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RESUMO 

Este estudo apresenta a condição especial a que estão submetidos os 

equipamentos que ficam por longos períodos sem funcionar, sobretudo os 

chamados standby com misturas de biodiesel em seu interior. Mostra que os ensaios 

de validação para a introdução do biodiesel no Brasil, realizados sob o comando do 

governo brasileiro, foram basicamente constituídos por testes para acúmulo de 

quilometragem, como se o universo do diesel se resumisse a caminhões, vans e 

ônibus. Os equipamentos fora de estrada, em todas as suas formas de 

apresentação e uso, não foram adequadamente cobertos. O resultado é que um 

novo combustível foi introduzido no país (mescla de diesel mineral com biodiesel), 

com característica de degradabilidade muito maior do que o diesel puro.  

Este trabalho apresenta os parâmetros de qualidade necessários para que um 

combustível seja considerado adequado; apresenta os efeitos principais da 

degradação oxidativa; faz um levantamento das melhores práticas recomendadas 

pelos fabricantes de motores e veículos a diesel no mundo e, finalmente, consulta os 

fabricantes de sistema de injeção, motores e veículos no Brasil para saber se, em 

função das condições brasileiras, os fabricantes recomendam ações de prevenção 

distintas de suas matrizes.  

Em função dos problemas observados no país, algumas medidas adicionais 

precisam ser tomadas pelos proprietários de equipamentos a diesel para preservá-

los. Dentre as medidas, destacam-se as seguintes: a) a especificação da mistura 

precisa ser obedecida com rigor; b) sempre que possível, quando o equipamento 

tiver de ser parado de modo previsível, o combustível deve ser esgotado do tanque; 

c) quando não for possível esgotar o tanque, o combustível tem de ser usado ou 

substituído em no máximo 30 dias; d) talvez reintroduzir sob condições especiais o 

diesel puro. Essa realidade nova que se instaurou com a introdução do biodiesel na 

matriz energética brasileira não foi devidamente informada à comunidade. 



 

 

 

Geradores de emergência que não seguem esses cuidados podem ter problemas 

para funcionar devido à degradação do combustível em seu interior e, pior, pode-se 

vir a descobrir esse fato apenas no momento da necessidade.  

Palavras-chave: Energia, Biodiesel, Biocombustíveis, Estabilidade à Oxidação, 

Equipamentos Standby. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This study shows the special condition that the standby equipment (equipment that 

stays for long periods with no running) is submitted to, with biodiesel blends in its 

interior.  It is shown that the validation tests to introduce the biodiesel in Brazil, made 

under the coordination of the Brazilian Government, were basically constituted of 

tests that generated mileage, as if the diesel universe were only composed of trucks, 

vans and buses. The off highway equipment in all forms of presentation and types of 

use, were not adequately covered in the validation study. The result is that a new fuel 

was introduced in the country (diesel and biodiesel blend), with the property of 

degradation a lot higher when compared to pure diesel.  

This paper presents the quality parameters required for a fuel in order to be 

considered appropriated; presents the main effects of oxidative degradation; makes a 

survey of best practices by the manufacturers of engines and diesel vehicles in the 

world, and finally enquire the fuel systems, engines  and vehicles manufacturers in 

Brazil to understand if they warn their consumers and recommend to them preventive 

actions that are adapted to Brazilian conditions.  

In light of the problems observed in Brazil, few new procedures have to be made by 

the owners in order to have their equipment preserved. Among the recommendation 

the following stand out: a) the specification of the blend must be rigorously obeyed; 

b) wherever possible, when it is possible to forecast the stoppage of a machine, its 

tank has to be emptied; c) When the tank cannot be depleted, the fuel must be used 

or replaced within 30 days; d) Maybe re introduce, under special condition, pure 

diesel. This new reality that has been established with the introduction of biodiesel 

into the Brazilian energy matrix was not properly informed to the population.  

Emergency power generators that do not follow these recommendations may find 

problems to work due to fuel degradation in its interior and worst, people may realize 

this fact when the equipment is needed. 
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11  --  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

1.1. Biodiesel – dados importantes 

 

A utilização de combustíveis derivados de fontes vegetais é tão antiga 

quanto o próprio motor diesel. O Dr. Rudolph Diesel, quando executou seus testes 

no motor por ele concebido, admitiu que os óleos vegetais seriam os combustíveis 

potenciais para seu invento (MAJEWSKI, 2009). Em inúmeras outras oportunidades, 

desde então, houve a utilização de óleos vegetais puros ou aquecidos para serem 

usados em motorizações do ciclo diesel. Exemplo brasileiro disso é o Programa de 

Óleos Vegetais (OVEG) ocorrido na década de 1980, segundo muitos especialistas, 

passo fundamental na introdução do programa do biodiesel brasileiro que veio 

depois e que culminou com a introdução compulsória de biodiesel no diesel mineral. 

O OVEG contou com a participação de inúmeras entidades, centros de pesquisa e 

diversos setores da indústria. Na oportunidade, uma frota de caminhões pesados 

rodou expressivos 1,5 milhão de quilômetros se utilizando de biodiesel de diversas 

origens oleaginosas. As quantidades adotadas de biodiesel misturado ao diesel 

foram variáveis, e percebeu-se que a até frações de 30% misturadas ao óleo diesel 

mineral os motores funcionavam muito bem, sem a necessidade de ajustes. As 

frações de valores maiores até os 100% de biodiesel não demonstraram resultados 

satisfatórios conclusivos (VIANNA, s.d.). 

Dentre as muitas características que tornam a adição do biodiesel ao 

diesel mineral atraente para muitos países, podemos destacar a sua lubricidade (que 

elimina a necessidade de enxofre no diesel - componente tóxico), a sua maior 

degradabilidade (minimiza os impactos ambientais no caso de derramamentos 

acidentais), o fato de ser renovável (mais favorável para o ambiente por sua menor 
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contribuição para o efeito estufa) e a sua equivalência quase completa em termos 

combustíveis em relação ao diesel, ou seja, substitui-se um combustível fóssil (finito) 

por outro renovável, o que significa uma vantagem energética estratégica. 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), em 2011, o Brasil comercializou 10.899 mil m³ de etanol, 

35.491 mil m³ de gasolina C e extraordinários 52.264 mil m³ de diesel. O diesel do 

Brasil tem 5% de biodiesel em sua composição, o que significa que em 2011 foram 

utilizados no Brasil 2.613 mil m³ de biodiesel, dando a clara dimensão da 

abrangência e do sucesso do Programa brasileiro. Essa fração de biodiesel 

adicionada ao diesel foi efetivamente produzida no Brasil e, ao ser utilizada, evitou a 

importação de volume equivalente de diesel pelo Brasil (BRASIL, 2013). 

  

1.2. Problemas com o uso de biodiesel 

Desde a introdução da fração renovável do biodiesel no diesel comercial 

brasileiro, uma nova modalidade de problema começou a aparecer e alertas sobre 

essa situação têm sido dados, sobretudo, mas não somente, pelos fabricantes de 

sistemas de injeção instalados no Brasil. As análises realizadas pelos fabricantes de 

sistemas de injeção apontaram como causa o período prolongado de parada do 

equipamento, levando o combustível a degradar-se em seu interior comprometendo 

o funcionamento do sistema de injeção. Nas figuras a seguir, podem ser vistas 

algumas imagens de problemas coletados em campo:  
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Figura 1: Formação de depósito por precipitação de produtos de envelhecimento.  

Fonte: WAHNFRIED, 2011, slide 20.   

 

Figura 2: Formação de depósito por precipitação de produtos de envelhecimento.  

Fonte: WAHNFRIED, 2011, slide 25.   
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Figura 3: Caso recolhido no campo pela Bosch com peça interna da bomba de combustível travada, 
comprometendo seu funcionamento 

Fonte: WAHNFRIED, 2011, slide 26.   

 

Figura 4: Sistema de injeção inspecionado pela Delphi em Pernambuco, recolhido de um gerador de 
emergência de posto de atendimento de saúde.  

Fonte: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL, abril 2011. 
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Os problemas de campo apresentados guardam entre si uma condição 

que é comum: os períodos longos de parada do equipamento sem uso. Em muitos 

casos, a paralisação do equipamento pode ser planejada; porém, em muitos outros, 

não, dada a natureza de trabalho daquele determinado equipamento. Por exemplo, 

os geradores de emergência, por definição, precisam ficar com combustível no 

tanque porque a função de uso do equipamento é justamente entrar em 

funcionamento diante de uma queda de energia. Essa ocorrência é imprevisível.  

Os equipamentos que, por qualquer razão, ficam por longos períodos 

parados, provavelmente necessitem de cuidados especiais com o combustível que 

fica em seu interior, sobretudo se a sua condição de uso foge da utilização mais 

frequente que se faz da motorização diesel que é a sua utilização em ônibus, 

picapes, tratores, caminhões e mesmo em geradores de potência, que estão em 

funcionamento contínuo. 

 

1.3. O que é o biodiesel 

Muitos óleos vegetais e gorduras animais têm sido investigados para 

serem utilizados como matéria-prima para a produção de substitutos ao diesel 

mineral. As fontes mais comuns de óleo são a soja, a colza, o girassol, a palma, o 

óleo de coco, o óleo de caroço de algodão, o gergelim, o óleo de fritura usado e o 

sebo animal, dentre muitos outros. Nos Estados Unidos, o grupo de trabalho de 

biodiesel da American Society for Testing of Materials (ASTM) adotou a seguinte 

descrição para o biodiesel: “Biodiesel é definido como o mono-alquil éster de cadeia 

longa de gordura derivado de fonte lipídica renovável como óleo vegetal e gordura 

animal, para uso em motores de ignição por compressão (ciclo diesel).” (AMERICAN 

NATIONAL STANDARD, 2006, p. 2). Esta definição elimina da classificação de 

biodiesel o óleo vegetal puro, assim como os mono e diglicerídios (que na 

especificação da ANP são denominados mono e diacilgliceróis). A principal razão 
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para a exclusão dos óleos vegetais puros da classificação reside em sua significativa 

redução do número de cetana e maior viscosidade quando comparado ao diesel, 

além de inúmeros problemas causados no injetor diesel e no sistema de injeção 

(MAJEWISKI, 2003). 

Existem outras organizações ligadas à utilização e disseminação de 

biocombustíveis nos Estados Unidos, que definem o biodiesel de maneira 

ligeiramente semelhante, como é o caso da America’s Advanced Biofuel, que diz: 

 

Biodiesel é o nome do combustível limpo e alternativo, produzido a partir de 

recursos domésticos, renováveis. Biodiesel não contém petróleo, mas pode 

ser misturado em qualquer nível com diesel de petróleo para criar uma 

mistura de biodiesel. Ele pode ser usado em motor de ignição por 

compressão (diesel) com pouca ou nenhuma modificação. O biodiesel é 

simples de usar, biodegradável, não tóxico e essencialmente isento de 

enxofre e de aromáticos. (WHAT..., 2013). 

 

No Brasil, o segmento diesel é baseado na linha adotada pelos 

fabricantes de veículos, de tratores e de motores que, em sua maioria, são 

europeus, como: Mercedes, Volvo, Scania, MAN, VW, Peugeot, Renault, Fiat etc. 

Com base nesta predominância, o biodiesel brasileiro foi definido em termos de 

especificação de maneira bem próxima ao que foi estipulado pela comunidade 

europeia, como veremos adiante. Na Europa, a definição dada ao biodiesel na 

especificação EN 14214 é a seguinte:  

 

Biodiesel é o combustível adequado para utilização em motores de 

combustão por compressão (diesel) feito de ésteres mono-álquil de ácidos 
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graxos derivados de óleos ou gorduras biologicamente produzidos, incluindo 

óleos vegetais, gordura animal e óleo de microalgas. (BRITISH STANDARD 

EN 14112, 2003). 

 

A literatura chama esse composto de FAME, que é a abreviação de fatty 

acid methyl esters. 

No Brasil, a ANP, na sua Resolução ANP n°. 7, de 19 de março de 2008, 

publicada no Diário Oficial da União de 20 de março de 2008, cita a lei n°. 11.097 de 

13 de janeiro de 2005, que define o biodiesel como: 

 

[...] combustível para uso em motores a combustão interna com ignição por 

compressão, renovável e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de 

gorduras animais, que possa substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de 

origem fóssil. (BRASIL, 2008). 

 

Essa resolução foi substituída por outras, para atualização de parâmetros 

da especificação do Biodiesel B100, assunto que trataremos mais tarde, sendo que 

a definição do biodiesel permaneceu inalterada. 

A definição do que seja o biodiesel, para efeito deste trabalho, é de suma 

importância uma vez que elimina os produtos que não são considerados como 

biodiesel. O mais importante é o óleo vegetal que, apesar de ser biodegradável, 

substituir em alguma medida o óleo diesel, poder ser adicionado ao diesel mineral 

também, não é considerado biodiesel e não será tratado neste trabalho. A sua 

exclusão desta categoria se deve à impossibilidade de atender à especificação tanto 
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europeia, quanto americana ou brasileira, sobretudo nos quesitos “viscosidade” e 

“número de cetana” (AHLVIK, 2003). 

 

1.4. Características físico-químicas do biodiesel 

O biodiesel, apesar das diferenças na sua definição dependendo da fonte 

conforme visto anteriormente, para ser considerado biodiesel e para poder ser 

comercializado no país, precisa atender à especificação brasileira que traz uma série 

de requisitos técnicos que precisam ser atendidos. A especificação brasileira guarda 

muita semelhança com a norma europeia EN 14214, tanto nas propriedades a 

serem controladas quanto nos valores determinados para cada característica. A 

versão vigente da especificação brasileira de biodiesel foi publicada no Diário Oficial 

da União no dia 18 de maio de 2012. Trata-se da resolução n°. 14 de 11 de maio de 

2012. A seguir, figura com as propriedades especificadas pela norma brasileira 

comparativamente às normas EN 14.214 e a americana ASTM D6751. Há duas 

versões da norma europeia: a primeira (2003) que serviu de base para a 

especificação brasileira, e a atual que foi editada em 2012. Cabe mencionar que os 

métodos adotados e que são necessários para se obter os valores especificados nas 

normas brasileira, europeia e americana, por serem iguais ou equivalentes, não 

foram objeto de avaliação neste trabalho. Ou seja, os valores apresentados nas 

normas são de mesma base e podem ser comparados. 
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Tabela 1: Comparação entre as características do biodiesel especificadas pelas normas brasileira, 

europeia e americana.  

 

Fonte: BRASIL, 2012; BRITISH, ... 2012; AMERICAN, ... 2006. 
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Existe justificativa para a necessidade de se controlar cada um dos 

parâmetros constantes na especificação definida na norma brasileira ANP resolução 

14, 2012, e que também estão presentes nas especificações europeia e americana 

do biodiesel. O Biodiesel Guidelines (WORLDWIDE FUEL CHARTER COMMITTEE, 

2009) oferece uma boa descrição de cada um dos parâmetros: 

1.4.1. Aspecto  

O combustível deve ser límpido e isento de impurezas (LII). 

1.4.2. Massa específica a 20°C 

Deve situar-se entre 850 e 900 kg/m³. (Métodos ABNT 7148 e 14065, 

ASTM D 1298 e 4052 e EN/ISO 3675 e 12185 – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), American Society for Testing and Materials (ASTM), International 

Standardization Organization (ISO). A densidade do biodiesel é normalmente mais 

elevada do que a do diesel mineral, e os valores dependem da composição dos 

ácidos graxos. A contaminação pode afetar a densidade, de modo que esta 

propriedade é usada para identificar contaminação e como forma de monitoramento 

da qualidade. 

1.4.3. Viscosidade cinemática a 40°C  

Deve situar-se entre 3,0 e 6,0 mm²/s (métodos ABNT 10441, ASTM D 445 

e EN/ISO 3104). A viscosidade cinemática é uma propriedade inerente ao biodiesel 

em função da origem do óleo e afeta a lubrificação dos injetores diesel e a 

atomização do combustível. A tendência de viscosidade maior do biodiesel em 

relação ao diesel leva a mistura a formar gotículas nos injetores, o que pode causar 

combustão incompleta ou pobre e aumentar a fumaça de escape sob determinadas 

condições de operação. Com misturas de teores até os 5% v/v, os limites oferecem 

um nível aceitável de qualidade operacional ao não permitir que a viscosidade final 

da mistura difira da viscosidade do diesel mineral, condição importante para o 
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correto funcionamento do sistema de injeção. Ademais, ao se restringir os valores-

limite, obtém-se com maior facilidade a harmonização da qualidade do biodiesel. 

1.4.4. Teor de água máximo 

A especificação oferece teores máximos de água decrescente ao longo 

dos anos, culminando em 200 mg/kg em 1° de janeiro de 2014. (Métodos ASTM D 

6304 e EN ISO 12937). 

1.4.5. Contaminação total máxima 

Utilizando os métodos EN ISO 12662 e NBR 15995, a contaminação 

máxima total aceitável é de 24 mg/kg. Tanto para a contaminação total como para o 

teor máximo de água, é importante que se diga que o biodiesel precisa ter a 

aparência límpida e livre de qualquer partícula ou gotícula visível. A presença 

desses materiais reduz a vida útil do filtro de diesel ou o entope, o que pode levar o 

motor a desligar por falta de combustível. Sabe-se também que a água acelera a 

oxidação, aumenta dramaticamente a corrosividade e promove o desenvolvimento 

microbial. O biodiesel tem uma capacidade de absorver a água muito mais 

potencializada do que o diesel mineral e, por essa razão, é muito importante que o 

biodiesel seja desidratado durante a produção para que seja reduzida a chance de 

se criar água não dissolvida no momento da mistura ou na distribuição. 

1.4.6. Ponto de fulgor mínimo 

Utilizando os métodos ABNT 14598, ASTM D 93 e EN ISO 3679, o ponto 

de fulgor mínimo é de 100 °C. O ponto de fulgor se traduz na temperatura mínima a 

partir da qual o combustível se inflama a partir de faísca de qualquer origem. Ele é 

usado para classificar o combustível para fins de se ter a ideia do risco para 

transporte. A definição de ponto de fulgor mínimo é necessária para fins de 

segurança no transporte e manuseio do combustível. Outra característica importante 

associado ao ponto de fulgor está na redução dramática desta característica quando 
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se tem líquidos mais voláteis. No caso do biodiesel, o ponto de fulgor cai bastante 

dependendo da quantidade de metanol ou etanol residual e serve de ponto de contra 

verificação de controle da quantidade de álcool residual no biodiesel. 

1.4.7. Teor de éster mínimo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15764 e EN 14103 o teor de éster 

mínimo é de 96,5% em massa. O teor de éster indica a quantidade de biodiesel do 

combustível. Em outras palavras, é o indicador primeiro de sua qualidade. Quando a 

quantidade de éster for reduzida significa que compostos não terminaram a reação 

completamente. Baixo teor de éster pode indicar também contaminação com 

compostos diferentes de biodiesel. Essas impurezas podem ocasionar entupimento 

de filtros, depósitos no motor ou outros problemas. A fraude pode ser combatida 

com a mensuração dessa grandeza. 

1.4.8. Resíduo de carbono máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15586 ou ASTM D 4530, o resíduo de 

carbono máximo é de 0,050% em massa. O resíduo de carbono, formado a partir da 

combustão, é uma fonte de material particulado nos gases de escape. Essa 

propriedade serve como medida da tendência a formar depósitos nos injetores e na 

câmara de combustão e é tão melhor quanto menor for a quantidade de resíduos de 

carbono. A especificação europeia, na sua versão publicada em 2012, retirou este 

item da norma por julgar que o conjunto das outras especificações já garante esse 

item. 

1.4.9. Cinzas sulfatadas máximas 

Os métodos ABNT NBR 6294, ASTM D 874 e EN ISO 3978 são usados 

para identificar até 0,020% em massa de cinzas sulfatadas. As cinzas são formadas 

por metais e outros contaminantes inorgânicos presentes no combustível. Elas 

podem ter origem de três diferentes formas: a) sólidos abrasivos; b) sabões solúveis 
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metálicos e c) resíduos do catalisador do biodiesel. As cinzas têm sido associadas a 

depósitos em motores e entupimentos de filtros. Os sabões metálicos podem criar 

depósitos nos sistemas de injeção. Os sólidos abrasivos e resíduos do catalisador 

usado na produção do biodiesel podem causar desgaste interno no sistema de 

injeção e nos componentes do motor expostos ao combustível depois da injeção. 

1.4.10. Enxofre total máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15867, ASTM D 5453 ou EN ISO 

20846 e 20884, o valor de enxofre total máximo é de 10 mg/kg. O biodiesel, em 

princípio, é livre de enxofre. Porém, é adicionado a um diesel com teores 

baixíssimos de enxofre e esta adição de biodiesel não pode afetar tal grandeza, sob 

risco de provocar danos ao sistema de pós-tratamento do veículo. Daí a 

necessidade do seu controle. 

