rodoviário Marítimo Óleo Diesel Aditivado 
 

Conforme o artigo 2º da Resolução no 42, de 16 de 
dezembro de 2009, da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os 
óleos diesel de uso rodoviário se classificam em:  
I - Óleo diesel A: 
Combustível produzido por processos de refino de 
petróleo e processamento de gás natural destinado 
a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de 
uso rodoviário, sem adição de biodiesel.  
II - Óleo diesel B: 
Combustível produzido por processos de refino de 
petróleo e processamento de gás natural destinado 
a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de 
uso rodoviário, com adição de biodiesel no teor 
estabelecido pela legislação vigente.  
 
O teor de enxofre (S) é um dos principais 
problemas do óleo diesel. O artigo 3º estabelece 
que os óleos diesel A e B deverão apresentar as 
seguintes nomenclaturas, conforme o teor máximo 
de enxofre (S):  
a) Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com 
teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg. 
b) Óleo diesel A S50 e B S50: 
combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 50 
mg/kg.  
c) Óleo diesel A S500 e B S500: 
combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 
mg/kg.  
d) Óleo diesel A S1800 e B S1800: 
combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 
1800 mg/kg.  
e) Óleo diesel adição de biodiesel   
Em outubro de 2009 foi publicada a resolução 6, 
de 16 de setembro de 2009, do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE) estabelecendo o 
mínimo de 5% de adição de biodiesel ao óleo 
diesel comercializado ao consumidor final. O B5, 
que estava previsto em lei para começar a vigorar 
em 2013, será obrigatório em todo o território 
brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2010. Mais 
recentemente, a lei 13.263 de março de 2016 
aumentou a porcentagem de biodiesel para até 
8%, passando a ser obrigatório esse volume após 
12 meses da promulgação da lei; essa mesma lei 
define aumento para 9 e 10% na adição de 
biodiesel obrigatória no combustível 
comercializado a partir de 24 e 36 meses da 
promulgação da lei, respectivamente. 

O óleo diesel marítimo 
possui teor de enxofre 
máximo de 0,5%. Seu 
uso destina-se a 
embarcações de 
pequeno e médio porte 
e aos motores 
denominados auxiliares, 
em embarcações de 
grande porte. 
 
Tem, entre suas 
características, um 
ponto de fulgor mais 
elevado, mínimo de 
60°C e é destinado, 
exclusivamente, ao 
consumo para 
embarcações, sendo 
vedada a sua utilização 
em operações terrestres 
em qualquer que seja a 
região. 
 
 

Trata-se, do óleo diesel 
dos tipos A e B que, após 
sair da refinaria, recebe, 
nas distribuidoras, uma 
aditivação que visa 
conferir ao produto 
melhores características 
de desempenho.  
Normalmente estes 
aditivos apresentam 
propriedades 
desemulsificante, anti-
espumante, detergente, 
dispersante e de inibidor 
de corrosão. 
Com estas características 
fornecidas pelos aditivos 
evita-se que o diesel 
forme emulsão com a 
água o que, quando 
ocorre, dificulta a sua 
separação do produto e 
impede a sua drenagem. 
Pretende-se, também, 
permitir o rápido e 
completo enchimento dos 
tanques dos veículos (o 
que antes era prejudicado 
pela geração de espuma), 
manter limpos o sistema 
de combustível e a 
câmara de combustão, 
aumentando a vida útil do 
motor e minimizando a 
emissão de poluentes. 
Além destes benefícios, 
um dos aditivos (o inibidor 
de corrosão) minimiza a 
corrosão dos tanques de 
armazenagem e dos 
tanques de combustível 
dos veículos. 
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Anexo 3 
Petróleo cru 
De acordo com a predominância dos hidrocarbonetos encontrados no óleo cru, o petróleo é 
classificado em: Parafínicos, Naftênicos, Mistos e Aromáticos.  
A classificação do petróleo, de acordo com seus constituintes,  
Classe parafínica (75% ou mais de parafinas) 
Classe naftênica (>70% de naftênicos) 
Classe aromática intermediária (>50% de hidrocarbonetos aromáticos) 
 
Parafínicos  
Quando existe predominância de hidrocarbonetos parafínicos.  
Este tipo de petróleo produz subprodutos com as seguintes propriedades: 

