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ÓLEO DIESEL - CUIDADOS INDISPENSÁVEIS PARA GRUPOS GERADORES 

              Prezado Senhor: 

Este documento aborda sucintamente a evolução do óleo diesel nacional até sua 

composição atual e lista os principais fatores que HOJE contribuem para sua acelerada 

degradação. Sua leitura e entendimento são importantes e visam orientar ações no intuito de evitar 

ocorrências prematuras deste tipo (falhas, danos e custos a eles associados). 

A mistura de biodiesel e diesel mineral dá origem ao diesel “B”, hoje de uso 

obrigatório em todo país. A inclusão do biodiesel conferiu ao diesel uma maior capacidade de 

absorção de água do ar (mais higroscópico) e também uma maior disposição para formação de 

microrganismos. Tal afirmação é comprovada por diversos estudos científicos realizados nos 

últimos anos. O percentual de biodiesel adicionado em 2017 foi de 8%, passou para 10% em 2018. 

Hoje já se discute chegar a patamares de 20% no futuro. 

Somada a gradual adição de biodiesel, outra alteração química importante, a qual 

objetiva benefícios ambientais, é a redução do conteúdo de enxofre (S) naturalmente presente no 

diesel. Desde 1960, tal elemento vem sendo reduzido drasticamente. Índices antes superiores a 

5.000 ppm foram reduzidos para 2.000 ppm em meados de 1998. Atualmente está disponível, para 

uso urbano, o diesel S-10, de aspecto amarelado (com 10 ppm de enxofre) e o diesel S-500 de 

aspecto avermelhado (com 500 ppm de enxofre). Para uso rodoviário pode-se ainda encontrar o 

diesel S-1800 (com 1800 ppm de enxofre). O principal objetivo da redução do enxofre no diesel é a 

diminuição da formação de chuva ácida e dos problemas respiratórios relacionados a inalação dos 

gases oriundos da queima deste elemento nos grandes centros urbanos.    

O enxofre é reconhecidamente um poderoso biocida natural. Assim, antigamente a 

maior quantidade de enxofre permitia ao diesel uma maior vida útil dentro do tanque (capacidade 

de manter-se íntegro), pois possuía maior poder biocida, controlando o crescimento de micro-

organismos. O enxofre também conferia maior lubricidade ao diesel (capacidade de lubrificação de 

peças e componentes aos quais mantém contato).  

Assim, o processo de redução do enxofre somado a adição de biodiesel fez com 

que o tempo de vida útil do óleo diesel estocado dentro do tanque caísse drasticamente.  



 

 

Diante do exposto se faz necessária a adoção de algumas medidas para controlar a 

degradação do combustível, entupimentos e onerosos danos aos componentes de injeção do 

motor, como bombas e bicos, principalmente para equipamentos que passam longos períodos 

inoperantes (operam em emergência/stand-by). 

Um diesel não tratado degrada-se quando armazenado em tanques de 

combustível por período superior a 30 dias. Ao se deteriorar o diesel passa a atacar os 

componentes metálicos do sistema de injeção de combustível aos quais ele mantém contato. 

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES: 

1. Consumir integralmente todo combustível não tratado (sem aplicação de 

estabilizadores de oxidação/otimizadores) em até um (1) mês; 

2. Utilizar otimizadores/estabilizadores de combustível para todas aplicações, 

especialmente nas quais o diesel permanecerá dentro do tanque por mais de um (1) 

mês (crítico para aplicação em regime emergência / stand-by);  

3. Aplicar otimizador/estabilizador de combustível na relação de 1:500, ou seja, aplicar 

um 1 (um) litro do estabilizador de óleo diesel  STEMAC STC10 para cada 500 

(quinhentos) litros de diesel (relação válida somente para este estabilizador); 

4. Manter a concentração do otimizador/estabilizador sempre corrigida. Ou seja, durante 

os abastecimentos, atualizar a mistura de acordo com a quantidade de diesel inserida 

no tanque à cada abastecimento; 

5. Consumir todo combustível tratado (com aplicação de otimizadores/ 

estabilizadores) em até seis (6) meses. Caso não ocorra o consumo total, o 

combustível deverá ser descartado ou revitalizado por empresas especializadas;  

IMPORTANTE 1: Este item refere-se a combustíveis que permanecem parados 

dentro do tanque, sem reposição. Caso o combustível esteja sendo constantemente 

renovado e tratado, através de abastecimentos consecutivos, os quais correspondam 

a um consumo de pelo menos 1,5 vezes (uma vez e meia) o volume do tanque, 

dentro do período de (6) seis meses, desconsiderar o descarte/revitalização. 

Independente disto os demais itens deste documento devem ser executados. 



 

 

IMPORTANTE 2: Todo óleo diesel deteriorado deverá ser descartado. Não se 

recomenda em hipótese nenhuma o reaproveitamento para consumo de um 

combustível que esteja visivelmente deteriorado. A simples adição de 

otimizadores/estabilizadores não irá tornar um combustível deteriorado apto ao 

consumo. Um combustível deteriorado poderá ser avaliado e então revitalizado ou 

não, por empresas especializadas no ramo. 

6. Procurar manter o tanque diário¹ sempre cheio, ou mais próximo de cheio possível, 

minimizando assim o efeito higroscópico dentro do tanque (condensação de água); 

7. Substituir todos os filtros de combustível dentro dos períodos especificados pelo 

fabricante do motor; 

8. Realizar drenagem/purga de água do filtro separador de água do motor (quando 

existente na instalação) diariamente e sempre antes da próxima colocação do 

equipamento em operação; 

9. Revisar/limpar semestralmente todos filtros tela do sistema (quando existentes); 

10. Realizar drenagem/purga de água do tanque principal² e do filtro separador de água 

semanalmente, quando existentes; 

11. Manter todos os tanques de combustível limpos. Realizar avaliação visual 

semestralmente, efetuando a limpeza caso comprovada a existência de 

contaminantes de quaisquer níveis. 

OBS: Aplicação/utilização de períodos menores que os estipulados neste documento 

podem ser aplicados sem prejuízos. Períodos maiores trazem riscos elevados a 

integridade do equipamento. 

 
1: Tanque diário: tanque base posicionando dentro do contêiner abaixo do motor, ou tanque tipo “autoportante”. 
2: Tanque principal: Tanque externo destinado ao abastecimento do tanque diário.  
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