1.4.11. Sódio e potássio máximos 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15554, 15555, 15553 e 15556, EN ISO 

14108, 14109 e 14538, a quantidade de sódio e potássio máximas é de 5 mg/kg. A 

propriedade visa garantir que os produtores de biodiesel, que utilizam sódio e 

potássio para fazer o processo de catálise do biodiesel, removeram esses elementos 

do produto final. Esses compostos podem gerar depósitos no sistema de injeção e 

danificar os sistemas de pós-tratamento dos gases de escape. Sódio e potássio são 

associados também à formação de cinzas. 

1.4.12. Cálcio e magnésio máximos 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15553, 15556, EN ISO 14538, as 

quantidades de cálcio e magnésio máximas são de 5 mg/kg. Os produtores de 

biodiesel que se valem de metais alcalinos como absorventes durante a produção do 

biodiesel precisam remover esses compostos do processo antes de liberarem o 

produto final para comercialização. Os metais alcalinos podem formar depósitos. 
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Resíduos de metais alcalinos podem formar depósitos no sistema de injeção e 

danificar o sistema de pós-tratamento dos gases de escape. Sabões de cálcio 

podem travar uma bomba injetora. 

1.4.13. Fósforo máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15553, ASTM D 4951, EN 14107, a 

quantidade total máxima de fósforo é de 10 mg/kg. O fósforo é encontrado no 

biodiesel em nível traço, formado a partir de compostos de fosfolipídios que existem 

naturalmente em óleos vegetais; grandes quantidades podem advir de fertilizantes 

utilizados no plantio e manuseio das oleaginosas que produzem o óleo. O fósforo é 

um conhecido componente danificador do desempenho do sistema de pós-

tratamento dos gases de escape e sua atividade é acumulativa, ou seja, as baixas 

concentrações presentes, ao longo do tempo, levam a uma redução prematura da 

eficiência dos catalisadores dos veículos. 

1.4.14. Corrosividade máxima ao cobre, 3h a 50°C 

Utilizando os métodos ABNT NBR 14359, ASTM D 130, EN ISO 2160, o 

valor deve ser 1. Testes de corrosão servem para conferir a compatibilidade entre o 

combustível e componentes do sistema de injeção. 

1.4.15. Número de cetana 

Utilizando os métodos ASTM D 613, ASTM D 6890, EN ISO 5165, a 

norma brasileira pede apenas para anotar essa característica, uma vez que é 

inerente à oleaginosa adotada. O número de cetana é a medida da qualidade da 

ignição ou combustão de um combustível. Combustíveis com baixo número de 

cetana dificultam a partida do motor e a sua operação; provocam ruído excessivo e 

aumento expressivo da opacidade da fumaça. 

1.4.16. Ponto de entupimento de filtro a frio, valor máximo 
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Métodos ABNT NBR 14747, ASTM D 6371 e EN 116. Este requisito é 

solicitado na legislação brasileira e segue tabela aplicável a diferentes estados do 

Brasil em função de suas temperaturas médias e meses do ano, conforme 

apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2: Ponto de entupimento de filtro a frio.  

 

Fonte: Resolução ANP 14, 2011, p. 81 

1.4.17. Índice de acidez máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 14448, ASTM D 664 e EN 14104, o 

índice máximo de acidez deve ser de 0,50 mg KOH/mg. O índice de acidez é a 

medida da acidez devido à presença de ácidos orgânicos no combustível. Os ácidos 

podem ter duas origens principais: a) ácidos usados no processo produtivo do 

biodiesel e que não foram completamente removidos do produto final ou b) produto 

derivado da degradação do combustível por oxidação. Os ácidos são medidos pela 

quantidade de KOH utilizado por grama de combustível para que sejam 

neutralizados. O índice de acidez irá variar com o tempo, como uma consequência 

da oxidação natural do combustível. Este índice pode ser um indicador, para o 

usuário, da evolução degradativa de sua blenda, devida à oxidação. A presença de 

ácidos pode provocar ataques superficiais nos injetores ou em outros componentes 

metálicos. 

1.4.18. Glicerol livre máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15341 e 15771, ASTM D 6584 e EN 

14105 e 14106, a quantidade máxima de glicerol deve ser 0,02% em massa. O 
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glicerol, subproduto da reação química de produção do biodiesel pode permanecer 

no combustível se não for adequadamente separado ou limpo do éster. O glicerol 

pode também se separar do líquido durante estocagens após a evaporação de 

algum resíduo de metanol. Uma vez livre em meio líquido, o glicerol migrará para o 

fundo do tanque e atrairá compostos polares como água, mono gliceróis e sabões, o 

que pode ocasionar o entupimento de filtros, danos no injetor ou outros tipos de 

depósitos no motor. 

1.4.19. Glicerol total máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15344 e 15908, ASTM D 6584 e EN 

14105, o glicerol total máximo deve ser 0,25% em massa. Mesmas considerações 

de 1.4.18 acima. 

1.4.20. Monoacilglicerol máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15342, 15344 e 15771, ASTM D 6584 

e EN 14105, os monoacilgliceróis máximos devem ser 0,80% em massa.  

1.4.21. Diacilglicerol máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15342, 15344 e 15908, ASTM D 6584 

e EN 14105, os diacilgliceróis máximos devem ser 0,20% em massa.  

1.4.22. Triacilglicerol máximo 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15342, 15344 e 15908, ASTM D 6584 

e EN 14105, os triacilgliceróis máximos devem ser 0,20% em massa. Para os mono, 

di e triacilgliceróis, a preocupação está em se verificar que os reagentes derivados 

do óleo vegetal da produção do biodiesel foram completamente utilizados, e não 

permaneceram no produto (biodiesel). Esses compostos são indesejáveis porque 

podem ocasionar o entupimento de filtros, especialmente sob baixas temperaturas. 
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Monoacilgliceróis podem ocasionar depósitos no injetor. Diacilgliceróis podem levar 

ao entupimento dos filtros e os triacilgliceróis são a indicação de que óleos ou 

gorduras vegetais não reagiram completamente. 

1.4.23. Metanol ou etanol máximos 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15343 e EN 14110, a quantidade 

máxima de etanol ou de metanol deve ser de 0,20% em massa. O metanol ou o 

etanol são reagentes da fabricação do biodiesel. O álcool remanescente no produto, 

proveniente de reação incompleta de transesterificação durante a produção ou 

decorrente de contaminação, pode trazer efeitos adversos: abaixamento do ponto de 

fulgor, diminuição da lubricidade, corrosão em injetores e degradação em materiais 

utilizados na distribuição de combustível e no sistema de combustível do veículo. 

1.4.24. Índice de iodo 

Utilizando o método EN 14111, a norma pede que o valor seja anotado. O 

índice de iodo indica o total de ligações duplas (ou seja, o grau de insaturação) na 

mistura de moléculas. A característica foi incluída na especificação para ajudar a 

verificar a proteção que o combustível tem contra a oxidação. Trata-se de uma 

verificação adicional à estabilidade à oxidação, último item da legislação. 

1.4.25. Ácidos linolênico e poli-insaturados 

O éster linolênico, presente em algumas oleaginosas, contém três 

ligações duplas, o que faz com que a molécula se torne altamente instável, o que a 

leva à formação de ácidos ou borra. Já os ácidos poli-insaturados se polimerizam 

com muita rapidez e devem ser retirados do combustível para protegê-lo da 

formação de borra. A limitação da quantidade de poli-insaturados visa a melhorar a 

estabilidade do biodiesel. Ambos os parâmetros estão previstos na norma europeia, 

porém, não foram incorporadas à especificação proposta pela ANP em nenhuma de 

suas versões. 
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1.4.26. Estabilidade à oxidação a 110°C (mínimo) 

Utilizando os métodos EN 14112 e EN 15751, a estabilidade à oxidação 

deve ser de, no mínimo, 6 horas. A estabilidade à oxidação é muito importante, pois 

denota o problema que será descrito neste trabalho e, sendo assim, será tratada em 

separado. Cabe observar que, na última versão da norma europeia, o valor deste 

parâmetro foi elevado para 8 horas. 

 

1.5. Estabilidade à Oxidação 

Físico-quimicamente, o biodiesel é mais instável do que o diesel mineral. 

Comumente, essa característica é apresentada como uma vantagem ecológica 

intrínseca do biodiesel perante o diesel derivado de petróleo. De fato, acidentes com 

transporte ou manuseio de combustível devem ocasionar problemas muito mais 

persistentes com o diesel uma vez que, tendo se alojado na natureza, ele não se 

decompõe rapidamente, ao passo que o biodiesel tem naturalmente menor 

estabilidade. Ocorre que, apesar de poder ser encarado como uma vantagem para o 

meio ambiente, os produtos oriundos da degradação danificam o motor e o sistema 

de injeção e filtros. 

O processo de oxidação se inicia tão logo o óleo vegetal é extraído e 

continua até o início da transesterificação. A oxidação produz peróxido de 

hidrogênio, que é um agente de oxidação para a formação de mais ácidos. As 

moléculas podem também se polimerizar e formar gomas, lamas ou outros 

compostos insolúveis. Diferentemente do peróxido, que normalmente é consumido 

em algum momento durante a transesterificação, os polímeros que são formados 

durante a oxidação permanecem na mistura. A reação de oxidação continua até que 

os elementos reativos ou o oxigênio se extinga. O teste de “Rancimat” EN 14112 (ou 

prEN 15751) dá indicações do tempo (tempo de indução) que o combustível pode 
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ficar armazenado antes que a produção de ácidos indique que o combustível já está 

se tornando instável.  

O peróxido de hidrogênio pode danificar ou degradar plásticos e 

elastômeros, particularmente a altas temperaturas. Os ácidos corroem metais 

usados no veículo e nos sistemas de distribuição e de manuseio do combustível. A 

corrosão provocada pelos ácidos nos tanques metálicos de combustível é 

especialmente severa. Mesmo corrosões leves decorrentes de ácido carbônico 

podem causar depósitos no sistema de injeção e bicos injetores. Os ácidos reagem 

novamente para formar sais. Esses sais, solúveis no combustível, atravessam os 

filtros e se fixam na superfície do sistema de injeção e dos injetores. Os sais também 

podem formar depósitos de lamas nos injetores. Polímeros, lamas e outros materiais 

insolúveis formados durante a oxidação, podem causar entupimento dos filtros de 

combustível. 

Historicamente, o diesel de petróleo tem sido estocado por muito tempo 

sem sinais de oxidação; porém, mesmo com pequenas concentrações de biodiesel, 

a estabilidade da mistura pode sofrer alterações. 

Dependendo das condições de armazenamento (temperatura, umidade 

no ar confinado, presença de água e outros fatores), o biodiesel que atende à 

especificação de estabilidade à oxidação no ponto de venda, pode ser armazenado 

por até 6 meses antes da ocorrência de degradação. 

Para se reduzir o problema potencial no mercado, a estabilidade à 

oxidação do biodiesel puro deve exceder o período mínimo de indução, e a mistura 

final também deve atender sua especificação de estabilidade. Se a estabilidade à 

oxidação do biodiesel puro é baixa, a estabilidade à oxidação da mistura também 

será reduzida. Aditivos antioxidantes podem ajudar a atingir os limites 

recomendados. Pesquisas têm sido feitas com diferentes tipos de antioxidantes, 
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níveis de dosagem e eficiência. Quando se utiliza o aditivo antioxidante para 

melhorar a estabilidade à oxidação, os produtores devem adicionar o aditivo ao 

biodiesel recém-produzido para máximo efeito. Como as partidas de combustível 

também mudam, os fornecedores de combustível devem monitorar a qualidade do 

combustível e tomar medidas para minimizar a degradação da mistura impedindo a 

oferta de combustível degradado (WORLDWIDE..., 2009). 

     

1.6. Objetivos do Trabalho 

Tem havido problemas com equipamentos diesel que são atribuídos à 

longa permanência do combustível em seu interior. Tendo sido mostradas as 

principais características físico-químicas do biodiesel, deixando de lado outros 

modos de falha onde a presença de água é um importante fator, e concentrando-se 

especificamente na estabilidade à oxidação, faz-se a pergunta: seria o biodiesel, por 

sua maior degradabilidade quando comparado com o diesel puro, um combustível 

adequado para toda a gama de utilizações diferentes dos motores diesel? Em caso 

de risco, há alternativas para minimizá-lo? Teria essa condição sido adequadamente 

verificada no momento da validação do biodiesel para sua implementação no Brasil? 

Para se obter essas respostas, serão verificados os princípios que nortearam a 

validação da mistura no Brasil para verificar a devida abrangência para cobrir todo 

tipo de equipamento. Será também verificado como o assunto “estabilidade à 

oxidação” é tratado fora do Brasil pelos principais fabricantes de motores. Será 

verificado se existe algum tratamento especial entre os fabricantes brasileiros que é 

sugerido a seus consumidores; para se obter essa resposta, será apresentada a 

consulta direta feita aos fabricantes de motores instalados no Brasil. De posse 

dessas informações serão buscadas as respostas e apresentadas algumas 

recomendações. 
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1.6.1. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, este trabalho propõe-se a: 

 Avaliar a abrangência dos testes de validação que culminaram com 

a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, buscando, 

a partir do relatório de conclusão, verificar se toda a gama de 

equipamentos a diesel foi devida e adequadamente contemplada 

(atenção especial aos equipamentos de longa parada); 

 Levantar as melhores práticas internacionais que visem preservar 

os equipamentos de problemas eventuais e verificar se estas 

seriam aplicáveis ao Brasil; 

 Verificar como as empresas fabricantes instaladas no Brasil tratam 

o problema e buscar a estratégia comum de proteção ao 

equipamento; 

 Apontar os equipamentos mais suscetíveis ao problema da 

estabilidade à oxidação; 

 Propor recomendações de manuseio e armazenamento adequadas 

à realidade do Brasil no que se refere às máquinas e equipamentos 

que se submetem a longas paradas. 
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22  --  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  AADDOOTTAADDAA  

O conteúdo deste trabalho foi calcado em vivência profissional em 

empresa fabricante de sistemas de injeção. Nasceu a partir da constatação de que 

existe um problema não muito bem assimilado pelas autoridades brasileiras e 

desconhecido pela maioria dos usuários de sistemas de emergência, ou outros que 

necessitem ficar por longos períodos inativos. 

Trabalhos publicados, exibições de fabricantes em congressos e a 

experiência atuando em empresa de sistema de injeção foram fundamentais para se 

formar o conhecimento necessário para que o problema fosse devidamente 

identificado e adequadamente trabalhado. 

A história do biodiesel é curta quando comparada com a do diesel. 

Problemas similares foram observados fora do Brasil e soluções, muitas vezes 

parciais, foram adotadas em outros países. Essa experiência foi objeto de avaliação 

neste trabalho. O que se buscou levantar foi que tipo de consideração os fabricantes 

de motores fazem fora do Brasil e que similaridade esses problemas têm com a 

realidade brasileira no que se refere à estabilidade à oxidação? Essa preocupação 

foi explorada neste trabalho.  

E no Brasil, como os mesmos fabricantes se posicionam? Da mesma 

maneira que fora daqui, ou ao contrário, adotaram posturas que foram adaptadas à 

realidade brasileira? Para se obter essa resposta, uma carta foi preparada e enviada 

a todos os fabricantes de motores e de veículos instalados no Brasil. Ao invés de se 

fazer um questionário com algumas respostas preparadas para que a empresa 

optasse por uma, preferiu-se perguntar genericamente sobre os problemas que a 

empresa eventualmente estava tendo com o uso de biodiesel. Se por um lado a 

opção de pesquisa com pergunta aberta dificulta a interpretação, por outro, permite 

que a empresa possa manifestar-se mais abertamente, o que pode inclusive dar 

oportunidade a elas de apresentarem suas interpretações dos eventuais problemas. 
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No caso de a empresa ter emitido algum boletim de serviço para sua rede de 

assistência técnica, solicitou-se que o mesmo fosse encaminhado. Como as 

perguntas foram genéricas, as respostas tiveram de passar por uma análise crítica 

antes de serem consolidadas para que se pudesse criar um rol de recomendações 

para o mercado brasileiro. A opção de se fazer pergunta aberta também se justificou 

pelo reduzido número de agentes que atuam no mercado como fabricantes. Talvez, 

se fosse considerado um universo maior, essa opção poderia levar a dificuldades 

maiores de consolidação de resultados.  
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33  --  CCEERRCCAANNDDOO  OO  PPRROOBBLLEEMMAA  

3.1. O Programa Brasileiro de Biodiesel 

Passada a epopeia do programa brasileiro do etanol, em 2005 o Brasil 

entra na sua segunda iniciativa bem-sucedida na área dos biocombustíveis, que foi o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Esse programa, apesar 

de oficialmente lançado em 2005, teve as suas bases lançadas dois anos antes, no 

dia 2 de julho de 2003, por intermédio de decreto presidencial através do qual se 

instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial, cujo objetivo era estudar a viabilidade 

do uso deste combustível como fonte alternativa de energia.  

A motivação por detrás da inserção de combustíveis renováveis na matriz 

energética dos países que têm buscado essa alternativa, passa pela necessidade 

estratégica de substituição dos combustíveis fósseis, finitos, por renováveis, além de 

questões ambientais (poluição, mudanças climáticas e efeito estufa). No caso do 

Brasil, além desses fatores que são comuns a todos os países, a motivação foi 

também calcada no desenvolvimento regional sustentado, com viés social, pela 

geração de emprego e renda em toda a cadeia produtiva, especialmente na 

agricultura familiar. E as perspectivas foram tão alvissareiras que, em 21 de 

dezembro de 2003, novo decreto criou a Comissão Executiva Interministerial do 

Biodiesel (CEIB), de caráter permanente, encarregada da implantação de ações 

direcionadas a estruturar a inserção do biodiesel na matriz energética nacional 

(FERRÉS, 2012). 

Em 31 de março de 2004, foi aprovado pela CEIB o plano de trabalho que 

norteou as ações do PNPB. E, no decorrer de 2004, as ações desenvolvidas 

permitiram o seu lançamento oficial pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, no dia 6 de dezembro. Foi a edição do Marco Regulatório que estabeleceu 

as condições legais para a introdução do biodiesel na Matriz Energética Brasileira de 

Combustíveis. 
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A Lei n°. 11.097, de 13 de janeiro de 2005, estabeleceu a obrigatoriedade 

da adição de um percentual mínimo de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao 

consumidor, em qualquer parte do território nacional. Esse porcentual obrigatório 

seria crescente de acordo com a evolução do Programa, sendo previsto atingir 5% 

em 2013. 

O marco regulatório que autorizou o uso comercial do biodiesel no Brasil 

a partir de 2004 considerou a diversidade das matérias-primas disponíveis no país, a 

garantia do suprimento e da qualidade, a competitividade frente aos demais 

combustíveis e uma política de inclusão social. 

 

Figura 5: Fundamentos do programa brasileiro do biodiesel. 
Fonte: MME (Ministério das Minas e Energia), sd. 

 

3.2. O Programa Brasileiro de Testes 

No caso do programa brasileiro de etanol, que culminou com a introdução 

do etanol na matriz energética nacional, a solução brasileira teve um componente de 
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ineditismo, hoje usado como exemplo por muitos países. Já no caso do Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, a similaridade com o programa anterior 

do etanol foi apenas na adoção de uma matriz agrícola e renovável para substituição 

de um combustível fóssil. Isso porque, diferentemente do caso do etanol, que 

acabou sendo introduzido no Brasil em primeiro lugar em relação ao mundo, o 

biodiesel já era produto amplamente utilizado, sobretudo, na Europa e Estados 

Unidos. Cabe ressaltar que, apesar de já existir biodiesel sendo utilizado em escala 

comercial em regiões cujo rigor técnico e de qualidade é mundialmente respeitado, 

as autoridades brasileiras acharam por bem submeter o produto produzido aqui, o 

biodiesel brasileiro, a uma bateria de testes para que fosse avaliado sob as 

condições brasileiras. 

O PNPB, conforme pode ser visto no sítio do Ministério das Minas e 

Energia (MME), adotou uma estrutura gerencial para administrar a implementação 

do programa, com responsabilidades bastante definidas para que as tarefas 

necessárias para o bom desempenho do programa fossem realizadas. A Comissão 

Executiva Interministerial (CEIB), subordinada à Casa Civil da Presidência da 

República, era responsável por elaborar, implementar e monitorar um programa 

integrado; propor os atos normativos que se fizessem necessários à implantação do 

Programa, assim como avaliar, analisar e propor outras recomendações e ações, 

além de diretrizes e políticas públicas.  

Havia outra instância, subordinada ao CEIB, denominada Grupo Gestor, 

coordenado pelo MME, a qual competia a execução das ações relativas à gestão 

operacional e administrativa voltada para o cumprimento das estratégias e diretrizes 

estabelecidas pela CEIB. 

A figura a seguir, extraída do sítio do MME, apresenta os diversos 

aspectos que foram contemplados no programa e seus responsáveis. A parte que 



45 

 

 

cobriu os testes ficou com o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), e é o item 12 

da figura: Desenvolvimento Tecnológico. 

 

Figura 6: Estrutura da administração do programa de biodiesel brasileiro.  