• Gasolina de baixo índice de octanagem. 
• Querosene de alta qualidade. 
• Óleo diesel com boas características de combustão. 
• Óleos lubrificantes de alto índice de viscosidade, elevada estabilidade química e alto 

ponto de fluidez. 
• Resíduos de refinação com elevada percentagem de parafina. 
• Assim, os óleos parafínicos são excelentes para a produção de querosene de aviação 

(QAV), diesel, lubrificantes e parafinas. 
Naftênicos  
Quando existe predominância de hidrocarbonetos naftênicos.  
O petróleo do tipo naftênico produz subprodutos com as seguintes propriedades principais: 

• Gasolina de alto índice de octonagem. 
• Óleos lubrificantes de baixo resíduo de carbono. 
• Resíduos asfálticos na refinação. 
• Possuem cadeias em forma de anel. 
• Os óleos naftênicos produzem frações significativas de gasolina, nafta petroquímica, 

QAV e lubrificantes. 
Mistos 
Quando possuem misturas de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos, com propriedades 
intermediárias, de acordo com maior ou menor percentagem de hidrocarbonetos parafínicos e 
naftênicos. 
Aromáticos  
Quando existe predominância de hidrocarbonetos aromáticos.  
Este tipo de petróleo é raro, produzindo solventes de excelente qualidade e gasolina de alto 
índice de octonagem. Não se utiliza este tipo de petróleo para a fabricação de lubrificantes. 
 
 
Anexo 4 
Algumas Características de Qualidade do Óleo Diesel  
– Aspecto 
É um teste que permite que se tenha uma rápida indicação visual da qualidade e até mesmo 
identificar uma contaminação do produto. O diesel deve apresentar-se límpido e isento de 
materiais em suspensão como poeira, ferrugem, água, etc. Estes contaminantes, quando 
presentes, podem reduzir a vida útil dos filtros dos veículos e equipamentos e prejudicar o 
funcionamento dos motores. 
– Teor de Enxofre 
É um indicativo da concentração desse elemento no óleo. O enxofre é um elemento indesejável 
em qualquer combustível devido à ação corrosiva de seus compostos e à formação de gases 
tóxicos como SO2 (Dióxido de Enxofre) e SO3 (Trióxido de enxofre), que ocorre durante a 
combustão do produto. Na presença de água, o trióxido de enxofre leva à formação de ácido 
sulfúrico (H2SO4) que é altamente corrosivo para as partes metálicas dos equipamentos, além 
de ser poluente. 
– Porcentagem de Água e Sedimentos 
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É uma medida do teor de água e de outros contaminantes que se encontram em suspensão no 
produto e que se sedimentam durante o teste. A presença destes contaminantes em níveis 
superiores àqueles pré-fixados, são altamente prejudiciais ao diesel, pois prejudicam sua 
combustão além de acelerar a saturação dos filtros e provocar danos ao sistema de 
combustível. No sistema de armazenagem estes contaminantes tendem a se depositar no 
fundo dos tanques e, se água estiver presente, favorecer a deterioração do diesel pelo 
desenvolvimento de colônias de bactérias. 
– Teor de Cinzas 
É o teor de resíduos inorgânicos, não combustíveis, apurado após a queima de uma amostra 
do produto. Esta avaliação visa garantir que os sais ou óxidos metálicos, formados após a 
combustão do produto e que se apresentam como abrasivos, não venham a causar depósitos 
numa quantidade que prejudique os pistões, a câmara de combustão, etc. 
– Ponto de Entupimento de Filtro 
Na prática, o ponto de entupimento representa a temperatura ambiente na qual o diesel 
começa a causar o entupimento de filtros, dificuldade de bombeio e de atomização para 
queima. Estes problemas são causados pela cristalização das parafinas (compostos presentes 
no diesel) e pela água, se presente no combustível mesmo em muito pequenas quantidades.  
  
Anexo 5 
Cuidados para Preservar a Qualidade do Óleo Diesel durante o Armazenamento:  
Após ter recebido óleo diesel em seus tanques de armazenamento, alguns cuidados devem ser 
tomados para preservar suas características, evitando gastos maiores do que o necessário 
com a manutenção tanto dos tanques de armazenagem, quanto dos veículos e equipamentos. 
As recomendações a seguir têm o objetivo de preservar a qualidade deste combustível durante 
a estocagem: 
 
6.1. Inspecione e limpe os Tanques de Armazenamento : 
Os tanques de armazenagem de óleo diesel requerem cuidados especiais. Por serem, 
normalmente, construídos com aço-carbono, enferrujam com o uso. Com o passar do tempo, a 
corrosão leva formação de camadas espessas de ferrugem que, à medida que vai consumindo 
a chapa do tanque, se solta e se deposita no fundo do mesmo. Essa ferrugem, com o 
recebimento de novas cargas de diesel, é revolvida e incorporada ao diesel prejudicando a sua 
qualidade. Se presente no diesel, a ferrugem pode provocar o entupimento das placas do filtro 
prensa ou dos filtros de caminhões e equipamentos em geral. A corrosão também pode 
provocar furos nos tanques de armazenagem, o que levará a ocorrência de vazamentos com 
consequente perda de produto e contaminação do meio ambiente (solo e lençol freático). Pode, 
também, ocorrer a passagem de água do solo para dentro dos tanques, através desses furos. 
Para evitar prejuízos e preservar as características do diesel, recomendamos a adoção de uma 
rotina de limpeza e de inspeção do sistema de armazenagem. Esta inspeção inclui a checagem 
da perfeita vedação da tampa da boca de descarga, averiguação, da desobstrução dos 
suspiros, verificação da presença de água e avaliação do estado de conservação do interior 
dos tanques. 
Esta avaliação do interior dos tanques pode ser feita utilizando-se uma bomba de sucção 
manual. Para a inspeção deve-se drenar o diesel encostando o tubo da bomba na chapa do 
fundo do tanque, tanto do lado da boca de descarga quanto do lado oposto, onde fica a válvula 
de pé pela qual a bomba de abastecimento succiona o produto. Durante essas drenagens, se 
for detectada significativa quantidade de ferrugem, pode ser um indicativo de que o tanque está 
excessivamente corroído. Neste caso, deve-se providenciar a limpeza do tanque seguida de 
teste hidrostático para certificar se não há furos. Outros dois procedimentos que podem ser 
utilizados para avaliação do estado de conservação dos tanques são: 
– Um bom controle de estoque: variações detectadas no estoque de produtos devem ser 
consideradas como indicativo da necessidade de realização de testes de estanqueidade. 
– Acompanhamento das placas do filtro prensa: o aparecimento de carepas ( placas de 
ferrugem ) é um indicativo de que o tanque está excessivamente corroído internamente. 
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Estando os tanques muito enferrujados ou com furos, deve-se levar em consideração a 
necessidade de substituição dos mesmos antes que venham a contaminar o óleo diesel e 
provocar problemas no sistema de combustível dos veículos, máquinas e equipamentos; além 
de inconveniências no aspecto de segurança e meio ambiente. 
 
6.2. Evite a Presença de Água no Diesel 
A água que aparece no diesel pode ser proveniente da condensação da umidade nos tanques 
de armazenagem, da entrada de água de chuva, de ação de sabotagem, de manuseio 
inadequado, de contaminação acidental ou do próprio processo de produção. A água, se 
presente no tanque de armazenamento de óleo diesel, leva ao desenvolvimento e multiplicação 
de colônias de microorganismos (bactérias, fungos e leveduras) que se alimentam do diesel 
gerando um material com aspecto de lama de cor marrom ou escura, a que se denomina de 
borra e que se constitui de colônias de bactérias e de produto de corrosão dos tanques. Além 
da borra são gerados ácidos orgânicos, álcoois e éteres. 
Os produtos químicos formados pelos microorganismos (ácidos, álcoois, ésteres, etc.), além de 
provocar corrosão nos tanques de armazenagem, estabilizam a emulsão entre a água e o 
diesel. O diesel, com estas substâncias fica deteriorado e apresenta um cheiro forte e azedo. A 
água emulsionada nessa condição, é de difícil separação nos filtros coalescedores (filtros 
primários). Desse modo, o diesel contaminado chega ao sistema de combustível danificando-o 
por corrosão. 
 