Fonte: Sítio MME (Ministério das Minas e Energia). Acesso em 19/12/2012. 

 

No âmbito do Programa de Produção e Uso do Biodiesel, o módulo de 

Desenvolvimento Tecnológico foi coordenado pelo MCT, o qual abrange a 

constituição da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, cujo escopo é a 

consolidação de um sistema gerencial de articulação dos diversos atores envolvidos 
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na pesquisa, no desenvolvimento e na produção de biodiesel, permitindo assim a 

convergência de esforços e otimização de investimentos públicos (BRASIL, s.d.) 

Em meio à necessidade de se validar o combustível renovável brasileiro, 

vários atores foram chamados para colaborar na construção de um roteiro de testes 

para o biodiesel. Participaram deste esforço inúmeras entidades, dentre as quais se 

destacaram: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 

Automotores (Sindipeças), Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), Centro de Pesquisas da 

Petrobras (Petrobras/Cenpes), Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Ministério de 

Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre outros. 

Os recursos, em algumas oportunidades, foram oriundos do MCT, porém muitas 

empresas que participaram dos testes cederam equipamentos e técnicos para 

suporte. Todo este trabalho gerou o relatório “Testes e Ensaios para Validação do 

Uso da Mistura Biodiesel B5 em Motores e Veículos”, publicado em 2009, relatado 

por Edilson Bernardim Andrade, do Tecpar, o qual apresentou a conclusão de que 

os testes validavam a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. 

(BRASIL, 2009). 

 

3.3. Como foi a validação do biodiesel brasileiro 

Por se tratar de teste de validação, o biodiesel teria de ser de fabricação 

nacional, porém o produto brasileiro era inexistente. Havia alguns centros de 

pesquisa e universidades que diziam serem capazes de produzir biodiesel. 

Entretanto, não havia uma especificação brasileira para que se pudesse ter o 

combustível apropriado já no ponto de partida dos testes. Assim, para que se 
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pudesse dar a largada no programa, uma primeira especificação foi publicada pela 

ANP, que foi a Resolução ANP 42/2004. Esta especificação cobria também as 

misturas B2, que foram liberadas para uso em caráter voluntário em 2004. Essa 

especificação foi baseada na especificação europeia EN 14214, porém com 

inúmeras lacunas em relação a esta. Este primeiro movimento foi necessário para 

que houvesse combustível para testar, sem que a especificação trouxesse excessiva 

dificuldade de ser fabricado. Antes da publicação do relatório de validação, a 

especificação do biodiesel teve nova especificação publicada (Resolução ANP 

07/2008), quando a especificação brasileira se aproximou mais da europeia, e anos 

mais tarde, em 2012, uma terceira especificação, a Resolução ANP 14/2012. 

Curiosamente, em 2012, a especificação europeia também passou por revisão. Nos 

testes de validação, sobretudo no início, foram utilizadas amostras de biodiesel 

fabricadas sob a primeira especificação (ANP 42/2004). Apenas os últimos testes já 

se valeram de biodiesel preparado sob a especificação ANP 07/2008. Na Tabela 3, é 

possível acompanhar o comparativo entre os parâmetros analíticos de cada 

especificação em contraposição à norma europeia. É importante perceber que, à 

medida que novas especificações surgiam, mais se aproximavam da norma 

europeia. Essa constatação pode ser observada no comparativo a seguir, que 

mostra que as primeiras especificações do biodiesel brasileiro deixaram em branco, 

ou se pedia apenas para anotar os valores de uma série de parâmetros. À medida 

que novas especificações foram publicadas, menos parâmetros foram deixados de 

lado (células azuis), ao mesmo tempo em que os valores se aproximavam da norma 

europeia. Esta, por sua vez, logo a seguir, também evoluiu. 
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Tabela 3: Histórico das diversas especificações brasileiras de biodiesel comparadas com a europeia.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4. As etapas do teste 

O programa de testes foi idealizado para ser realizado em duas etapas: 

testes em banco dinamométrico e em frota veicular dedicada. Basicamente, o teste 

em banco dinamométrico foi idealizado com o intuito de se avaliar os limites de 

misturas compatíveis com os motores atuais e seus desempenhos, emissões e 

durabilidade acelerada. Já os testes em frotas veiculares visaram avaliar o 

desempenho, funcionalidade, compatibilidade de materiais e integridade de 
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componentes dos motores e de todo o circuito de combustíveis dos veículos 

(BRASIL, 2009). 

Dentre todos os elementos presentes no motor, o sistema de injeção é o 

que sofre a maior carga do combustível já que o usa para lubrificação de seus 

componentes internos, além de exercer sobre o combustível pressões bastante 

elevadas de injeção, chegando, dependendo do tipo de sistema, a atingir 1400 bar. 

Hoje os sistemas trabalham sob pressões ainda maiores, porém na época em que 

os testes foram realizados, a faixa de pressões ficou entre 500 e 1300 bar, 

aproximadamente. Por se tratar de componente tão sensível a alterações nas 

propriedades físico-químicas dos combustíveis, o programa de testes foi estruturado 

em função dos tipos de sistemas de injeção que havia no mercado. Os tipos de 

sistemas de injeção adotados foram os seguintes: Common Rail, Unit Injector, Unit 

Pump e bombas rotativas. Esses sistemas de injeção eram encontrados nos 

fabricantes Scania, Mercedes Benz, MWM, Ford, Volkswagen, Fiat e Cummins. Os 

ensaios em banco dinamométrico foram realizados pelo IPT de São Paulo e pelo 

Instituto de Tecnologia para Desenvolvimento (Lactec) de Curitiba. Os testes em 

frota foram realizados em vários locais no Brasil: São Paulo (SP), Ribeirão Preto 

(SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Cascavel (PR) e Catanduva (SP) e 

utilizaram misturas B5 de base de soja e/ou mamona. A seguir, quadro retirado do 

relatório: 
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Quadro 1: Mapa dos testes em frotas cativas e os tipos de sistemas de injeção.  

Fonte: BRASIL. 2009, p. 17 

 

3.5. Metodologia aplicada nos testes 

O relatório do B5 apresenta com muita precisão a metodologia que foi 

utilizada nos testes. Eis a sua transcrição: 

 

Testes em Frota: 

Para a realização dos testes em frota cativa, a metodologia foi 
fundamentada nos seguintes termos: 

Identificação do objeto de teste – caracterização dos veículos, motores e 
sistemas de alimentação; 

Identificação da situação de teste – parâmetros relevantes obtidos a partir 
do perfil de operação dos veículos; 

Identificação do referencial de teste – variáveis relevantes a serem 
consideradas; 
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Seleção das variáveis a serem medidas em cada tipo de teste considerando 
a premissa da comparação direta entre resultados; 

Realização dos testes, obtenção e processamento dos valores das variáveis 
relevantes selecionadas; 

Análise crítica dos resultados; 

Elaboração de Relatório Final. 

Foi adotada a metodologia de análise comparativa direta entre veículos 
operados com as misturas B5 e com óleo diesel comercial, tanto no que se 
refere ao desempenho como durabilidade de seus sistemas e componentes. 

Aspectos como consumo de combustível, de óleo lubrificante, 
quilometragem acumulada, horas de utilização, dirigibilidade, manutenção e 
durabilidade dos componentes durante operação dos veículos, foram 
registrados para avaliação comparativa dos eventos. 

Assegurando a validação dos testes, o uso experimental das misturas B5 foi 
genericamente monitorado segundo orientação das atividades básicas a 
seguir: 

Monitoramento da qualidade do B100, com a realização da caracterização 
físico-química de acordo com os parâmetros das Resoluções ANP 42/2004 
e 07/2008; 

Monitoramento da qualidade da mistura B5 com a realização da 
caracterização físico-química de acordo com os parâmetros da Resolução 
ANP 15/2005 para o diesel comercial; 

Avaliação dos procedimentos de preparação, distribuição e estocagem dos 
combustíveis empregados no teste; 

Monitoramento do consumo de combustível e óleo lubrificante por veículo e 
frota, constituído a partir do banco de dados operacionais da frota usuária; 

Monitoramento das características do óleo lubrificante, segundo parâmetros 
de viscosidade, TBN, Oxidação, Nitração, Sulfatação, fuligem, teor de água, 
diluição e metais de desgaste; 

Monitoramento de possíveis alterações no desempenho e velocidade média 
dos veículos; 

Avaliação da emissão de fumaça em campo segundo a metodologia NBR 
13037; 
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Monitoramento das intervenções de manutenção no motor e sistema de 
injeção de combustível dos veículos envolvidos no teste, avaliando os itens 
listados a seguir: 

8.1. Tanque de combustível; 

8.2. Linhas de transferência de combustível; 

8.3. Sistemas de injeção de combustível; 

8.4. Motor quanto a vazamentos de óleo, água e ou gases; 

8.5. Exame intermediário com videoscópio de partes internas do motor; 

8.6. Qualidade do óleo lubrificante; 

8.7. Pré-filtros e filtros de combustível e lubrificante; 

8.8. Bomba d’água e sistema de arrefecimento; 

8.9. Filtro de ar e turbo alimentador.  

Testes em Banco Dinamométrico 

Para os testes em banco dinamométrico foram definidos que os parâmetros 
de desempenho e emissão de poluentes seriam medidos em relação ao 
óleo diesel metropolitano, em comparação aos biodieseis (etílico e metílico) 
produzidos a partir de óleo de soja e de óleo de mamona. 

Inicialmente foram selecionados dois motores de ciclo diesel, produzidos no 
Brasil, com diferentes tecnologias de sistema de injeção, sendo um de 
tecnologia Mercedes Benz e sistema de injeção “UPS” de tecnologia Bosch 
e outro de tecnologia MWM com sistema de injeção “Common Rail”, 
também de tecnologia Bosch. 

Essa seleção levou em consideração a representatividade dos motores no 
mercado nacional, o interesse de seus fabricantes em cooperarem no 
desenvolvimento deste estudo e o potencial de maior dificuldade da 
tecnologia do sistema de injeção de adaptar-se ao uso do biodiesel. Foram 
priorizados os motores de injeção direta com rotações mais elevadas. 

Para todos os combustíveis foram utilizados lotes únicos para se evitar 
variações de qualidade que pudessem interferir nos resultados. 
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Para o biodiesel de soja, foram exploradas as misturas de 5%, 20%, 50%, 
além do biodiesel puro (B100). Para o biodiesel de mamona, foram 
exploradas misturas 2%, 5% e 20%. 

Os ensaios foram realizados com base nas normas brasileiras NBR ISO 
1585 “Veículos Rodoviários – Código de ensaio de motores – Potência 
Líquida Efetiva”; ABNT MB 1615 “Gás de Escapamento Emitido por Motor 
Diesel – Medição do Teor de Fuligem com Amostrador por Elemento 
Filtrante” (Grau de Enegrecimento Bosch), e NBR 14489 “Motor Diesel – 
Análise e Determinação dos Gases e do Material Particulado Emitidos por 
Motores do Ciclo Diesel – Ciclo de 13 pontos”. Para assegurar a 
representatividade estatística dos resultados, foram realizados no mínimo 
três conjuntos de medidas para cada combustível. 

Os resultados foram obtidos por comparação entre momento de força, 
consumo de combustível e fumaça em função da rotação, a partir dos 
resultados do teste de desempenho. Também por comparação entre 
emissões específicas de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP), conforme resultados 
do ensaio de treze modos. (BRASIL, 2009, p. 18). 

  

A transcrição do texto que sumariza os testes de validação expressa o 

caráter “alto consumo” como norteador da conceituação do teste. O que se buscou 

no teste de validação foi o acúmulo de horas ou de quilômetros sem falhas para se 

atestar a qualidade da mistura; as questões ligadas à maior degradabilidade do novo 

combustível, quando este permanece no interior de equipamentos, não foram 

exploradas com a mesma intensidade. Considerando-se o pioneirismo para a 

elaboração de uma especificação para o biodiesel a partir da experiência 

internacional, pode-se dizer que o teste foi muito bem conduzido e coroado de êxito, 

já que era necessário produzir no país óleo com qualidade e em quantidade para 

que nenhum teste fosse interrompido. Porém, existiu a lacuna de se explorar 

adequadamente outras possibilidades de uso de motores diesel. 

É importante mencionar que o relatório, no seu item 13.2, apresenta um 

teste realizado com gerador, porém, de uso contínuo e, sendo assim, não diferente 

de outras aplicações que utilizam combustível sem paradas expressivas. O não 

surgimento de problemas neste equipamento pode ser atribuído a esse fato.  



54 

 

 

O item 10.2, que trata das conclusões no relatório de validação, deixa 

claro que o alto uso foi o fator que ditou a aprovação do ensaio:  

 

[...] Nos testes em dinamômetro e em campo não foram relatadas falhas 
relacionadas ao uso do combustível B5 e, assim, concluiu-se que não há 
restrição quanto à utilização dessa mistura de biodiesel em motores (novos 
e usados) por cada fabricante envolvido no programa de testes. (BRASIL, 
2009, p. 153) 

 

A entidade que representa o segmento que detém boa parte dos 

equipamentos fora de estrada (denominação dos equipamentos que, normalmente, 

não são utilizados em estrada), inclusive os de emergência, a Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) não participou do programa de 

testes de validação. No mesmo relatório, essa ausência pode ser constatada na 

página 131 onde todos os partícipes e suas instituições foram listados, conforme 

quadro a seguir: 
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Quadro 2: Comissão técnica do programa de testes. 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 131 
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Desta forma, percebe-se que o processo de validação não contemplou todo o 

espectro da utilização do diesel em equipamentos, que passa não apenas por 

caminhões, ônibus, vans, tratores, mas também por máquinas de movimentação de 

terra e estacionários. Apesar de fazer referência em sua conclusão, à necessidade 

de se estenderem os testes para cobrir também as aplicações estacionárias, as 

ações neste campo foram bastante tímidas no trabalho que determinou a validação 

do B5.  

 

3.6. Teste em gerador de eletricidade 

O relatório do B5 apresenta na página 164 um teste incluído na seção 

“Projetos Suplementares”, (capítulo 12), falando sobre um teste de partida em 

geradores de eletricidade. Este capítulo é posterior às conclusões do documento 

que validaram a utilização do B5. O exercício é interessante e tem relevância para o 

problema objeto deste trabalho.  

O teste foi denominado “Teste em Gerador de Eletricidade – Ensaios de 

partida em motor com mistura B5 envelhecida”. O trabalho foi conduzido pela Delphi 

e pelo INT e consistiu basicamente no seguinte: amostra de biodiesel foi 

artificialmente envelhecida (a sua estabilidade inicial que era de cerca de 6h, foi 

reduzida a 3h); a seguir a mistura foi adicionada a um diesel puro fornecido pela 

Petrobras com 500 ppm de enxofre. Um gerador elétrico foi montado apenas com 

uma pequena cobertura sobre ele, para que pudesse ficar pouco protegido do sol e 

da chuva, tentando representar uma situação relativamente comum no campo. O 

tanque ficou com pouco combustível para favorecer, via contato com oxigênio, a 

degradação da mistura. O equipamento ficou parado (desligado) e a cada mês uma 

equipe das duas entidades (Delphi e INT) comparecia ao local do gerador e tentava 

dar partida no equipamento. Amostra do combustível era coletada a cada tentativa 

de partida e levada para análise de estabilidade. Como o tanque tinha pouco 
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combustível, o teste durou apenas quatro meses, que foi o tempo possível 

considerando que um volume de amostra era coletada a cada partida até que o 

tanque do gerador ficasse esgotado. A ideia era tentar verificar se a partida seria 

comprometida pela presença de combustível degradado. 

Como resultado, ocorreu que o motor sempre partiu (não apresentou o 

problema que se suspeitava que pudesse ocorrer), e a abertura do sistema de 

injeção, bicos injetores e filtros, inspecionados depois do teste, demonstrou que 

estes estavam isentos de depósitos. Naquele momento, com os dados que se 

dispunham à época, considerou-se que o biodiesel misturado ao diesel na proporção 

de 5% v/v parecia ser adequado por não ter gerado depósitos ou atacado 

superfícies. (BRASIL, 2009). 

Passado algum tempo da introdução do biodiesel no Brasil, verificou-se 

que, ocasionalmente, ocorrem problemas no campo que parecem indicar que o 

combustível está se degradando, em alguns casos, de forma muito rápida. O efeito é 

o entupimento dos filtros de combustível, ataques superficiais e mesmo o não 

funcionamento do equipamento. Cabe aqui uma observação importante: uma vez 

recebida uma peça de campo com defeito, e se inspeciona para se verificar a causa, 

e chega-se à conclusão de que há borra proveniente de biodiesel degradado em seu 

interior, não é muito fácil saber se o combustível, quando adquirido, estava dentro da 

especificação, porque normalmente, são centenas de enchimentos até que se 

detecte o problema.  

No experimento que foi reportado no relatório não ocorreram problemas. 

Qual a razão para o combustível envelhecido usado no teste não ter se oxidado e 

levado à formação de compostos de degradação? Algumas causas possíveis: 

1. O biodiesel envelhecido foi adicionado a diesel novo. Essa 

interação não é a real do campo, quando ambos os combustíveis 
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recebem a ação do tempo simultaneamente. Apesar de todas as 

indicações de que algo pudesse acontecer que partiria da fração 

de biodiesel envelhecido da mistura, isso não aconteceu. 

2. O tempo de residência não foi tão longo. Quatro meses pode ser 

um longo tempo, mas mostrou que, dadas as condições de 

contorno do teste particular em questão, nada de ruim aconteceu. 

Na verdade, para um próximo experimento, seria interessante 

aguardar até que a amostra ficasse realmente ruim para que se 

pudessem observar os seus efeitos e curva de velocidade de 

danos. 

3. O motor, a cada mês, na presença dos técnicos das duas 

entidades, apenas partiu, repetiu a operação algumas vezes e 

depois disso voltou a ficar parado até a próxima tentativa de 

partida. Ou seja, o motor não funcionou por longos períodos e, 

sabe-se, o calor acelera a degradação, tanto que o teste Rancimat 

é realizado a 110°C, justamente para ter o resultado acelerado. Se 

o motor tivesse funcionado mais tempo após a partida, a circulação 

do combustível pelo sistema de injeção, a transmissão do calor do 

motor para a bomba, filtro e tanque, certamente teriam trazido ao 

teste uma condição muito mais desfavorável e próxima da real. O 

resultado poderia ter sido diferente. 

4. Um fator extremamente importante não foi levado em consideração 

à época pelo simples fato de ser indisponível quando da realização 

do teste que é a dessulfurização do diesel. O teste foi realizado 

com diesel S500 misturado com biodiesel envelhecido no ano de 

2008. Hoje, nas capitais, o diesel tem apenas 10 ppm de enxofre (o 

chamado S10). Estudos têm mostrado que a degradabilidade da 



59 

 

 

mistura é afetada em grande medida pela retirada do enxofre do 

diesel (menos pelo enxofre, mais pelo processo e outros 

compostos que são arrastados no processo). Comparado com o 

diesel de baixo enxofre (<500 ppm de enxofre), a polaridade 

(solubilidade) do Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) pode ser menor 

devido à remoção de aromáticos e espécies polares. Os depósitos 

oxidativos têm alto teor de oxigênio e, portanto, alta polaridade. 

Oligômeros oxidativos e intermediários irão permanecer dissolvidos 

em um solvente polar, porém precipitarão quando a polaridade 

diminuir. Ou seja, há uma piora para a estabilidade quando se 

remove o enxofre do diesel devido ao processo de hidrotratamento 

para a dessulfurização. (JÄÄSKELÄINEN, 2009). Esta condição do 

diesel atual é diferente de quando foi realizado o teste. E essa 

diferença tem relevância. 

Não se pretende invalidar o exercício, mas a realidade mostra que novos 

testes apoiados no conhecimento que se tem hoje das condições de uso dos 

equipamentos que estão presentes no mercado precisam ser realizados para que se 

conheçam os limites de uso da mistura e se busquem soluções diante de eventuais 

problemas. Isso propiciaria a criação de programas voltados a maiores adições de 

biodiesel ao diesel mineral, com uma maior qualidade de produto. 

O teste que validou a mistura no Brasil, por desconhecimento que havia à 

época dos testes das condições de contorno a que estão submetidos alguns tipos de 

máquinas, não cobriu adequadamente a condição do biocombustível que fica 

aprisionado nos equipamentos diante de longas paradas. 

 



60 

 

 

3.7. O que os fabricantes de sistemas de injeção recomendam para 

qualquer nova introdução de combustível 

Por se tratar de elemento mais frágil dentro do motor no que se refere ao 

combustível, os fabricantes de sistemas de injeção especificam com muita clareza 

quais os limites para que um combustível possa ser considerado aceitável para ser 

utilizado. A Delphi, uma das quatro grandes empresas fabricantes de sistemas de 

injeção diesel do mundo, possui um documento no qual são listadas todas as 

características exigíveis para um bom combustível. Eis a seguir alguns dos 

requisitos: 

Delphi Diesel – Aceitabilidade de Combustíveis para os Sistemas de 
Injeção Delphi 

Lubricidade 

É esperado que a esfera com o combustível atinja o diâmetro de desgaste 
máximo (WSD) de 520 mícron (ISO 12156 parte 1) para ser considerado 
aceitável para o uso – teste de HFRR (High Frequency Reciprocating Rig). 