6.3. Evite o Envelhecimento do Diesel 
O óleo diesel sofre oxidações que degradam. O uso de combustível nesta condição pode gerar 
entupimento de filtros de veículos, desgaste da bomba injetora e entupimento dos bicos de 
queimadores, quando o produto estiver utilizado para queima em fornos. Para impedir o 
envelhecimento do diesel, tome os seguintes cuidados: 
– Não estoque Diesel por muito tempo: 
A estocagem por tempo prolongado favorece a contaminação e o envelhecimento do produto 
devido à sua oxidação natural. Esta oxidação leva à formação de sedimentos de origem 
química e alteram a cor do diesel, sujam os filtros dos veículos e entopem os bicos dos 
queimadores de fornos e caldeiras. 
– Não use vasilhame, conexões, válvulas, telas, filtros ou tubulação de cobre, bronze ou latão: 
O contato do diesel com o cobre ou suas ligas acelera a sua degradação, que é devida às 
reações químicas complexas que ocorrem entre os constituintes do produto. Isto acelera a 
alteração da cor do produto e leva à formação de sedimentos que entopem os filtros dos 
veículos e aumentam a formação de depósitos no motor. 
– Não deixe o diesel exposto a temperaturas elevadas: 
O diesel, se ficar exposto a temperatura elevadas (acima da temperatura ambiente) quando 
armazenado ou mesmo parado em tubulações, “ envelhece “ mais rapidamente gerando 
sedimentos que, como já vimos, geram problemas durante o uso. 
 