Estabilidade Térmica e Química 

Capacidade do combustível de resistir à deterioração durante a estocagem 
e de corresponder à expectativa de desempenho sob condições térmicas 
extremas. Estabilidade insuficiente pode resultar na formação de material 
pesado de alta densidade molecular e precipitar, o que pode provocar 
depósitos nas superfícies internas do sistema de injeção e/ou reduzir a vida 
do filtro. Esse problema pode ser agravado sob alta temperatura ambiente, 
ou diante de insuficiente dissipação de calor.  

Estabilidade de combustíveis contendo biodiesel é melhor descrita pelo 
parâmetro ‘reserva de envelhecimento’, determinado como período de 
indução (IP) de acordo com a EN 15751:2009. Misturas de biodiesel com o 
IP maior ou igual a 20h tem demonstrado que têm suficiente estabilidade 
para usos padrão no mercado europeu. 

Aparelhos standby e de energia de emergência que apenas passam por 
operação ocasional requerem um cuidado especial. Períodos de parada 
muito extensos correm o risco de atingirem o ponto em que a ‘reserva de 
envelhecimento’ dentro do tanque e nos sistema de injeção está 
comprometido. Medidas adicionais são recomendadas como um 
monitoramento contínuo da estabilidade do combustível ou utilização de 
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precaução ou mesmo troca periódica do combustível. Por essa razão, diesel 
sem biodiesel é altamente recomendável para o primeiro enchimento e 
aplicações que, por sua natureza, permanecem por longos períodos inativo. 

Viscosidade 

Propriedade de um líquido de oferecer resistência ao fluxo. Tipicamente, a 
viscosidade de um combustível aceitável deve situar-se entre 2 e 4,5 mm²/s 
a 40°C. 

Ponto de Entupimento de filtro a frio 

Fornece a condição de operação do combustível sob baixas temperaturas. 
De uma maneira geral, o combustível deve ter o CFPPs (EN116 para o 
método de teste) entre -15°C e -20°C. Valores até -44°C podem ser 
requeridos para utilização em regiões extremamente frias. 

Limpeza de partículas 

Limpeza adequada é essencial para assegurar a durabilidade do sistema de 
injeção, e, para manter as tolerâncias apertadas demandas pelos modernos 
sistemas de alta pressão. Contaminação excessiva pode também causar 
entupimento prematuro do filtro. (...) 

Na média, a limpeza do combustível na entrada da bomba após a 
passagem pelo filtro de admissão do óleo precisa estar de acordo com 
12/10/0 ou melhor, definido de acordo com ISSO 4406:1999.  

Aditivos 

Com frequência, a adição de aditivos melhora certas propriedades do 
combustível. Entretanto a adição deve ser conduzida com cautela. 
Degradação por oxidação ou absorção de água, podem afetar 
dramaticamente a vida da bomba em serviço. 

É importante que esses “melhoradores” não comprometam o equipamento 
de injeção, por exemplo, deixando material residual que poderia bloquear os 
furos de injeção, afetar a lubricidade, aumentar a quantidade de cinzas ou 
reduzir a vida do filtro. 

Sobre Qualquer Introdução 

A introdução de novos combustíveis deve ser administrada com enorme 
cautela para se assegurar que o novo combustível seja física e 
quimicamente compatível com o mercado objetivo. Nenhuma introdução de 
novo combustível pode vir acompanhada de aumentos de custos de 
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manutenção do equipamento ao longo de sua vida em serviço. (ZIELENSKI, 
2012, p.4-p8) 

 

Observa-se, por essas ponderações, que são inúmeros os fatores que 

concorrem para fazer do combustível um produto adequado ao uso. E menciona a 

preocupação com a degradação e estabilidade oxidativa, e esta só pode ser 

observada durante longos períodos de inação ou estocagem. Este fator não foi 

devidamente coberto nos testes de validação do Programa Brasileiro que culminou 

na introdução do biodiesel em nossa matriz energética. 

 

3.8. Problemas potenciais que passam a existir 

A utilização de biodiesel, como já foi dito, é recente e não se iniciou no 

Brasil. A Europa tem maior tradição do que o Brasil e seu aprendizado sobre os 

problemas associados ao biodiesel é maior do que o nosso. A Europa vivenciou 

problemas e tratou de aprimorar as especificações do biodiesel sempre que detectou 

uma nova situação indesejável.  

No que se refere especificamente ao problema da estabilidade à 

oxidação, no final de 2010 foi publicado um trabalho patrocinado pela indústria do 

Petróleo em conjunto com a indústria de autopeças e de automóveis, denominado 

“Effect of in Vehicle Storage On B10 Diesel Quality”. Neste trabalho, vários veículos 

receberam combustíveis com diferentes graus de deterioração associado à 

estabilidade à oxidação e foram acompanhados para se avaliar o que se passava 

com o combustível ao longo das semanas. Para a avaliação, vários métodos 

diferentes de análise da oxidação foram usados, inclusive como forma de avaliar os 

próprios métodos entre si. Alguns resultados foram muito interessantes (note-se que 

os testes foram feitos com B10, o que deve se traduzir em condição mais severa do 
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que a brasileira, que usa apenas B5): “Armazenagem de B10 em veículos causou 

um rápido decréscimo na estabilidade quando medido em ambos os métodos, o EN 

15751 (Rancimat) e o prEN 16091 (Petroxy)”. A razão de deterioração foi muito 

dependente das condições de armazenamento, sendo que, em alguns casos, se 

perdeu até 7 horas do Rancimat IP por semana. Quando o combustível foi 

armazenado em tambores selados, notou-se uma redução importante na razão de 

degradação, o que pode indicar uma relação direta da disponibilidade de oxigênio 

como fator detonador do processo de degradação. Os tanques de polietileno 

também não se revelaram bons inibidores ou protetores de oxidação (LACEY, 2010). 

Os problemas potenciais que são derivados dessa perda de estabilidade 

são listados no início do trabalho: formação de materiais insolúveis e ácidos 

orgânicos, os quais podem criar problemas de incompatibilidade de materiais, 

entupimento de filtros, corrosão, problemas de durabilidade e formação de 

depósitos.  

Outra constatação, que ficou muito evidente neste trabalho, é que a perda 

de estabilidade é contínua e existe desde o início do produto, o que sugere que a 

degradação se inicie no segundo após a produção do biodiesel ou mistura. A 

velocidade para que esta condição ocorra é bastante dependente das condições de 

armazenagem, de transporte do combustível, de aspectos construtivos do 

equipamento (respiros e materiais utilizados) e temperatura. Porém, ela é real e 

comprovada e atua continuamente nos tanques de armazenamento, nos tanques 

dos equipamentos e no interior de todos os equipamentos, podendo causar 

problemas nos componentes existentes espalhados pelos sistemas no mercado 

brasileiro, inclusive aqueles que já faziam parte do inventário brasileiro de máquinas 

desde antes da introdução do biodiesel. 

No Brasil, o controle de qualidade associado ao biodiesel é feito quando 

de sua produção, isto é, busca-se assegurar a qualidade do biodiesel B100 antes de 
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ser adicionado ao diesel para formar o B5 e, sendo assim, é necessário algum 

esforço interpretativo para utilizar os resultados apresentados no trabalho “Effect of 

in Vehicle Storage On B10 Diesel Quality” e compará-los à realidade normativa 

brasileira. O biodiesel no Brasil tem a sua especificação definida no Regulamento 

Técnico ANP n° 4/2012, que foi publicado no Diário Oficial da União de 18 de maio 

de 2012. O item “Estabilidade à Oxidação a 110°C” apresenta como limite 6h e deve 

ser medido conforme EN 14112 e EN 15751, utilizando-se de um equipamento 

denominado RANCIMAT que verifica o valor da estabilidade do biodiesel puro. Na 

verdade, a norma EN 15751 é a norma utilizada para medir a estabilidade tanto de 

biodiesel puro quanto de misturas, porém, a sua efetividade para o biodiesel puro 

ainda está sendo verificada, conforme é mencionado na própria norma (DEUTSCHE, 

2009). Tanto que o objetivo é, em algum tempo, haver apenas uma norma para se 

testar tanto misturas quanto biodiesel puro.  

Quando o biodiesel é adicionado ao diesel, e como resultado, a mistura 

passa a ser B5, não se pode verificar da mesma maneira que se verificou quando 

puro, a estabilidade à oxidação da mistura. Ou seja, não se pode comparar o limite 

de 6 horas para o biodiesel puro, com as 20 horas da mistura. A medição da 

estabilidade à oxidação em misturas é um pouco mais complicada, já que o método 

utilizado com o biodiesel puro e que é detalhado na norma EN 14112 não funciona 

para misturas, pois o tempo de indução é muito maior do que para B100 e, sendo 

assim, uma parcela importante da amostra se perde por evaporação e o valor deixa 

de ser relevante. Para se resolver esse problema, um novo teste de estabilidade à 

oxidação foi desenvolvido para se medir a estabilidade de misturas de diesel e 

biodiesel. Na Europa, um teste similar ao anterior e que ficou conhecido como 

Rancimat modificado foi proposto para caracterizar o estado de envelhecimento das 

reservas de combustível com adição de biodiesel. Este teste introduz uma série de 

alterações ao teste Rancimat tradicional usado para testar o B100 (EN 14112) 

visando, principalmente, evitar que parte da amostra se perca e para que se torne 
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mais adequado a misturas. A norma que cobre esse método é a EN 15751 

(ULLMANN, 2008).  

No trabalho “Effect of in Vehicle Storage On B10 Diesel Quality”, foi 

utilizado esse modelo de Rancimat modificado, pois a questão estava centrada em 

verificar o efeito do envelhecimento do combustível em mistura B10. Daí a 

dificuldade de comparar os resultados à realidade do diesel comercial no Brasil, já 

que ele se apoia em outra metodologia, que consiste, como já foi dito, em controlar a 

estabilidade à oxidação do B100 e depois adicioná-lo ao diesel. Com isso, os 

tempos de indução são muito distintos e incomparáveis. Entretanto, a ANP, por meio 

da Resolução ANP n° 2, de 12 de janeiro de 2011, estabeleceu uma especificação 

para misturas de biodiesel contendo entre 6% e 20% v/v de biodiesel adicionado ao 

diesel. Essa especificação, provavelmente por falta de dados, define limites para 

muito poucos parâmetros para a mistura de biodiesel, mas a estabilidade à oxidação 

aparece, mencionando como método a norma EN 15751, que é justamente o 

Rancimat modificado. Estabelece como valor mínimo 20 horas.  

Esse valor de 20 horas, que é apresentado na norma ANP n°2, deve ser 

aplicado exclusivamente às misturas adquiridas ou preparadas por proprietários de 

frotas segregadas e ainda com autorização da ANP, já que a especificação oficial do 

diesel comercial no Brasil é B5. Em outras palavras, não existe na especificação 

oficial de estabilidade à oxidação do diesel um valor que possa ser usado para efeito 

de comparação com o trabalho baseado no Rancimat modificado, mas existe uma 

especificação para o B6, o que é bem próximo do B5 comercial. Com esse valor, 

guardadas as devidas aproximações necessárias, pode-se aplicar o trabalho 

europeu “Effect of in Vehicle Storage On B10 Diesel Quality” para se buscar 

entender o que pode estar acontecendo no Brasil. 

No referido trabalho, os pesquisadores tomaram misturas B10 com 

valores bem característicos de estabilidade à oxidação; um foi denominado de “alta 
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estabilidade”, e apresentou 50,3 horas segundo o teste Rancimat modificado. Outra 

amostra foi denominada de média estabilidade, com 28,9 h e uma terceira de baixa 

estabilidade, com 16,1 h. Estas três amostras foram deixadas em tanques de 

automóveis com baixíssimo uso (uso predefinido, para que todas as amostras 

fossem igualmente analisadas) além de armazenagens em tanques de metal e de 

plástico. Ainda, os testes de estabilidade à oxidação seguiram vários métodos, 

diferentes do Rancimat modificado, que estão ainda em análise, porém os 

resultados não diferiram grandemente entre si (o trabalho tinha também o objetivo 

de avaliar as similaridades entre os diferentes testes). 

O que é relevante para efeito deste trabalho é que, em todas as amostras 

deixadas dentro dos tanques de combustíveis, houve uma rápida degradação do 

combustível. O resultado dessa degradação deve ser interpretado como o tempo de 

validade até que o combustível seja considerado ruim. A partir desse ponto, o 

combustível poderá estar causando problemas e deve ser considerado impróprio 

para uso. Naturalmente, a amostra com maior estabilidade resistiu por mais tempo, 

ou seja, ela seria considerada adequada por muito mais tempo. O maior período de 

estocagem leva a um menor período de indução, observado a partir do aumento na 

condutividade elétrica. Resultados1: 

                                            

1
 Para os três gráficos a seguir, tem-se na abcissa y o período de indução em horas, na abcissa x a 

duração em semanas; as linhas verticais paralelas indicam o momento em que o combustível foi 

entregue e, logo a seguir, o momento em que foi tomada a amostra no veículo. Foram testados dois 

veículos, um comercial (linha azul) e outro de passageiros (linha vermelha), além de tambores de 

metal (linha verde) e de plástico (linha rosa). 
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Gráfico 1: Envelhecimento de mistura de alta estabilidade usando o método Rancimat Modificado. 

Fonte: LACEY, 2010, p. 8. 

 

Gráfico 2: Envelhecimento de mistura de média estabilidade usando o método Rancimat Modificado. 

Fonte: LACEY, 2010, p. 9 



68 

 

 

 

Gráfico 3: Envelhecimento de mistura de baixa estabilidade usando o método Rancimat Modificado 

Fonte: LACEY, 2010, p. 9. 

 

 Note, pelas curvas, que em apenas duas semanas um combustível com 

tempo de estabilidade à oxidação inicial de 16 horas tem a sua estabilidade reduzida 

a 10 horas e, na semana seguinte, atinge 6 horas, o que seria considerado não 

satisfatório. O mesmo valor baixo de estabilidade seria atingido apenas após 10 

semanas, se o combustível tivesse inicialmente a estabilidade à oxidação de 28,9 

horas. Este foi o caso mais severo de degradação observado e o relatório aponta 

muitas possibilidades para se ter esse tempo reduzido ou aumentado. Um 

combustível com esse tempo de estabilidade produziria compostos químicos 

solúveis como ácidos orgânicos, além daqueles insolúveis, o que poderia levar à 

criação de problemas de compatibilidade de materiais, entupimento de filtros, 

corrosão e formação de depósitos.  

Outra consideração importante para efeito deste trabalho está no ponto 

em que a estabilidade deve ser considerada para efeito de validade. Os autores do 

trabalho “Effect of in Vehicle Storage On B10 Diesel Quality” já o iniciam com a 

seguinte informação: “Em geral, o requisito de estabilidade mínimo é definido no 
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ponto de venda após o qual o envelhecimento deve ocorrer durante o 

armazenamento e uso, afetando a qualidade do combustível quando consumido.” No 

Brasil, esta informação não é clara quando se refere à estabilidade do diesel. O 

Anexo “Regulamento Técnico ANP” n° 8/2011 apenas menciona em seu item 2 

Normas aplicáveis, que a determinação das características do óleo diesel de uso 

rodoviário será realizada mediante o emprego das normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), American Society for Testing and Materials (ASTM), 

International Organization for Standardization (ISO) ou o Comité Européen de 

Normalisation (CEN). Diz, ainda, que a análise do produto deverá ser realizada em 

amostra representativa, obtida segundo o método NBR 14883 – Petróleo e produtos 

de petróleo – Amostragem manual ou ASTM D4057 – Practice for Manual Sampling 

of Petroleum and Petroleum Products. Não especifica com clareza em que local da 

cadeia a amostra precisa ser tomada. Quando fala da estabilidade à oxidação, diz 

que os seus resultados e aqueles referentes aos hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos poderão ser encaminhados ao distribuidor até 48 horas após a 

comercialização do produto de modo a garantir o fluxo adequado do abastecimento. 

Ou seja, um relatório de ensaio que acompanhe o produto entregue ao posto de 

combustível parece ser suficiente para atender à legislação.  

Deve-se considerar que, muito provavelmente, dado o giro de venda de 

combustíveis, o diesel não fique por muito tempo parado no posto de combustíveis. 

Porém, pode haver casos em que essa situação não aconteça. E, dependendo de 

alguns fatores, apenas duas semanas, conforme o trabalho mencionado, já seriam 

suficientes para se ter um combustível inadequado. Apesar desta menção, a 

condição das máquinas estacionárias é bastante desfavorável, ainda que 

consideremos que os tanques das máquinas estacionárias podem não ser 

exatamente os mesmos quando comparados com os dos automóveis que foram 

utilizados nos testes; ainda se consideramos que o teste foi feito com B10 e as 

máquinas no Brasil utilizam B5 e considerarmos que o teste foi realizado na Europa, 

com clima, diesel, oleaginosa e umidade relativa bem diferente do Brasil, pode-se 



70 

 

 

afirmar com alguma chance de não incorrer em erro, que as mesclas de biodiesel 

que estão no interior de equipamentos que aguardam o momento de serem 

utilizados devem sofrer o mesmo processo degradativo. A velocidade para que o 

processo de degradação aconteça depende de inúmeros fatores, porém, fatalmente 

ocorre. 
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44  --  CCUUIIDDAADDOOSS  RREECCOOMMEENNDDAADDOOSS::  FFAABBRRIICCAANNTTEESS  EE  SSIISSTTEEMMIISSTTAASS  

4.1. No mundo (notadamente nos Estados Unidos) – Fabricantes de 
motores 

Os fabricantes de motores diesel que atuam no mercado brasileiro são 

todos internacionais e possuem políticas próprias para assegurar a boa 

funcionalidade de seus equipamentos. Nos Estados Unidos, existe uma organização 

voltada para a disseminação do biodiesel denominada “Biodiesel – America’s 

advanced biofuels”, que mantém uma página (www.biodiesel.org) que traz 

informações sobre o tema. Esse grupo mantém uma pesquisa que traz a posição de 

todos os fabricantes de motores que comercializam seus produtos nos Estados 

Unidos em relação ao biodiesel. Nesse site, é possível verificar qual a 

recomendação que cada uma das empresas que atuam nos Estados Unidos tem 

quando se trata de biodiesel. Como se trata de um site, a atualização das 

informações é dinâmica e pode ser diferente da apresentada a seguir. Para efeito 

deste trabalho, apenas o parâmetro “estabilidade à oxidação” foi levantado, ou seja, 

toda recomendação que não tenha relação com esse parâmetro não foi levada em 

consideração. O resultado dessa pesquisa, fabricante por fabricante, está mostrado 

na sequência, seguida de uma rápida avaliação crítica dos posicionamentos, feita 

pelo autor, na busca de uma recomendação convergente para minimizar os riscos 

de se ter problemas relacionados à estabilidade à oxidação. (BIODIESEL, 2013). 

4.1.1 – Caterpillar 

A Caterpillar publicou o “Information Release Memo PMP01-01 – Preventive 

Maintenance Products". A parte que trata de biodiesel tem como título “Caterpillar 

position on the use of Biodiesel fuel”. A posição da empresa, no que se refere ao uso 

do combustível do ponto de vista da estabilidade à oxidação, é a seguinte: 

 

http://www.biodiesel.org/
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Biodiesel e misturas de biodiesel têm estabilidade térmica e à oxidação 
muito deficientes quando comparadas com a estabilidade do diesel 
destilado de petróleo. O uso destes biodieseis e misturas de biodiesel 
podem acelerar o problema que estão mencionados nesta publicação 
especial. Usar biodiesel em misturas acima das misturas aprovadas para o 
motor não é recomendado. (CATERPILLAR, 2013, p.87). 

 

A Caterpillar alerta seus usuários globais sobre o problema da 

estabilidade à oxidação e recomenda que se consulte o fornecedor de combustível 

sobre o uso de aditivos estabilizadores. Mais adiante, no próprio manual, dá 

indicações de seus procedimentos sobre os testes que devem ser realizados para se 

prever o comportamento do combustível no que se refere à estabilidade à oxidação. 

A Caterpillar é um fabricante tradicional de equipamentos fora de estrada, e a 

maioria de seus consumidores são bem estruturados e podem se preparar para 

procederem a verificações no combustível, e outras também. Talvez não seja o caso 

de consumidores eventuais. 

4.1.2 – Cummins 

A Cummins se comunica através de seu “Investor and Media – Press 

releases”. Em 2009, anunciou que seus motores são compatíveis com o B20, e isso 

graças a novos padrões que asseguram combustíveis com maior estabilidade. 

 

Estamos muito satisfeitos por poder oferecer aos nossos clientes a opção 
de usar biodiesel B20 como um combustível alternativo e renovável para 
aplicações com muita potência”. Disse Edward Lyforde-Pike, Engenheiro 
Chefe do Programa Cummins de Combustíveis Alternativos. 

 (…) 

A Cummins continua atuante nos esforços da indústria voltados para o 
melhoramento consistente da qualidade do biodiesel. A disponibilidade de 
biodiesel de produtores acreditados e comercializadores certificados pela 
BQ-9000 tem crescido significativamente. Trabalhando próximo à 



73 

 

 

Sociedade Americana de Teste de Materiais resultou em uma especificação 
aprimorada do B100 (ASTM D6751) que agora exige um teste de operação 
a frio e uma especificação de B20 (ASTM D7467) que inclui um requisito de 
estabilidade à oxidação. (CUMMINS, 2009). 

 

A Cummins parece indicar pelo seu boletim que incentiva o uso cada vez 

maior de biocombustíveis e parece estar sentindo melhoras na qualidade do 

biodiesel. Neste boletim em particular, a empresa anunciou que a mistura B20 pode 

ser usada e que, em boa medida, além dos testes que disse ter feito, ajudou na 

melhoria da qualidade do biodiesel alicerçada na adição do requisito de verificação 

da estabilidade à oxidação presente na norma ASTM D7467, que justamente trata 

da verificação das propriedades da mistura biodiesel-diesel nas proporções de 6 a 

20% (CUMMINS, 2009). É importante que se diga que a ASTM utiliza, para efeitos 

de determinação da estabilidade à oxidação em misturas, o método EN 14112, que 

não é o mais apropriado, como já apresentamos, e precauções acerca do resultado, 

que pode aparecer sob a forma de um falso resultado negativo, é dado na própria 

norma no item XI.16.2 à página 5: 

 

XI. 16.2 Precauções especiais podem ser necessárias para eliminar o baixo 
valor falso usando EN 14112 com misturas contendo biodiesel. A porção de 
petróleo da mistura pode afetar o resultado do ensaio entre o vaso de 
reação e o vaso de mensuração e o selante plástico no topo do vaso de 
reação ou condensar em várias partes no ajuste do teste. Pode ser 
necessário que algumas dessas peças sejam substituídas com frequência, 
e todos os componentes devem ser limpos com cuidado para evitar 
resultados falsos baixos. Melhorias para essas peças e mudanças 
potenciais no método de teste estão sendo avaliados. (AMERICAN…, 2006, 
p. 5). 

 

4.1.3 – DAF 

A DAF publicou o “Sales Engineering Information – 4.04: Fuel specification for 

DAF diesel engines – May 1999”. Este documento faz pouca referência ao problema 
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da estabilidade à oxidação, a menos de seu último parágrafo que diz o seguinte: “Bio 

combustível não é estável e irá se deteriorar sob altas temperaturas. O tempo de 

estocagem deve ser portanto limitado.” (DAF, 2005, p.4) 

Não dá sugestão de redução de quanto tempo para efeitos de 

armazenamento. O usuário de um equipamento com motor da DAF não deve se 

sentir muito acolhido com essa recomendação, que parece ser pouco esclarecedora.   

4.1.4 – Ford 

A Ford publicou o seu posicionamento sobre a utilização de biodiesel, por 

meio do boletim “Environmental Vehicles – Biodiesel Technology”. Em sua 

concepção, persistem ainda alguns problemas não resolvidos na utilização de 

biodiesel. O documento menciona mui sutilmente a questão da estabilidade à 

oxidação ao afirmar: 

Estocagem é um problema devido ao risco maior do que o normal de 
contaminação microbial e devido à absorção de água assim como ao maior 
grau de estabilidade à oxidação que cria gomas insolúveis e depósitos de 
sedimentos. (FORD FLEET, 2005, p.1) 

 

Ou seja, apenas alerta para o problema eventual sem dar indicações de 

melhoria ou solução. Ainda, dá a entender que o referido problema é presente 

apenas em misturas com teores superiores a 5% v/v. Entretanto, em seu boletim 

obtido através do Americas’ biodiesel, vê-se que a Ford aceita misturas contendo até 

20% de biodiesel: “Compatible up to B20 fuel, allowing greener fueling options of up 

to 20 percent biodiesel and 80 percent petroleum diesel.” (FORD, 2011, p.2)  
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4.1.5 – International 

Dos fabricantes de motores, talvez a International seja a mais direta em 

afirmar que não pode responder por problemas causados pelo combustível, sejam 

eles quais forem. Em seu boletim 11/2/2000 destaca: 

 

A International Motores cobre defeitos causados por material ou por 
fabricação. A garantia dos motores International, de fabricação e de material 
não é afetada simplesmente pela utilização de biodiesel, 
independentemente da origem do produto. Combustível não é garantido 
pela International sob nenhuma circunstância. (BIROS, 2000, p.1) 

 

Em outras palavras, deixa a cargo do consumidor se precaver contra 

possíveis combustíveis sem qualidade. Não faz menção ao problema da estabilidade 

à oxidação de maneira específica e direta.   

4.1.6 – John Deere 

A John Deere já é mais específica. Em seu documento à rede “Biodiesel 

Fuel in John Deere Tractors”, faz uma menção clara à ação do envelhecimento 

resultado da estabilidade à oxidação: 

 

Limite a estocagem a 3 meses devido às condições de prateleira (a 
degradação é acelerada devido a ação microbial e oxidação). […] Consulte 
seu fornecedor de combustíveis por aditivos melhoradores para maior 
estocagem e melhor desempenho do biodiesel. (JOHN DEERE, 2005, p.1) 

 

A John Deere solicita que se guarde o combustível por não mais do que 

três meses. Não menciona o que fazer na eventualidade de um equipamento estar 

parado com combustível em seu interior por tempo superior a isso, situação que 
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pode ocorrer, sobretudo se o motor estiver aplicado a algum gerador de emergência 

ou a uma colhedora que foi guardada durante a entressafra e que não teve seu 

tanque esgotado.   

4.1.7 – Mercedes-Benz 

A Mercedes-Benz divulgou o seu “Mercedes-Benz Position on Biodiesel 

as of June 8, 2006.”. Documento curto anunciando a sua anuência em aceitar 

misturas até 5% de biodiesel, sendo que, no que se refere à estabilidade à oxidação, 

declara: 

A Mercedes-Benz dos Estados Unidos agora aprova o uso de biodiesel B5 
(diesel convencional com o máximo de 5% de biodiesel adicionado) em 
todas as aplicações Common Rail nos motores “CDI”. Como o biodiesel 
pode ser derivado de uma variedade de matérias-primas, resultando em 
propriedades que variam muito, o único biodiesel aprovado é aquele que 
atende a norma ASTM D6751 e que adicionalmente, tem a estabilidade à 
oxidação mínima de 6 horas testado com o método EN 14112 para prevenir 
de danos o sistema e de depósitos e/ou corrosão. (MERCEDES-BENZ, 
2006, p.1) 

 

Cabe ressaltar neste caso, que a ASTM D6751 define como estabilidade 

à oxidação o tempo mínimo de 3h. A Mercedes-Benz indica que, para poder ser 

usado em seus motores nos Estados Unidos, o biodiesel deve atender à norma 

ASTM, porém com estabilidade à oxidação conforme EN 14214 que pede 6 horas. A 

situação é interessante, pois o biodiesel produzido nos Estados Unidos que estiver 

com apenas 3 horas de estabilidade, está em conformidade com a ASTM, porém o 

mesmo não pode ser aceito. Como o consumidor pode adquirir esse combustível 

“exótico” no território americano? Somente se for solicitado dessa maneira ao 

fornecedor de biodiesel.  
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4.1.8 – Nissan 

A Nissan apresentou seu “Press Release, for immediate release” 

Segundo o qual é autorizado o uso de biodiesel, desde que conforme a norma 

ASTM D6751, sem restrições ou recomendações adicionais para a estabilidade à 

oxidação.   

4.1.9 – Perkins 

A Perkins publicou seu “Perkins Engines Guide to Alternative Fuels”. Na 

parte que menciona os biocombustíveis, define que as misturas contendo até 5% de 

biodiesel são aceitáveis, entretanto faz uma advertência até certo ponto branda com 

relação à estabilidade à oxidação:  

 

A estocagem de combustível deve ser conforme às normas recomendadas, 
para se evitar a absorção de água e a degradação. Em nenhum caso a 
estocagem pode ultrapassar 12 meses. A degradação do combustível, se 
ocorrer, pode resultar em corrosão de componentes metálicos, e a 
prematura ruptura dos selos. (PERKINS, s.d., p.1) 

 

A autorização para se utilizar uma mistura de biodiesel mesmo tendo sido 

guardada por 12 meses é de fato surpreendente, sobretudo à luz dos estudos 

recentes como o mencionado “Effect of in Vehicle Storage on Biodiesel Quality”, 

onde se vê claramente que muito rapidamente (em cerca de duas semanas apenas), 

a estabilidade da mistura contendo biodiesel se degrada bastante e permanece se 

deteriorando com o passar do tempo.   

4.1.10 – Scania 

A Scania divulgou o documento “Technical Information 00 – TI 00-06 05 

03 en”. O boletim fala da liberdade que o cliente da Scania tem para usar B100 ou 
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misturas contendo até 5%, desde que o biodiesel esteja de acordo com a norma 

EN14214. Nenhuma menção especial acerca da estabilidade à oxidação. 

4.1.11 – Volvo 

A Volvo divulgou o documento “Volvo Truck Corporation Service Bulletin – 

170 44 01” no qual diz aceitar misturas contendo até 5% de biodiesel e diz limitar a 

esse porcentual devido aos aumentos de gases de nitrogênio que costumam ser 

atribuídos ao biodiesel. Nenhuma referência em especial à estabilidade à oxidação.  

Em 2011, a Volvo passou a aceitar misturas contendo B20 através do boletim “Volvo 

Trucks – Salles Bulletin SBU 11-041”, de setembro de 2011. Neste documento não 

faz referência à estabilidade à oxidação. (VOLVO, 1998, p.1) 

4.1.12 – Volkswagen 

A Volkswagen publicou o documento “Volkswagen of America’s Statement 

– Biodiesel Fuel” no qual afirma que seus produtos aceitam a mistura até 5%. 

Encoraja a pesquisa para que o biodiesel seja aprimorado, diz que está validando 

misturas até 20% de biodiesel adicionado ao diesel, e não faz qualquer menção 

especial em relação a cuidados eventuais acerca da estabilidade à oxidação. 

 

4.2. No mundo – Fabricantes de sistemas de injeção 

A grande maioria dos problemas associados à utilização de combustíveis, 

sejam esses combustíveis quais forem, recaem primeiramente no sistema de injeção 

por razões óbvias: a) o combustível lubrifica boa parte dos equipamentos de injeção 

diesel hoje no mercado; b) o sistema de injeção eleva a pressão do combustível a 

níveis bastante elevados e o pulveriza no interior da câmara de combustão; c) o 

combustível lubrifica o injetor dentro da câmara sob a ação de temperaturas 
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bastante elevadas. Fica claro que qualquer problema no combustível trará 

repercussões para o sistema de injeção.  

Diferentemente dos fabricantes de motores, que não possuem uma 

posição conjunta, os sistemistas principais se uniram e publicaram um anúncio 

conjunto que expressa a posição única a respeito da utilização de biocombustíveis 

em seus equipamentos. Trata-se do documento “Fuel Requirement for Diesel Fuel 

Injection Systems – Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers Common 

Position Statement 2012” que é assinado pela Delphi, Bosch, Stanadyne, Denso e 

Continental, os maiores fabricantes globais de sistemas de injeção. A posição 

acerca da estabilidade é muito clara: 

 

Estabilidade do éster metílico: A reduzida estabilidade do éster metílico é 
de particular preocupação. O éster envelhecido ou de baixa qualidade 
contém ácidos orgânicos como o ácido fórmico e produtos de polimerização. 
Os ácidos atacam muitos componentes e os polímeros podem entupir filtros, 
sedimentadores e colar peças móveis reduzindo drasticamente a vida do 
sistema de injeção. Períodos longos de parada oferecem o risco de se 
atingir o ponto em que as reservas de envelhecimento do combustível no 
interior do tanque se esgotem. Medidas extras são recomendadas como 
vigilância periódica e monitoramento da estabilidade do combustível ou 
troca em precaução, seguida de operação em marcha-lenta quando esses 
períodos longos de inatividade são antecipados. Esse fenômeno também 
acomete equipamentos que são operados sazonalmente como as 
colheitadeiras ou geradores de emergência e veículos que serão exportados 
por via marítima. Por essa razão, óleo diesel EN 590 sem biodiesel é 
altamente recomendável para “primeiro enchimento” ou períodos de 
inatividade prolongados.  

A estabilidade do combustível é melhor descrita pelo parâmetro “reserva de 
envelhecimento” determinada como um tempo de indução (IP) de acordo 
com o método de teste EN 15751:2009. B5 e B7 com um IP maior ou igual a 
20 h se mostraram suficientemente estáveis para os usos em condições 
comuns na Europa. Os responsáveis da CEN/TC19/WG24 consideraram 
essencial manter a estabilidade do combustível B5 e B7 e também do B10 e 
B30 e concordaram em adaptar as futuras especificações do combustível de 
acordo. 

Nos Estados Unidos, a norma ASTM D975-11 para o diesel (B0 a B5) não 
contém nenhum requisito mandatório para estabilidade; as normas para 
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misturas B6 a B20 (ASTM D7467-10) e para o éster puro (ASTM D6751-
11b) não incluem parâmetros seguros de estabilidade como as 
estabelecidas em ambas as especificações EN 590:2009 e EN 14214:2009. 
A ASTM D6751-11b, usada para misturas requer um mínimo IP de 3 horas, 
o que é a metade do que é requerido pela EN 14214:2009, e para misturas 
B6 a B20 um período de indução de 6 horas é fixado na ASTM D7467-10, 
enquanto que desse valor se solicitam 20 horas na EN 590:2009. É 
esperado que o desempenho da operação e a vida do sistema de injeção 
sejam afetados de maneira adversa ao se usar combustível com 
estabilidade baixa. Para assegurar suficiente estabilidade do diesel / 
misturas com éster em todo o mundo, os fabricantes de sistemas de injeção 
requisitam regulações equiparáveis para toda especificação de diesel que 
admita a adição de ésteres. Os fabricantes de sistemas de injeção não têm 
poder para prevenir problemas oriundos do uso de combustível não 
suficientemente estável. Os fornecedores de combustíveis devem tomar as 
medidas necessárias para que o nível de estabilidade à oxidação seja 
suficiente para prevenir dano devido ao esgotamento da reserva de 
envelhecimento durante o uso. (FUEL REQUIREMENTS FOR DIESEL 
FUEL INJECTION SYSTEMS, 2012, p.3-4). 

 

A posição dos fabricantes de sistemas de injeção é clara e contundente. 

Menciona os riscos a que os sistemas estão expostos caso estejam em contato com 

combustível de baixa qualidade ou degradado, e sugere que sejam monitorados, 

dentro do possível, parâmetros que possam indicar que o combustível está 

degradando (condição nem sempre fácil para o usuário comum). O documento 

sugere que se use diesel sem a adição de biodiesel caso o destino deste 

combustível seja o equipamento que, por sua configuração, fique por longos 

períodos parado, como colhedoras ou geradores de emergência. É sempre bom 

destacar que essa opção inexiste no Brasil, uma vez que não há disponibilidade 

para comercialização de diesel puro, à exceção do diesel marítimo, não disponível 

fora das embarcações, além de ter características diferentes do diesel comercial, 

sobretudo sua viscosidade. O documento, a exemplo do que menciona o documento 

de posicionamento da Mercedes-Benz, contraindica a utilização de combustíveis 

com tempo de indução de apenas 3 horas, como definido pela ASTM. Termina 

dizendo que os fabricantes de sistemas de injeção não podem atuar no combustível, 

e que é dever de quem o produz garantir qualidade mínima para uso, ou seja, diante 

de falhas cuja causa puder ser atribuída ao biodiesel, a garantia é negada. 
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4.3. Resumo das manifestações internacionais a respeito do uso de 
biodiesel 

Antes de se analisar as manifestações das diversas empresas acerca do 

uso do biodiesel, algumas considerações precisam ser feitas. A prática mostra que, 

diante de um problema qualquer em seu equipamento, seja ele um caminhão, 

ônibus ou gerador, a ação normal do usuário é encaminhar o problema para o 

fabricante do caminhão, ônibus ou gerador. Não é prática comum levar o sistema de 

injeção à rede de serviço do fabricante do sistema de injeção, a menos que o 

usuário seja bem estruturado. E o sistema de injeção, na eventualidade de o diesel 

com biodiesel estar degradado, é o primeiro a sentir os efeitos. Sendo assim, é 

muito comum o fabricante de motores usar, para efeito de garantia, a mesma 

recomendação dos fabricantes de sistemas de injeção. Portanto, talvez, para efeito 

dessa abordagem, a recomendação dos sistemistas seja mais prudente de ser 

seguida do que as dos fabricantes de motores. Bem a propósito, note-se que não 

existe uma clara convergência sobre a melhor política a ser difundida, da parte dos 

fabricantes de motores, enquanto que a posição dos sistemistas, por ser conjunta, 

além de mais completa, é também mais rígida.  

A partir do que se viu nos posicionamentos dos principais fabricantes de 

motores e de sistemas de injeção no mundo, mesmo sem convergência, fica claro 

que existe um fator que deve ser levado em conta e ser motivo de preocupação que 

é a estabilidade à oxidação. As características do diesel puro foram aprimoradas ao 

longo do último século, porém a adição do biodiesel ao diesel trouxe uma nova 

variável e uma nova preocupação. Não que a estabilidade à oxidação não existisse, 

mas com o início da adição do biodiesel ao diesel, passamos a ter um produto mais 

instável e menos durável. Sugestões de tempo de residência não maiores do que 

algumas semanas, até um ano foram mencionadas para serem adotadas em um 

mercado que, apesar de extenso e com diferenças internas importantes, está 

situado dentro de um mesmo país. Fica claro que não existe uma recomendação 
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segura sobre o tempo mínimo de intervalo entre usos de um equipamento que está 

com mistura de biodiesel em seu interior. 
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55  --  CCUUIIDDAADDOOSS  RREECCOOMMEENNDDAADDOOSS  PPEELLOOSS  FFAABBRRIICCAANNTTEESS  EE  SSIISSTTEEMMIISSTTAASS  NNOO  

BBRRAASSIILL  

 

5.1. Abordagem por carta 

No Brasil, a introdução do biodiesel na Matriz energética foi relativamente 

rápida e, como já foi dito, houve antecipação de datas de incremento de biodiesel na 

mistura. O modelo adotado no Brasil de introdução de biodiesel no diesel mineral 

não foi o mesmo adotado nos outros países. No Brasil, o biodiesel passou a fazer 

parte da composição do diesel comercial e, sendo assim, todo o diesel à venda nos 

postos brasileiros contém biodiesel (5%) em sua composição. A resolução ANP n° 

65, de 9/12/2011, que especifica o diesel comercial brasileiro, seja o S1800, 500, 50 

ou 10 (o “S” vem do teor de enxofre em ppm em sua composição), ou seja, todo o 

diesel comercial, que é conhecido como diesel rodoviário, traz na linha definida para 

o teor de biodiesel a seguinte descrição: “No percentual estabelecido pela legislação 

vigente. Será admitida variação de +/- 0,5% volume” (BRASIL, 2011). 

Esse produto é o diesel que se dispõe e que abastece o parque de 

máquinas no Brasil. Seja o destino final a utilização em um ônibus, um caminhão, 

uma van, um trator, uma pá carregadeira ou um gerador. Todos os equipamentos 

que se valem de um motor a diesel, para funcionar, são abastecidos com esse 

produto, independentemente de seu regime de uso. A exceção são as aplicações 

marítimas, que têm outras características e requisitos para serem atendidos. A 

resolução ANP n° 52, de 29.12.2010, que especifica o diesel marítimo, a respeito da 

adição de biodiesel declara: “ART. 4° A ANP determinará a adição obrigatória de 

biodiesel aos combustíveis aquaviários quando as condições técnico-operacionais 

para uso seguro da mistura estiverem estabelecidas.” (BRASIL, 2010). Ou seja, o 

diesel marítimo é o único diesel no Brasil que não vem com a adição de biodiesel, 

porém não é comercializado em postos comuns.  
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A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), entidade sem 

fins lucrativos, sediada em São Paulo, congrega engenheiros e técnicos de 

comprovada experiência provenientes de vários segmentos, onde são constituídos 

grupos de trabalho entre seus associados, que resultam na formulação e 

determinação de políticas direcionadas para o conjunto de conhecimentos científicos 

relativos à mobilidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

AUTOMOTIVA, s.d.). Dentre os inúmeros grupos temáticos de trabalho, existe um 

que trata de “Combustíveis Renováveis”. Essa comissão é coordenada pelo Eng. 