6.4. Uso do Óleo Diesel  
O óleo diesel é utilizado principalmente como combustível de veículos envolvidos com o 
transporte de passageiros e de cargas, mas também costuma ser utilizado para fins industriais 
(em fornos e caldeira). A portaria número 0063 de 6 de março de 1995 do Ministério das Minas 
e Energia define, conforme o uso a que se destina, a seguinte prioridade de fornecimento: 
1º – Serviço público, de segurança pública e transporte coletivo urbano; 
2º – Transporte de carga; 
3º – Outros consumos automotivos; 
4º – Demais usos. 
Para que se consiga tirar o máximo proveito do óleo diesel, listamos, a seguir, alguns cuidados 
que, sendo observados, possibilitarão um bom desempenho do combustível, dos motores e dos 
sistemas de queima: 
a. Mantenha os motores dos veículos devidamente regulados, realizando as manutenções 
especificadas pelo fabricante. 
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b. Elimine todo e qualquer vazamento que apareça no sistema de combustível. Isto evita 
desperdício de óleo diesel e riscos de segurança. 
c. Atenção especial também deve receber o filtro de ar. Elemento desse filtro vencido ou 
obstruído prejudica o fluxo de ar para o motor que passa a apresentar má combustão do óleo, o 
que aumenta o consumo de combustível e a emissão de poluentes. 
d. Adote como rotina drenar periodicamente a água que se acumula no tanque dos veículos, 
abrindo o bujão localizado na parte inferior do mesmo. Esta água pode ser proveniente do 
tanque de armazenagem que pode não estar recebendo os cuidados necessários ou mesmo 
devido à condensação da umidade do ar, principalmente em regiões onde a temperatura do 
ambiente sofre grandes oscilações e onde a umidade do ar é muito elevada. 
e. Mantenha isento de sujeira o tanque de combustível dos veículos. Impurezas acumuladas no 
tanque são revolvidas a cada novo abastecimento. Ficando em suspensão no produto essas 
impurezas provocam a saturação prematura do filtro de combustível do veículo. Esta saturação 
provocará engasgos e perda de potência devido à redução do fluxo de combustível para 
queima. 
f. Encha o tanque de combustível dos veículos ( e do comboio de abastecimento ) ao fim de 
cada turno de trabalho, quando o equipamento normalmente fica algumas horas parado. Isto 
evitará que a umidade do ar se condense contaminando e provocando o enferrujamento do 
tanque. 
g. Assegure-se de que a tampa de vedação do tanque do veículo está em bom estado e 
devidamente apertada. Isto evitará a entrada de água e até mesmo de poeira que contaminará 
o produto. Este cuidado também evitará o derramamento de produto nas estradas o que, além 
do prejuízo com o desperdício do óleo, torna a pista escorregadia podendo provocar acidentes. 
h. Não passe do uso de óleo diesel comum para o óleo diesel aditivado sem antes limpar 
completamente o tanque de armazenagem, as linhas por onde passa o produto e o tanque do 
veículo. Sem estes cuidados os aditivos do diesel arrastarão dos depósitos dos tanques e da 
tubulação para o filtro de combustível, saturando-o. 
i. Não use óleo diesel envelhecido. Caso o veículo tenha que ficar parado por muitos dias, 
drene o tanque e o circuito de combustível. Ao voltar a operar o veículo, troque os filtros de 
combustível e reabasteça com diesel novo. 
j. Não use óleo diesel contaminado com álcool, água ou com qualquer outro produto. O álcool 
prejudica a qualidade do diesel, pois reduz o seu índice de cetano. A água, assim como o 
álcool, provoca corrosão no tanque de combustível, na bomba e nos bicos injetores dos 
veículos. 
k. Não viole o lacre da bomba injetora nem altere sua regulagem. Ela já vem calibrada de 
fábrica de modo que se obtenha o melhor desempenho do motor com o menor consumo de 
combustível possível. A potência adicional obtida com a alteração da regulagem da bomba não 
compensa os aumentos no consumo e na emissão de fumaça. 
l. No caso do abastecimento ser feito em postos de serviço, prefira os postos que façam a 
limpeza periódica dos tanques de armazenamento. Assim você terá a garantia de que o 
combustível colocado no veículo apresenta a qualidade necessária, isento de água, material 
sólido, ácidos e outras substâncias prejudiciais ao bom funcionamento do motor. 
m. Sendo o produto usado para fins industriais, mantenha um programa de manutenção 
preventiva dos queimadores de fornos e caldeiras. Não use material abrasivo para limpeza dos 
bicos. Não deixe o produto parado em tubulações submetido à temperatura acima do ambiente. 
n. Não use óleo diesel para limpeza de mãos ou qualquer parte do corpo. Este produto, se 
utilizado para esta finalidade, poderá provocar danos à saúde. 
o. Não use a boca para succionar óleo diesel de tanque do veículo, de tambores, etc. 
p. Não fume nem permita que fumem em local onde óleo diesel estiver sendo descarregado, 
armazenado ou manuseado. Não permita que esse produto seja exposto ao calor ou chama 
exposta. O diesel é inflamável e, em se tratando dos óleos de tipos A, B, ou C geram vapores 
suficientes para iniciar a queima mesmo à temperatura ambiente. 
q. Não permita que o diesel derramado escorra e fique exposto no piso. Providencie o rápido 
recolhimento do produto derramado ou, se em pequena quantidade, cubra-o com terra ou outro 
material absorvente não combustível. 
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6.5. Contaminação do Óleo Diesel 
Além da contaminação de origem física, como poeira, partículas abrasivas, água, etc., há a 
considerar-se a contaminação produzida pela instabilidade química do combustível diesel, que 
é uma mistura completa de hidrocarbonetos. Muitos desses hidrocarbonetos são quimicamente 
estáveis não reagindo rapidamente com o oxigênio ou outros elementos. Os produtos 
parafínicos e naftênicos estão dentro desta categoria. Os produtos aromáticos, oleofínicos e 
diolefínicos, já não são tão estáveis e tendem a reagir com oxigênio ( gomas ). O material 
solúvel resinoso pode transformar-se posteriormente em material insolúvel, pela ação de 
temperaturas pouco mais elevadas e por períodos maiores de estocagem. A presença de água 
nos tanques, proveniente de condensação da umidade de ar, em contato com as partes 
metálicas, e com o enxofre do combustível irá produzir óxidos metálicos que formam material 
sólido abrasivo. Este material é constituído de minúsculas partículas que chegam a ter a 
mesma densidade que o óleo diesel, e, portanto, nunca decantam ou se separam naturalmente 
do produto. São elas que dão aquele tom marrom-escuro ao óleo diesel contaminado. 
A água não contribui para formação de gomas, mas proporciona um meio favorável à 
proliferação de bactérias, fungos e ferrugem. Todo este meio ambiente está presente em um 
tanque armazenador o que contribui para acelerar todo o processo contaminante. A oxidação 
das paredes internas de um tanque acelera-se à medida que o mesmo vai sendo esvaziado 
pelo consumo. O óleo diesel reposto entra em contato com paredes cada vez mais poluídas. 
Recentes alterações nas especificações do óleo diesel permitiram acrescentar Nafta a este 
produto. Sendo a Nafta um poderoso solvente, ao entrar em contato com estas superfícies 
oxidadas e contaminadas, irá dissolvendo estas incrustações que irão acelerar a contaminação 
do óleo diesel. Trata-se de mais um fator de auto contaminação. Os filtros naturais, instalados 
junto aos motores diesel, rapidamente são obstruídos pelo combustível contaminado, devido à 
reduzida área de filtragem desses elementos. Essa obstrução será tanto mais rápida quanto 
maior for a contaminação do óleo diesel recebido dos tanques. 
Estes filtros naturais, tipo cartucho, não desempenham a sua função protetora se o combustível 
que recebeu tiver um nível de contaminação maior que a sua capacidade de remoção de 
contaminantes. 
  