Vicente Pimenta. Um dos trabalhos desenvolvidos por essa comissão está fazendo 

parte deste trabalho. Trata-se da pesquisa entre montadoras sobre suas 

recomendações acerca da utilização de misturas contendo biodiesel. O objetivo final 

da carta era verificar se as empresas, diante de eventuais problemas que pudessem 

ter tido com a utilização de diesel contendo biodiesel, se posicionavam a respeito. 

De posse das respostas, a ideia do grupo de trabalho sobre combustíveis renováveis 

da AEA seria agrupar as recomendações e montar uma cartilha orientativa contendo 

cuidados com o diesel. O texto da carta que foi enviada aos fabricantes de motores 

foi o seguinte: 

 

Prezado Sr. X, 

A AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva vem através de 
sua comissão técnica de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel, 
solicitar sua ajuda para os trabalhos da cartilha sobre o manuseio do 
Biodiesel. Para tanto necessitamos de um material, o que pode ser 
representado como um boletim interno de sua empresa, com a 
recomendação de uso e manuseio do Biodiesel em seus equipamentos. 

A CT de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel vem estudando 
sobre os problemas de campo para o Biodiesel e tem como objetivo criar 
um meio de informar o público específico que trabalha com este 
combustível e consumidor final, sendo um trabalho gratificante a todos 
envolvidos. 

Com a cartilha pronta, sua empresa terá acesso ao material para ser 
submetido à apreciação e revisão. 
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Agradecemos sua colaboração,... 

Carta enviada aos fabricantes de motores e veículos pelo Comitê de 
Combustíveis Renováveis da AEA. Assina Vicente Pimenta, o Coordenador 
do grupo. Do arquivo do autor. 

 

As empresas escolhidas e seus responsáveis técnicos que receberam a 

correspondência para responder foram os seguintes: 

 

Quadro 3: Empresas e responsáveis técnicos que receberam correspondência sobre biodiesel.  

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2. Respostas recebidas (fabricantes de motores/veículos) e análise de 
seus conteúdos 

5.2.1. – Cummins 

A Cummins apresentou como resposta à consulta da AEA o boletim de 

serviços n° 15/2009, datado de 14/05/2010, e também o Boletim de Serviço 

3653210-20 denominado “Combustíveis para Motores Cummins” (ANEXOS 2 e 3).  

No primeiro documento, a Cummins do Brasil parte do princípio de que o 

B5 é o diesel aprovado e adotado irrestritamente no Brasil e preparou boletim 

orientativo para aqueles usuários que vão utilizar misturas com maiores teores de 

biodiesel. No presente boletim, a referência é o uso de B20. O título do boletim de 

serviço / peças é “Combustível Biodiesel B20”. Falemos deste documento primeiro. 

Um primeiro alerta importante ligado ao biodiesel aparece logo no 

primeiro parágrafo quando se recomenda que, para que se utilizem misturas com 

proporções maiores do que B5, o motor seja no máximo PROCONVE 5. A linha de 

motores da Cummins, e de outros fabricantes também, passaram a incorporar os 

sistemas de pós-tratamento a partir de PROCONVE 6, ou seja, o que a Cummins 

deixa claro nessa nota é que para seus motores ela contraindica o biodiesel B20, 

caso o motor venha de fábrica com sistemas de pós-tratamento.  

O segundo alerta importante no que se refere à utilização de biodiesel 

está na seção “Garantia e Uso de Combustível Biodiesel em Motores Cummins” 

quando a fabricante de motores alerta que não dá garantia a problemas decorrentes 

da utilização de biodiesel que não atenda às especificações descritas no boletim.  

Uma consideração importante que pode trazer problemas dada à 

condição higroscópica do biodiesel aparece na seção denominada “Separação de 

Água-Combustível” e diz o seguinte: “Certifique-se de que os tanques do veículo 

sejam mantidos cheios por ocasião de paradas prolongadas, para reduzir a 
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possibilidade de condensação e o acúmulo de água no tanque.” Neste parágrafo 

ainda não aparece a figura da estabilidade à oxidação. 

A primeira informação importante ligada à condição de envelhecimento, 

assunto deste trabalho, ocorre no item “Armazenamento de Combustível Biodiesel” 

onde a seguinte recomendação é passada:  

 

- Utilize o biodiesel até seis meses após a produção. O biodiesel tem baixa 
estabilidade à oxidação, o que pode resultar em problemas de 
armazenamento em longo prazo. Por essa razão, a Cummins não 
recomenda o uso de biodiesel para aplicações de pouco uso, como geração 
de energia standby ou aplicações sazonais. Consulte o fornecedor do 
combustível para informações sobre aditivos de estabilidade de oxidação. – 
As qualidades de baixa estabilidade à oxidação do biodiesel podem acelerar 
sua oxidação no sistema de combustível, especialmente em temperaturas 
ambiente mais elevadas. (CUMMINS BRASIL LTDA, 2009, p.3) 

 

Um pouco mais adiante, a fabricante de motores destaca (em negrito) a 

seguinte condição desfavorável: PRECAUÇÃO – Evite estocar equipamentos com 

misturas de biodiesel no sistema de combustível por mais de três meses, ou o 

sistema de combustível poderá ser danificado. 

Finalmente, ligado ao assunto “envelhecimento” há menção para a 

atenção que se deve ter com relação às propriedades das misturas para 

desenvolvimento de microrganismos:  

 

O biodiesel é um meio excelente para crescimento microbial. Os micróbios 
provocam corrosão no sistema de combustível e obstrução prematura dos 
filtros. A eficácia de todos os aditivos antimicrobiais convencionais 
comercialmente disponíveis, quando utilizados no biodiesel, não é 
conhecida. Consulte o fornecedor do combustível e do aditivo para obter 
assistência. (CUMMINS BRASIL LTDA, 2009, p.4) 
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Sobre o segundo documento (Combustíveis para Motores Cummins), a 

empresa dá as diretrizes que devem nortear o usuário comum. Existe neste 

documento um tópico importante que trata exatamente do ponto central deste 

trabalho. É o item “Geração de Energia Standby e de Emergência”. E diz o seguinte: 

 

Os motores destinados à geração de energia Standby ou de Emergência 
apresentam situações únicas para a qualidade e limpeza do combustível. 
Esses motores não são utilizados com frequência e, portanto, podem exigir 
procedimentos especiais quanto ao manuseio e ao armazenamento do 
combustível (CUMMINS BRASIL LTDA, 2010, p.6). 

 

O manual do motor discute os procedimentos específicos para manter o 

motor em estado de prontidão. Há uma seção que trata do estoque de combustível. 

 

Os tanques de combustível devem ser inspecionados e receber 
manutenção para evitar a contaminação do combustível por água ou sujeira. 
Consulte seu fornecedor de combustível para saber se existem pessoas ou 
laboratórios qualificados em sua área para ajudá-lo a monitorar o estoque 
de combustível. As amostras podem ser retiradas da parte superior, da 
parte intermediária e do fundo do tanque a cada 6 meses e verificadas 
quanto à limpeza e contaminação biológica, e para garantir que o 
combustível ainda atende às especificações na Tabela 1: Especificações de 
Combustível Diesel Exigidas pela Cummins neste manual. 

O armazenamento de longo prazo (além de 6 meses) não é recomendado a 
menos que o combustível tenha sido estabilizado pelo fornecedor e que 
haja um programa de monitoramento definido. Recomenda-se que sejam 
feitos testes periódicos do motor com uma frequência e por um tempo 
suficientes para garantir que o estoque de combustível seja reabastecido e 
permaneça limpo. (CUMMINS BRASIL LTDA, 2010, p.6) 

  



89 

 

 

Mais adiante, repete o alerta sobre a contraindicação de uso de biodiesel 

para motores standby que saiu no boletim de campo sobre B20: 

 

Armazenamento de combustível Biodiesel: - Utilize o combustível até 
seis meses após sua produção. O biodiesel tem baixa estabilidade à 
oxidação, o que pode resultar em problemas de armazenamento 
observados a longo prazo. Por essa razão, a Cummins não recomenda o 
uso de biodiesel para aplicações de pouco uso, como geração de energia 
de emergência, aplicações marítimas de lazer ou aplicações sazonais. 
Consulte o fornecedor do combustível para informações sobre aditivos de 
estabilidade à oxidação. – As qualidades de baixa estabilidade à oxidação 
do biodiesel podem acelerar a oxidação do combustível no sistema de 
combustível, especialmente em temperaturas ambientes mais elevadas. 
(CUMMINS BRASIL LTDA, 2010, p.6) 

 

5.2.1.1 – Análise crítica das recomendações da Cummins 

Apesar de o título do primeiro documento indicar que as recomendações 

se referem às misturas B20, o texto é repetido e as mesmas recomendações são 

apresentadas para combustíveis B5 no segundo documento, ou seja, a maioria das 

afirmações ligadas aos problemas associados ao envelhecimento da mistura são 

atribuídos à contribuição da fração de biocombustível presente na mistura. Ou seja, 

aplicado à mistura B5 também, que é o óleo diesel mineral normal dos postos de 

abastecimento, que já é comercializado com 5% de biodiesel em sua composição. 

As principais recomendações do fabricante de motores, ligadas ao assunto objeto 

deste trabalho, são as seguintes: 

a)  A fabricante não dá garantia a seus produtos se a falha puder ser 

atribuída a biodiesel de má qualidade; 

b) A fabricante recomenda que não se utilize biodiesel com mais de 

seis meses de fabricação; 
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c) A fabricante não recomenda o uso de biodiesel em aplicações de 

baixo uso como geradores standby ou outras sazonais; 

d) A fabricante não recomenda estocar equipamentos com 

combustível no tanque por mais de três meses. 

Tratemos de cada uma das recomendações acima. Note-se que há uma 

certa dificuldade de se saber, na eventualidade de uma falha, se ela pode ser 

atribuível ao biodiesel ou não já que o combustível usado ao longo da vida do 

equipamento varia (se o equipamento não permaneceu parado). Assim, a qualidade 

de quando foi recolhido para análise depois de uma falha é pontual daquela data, ou 

seja, pode ser pouco representativa.  

5.2.1.1.1 - Garantia se o Biodiesel tem má qualidade 

Todos os principais fabricantes de sistemas de injeção instalados no 

Brasil publicaram em conjunto o documento “Fuel Requirements for Diesel Fuel 

Injection Systems - Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers - Common 

Position Statement 2012”, onde se manifestaram contrários a dar garantias se o 

sistema for danificado pela utilização de combustível contendo biodiesel de baixa 

qualidade. O sistema de injeção, apesar de não ser o único componente no motor 

que sofre o contato com o biocombustível, é o que tem a interação mais intensa com 

o mesmo já que, internamente, bombeia combustível sob altas pressões para o 

motor e se vale do próprio combustível para arrefecer e lubrificar-se. Portanto, 

alterações nas características físico-químicas do combustível são sentidas 

imediatamente no sistema de injeção, se o óleo alterado não ficar retido nos filtros.  

No presente caso, o que o fabricante de motores está dizendo é que 

segue a recomendação dos fabricantes de sistemas de injeção, já que estes são os 

elementos mais caros que podem falhar diante de um problema mais sério de 

qualidade. Além disso, os elementos do motor também podem ser danificados por 
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combustível de má qualidade como os assentos de válvula, os sistemas de pós-

tratamento ou a região do cárter, que pode receber depósitos que podem vir a 

interferir no perfeito funcionamento do motor. Esses elementos também não poderão 

ser objeto de garantia se for evidenciada a utilização do combustível sem qualidade 

ou degradado.  

5.2.1.1.2 - Utilização de Biodiesel com mais de seis meses 

Com muita frequência, no cotidiano, a palavra biodiesel é usada em lugar 

de diesel, ou seja, ao se falar que não se deve usar biodiesel com mais de seis 

meses, rigorosamente o que se quer dizer é que o caso é aplicável à aquisição de 

biodiesel puro, ou o chamado B100 que será adicionado ao diesel comercial. Essa 

recomendação, a menos que o usuário seja o próprio produtor do biodiesel, pode 

não ser tão fácil de seguir já que não se pode adquirir o biodiesel sem autorização 

da ANP, e esta é concedida mediante processo um tanto burocrático (volumes 

comerciais). O que ocorre normalmente é o produtor de biodiesel entregar seu 

produto para as distribuidoras de combustível que o misturam ao diesel para formar 

o diesel comercial que é o B5. Não vendem comercialmente para quem não tiver 

autorização de uso. O que a Cummins está dizendo é que o adquirente deve solicitar 

a data de fabricação do biodiesel e somente usá-lo se, além de atender à 

especificação, tiver menos de seis meses de fabricação. Dificuldade importante é 

saber qual o tempo de fabricação do biodiesel que já está no diesel comercial a ser 

adquirido para ser misturado ao biodiesel puro. 

A recomendação poderia ser interpretada também como uma restrição ao 

uso de combustível com mais de seis meses e, neste caso, estaria utilizando a 

palavra biodiesel para designar a mistura. De todo modo, fica claro que a Cummins 

alerta seus clientes que o novo combustível tem durabilidade para uso menor do que 

o diesel puro de petróleo. O combustível adquirido no posto não vem com data de 
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fabricação do biodiesel e, sendo assim, o cliente que adquire o combustível terá 

muita dificuldade para seguir essa recomendação.  

A recomendação da Cummins, seja para misturas contendo 20% de 

biodiesel, seja para o diesel comercial, que terá de ser usado para preparar o B20, é 

muito clara e solicita que o biodiesel seja usado dentro de um prazo que a Cummins 

entende ser adequado, desde que o biodiesel atenda às normas da ANP. 

5.2.1.1.3 - Utilização de misturas em equipamentos Standby ou outros sazonais 

É expressa a recomendação para não se utilizar misturas contendo 

biodiesel caso a máquina seja do tipo standby. O problema que pode advir da 

utilização de biocombustíveis é conhecido e é decorrente da sua instabilidade à 

oxidação. Aqui cabe um comentário: a recomendação não dá para ser seguida. Se o 

problema da mistura é a degradabilidade do biodiesel, é importante que se diga que 

não existe diesel puro à venda no Brasil. Mesmo que o proprietário não prepare uma 

mistura contendo 20% de biodiesel e utilize o diesel que ele adquire do posto de 

abastecimento, o mesmo já contém em sua composição 5% de biodiesel e, a partir 

dele, o processo de degradabilidade se inicia. Em outras palavras, a recomendação 

é impossível de ser seguida no Brasil. Em outros países existe a possibilidade de se 

adquirir diesel sem biodiesel. Na Inglaterra, por exemplo, existe uma especificação 

de diesel para equipamentos fora de estrada que pode ser sem biodiesel. Assunto 

que será abordado adiante. 

5.2.1.1.4 - Estocagem de equipamentos com combustível no tanque 

A Cummins não recomenda que seja estocada qualquer máquina com 

combustível em seu interior por período superior a três meses. Note, se o 

combustível tiver seis meses menos um dia, ele é considerado bom (item b); se o 

equipamento for guardado com combustível em seu interior por três meses menos 
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um dia, também estará livre de problemas com a fabricante. Ou seja, somados os 

dois prazos, pode-se dizer que há situações em que o combustível estará dentro da 

recomendação Cummins estando o combustível com nove meses menos dois dias 

de fabricação. Este parece ser o limite de uso do biocombustível dado pela 

fabricante de motores. 

 

5.2.2. – Caterpillar 

A Caterpillar, atendendo à consulta, encaminhou tanto a sua 

recomendação internacional como nacional, que ao final não são diferentes. A 

publicação internacional é a SEBU6250-17 (March 2010) – Caterpillar Machine 

Fluids Recommendations – e o boletim nacional SPBU6250-15 na Seção de 

Manutenção – Especificações de Combustíveis. Posteriormente ao envio da 

Caterpillar Brasil, quando da consulta que foi feita ao sítio americano do Americas’s 

Advanced Biofuels, percebeu-se que o documento que foi enviado já havia sofrido 

uma atualização, em fevereiro de 2013. Na seção de biocombustíveis, as 

recomendações não mudaram muito. Quando o assunto é estabilidade à oxidação, 

as recomendações da Caterpillar são as seguintes:  

 

11.Devido à pobre estabilidade à oxidação e outros problemas potenciais, 
motores com tempo de operação limitada (como uso sazonal ou como 
gerador de energia standby) ou não se utiliza biodiesel/misturas com 
biodiesel ou, sob certo risco, limite o biodiesel para o máximo de B5. 
Exemplos de aplicações que devem limitar o uso de biodiesel são as 
seguintes: geradores standby e certos veículos de emergência. Para 
maiores informações, consulte a seção “Operação Sazonal”.   

(...)  

b. Para geradores standby e veículos de emergência que usam biodiesel, 
tome amostras mensais do tanque de combustível do motor. Teste o 
combustível para acidez e estabilidade à oxidação. Se o resultado mostrar 
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que há degradação do combustível e fora da especificação (fornecida na 
Tabela 48 nesta seção “Biodiesel”), drene o tanque, circule combustível pelo 
motor fazendo-o funcionar com um diesel de alta qualidade. Repita o 
processo até que o sistema esteja limpo. Reencha o tanque com 
combustível de alta qualidade de acordo com as recomendações fornecidas 
na seção “Combustível”.  

c. Para geradores standby e veículos de emergência que usem biodiesel, 
use combustível com estabilidade à oxidação de 10 horas ou mais de 
acordo com o método de teste EN 14112. (CATERPILLAR, 2013, p103-104) 

Além dessas recomendações, o catálogo Caterpillar apresenta uma 

tabela bastante interessante contendo os principais riscos associados à utilização de 

biodiesel, além inclusive do risco associado à estabilidade à oxidação. Trata-se do 

quadro a seguir que, no catálogo Caterpillar, é a tabela 47. Veja que a Caterpillar 

aceita para aplicações de uso descontínuo, combustíveis cuja quantidade de 

biodiesel não exceda 5% em volume (linha 11 da figura abaixo). Qualquer 

quantidade maior do que isso é absolutamente contraindicada. Segundo esse 

documento, pelo menos para equipamentos sujeitos a longas paradas, B5 é o limite 

superior.  
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Quadro 4: Riscos associados ao uso de biodiesel, apontados pela Caterpillar.  

Fonte: CATERPILLAR, 2013, p. 102. 

 

5.2.2.1 – Análise crítica das recomendações da Caterpillar 

A Caterpillar é empresa que comercializa basicamente equipamentos de 

movimentação de carga e geradores. Esses equipamentos, por excelência, podem 

ter uso descontínuo, seja por deslocamentos em transporte (de um local de trabalho 

para outro), seja por demorar muito tempo entre a fabricação e a entrega no Brasil 

ou no exterior, seja por se tratar de gerador de emergência mesmo. As máquinas em 

geral são muito pesadas, porém podem ter o seu tanque esgotado para que sejam 

evitados problemas (exceção do gerador de emergência). Contudo, as máquinas, 

por seu tamanho, preferencialmente, deveriam ter combustível para poderem ajudar 



96 

 

 

na sua própria locomoção. Sendo assim, é compreensível que o proprietário ou 

adquirente recente deseje que a máquina facilite o seu próprio transporte. Diante 

dessa situação, ter um componente degradável no tanque é indesejável e todo 

cuidado possível deve ser tomado.  

A Caterpillar aproveita para montar um quadro para apontar possíveis 

problemas que costumam ser associados ao biodiesel e cabe menção especial à 

preocupação com a estabilidade à oxidação (linhas 9, 10 e 11). O risco de depósitos 

no injetor, o risco associado à duração do armazenamento e a recomendação de 

uso em equipamentos com descontinuidade de uso, apesar de pequeno e 

comparável ao diesel, existe. Baseado na construção do quadro, pode-se dizer que 

a Caterpillar assume que o B5 é relativamente equivalente ao diesel, porém esse é o 

seu limite máximo.  

Outra constatação digna de nota é a recomendação no rodapé do quadro: 

a sugestão de verificação constante (química) do combustível armazenado. Essa 

condição nem sempre é fácil ou acessível para o proprietário do equipamento. 

Grandes empresas, desde que organizadas e estruturadas, podem realizar essa 

tarefa. Prédios de moradia com geradores de emergência, parques de diversão, 

condomínios comerciais pequenos, não necessariamente. 

Assim como a Cummins, a Caterpillar sugere que seria preferível usar o 

diesel sem o biodiesel. O manual foi preparado nos Estados Unidos e talvez lá essa 

opção seja possível. Aqui no Brasil, como já foi dito, o consumidor não tem essa 

opção disponível. Segundo a Caterpillar, fica claro que se a opção for utilizar o 

combustível com biodiesel, a opção incorpora riscos operacionais (aos quais o 

cidadão brasileiro não pode se furtar). 

Finalmente, para efeitos de adoção de um combustível com biodiesel, a 

recomendação da Caterpillar é que a fração de biodiesel tenha 10 horas de 
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estabilidade segundo a EN 14112. Esta é uma observação interessante. No Brasil, 

desde a primeira edição de especificação de estabilidade à oxidação pela ANP, o 

limite para este quesito sempre foi 6 horas. A última edição da norma europeia 

EN14214 aumentou esse valor para 8 horas. A Caterpillar sugere, para alguns tipos 

de equipamento, que se utilize combustível com 10 horas de estabilidade. Talvez 

esse seja o caminho para se minimizarem os riscos associados à utilização de 

misturas contendo biodiesel, sobretudo se o destino final for equipamentos de longa 

parada, em um ambiente onde o diesel puro não é disponível. 

 

5.2.3.  – Mercedes-Benz 

A Mercedes-Benz respondeu à consulta, não enviando o boletim que 

passam à rede, mas contestando por escrito ao que a AEA havia perguntado. Assina 

a mensagem o Eng. Gilberto Leal, Diretor da Truck Product Engineering. A resposta 

segue transcrita: 

 

A Mercedes-Benz autoriza o uso de até 5% de Biodiesel no Diesel normal 
(S50, S500, S 1800) sem restrição alguma. 

Este uso esta liberado tanto para produtos EURO 3 (ou anteriores) como 
para o moderno EURO 5, comercializado a partir de Jan de 2012. 

Para misturas B20, valem todas as especificações e condições da ANP, 
contudo o uso em produtos Mercedes-Benz deve ser autorizado caso a 
caso. 

Para utilização de misturas superiores a B20, consultar a Mercedes-Benz 
antes do uso e atentar para a necessidade de autorização da ANP. 

Não recomendamos adição de altas concentrações de Biodiesel (por exe. 
B20) de imediato, ou seja se o veiculo vem operando com B5, é prudente 
rodar um pouco com B10, depois B15 até chegar em B20. O motivo é que o 
Biodiesel "limpa" os reservatórios de armazenamento e os tanques dos 
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veículos e essa sujeira toda vai parar no filtro da bomba do posto e o que 
passar lá, para no filtro do motor. 

Não recomendamos uso de Biodiesel em aplicações estacionárias, como 
por exemplo grupo geradores que ficam longo tempo parados, e nem em 
veículos de baixíssima utilização, onde não há consumo suficiente para se 
efetuar reabastecimento pelo menos semanal do tanque do veiculo. 

Espero tê-la atendido. 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Atenciosamente, 

Gilberto Leal 

TP/EBM (TPW) 

Truck Product Engineering 

Powertrain Brazil Medium (Duty Engines) 

(LEAL, 2012, mensagem eletrônica). 

 

5.2.3.1 – Análise crítica da resposta da Mercedes-Benz 

A Mercedes-Benz, assim como a Cummins, apesar de não mencionar que 

a causa é a estabilidade à oxidação, também não recomenda a utilização de 

biodiesel em equipamentos que fiquem por longos períodos inativos, ou que não 

consumam o tanque dentro de um período de uma semana. Tanto a Cummins 

quanto a Mercedes-Benz possuem versões de motor específicas para geradores, e 

no entanto, não recomendam seus produtos para serem usados com misturas 

contendo biodiesel, que é o combustível comercial brasileiro. Note-se que o gerador 

de uso contínuo não está contemplado neste alerta já que não mantém combustível 

parado por longos períodos em seu interior. Já geradores standby ou colheitadeiras 

ou outros que não utilizem ao menos um tanque por semana, de maneira usual, 

segundo a Mercedes-Benz, não podem usar o diesel comercial brasileiro. A posição 
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da Caterpillar, um pouco mais branda, parece ser mais adequada à realidade 

brasileira. Afinal, como age o proprietário de um gerador quando o fabricante, que 

comercializa esses produtos no Brasil, em seus catálogos técnicos, recomenda que 

não usem biodiesel? 

 

5.2.4. – MAN 

A MAN, que não possui geradores em sua linha no Brasil, encaminhou a 

sua recomendação de uso de combustíveis para seus produtos sob a forma de uma 

publicação do Departamento de Energia dos Estados Unidos. O documento 

NREL/TP-540-43672 – Revised December 2009 – Biodiesel Handling and Use 

Guide é extenso e, na seção que trata da estabilidade à oxidação de misturas 

contendo biodiesel, mostra um estudo que foi feito com misturas, simulando 

condições de estocagem subterrânea segundo o qual as mesclas de biodiesel 

resistem bem a períodos relativamente longos de estocagem (superiores a um ano). 

Segundo este estudo (o resultado não foi o mesmo do “Effect of in Vehicle Storage 

On B10 Diesel Quality”) mostrou, que quando o biodiesel B100 usado para fazer a 

mistura não tem boa estabilidade, a amostra também não tem. Nos outros casos, a 

mistura se mostra bastante estável. Entretanto, o trabalho recomenda mesmo assim 

que o usuário aumente a estabilidade com o uso de aditivos estabilizantes. Veja a 

conclusão: 

 

Baseado nesses resultados, misturas B5 feitas com biodiesel sob 
especificação B100 podem ser armazenados por até um ano. Entretanto, 
como o biodiesel é um combustível relativamente novo, nos recomendamos 
que você considere adicionar um antioxidante sintético ou monitore a 
condição do combustível periodicamente se você pretender estocar 
combustível por mais do que alguns meses. (NATIONAL RENEWABLE 
ENERGY LABORATORY, 2009, p.34.) 
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5.2.4.1 Análise Crítica da posição da MAN 

De todos os consultados que responderam à carta, a MAN foi a única a 

apresentar material que, apesar de alertar que era recomendável adicionar à mistura 

aditivos estabilizantes, de maneira geral, o biodiesel preparado a partir de B100 

dentro da especificação deve durar por um ano ao menos. Segundo esse fabricante, 

o diesel com biodiesel não deve ser objeto de problemas, desde que esteja dentro 

da especificação. Precauções sempre consideradas. 

 

5.2.5. – Mitsubishi 

A Mitsubishi respondeu à consulta apresentando o seu boletim orientativo 

ao campo n° 2126 com o título “Diesel S50 – Veículos Diesel Modelo 2012/2012”. O 

assunto estabilidade à oxidação não é mencionado e a atenção do boletim se fixa na 

utilização de diesel adequado a seus produtos no mercado brasileiro no que se 

refere ao teor de enxofre do combustível. E, sendo assim, apenas orienta seus 

clientes a apenas usar S50 (ou menos) e a não misturar o ARLA 32 com o diesel 

sob pena de danificar o motor. O alerta se justifica, pois a sua linha de produtos da 

empresa se concentra na linha de vans e picapes e a utilização de óleo diesel com 

baixo enxofre é mandatória. Além disso, esses veículos não ficam por longos 

períodos sem abastecer ou funcionar. 

 

5.2.6. – Hyundai 

A Hyundai informou que ainda não tem produtos comercializados com 

diesel no Brasil e, por essa razão, não possuem informação direcionada à rede 

sobre cuidados com o combustível (ANEXO 4). 
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5.2.7. – PSA (PSA Peugeot Citroën) 

A PSA respondeu que a empresa não disponibiliza documentos para seus 

consumidores que os orientem sobre como manipular o diesel (ANEXO 5). 

  

5.2.8. – Ssangyong 

A Ssangyong apresentou mensagem dizendo que endereçaria o assunto 

internamente para que a pergunta pudesse ser adequadamente respondida, porém, 

posteriormente, não complementou a informação. 

 

5.3. Respostas recebidas dos fabricantes de sistemas de injeção 

5.3.1. – Delphi 

A empresa Delphi, querendo resguardar seus equipamentos de 

problemas associados à estabilidade à oxidação, emitiu boletim técnico com a 

seguinte codificação: AFT4575/2011 (ANEXO 6). O boletim alerta para o crescente 

número de problemas decorrentes da introdução de biodiesel ao diesel mineral 

normal, ou seja, o boletim se refere ao diesel normal, vendido nos postos de 

combustíveis (5%). O título do documento é: “Óleo Diesel B (5% de Biodiesel)” e o 

assunto é “Manuseio e Armazenamento de Óleo Diesel B”.  

O boletim foi enviado à Rede Autorizada Delphi juntamente com a Cartilha 

de Manuseio e Armazenamento de Óleo Diesel B que pode ser encontrada no site 

da ANP, porém, que foi alterada depois do envio da Delphi (não por essa razão) 



102 

 

 

como veremos adiante. O boletim se aplica a todos os tipos de equipamentos, mas 

em especial aos geradores e motores de baixa utilização. O boletim dá destaque a 

problemas de inoperância ou falhas de funcionamento em motores devido a seus 

filtros estarem entupidos, além de contaminação nas bombas injetoras e bicos, com 

formação de borra que se espalha pelo sistema de injeção.  

Há solicitação expressa para que as recomendações da ANP, apontadas 

na cartilha, sejam seguidas por todos os usuários. Faz menção à incompatibilidade 

do diesel com alguns materiais e sugere drenagens periódicas do tanque para 

eliminar a água absorvida pelo combustível. Diz ainda que, uma vez constatada 

alguma irregularidade, que a simples limpeza pode não garantir que o problema 

esteja resolvido. Antes, um procedimento mais cuidadoso precisa ser feito: 

A simples limpeza de um sistema contaminado e substituição do 
combustível por outro novo não garante contra nova formação de 
contaminação nos tanques. Deverá ser dada extrema atenção na completa 
eliminação de todos os resíduos, até com a substituição dos componentes 
que não estiverem absolutamente isentos de contaminantes. (DELPHI..., 
2011, p.1) 

 

O ponto relevante para efeito deste trabalho está no reconhecimento por 

parte da empresa, da dificuldade para o usuário final de controlar a qualidade do 

combustível no campo e, diante disso, recomenda que o combustível seja utilizado 

dentro de um período de 30 dias do enchimento: “Dada a dificuldade de se controlar 

a qualidade do combustível no campo, recomendamos que o combustível seja 

utilizado em até 30 dias do enchimento.” (DELPHI..., 2011, p.1) 

A empresa enfatiza que cobre com garantia defeitos de fabricação. 

Defeitos provenientes de combustível degradado ou fora da especificação não são 

cobertos. 
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5.3.1.1 – Análise crítica das recomendações da Delphi 

Definitivamente, o sistema de injeção é o elo fraco dentro do motor diesel 

quando o assunto é ligado à utilização do combustível. Problemas decorrentes de 

sua utilização vão aparecer primeiramente no filtro de combustível ou no sistema de 

injeção, ambos produtos fabricados pela Delphi. A menção de que a ocorrência de 

problemas vem se agravando é sinal relevante de que há indícios bastante fortes de 

que problemas no combustível associados à adição de biodiesel têm sido uma 

constante. O boletim também destaca que, apesar de poder acontecer em qualquer 

equipamento que leve um motor diesel, a ocorrência é mais frequente quando o 

motor está em equipamento de baixa utilização, ou seja, o tempo de residência do 

combustível tem efetivamente relevância desde a introdução do biodiesel no diesel 

mineral. A recomendação é bastante forte: dentro do prazo de trinta dias, consuma 

completamente o combustível. Ou seja, faça o possível para manter o equipamento 

sempre com combustível novo, livre de problemas de oxidação que podem pôr o 

equipamento em risco.  

Outro fator importante é que o boletim técnico é enviado à rede de 

assistência técnica e não ao usuário final. Ou seja, o boletim terá efetividade na 

eventualidade de aparecer algum sistema para ser reparado em um posto de 

serviço. O usuário final tomará conhecimento das limitações de uso recomendadas 

pelo fabricante do sistema de injeção quando este já sofreu uma avaria.  

A recomendação da Delphi coincide com a indicação presente na Cartilha 

da ANP de então, segundo a qual o combustível deve ser estocado por, no máximo, 

30 dias por sua característica de degradabilidade associada à adição do biodiesel ao 

óleo mineral. Mais uma vez, se nota que o problema de instabilidade oxidativa, 

associada ao tempo de parada é conhecida. Exatamente esse parágrafo teve a sua 

redação alterada na última versão da cartilha da ANP, como veremos adiante. 
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5.3.2. – Bosch 

A Bosch participa do comitê de combustíveis renováveis e enviou ao 

grupo como resposta à consulta, a apresentação realizada pela empresa no 

Seminário Nacional Bosch de Oficinas Independentes Diesel (ANEXO 7). Nesta 

apresentação, a Bosch se posiciona sobre os problemas potenciais associados ao 

biodiesel: envelhecimento ou oxidação, contaminação microbiológica, coqueamento 

de injetores, água e diluição de óleo lubrificante. Com relação específica à oxidação, 

os efeitos principais decorrentes de sua presença são: depósitos, resinificação, 

formação de ácido fórmico e de sabões. A empresa reconhece que o problema 

principal está na parada prolongada sem uso do combustível. Para tanto, recomenda 

que sempre que o combustível tiver de ficar na máquina sem uso, que se monitore a 

sua qualidade. Nos casos em que não for possível o monitoramento, o combustível 

precisa ser renovado preventivamente após um período máximo de seis semanas, e 

eventualmente em menos tempo se as condições climáticas forem extremas. Os 

veículos com baixos volumes de venda e em processo de exportação são os mais 

prováveis de terem problemas. Ainda, quando o equipamento for do tipo de parada 

como colheitadeira e geradores standby, além de renovação do combustível, a 

recomendação é que o tanque fique sempre completamente cheio, para evitar, ou 

minimizar a quantidade de oxigênio em contato com o combustível. 

Adicionalmente, foi passado o boletim “Atenção no tanque, tranquilidade 

na estrada” (ANEXO 8), também passando orientações sobre o bom 

acondicionamento do combustível. Neste documento, a Bosch dá 20 conselhos para 

ter combustível sempre em condições de uso, a Bosch alerta na dica 18: “não 

armazene o Diesel por muito tempo, pois isso favorece o seu envelhecimento.”. 

5.3.2.1 – Análise crítica das recomendações da Bosch 

A Bosch, maior produtora de sistemas de injeção do mundo, reconhece e 

alerta seus clientes a cuidarem do combustível que circula pelo interior de seus 
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equipamentos. A posição internacional dos sistemistas garantindo seus produtos se 

o combustível possuir até 7% de biodiesel adicionado, também vale no Brasil, 

porém, a recomendação de trocar o combustível se este tiver mais de 6 semanas 

não é encontrada internacionalmente e pode ser decorrência de problemas de 

qualidade já vivenciados no campo. Na apresentação do Seminário Nacional Bosch 

de Oficinas Independentes Diesel (ANEXO 5), são mostradas muitas fotos de 

sistemas de injeção com problemas por conta de acúmulo ou depósito de material 

degradado. 

  

5.4. ANP – Manual no sítio 

A ANP é a agência que detém a responsabilidade de legislar e controlar a 

qualidade dos combustíveis no Brasil. A função de administrar as especificações a 

obriga a manter em seu sítio as legislações que cobrem o assunto. No caso do 

biodiesel, a especificação que trata das características do biocombustível no estado 

puro (B100) é a resolução n° 14/2012, conforme já foi mostrado. A Estabilidade à 

oxidação tem como especificação 6 horas segundo o EN 14112. A especificação 

fornece apenas um valor, que é uma referência a partir de uma simulação acelerada. 

A verdadeira validade do biodiesel não é especificada na norma e não se encontra 

um valor para o tempo máximo em local nenhum. O que se mostrou até este 

momento é que, justamente por não existir um tempo de validade para o diesel 

comercial brasileiro é que os diferentes fabricantes de equipamentos sugerem que 

não se utilize o combustível se este estiver estocado (ou no interior de seus 

equipamentos) por mais do que alguns meses (cada fabricante aponta um tempo 

diferente). 

A ANP, alertando que tais práticas não poderiam ser objeto de 

fiscalização já que se tratava de adoção em caráter voluntário, divulgou em 2010 o 
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seu manual “Manuseio e Armazenamento de Óleo Diesel B – Orientações e 

Procedimentos”.  Na página 4 deste manual, aponta: 

 

- O óleo diesel B deve ser estocado, preferivelmente, pelo prazo de até um 
mês. O combustível estocado por período superior, considerando suas 
condições de armazenagem, pode deteriorar-se, apresentando formação de 
material insolúvel. 

- A presença de material insolúvel no combustível pode levar à obstrução de 
filtros e injetores, além de favorecer a formação de depósitos no sistema de 
combustão e a ocorrência de corrosão (BRASIL, 2010, p.4) 

 

O manual ainda menciona que a estabilidade à oxidação pode ser afetada 

pelo contato com alguns materiais: 

 

- O biodiesel e suas misturas com óleo diesel A poderão apresentar 
formação de sedimentos decorrentes de reações de oxidação, quando em 
contato com materiais à base de cobre, chumbo, titânio, zinco, aços 
revestidos, bronze e latões. Portanto, o uso desses metais deve ser evitado, 
tanto no transporte como no armazenamento do biodiesel e do óleo diesel 
B. (BRASIL, 2010, p.4) 

 

A recomendação da ANP sobre tempo máximo de estocagem difere de 

algumas empresas, e é bastante reduzido: 30 dias. Esse período foi assumido por 

muito tempo como o tempo máximo de estocagem do óleo diesel B (com biodiesel) e 

o valor serviu de base para a definição de alguns boletins, sobretudo o da Delphi, 

que estava experimentando alguns problemas no campo. Ocorre que, em dezembro 

de 2012, a ANP modificou a redação deste manual, alterando justamente esse 

pormenor. A nova cartilha, examinada cuidadosamente, apresenta como diferencial 

da antiga com relação a seu código ou versão de documento, apenas a inscrição 
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“dez 2012” na contracapa, sendo que a original não tem qualquer código ou data. O 

título permanece o mesmo (“Manuseio e Armazenamento de Óleo Diesel B”) e 

apresenta a recomendação para tempo de estocagem com a seguinte redação: 

 

O óleo diesel B pode ser estocado por longos períodos visto que o 
atendimento às boas práticas de manuseio e armazenamento possibilita a 
manutenção da sua qualidade. O combustível estocado, desconsiderando-
se tais práticas, pode se deteriorar e apresentar formação de material 
insolúvel (BRASIL, 2012, p.4). 

 

A nova posição apresentada na edição atualizada da cartilha da ANP introduz 

a dúvida novamente no mercado: afinal, as simples boas práticas asseguram uma 

estocagem longa sem problemas de oxidação do combustível? E quanto é esse 

longo período? Trabalhos têm sido realizados que não vão nesta direção, como já foi 

mostrado, como foi o caso do “Effect of in vehicle storage on B10” e a posição de 

muitos fabricantes parecem sinalizar diferente.  

 

5.5. Considerações acerca do problema no Brasil à luz dos agentes 
consultados 

A partir do que já foi visto, algumas considerações podem ser assumidas 

uma vez que estiveram presentes em praticamente todos os documentos das 

empresas, além da ANP: 

 O diesel B (diesel comercial, que já vem com 5% de biodiesel em 

sua composição) tem maior degradabilidade do que o diesel puro; 
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 A maior degradabilidade do diesel B é causada em grande medida 

pela fração de combustível renovável (biodiesel) que lhe é 

adicionada; 

 Maiores quantidades de biodiesel na mistura conduzem a um 

produto final ainda mais instável; 

 Esta característica expõe mais a problemas os equipamentos que 

ficam por tempos prolongados sem uso e com combustível em seu 

interior. 

 As boas práticas podem adiar os efeitos indesejáveis, mas não os 

eliminam. E o tempo até que efeitos indesejáveis aconteçam 

depende de um sem número de fatores e, portanto, é difícil 

determinar um limite que cubra qualquer situação. 

 Tomando por base as posições dos fabricantes, foi possível montar o 

seguinte quadro: 
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Quadro 5: Diversos posicionamentos sobre o uso de biodiesel em equipamentos de emergência. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Existe uma ausência de padrão que reúna todos os agentes, a despeito 

da posição da ANP que afirma que o combustível pode ser armazenado por longos 

períodos desde que respeitadas as boas práticas, o que não deixa de ser uma 

afirmação verdadeira se, dentre o conjunto de boas práticas, houver o 

monitoramento contínuo do combustível e substituição quando surgirem sinais de 

degradação. Essa condição nem sempre é fácil. Ainda, a ANP apresenta 

recomendações de armazenamento para o combustível que está no tanque de 

estocagem, antes da transferência do combustível para o tanque do equipamento. 

Entretanto, um combustível que pode durar tanto tempo em um tanque de 
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armazenamento se as boas práticas forem adotadas, há de durar bastante tempo 

também no interior de um equipamento, se as boas práticas forem seguidas. As 

empresas não pensam da mesma maneira. 

No quadro mostrado, temos três fabricantes de equipamentos do tipo que 

podem ficar por longos períodos parados: a Cummins, a Mercedes-Benz e a 

Caterpillar. Os três contraindicam o uso de biodiesel em máquinas que podem ficar 

muito tempo sem uso. Ocorre que, no Brasil, não existe diesel sem biodiesel. Na 

Inglaterra, por exemplo, o diesel recomendado para uso em máquinas fora de 

estrada é regido pela norma BS2869:2010 (BRITISH STANDARD BS 2869:2010, 

2010) e indica que a quantidade de biodiesel que deve ser adicionada ao diesel é de 

7% no máximo, e não de 6,5 a 7,5% em volume, ou seja, o diesel sem biodiesel é 

possível de ser obtido e será conforme a legislação daquele país. No Brasil, essa 

alternativa não é possível de ser adotada e, portanto, os fabricantes de 

equipamentos deveriam dar alternativas factíveis a seus consumidores. Os 

fabricantes de sistemas de injeção não contraindicam a utilização do biodiesel, 

porém sugerem procedimentos que, com segurança, não estão sendo seguidos 

porque diferem em muito da prática histórica de utilização destes equipamentos.  