6.6. Por que o óleo diesel precisa ser bem filtrado  
Para se entender por que o óleo diesel precisa ser eficientemente filtrado no momento do 
consumo, é preciso verificar e avaliar como funciona o sistema de injeção de um motor diesel. 
É incrível que motores tão potentes e grandes, utilizados em serviços pesados, tenham peças 
de tal precisão que, em alguns casos, superam os níveis de tolerância da indústria relojoeira. A 
bomba injetora e o bico injetor são responsáveis pela alimentação de um motor diesel. 
Funcionam como se fossem o “carburador” ou injeção eletrônica de um motor à gasolina. No 
motor diesel o combustível é injetado pela bomba injetora em quantidades dosadas com 
exatidão. O combustível penetra na câmara de combustão através do bico injetor. 
No curso de aspiração, o motor apenas aspira ar. Esse ar se aquece tanto durante o curso de 
compressão, que o combustível (diesel) injetado por volta do fim do curso sofre uma 
autocombustão. É preciso, porém, que o combustível seja injetado na câmara de combustão 
sob condições bem determinadas: 
1. Numa quantidade perfeitamente dosada de acordo com a potência desenvolvida pelo motor; 
2. No momento exato; 
3. Durante um intervalo de tempo bem determinado; 
4. De uma maneira adequada ao processo de combustão em questão. Um equipamento de 
injeção se compõe de várias peças, com funções e desempenho extremamente precisos, 
constando basicamente de: bomba injetora, regulador, bomba alimentadora, avanço de injeção, 
filtro de combustível, porta injetores e bicos injetores. A bomba injetora possui tantos pistões 
quantos cilindros tiver o motor. A injeção no cilindro do motor é feita por um bico injetor ligado à 
bomba por um tubo metálico, sendo um bico injetor para cada cilindro. 
 
6.7. A precisão e tecnologia das peças de injeção d e diesel  
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Existem vários tipos de bombas injetoras, bem como de bicos injetores. Os aços empregados 
na fabricação de componentes de injeção são de altíssima qualidade. Aqui um simples teste 
desta precisão: Seguramos na mão o corpo e agulha de um bico injetor. A agulha entra com 
incrível precisão dentro do seu corpo, aonde normalmente funciona. Separamos a agulha do 
corpo e a envolvemos por alguns minutos com a nossa mão. Ao tentarmos recolocá-la no 
corpo, a agulha não entra porque sofre uma pequena dilatação provocada pela transmissão do 
calor de nossa mão. Na prática, em um motor estas peças funcionam a altíssimas temperaturas 
e sofrem desgastes prematuros e exagerados, quando o óleo diesel estiver poluído. 
O corpo e agulha do bico injetor são levados um para outro. Cada agulha tem, pois, um único 
corpo que lhe corresponde e vice-versa. Tanto a agulha como o corpo, não podem ser 
substituídos em separado, pois constituem uma unidade. 
 
6.8. A principal função de um bico injetor 
O bico injetor é que introduz o combustível na câmara de combustão de tal forma que sua 
queima seja mais completa possível. A bomba injetora envia o óleo diesel para os bicos 
injetores sob alta pressão (até 1.000 kg/cm2 e o bico injetor vaporiza este combustível no ar 
comprimido (da câmara de combustão) a mais de 700ºC fazendo com que o óleo diesel entre 
em combustão espontânea. 
- Bico injetor pulverizando óleo diesel dentro do c ilindro de um motor.  
É nessa fração de milésimos de segundos que o combustível é transformado em energia. É 
nessa hora que o motor precisa de óleo diesel bem filtrado para ter um desempenho eficiente e 
econômico. 
- O óleo diesel tem que ser pulverizado como se fos se um spray.  
Há bicos injetores de um ou vários furos. Nos bicos de um só furo, este pode estar localizado 
no centro ou lateralmente. Nos bicos de vários furos, os mesmos formam o ângulo-entre-furos 
(até 180º). Para se obter a melhor distribuição possível do combustível na câmara de 
combustão, os furos ( até 12 ) são dispostos simetricamente. O diâmetro e o comprimento do 
furo influem na forma e na profundidade de penetração do jato. Os diâmetros dos furos de 
bicos usuais começam com 0,2mm aumentando sempre 0,02mm, ou seja, são menores que o 
diâmetro de um fio de cabelo. Se nesta ocasião, o bico injetor estiver desgastado, o óleo diesel 
passa a ser “esguichado” dentro do motor e inicia-se aqui o desperdício do combustível que, 
carbonizado, vai virar fumaça preta. 
 
6.9. Como o óleo diesel poluído desgasta o motor  
Antes de chegar aos cilindros do motor, onde se transforma em energia, as impurezas contidas 
no óleo diesel já terão causado sérios problemas de desgaste prematuro aos vários 
componentes do veículo. O tanque de consumo terá suas paredes internas atacadas, os filtros 
primários e secundários já terão sido saturados e dificultarão o fluxo tecnicamente dosado do 
combustível. 
A bomba injetora já estará desregulada e desgastada, e as canalizações que conduzem o óleo 
diesel já estarão parcialmente obstruídas. Nos bicos injetores, o problema das falhas de injeção 
causados pelas micro impurezas é altamente nocivo. Devido à precisão, os micro poluentes 
provocam uma erosão prematura nestas peças que vão falhar o seu desempenho. O óleo 
diesel, em vez de ser pulverizado, passa a ser “esguichado” para dentro do motor. Este 
excesso de combustível poluído é que se transforma em FUMAÇA PRETA, e irá também 
provocar um desgaste na camisa do cilindro, anéis do pistão, no pistão nas válvulas de 
admissão e contaminar o óleo lubrificante em todo o cárter, que, por sua vez, irá prejudicar 
todos os componentes que são lubrificados, tais como: biela, virabrequins, tuchos. Conclusão: 
o motor inteiro fica desregulado, perde potência e os gastos excessivos com manutenção e 
consumo acentuam-se. 
O emprego do óleo diesel com consideráveis impurezas que embora finíssimas são altamente 
abrasivas danifica desta maneira as peças do sistema de injeção e demais componentes. 
Quando os pistões, anéis e cilindros ficarem desgastados, o óleo lubrificante irá em excesso 
para as partes superiores do motor e começará a ser carbonizado pelas altas temperaturas. 
Fonte: ANENG – Antoniolli Engenharia.  
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Anexo 7 
 

Ponto de fulgor  Ponto de combustão  
 

Ponto de ignição  Pressão de vapor  

É a menor temperatura na 
qual um combustível liberta 
gases/vapor em 
quantidade suficiente para 
formar uma mistura 
inflamável e queimar  em 
presença de uma fonte 
externa de calor.  
Porém, o ponto de fulgor 
não é suficiente para que a 
combustão seja mantida, 
ou seja, retirada a fonte de 
calor, a combustão 
cessará. Se após o ponto 
de fulgor ser atingido, o 
fornecimento de calor ao 
combustível prosseguir, 
este não vai mais se 
extinguir. 
 
No ponto ou temperatura 
de fulgor, as chamas dos 
vapores se apagam 
facilmente, ao cessar a 
fonte de calor. 

É a temperatura do combustível, 
acima da qual, ele desprende gases 
em quantidade suficiente para serem 
inflamados por uma fonte externa de 
calor e continuarem queimando, 
mesmo quando retirada esta fonte. 
É a mínima temperatura em que os 
vapores de combustível aquecido com 
aproximação de uma fonte externa de 
calor, entram em combustão, e 
retirada a fonte de calor externa de 
calor a combustão continua (se auto 
alimenta). 
O ponto de combustão é também 
conhecido como ponto de inflamação. 
É a temperatura na qual os vapores do 
combustível queimam ao contato de 
uma chama e continuam a queimar na 
ausência desta, pois a vaporização se 
dá em quantidade suficiente para 
alimentar a combustão. Para os 
combustíveis líquidos, os pontos de 
fulgor e de combustão são valores 
muito próximos. 
 
 

É a temperatura limite em que os combustíveis, 
desprendendo gases, entram em combustão (se 
incendeiam) ao contato com o Oxigênio 
(comburente), independentemente de qualquer 
fonte de calor, por já estarem aquecidos. 
 
Se elevarmos o combustível acima do ponto de 
ignição, ele explode (autoignição). Ex: gasolina - 
42ºC (ponto de fulgor) + 257ºC (ponto de 
ignição). 
 
É variável de extrema importância nos 
combustíveis usados em motores diesel, em 
que a explosão se dá apenas pela pressão e 
temperatura, sem a ação de uma fonte de 
faísca, mecanismo de desencadear a 
combustão que é relacionado com o ponto de 
fulgor.  
 
Na temperatura de ignição, se o calor fornecido 
continuar e a temperatura do combustível 
aumentar chegará um momento que os gases 
desprendidos, junto com o Oxigênio, começarão 
a pegar fogo sem a necessidade de 
fornecimento de calor. 

Pressão de vapor é a pressão exercida 
por um vapor quando este está em 
equilíbrio termodinâmico com o líquido 
que lhe deu origem, ou seja, a 
quantidade de líquido que evapora é a 
mesma que se condensa. A pressão de 
vapor é uma medida da tendência de 
evaporação de um líquido. 
 
Pressão de vapor REID é definida como 
a pressão de vapor absoluta exercida 
por um líquido a 100°F (37,8°C), como 
determinado pelo método de ensaio 
ASTM-D-323. O método de ensaio 
também se aplica a petróleos voláteis. A 
pressão de vapor Reid (RVP) difere 
ligeiramente da pressão de vapor 
verdadeiro (TVP) de um líquido, em 
razão da pequena vaporização da 
amostra e da presença de vapor de 
água e ar no espaço confinado do 
equipamento de teste, isto é, o RVP é a 
pressão de vapor absoluta e o TVP é a 
pressão parcial de vapor. 
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Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 

Combustível  Ponto de fulgor  
 

Ponto de combustão  
 

Temperatura de Ignição  
 

Gasolina -42ºC Pouco acima de -42ºC 257ºC 
Diesel >38ºC Pouco acima de >38ºC 210ºC 
Etanol 16,6ºC Pouco acima de 16,6ºC 360ºC 
 
 
Combustível  Densidade  Ponto de 

fulgor 
Pressão de 

vapor 
Gasolina 0,72 a 0,75 

g/cm³ (kg/l) 
-42,8ºC 79 kPa a 37,8ºC  

 
 

Diesel 0,853  
g/cm³ (kg/l) 

>38ºC  0,4 kPa a 40°C 

 
 

Normalmente os solventes orgânicos são classificados pela família química a que pertencem. 

Assim, temos: 

• Hidrocarbonetos aromáticos (exemplos: benzeno, tolueno e xileno); 
• Hidrocarbonetos alifáticos (exemplos: hexano, heptano e benzina); 
• Álcoois (exemplos: álcool metílico, álcool etílico e álcool propílico); 
• Cetonas (exemplos: acetona, metil etil cetona e metil isobutil cetona); 
• Ésteres (exemplos: acetato de etilo e acetato de butilo); 
• Éteres (exemplos: éter dibutílico, éter dimetílico e éter etílico); 
• Hidrocarbonetos halogenados (exemplos: cloreto de metileno, dicloreto de etileno, tetra 

cloro etileno, tetracloreto de carbono, tricloro etano e tricloro etileno); 
• Outros solventes orgânicos. 

 
Motor a gasolina Motor a diesel 
No motor de ciclo Otto - gasolina, álcool, flex 
ou GNV -, a combustão ocorre por explosão. 
A mistura de combustível e ar entra no 
cilindro, é comprimida e recebe a centelha, 
provocando a queima.  
Em seguida, são liberados os materiais 
resultantes, como hidrocarbonetos, dióxido e 

Nos motores de ciclo Diesel, a combustão 
ocorre por compressão.  
O cilindro se enche de ar, que é comprimido. 
Depois, é injetado o diesel, que, com a alta 
temperatura do ar, entra em combustão.  
Por fim, há a exaustão dos gases, como 
dióxido e monóxido de carbono, os óxidos de 
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monóxido de carbono e aldeídos. Nitrogênio, o dióxido de Enxofre e o material 
particulado. 

 
 
Por outro lado, a gasolina é solúvel em solventes orgânicos e o Diesel S10, por exemplo, é 
mais rico em Hidrogênio e exibe um comportamento mais solvente que os óleos Diesel S-500 e 
S-1800. 
 