 

5.6. Equipamentos que podem estar sob risco 

A partir de todo esse apanhado que se fez a respeito das limitações do 

biodiesel, e também da prática de trabalho em empresa fabricante de sistemas de 

injeção, podem-se apontar os equipamentos que, com maior probabilidade, podem 

ter seu funcionamento de alguma forma comprometido. A classificação em grupos é 

do autor. 
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5.6.1. – Grupo I 

Primeiro enchimento. Todas as máquinas que usam motores diesel, 

desde caminhões, ônibus, tratores, geradores, picapes etc. O comércio desses 

equipamentos pressupõe algum tempo entre a produção e o início de operação pelo 

adquirente. Esse intervalo pode ser tão maior quanto mais tempo demorar entre a 

produção e a localidade para onde este equipamento será enviado, a dificuldade 

burocrática de financiamento, a customização do equipamento etc. O intervalo entre 

a produção e o início de operação pode se estender por muitos meses, às vezes 

intercalado por transportes marítimos. Essa condição é a chamada “primeiro 

enchimento”. 

5.6.2. – Grupo II 

Todas as máquinas que usam motores diesel, e que param por longos 

períodos de duração relativamente previsível. Nestes intervalos, o equipamento não 

é necessário. Exemplos são as máquinas colhedoras, cuja utilização se dá apenas 

na colheita e, em seguida, ficam inativas por algum tempo; o ônibus, o caminhão ou 

qualquer outra máquina que está em uma oficina em reparo. Muitas vezes, a peça 

que é necessária para se efetuar o reparo pode demorar e o equipamento pode ficar 

por período considerável parado, sendo que a condição inicial do combustível que 

estava em seu tanque é desconhecida; o veículo que é usado apenas em alguns 

períodos do ano, como a picape da fazenda; o trator que terminou o seu trabalho e 

irá aguardar a sua reutilização; o maquinário de movimentação de terra, aguardando 

as operações que antecedem a sua em um canteiro de obra, sendo que as 

condições climáticas podem deixá-lo inoperante por bastante tempo; o maquinário 

fora de estrada que segue para outro canteiro de obra, às vezes aguardando meses 

até seu uso; vans escolares no período de férias; outros equipamentos com essas 

características intermitentes de uso. 
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5.6.3. – Grupo III 

Equipamentos que, pela natureza de sua operação, precisam ficar 

inativos e prontos para entrar em operação imediatamente. Podem ser geradores de 

emergência, alguns veículos de prontidão como caminhões de bombeiros ou 

ambulâncias, equipamentos das forças armadas e outros desse tipo. Esses 

equipamentos devem estar com a bateria carregada e o tanque com quantidade 

razoável de combustível. 

 

5.7. Possibilidades de soluções de minimização de risco 

Todas as medidas normais de manuseio e armazenagem devem ser 

seguidas: utilização de biodiesel que atenda à especificação, evitar a contaminação 

com água, não ter no sistema de combustível a presença de metais proibidos (cobre, 

latão, chumbo, bronze etc. e alguns tipos de borracha), e outras medidas. 

Adicionalmente a essas clássicas, para os equipamentos listados nos grupos 

apresentados, algumas outras medidas precisam ser levadas em conta.  

5.7.1. – Monitoramento do combustível no interior dos equipamentos 

Essa medida é sempre boa e pode ser aplicada a equipamentos 

pertencentes a todos os grupos. O que acontece é que nem sempre essa medida é 

simples, apesar de que há várias possibilidades de verificação. A mais fácil é 

observar se o combustível tem algum grau de turbidez, apesar de que não 

necessariamente o combustível com turbidez está de fato impróprio para uso, mas 

pode ser um primeiro indicador. Medir a acidez do combustível pode ser mais fácil 

do que medir a estabilidade à oxidação. O controle é mais provável de ocorrer em 

empresas bem estruturadas, mas a ocorrência de máquinas diesel pode se dar em 

qualquer lugar, desde um gerador de um shopping ou hospital, até uma ambulância 

de uma fábrica ou um trator de uma prefeitura. Os aeroportos se valem de geradores 
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de emergência a diesel assim como muitas fábricas, estações de televisão, rádio, 

universidades. Na maioria dos casos, a manutenção dos equipamentos deixa a 

desejar. Podendo monitorar, a redução dos riscos é bem importante. 

5.7.2. – Esgotar completamente o tanque 

Essa medida pode ser tomada como precaução diante de uma parada 

programada devido a reparo, deslocamento ou outra situação similar. Neste caso em 

particular, o equipamento ficará sem combustível e, na eventual necessidade de 

acionamento, adiciona-se combustível novo, em quantidade que vai depender do 

uso. Essa medida poderia ser adotada nos equipamentos do grupo II. 

5.7.3. – Adicionar aditivos estabilizadores 

Essa medida tem eficácia relativa. Os dieseis e os biodieseis são bastante 

distintos entre si e soluções podem ser regionais. Além disso, a adição de aditivos 

não anula a adoção das outras medidas listadas neste capítulo, quando aplicáveis. A 

Caterpillar, por exemplo, recomenda que para aplicações de longa parada se utilize 

biodiesel com 10 horas de estabilidade à oxidação. Essa medida, bem 

fundamentada pelo fornecedor sério de aditivos, poderia ser aplicada aos 

equipamentos de todos os grupos, porém com especial interesse pelos 

equipamentos do grupo I. Há aditivos também que podem ser usados para minimizar 

o problema, como o Actioil, porém não é garantia de que o problema esteja sanado. 

5.7.4. – Utilizar completamente ou substituir o combustível por novo 

Essa medida será necessária se não se puder verificar a qualidade do 

combustível que está no tanque. Nem sempre é fácil usar o combustível que está no 

interior dos equipamentos, mas seria uma prática altamente recomendável para que 

não fosse necessário substituir o combustível por outro e perder o combustível que 

se substituiu. No caso de não ser possível a utilização em cerca de 30 dias, a 

recomendação é que o proprietário troque completamente o combustível por novo. 
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Uma questão relevante que precisa ser considerada é o descarte desse diesel para 

que não gere um problema ambiental, já que se o combustível não pode ser usado 

por um gerador, pelas mesmas razões não poderia ser usado por uma picape, por 

exemplo. Se não houver uma logística montada e bem concebida para o destino 

deste produto, pode-se estar criando um novo foco de contaminação importante 

para o ambiente. Essa medida, resolvido o seu aspecto ambiental, é aplicável aos 

equipamentos do grupo III. 

5.7.5. – Uso de Diesel puro 

Essa medida não é disponível no Brasil. No entanto, seria interessante 

apontar essa sugestão aos gestores dos combustíveis no Brasil, a ANP. A adoção 

de diesel puro seria extremamente interessante tanto para os equipamentos do 

grupo I quanto para os equipamentos do grupo III. No caso dos equipamentos novos 

(grupo I), uma autorização da ANP para que apenas montadoras adquiram o diesel 

puro dos distribuidores de combustível, poderia resolver o problema dos longos 

intervalos entre produção do equipamento e o início de seu uso pelo adquirente, 

sobretudo se o equipamento for exportado. No caso do equipamento de emergência, 

grupo III, a logística poderia ser um problema, pois o combustível não poderia ser 

vendido na mesma bomba que hoje se vende o diesel B, e ainda, haveria o risco de 

alguns consumidores se sentirem tentados a usar o produto sem ter a real 

necessidade, e assim desvirtuar o programa brasileiro do biodiesel, que visa entre 

outras coisas, diminuir o impacto ambiental e propiciar inclusão social via inserção 

social e trabalho no campo. Uma solução possível para esse problema poderia ser a 

venda em frascos de 5, 10 ou 20 litros de diesel puro, com preço maior por litro do 

que o diesel comum. Essa medida desencorajaria o proprietário de um equipamento 

de alto consumo de utilizar o diesel puro. Para o proprietário de um equipamento de 

emergência, a solução seria ótima já que o uso de combustível não é intensivo e, 

portanto, o impacto da aquisição de combustível mais caro seria pequeno; porém, o 

que é mais importante, a medida daria uma segurança para a funcionalidade mais 
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prolongada de seu equipamento. Essa medida atenderia às restrições da Caterpillar, 

Cummins e Mercedes-Benz que hoje não podem ser atendidas. Essa medida seria 

interessante de ser adotada, pelo menos até que se conheçam mecanismos para se 

aumentar a estabilidade à oxidação a um grau que deixe segura a operação de 

equipamentos de emergência. O diesel marítimo, por suas características de 

especificação distintas do diesel comercial, como a maior quantidade de enxofre e 

maior densidade, apesar de não conter biodiesel em sua composição, não seria o 

mais indicado para resolver o problema. A sua logística também é mais complicada 

quando comparada à do diesel comercial já que as distribuidoras, em princípio, 

possuem diesel puro, não necessariamente o marítimo. 
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66  --  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

A abrangência dos testes que validaram a inserção do biodiesel na matriz 

energética brasileira foi avaliada e pôde-se concluir que o alto consumo foi o 

elemento norteador dos trabalhos de validação, deixando alguns tipos de 

equipamentos, sobretudo os standby, com pouco subsídio para poder serem 

incluídos na conclusão de validação.  

No entanto, problemas estão acontecendo no campo e parecem indicar 

que estão associados à deficiente estabilidade à oxidação, normalmente em 

equipamentos que permanecem por longos períodos sem uso. Tentou-se verificar as 

boas práticas fora do Brasil e percebeu-se uma linha de conduta sugerida: a adoção 

de diesel puro para esses equipamentos. Essa linha não pode ser adotada no Brasil. 

A seguir, levantaram-se quais recomendações os fabricantes locais dão para o 

problema e percebeu-se que, mesmo no Brasil, onde não existe diesel puro, os 

principais fabricantes de motores utilizados em geradores não recomendam a 

utilização de biodiesel para equipamentos de emergência.  

Diante das evidências de problemas e da causa provável, foram listados 

os principais grupos de equipamentos mais suscetíveis a essa falha. Os tipos de 

produtos ou condição de uso permitiram sua classificação em grupos. 

Algumas medidas adicionais às normas de manuseio e armazenagem 

foram sugeridas e apontadas como alternativas minimizadoras de risco para cada 

um dos grupos de risco. Sugeriu-se ainda, como uma das medidas, a reintrodução 

no Brasil de diesel puro para algumas situações muito específicas, até que se 

conheçam formas de aumentar a estabilidade à oxidação de modo satisfatório. 

Sumarizando, a conclusão é que o biodiesel não foi adequadamente 

coberto no processo de validação do Governo Brasileiro e problemas vêm ocorrendo 

em alguns tipos de equipamento. O combustível é impróprio para esses fins? Não 
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exatamente. Pode-se usar o biodiesel; porém, cercado de cuidados adicionais para 

minimizar os riscos para alguns tipos de equipamento. Sugere-se à ANP alertar os 

consumidores para essa realidade, que pode comprometer o uso desses 

equipamentos que ficam parados sem uso por longos períodos. Afinal, edifícios de 

apartamentos, parques de diversão, pequenos hospitais, podem não ter um sistema 

de manutenção bem estruturado e serem surpreendidos por falha importante de um 

equipamento de emergência.  
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77  --  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

Este trabalho abre a oportunidade para explorações futuras de grande 

importância para a sociedade, tais como: 

 A liberação pura e simples de diesel puro para algumas situações 

especiais, como foi mostrado neste trabalho, precisa ser melhor 

estudada. Quais as implicações ambientais, logísticas e 

econômicas dessa medida? Esse estudo precisaria ser feito. 

 A especificação para o biodiesel na Europa teve, em sua última 

edição, um aumento no tempo de estabilidade para 8 horas e a 

norma brasileira mantém 6 horas. O aumento deste período de 

tempo vai de encontro à necessidade de se ter um combustível 

menos degradável à disposição. Note que a Caterpillar recomenda 

10 horas se o uso for equipamentos de emergência. 

 É importante que a ANP abra uma linha de comunicação com o 

consumidor comum, que faz uso de equipamentos que precisam 

de cuidados adicionais, além daqueles recomendados há poucos 

anos, quando o biodiesel não estava presente na matriz energética 

brasileira. Independentemente do biodiesel, a comunicação com o 

pequeno usuário poderá ter as suas vantagens no sentido de se 

otimizar o uso dos equipamentos e do combustível. A adoção de 

práticas mais econômicas e sustentáveis, além dos aspectos 

ligados à segurança, são muito importantes para todos. 

 Afinal de contas, algum dia teremos combustível com validade? 

Independente das máquinas de emergência, produtos bem menos 
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nobres têm a sua validade anotada no rótulo. É compreensível que 

não se tenha a do combustível por sua complexidade e 

variabilidade, situação que se repete com o biodiesel e só aumenta 

a dificuldade de se estipular algo para a mistura. No entanto, 

estudos nesse sentido precisariam ser conduzidos para melhorar o 

conhecimento sobre o assunto. Sobretudo se considerarmos que o 

diesel é finito. 

 A solução de se descartar o combustível que está sob suspeita de 

degradação pode conduzir a uma situação geradora de problemas 

ambientais uma vez que não se dispõe de locais apropriados para 

o descarte do produto inadequado. Um trabalho que considere 

esse problema será muito bem-vindo. 

 Os estudos apresentados neste trabalho indicam que a quantidade 

de biodiesel misturado ao diesel comercial tem relação direta com 

a intensidade do problema de estabilidade à oxidação da mistura. 

E sabe-se que existe não apenas no Brasil, mas no mundo todo, 

muitas pressões para que se aumente a quantidade de biodiesel 

adicionado ao diesel mineral. Hoje, por exemplo, na Europa, já se 

usa o B7. A Caterpillar, por exemplo, diz não ser aceitável o diesel 

com mais do que 5% de biodiesel adicionado se o uso final for um 

gerador standby. Essa questão do aumento do percentual do 

biodiesel precisa ser bem avaliada antes de sua implementação, 

de modo a verificar se não são necessárias medidas adicionais 

para a preservação desses equipamentos de emergência. 

 A recente dessulfurização do diesel brasileiro pode ter trazido 

como subproduto um combustível comercial mais suscetível a 

problemas de estabilidade à oxidação do que tínhamos até então. 
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Há vários estudos já feitos e a conclusão sobre a veracidade dessa 

hipótese permanece em aberto. Estudos nesse sentido devem ser 

encorajados. 

 O trabalho “Effect of In Vehicle storage on B10 diesel Quality” 

apresentou amostragens de combustível que rapidamente perdiam 

as propriedades, porém não mediram efeitos reais (depósitos ou 

ataques superficiais). Estudos nesse sentido devem ser 

encorajados, sobretudo para se saber se as condições brasileiras 

afetam favoravelmente ou não a estabilidade do biodiesel. 
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AANNEEXXOOSS  

ANEXO 1 - “Fuel Requirement for Diesel Fuel Injection Systems – Diesel Fuel 
Injection Equipment Manufacturers Common Position Statement 2012”. Assinado 
pela Delphi, Bosch, Stanadyne, Denso e Continental. 
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Fonte: FUEL REQUIREMENTS FOR DIESEL FUEL INJECTION SYSTEMS, 2012.  
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ANEXO 2 - Boletim de serviços n° 15/2009 da Cummins apresentado a AEA: 
Combustível Biodiesel B20.   
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Fonte: CUMMINS BRASIL LTDA, 2009.  
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ANEXO 3 - Boletim de Serviço 3653210-20 denominado “Combustíveis para 
Motores Cummins”. 

 

 

Fonte: CUMMINS BRASIL LTDA, 2010, p.6.  
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ANEXO 4 – Posição da Hyundai 

 

De: Augusto Martins, Ricardo [ricardo.martins@Hyundai-Brasil.com] 
Enviado em: quinta-feira, 26 de abril de 2012 11:17 
Para: comtec 
Assunto: RE: AEA/Cuidados para o manuseio do diesel 
 
Prezado Sr. Vicente Pimenta, 
  
Em muito nos orgulha a consulta desta prestigiosa entidade através se sua pessoa e esperamos 

tornarmos associados ainda no 1º semestre de 2012. 
  
A respeito do comunicado enviado abaixo, registramos aqui que a Hyundai Motor Brasil não 

possui produto que utilizem a tecnologia diesel e portanto, não temos informações que possam 

cooperar com os demais participantes da Comissão. 
  
Reitero nosso agradecimento e esperamos manter o contato e consultas. 
  
Muito obrigado, 
  
Ricardo Martins 
Head of Office 
Assuntos Corporativos 
HYUNDAI Motor Brasil 
Avenida Ibirapuera, 2.120 - 4º andar - São Paulo - S.P. 
Telefones : (11) 5051.4221 / (11) 7103.6782 
ricardo.martins@hyundai-brasil.com 
  

 
From: comtec [mailto:comtec@aea.org.br] 

Sent: 2012-04-24 (화) 오후 5:50 

To: Augusto Martins, Ricardo 

Subject: AEA/Cuidados para o manuseio do diesel 

 

  

São Paulo, 24 de abril de 2012 

AEA – 116/12 

  

  

  

 
 
 
 

mailto:ricardo.martins@hyundai-brasil.com
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Prezado Sr. Ricardo Martins, 
HYUNDAI 

  

  

A AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva vem através de sua comissão 
técnica de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel, solicitar sua ajuda para 
complementação dos trabalhos da cartilha sobre o manuseio do diesel comercial brasileiro 
no que tange a seu componente “Biodiesel”.  
  

Para tanto necessitamos que nos enviem as recomendações (caso tenham) que a sua 
empresa disponibiliza com relação aos cuidados e manuseio do diesel, seja através do 
manual do proprietário, boletins de campo ou outras formas de comunicação com seus 
clientes, de modo a garantir o bom funcionamento de seus produtos. 
  

A CT de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel vem estudando os problemas de campo 
relacionados com o Biodiesel e tem neste trabalho a esperança de evitar más práticas, hoje 
disseminadas, a fim de que o parque diesel nacional seja preservado.  
  

Estando a cartilha pronta, antes de sua publicação, a sua empresa terá acesso ao material 
para que possa verificar a sua efetividade e eventual revisão. 
  

Agradecemos sua colaboração. 
  

  

Atenciosamente, 

 
Vicente Pimenta 

Presidente do Conselho Diretor da AEA  
e Coordenador da CT de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, acesso em 26 abr. 2012.  
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ANEXO 5 – Posição da PSA 

 

De: angela.grammatico@mpsa.com 
Enviado em: sexta-feira, 27 de abril de 2012 13:23 
Para: comtec 
Assunto: Réf. : AEA/Cuidados para o manuseio do diesel 
Anexos: pic41012.gif 
 

Prezado Vicente, 

 

 

 

Segundo fui informada, a PSA Peugeot Citroën, através de suas marcas, não dispõe de 

informações e sugestões para manuseio do biodiesel aos clientes. 

 

Fico à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

 

Ângela Grammatico 

Gerente de Relações Externas 

DAML/CRBR/REX 

Peugeot Citroën do Brasil Automóveis 

21 3506-4978 

21 9924-3091 

angela.grammatico@mpsa.com 
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São Paulo, 26 de abril de 2012 

AEA – 116/12 

 

 

 
Prezada Sra. Ângela Grammatico, 
PSA 

 

 

A AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva vem através de sua 
comissão técnica de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel, solicitar sua 
ajuda para complementação dos trabalhos da cartilha sobre o manuseio do diesel 
comercial brasileiro no que tange a seu componente “Biodiesel”.  
 

Para tanto necessitamos que nos enviem as recomendações (caso tenham) que a 
sua empresa disponibiliza com relação aos cuidados e manuseio do diesel, seja 
através do manual do proprietário, boletins de campo ou outras formas de 
comunicação com seus clientes, de modo a garantir o bom funcionamento de seus 
produtos. 
 

A CT de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel vem estudando os problemas 
de campo relacionados com o Biodiesel e tem neste trabalho a esperança de 
evitar más práticas, hoje disseminadas, a fim de que o parque diesel nacional seja 
preservado.  
 

Estando a cartilha pronta, antes de sua publicação, a sua empresa terá acesso ao 
material para que possa verificar a sua efetividade e eventual revisão. 
 

Agradecemos sua colaboração. 
 

 

Atenciosamente, 
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Vicente Pimenta 

Presidente do Conselho Diretor da AEA  
e Coordenador da CT de Combustíveis Renováveis para o Ciclo Diesel 

 

Fonte: GRAMMATICOS, Acesso em 27 abr. 2012.  
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ANEXO 6 - Boletim técnico da Delphi sobre o Biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL, 2011.  
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ANEXO 7 - Seminário Nacional Bosch de Oficinas Independentes Diesel 
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Fonte: WAHNFRIED, 2011.  
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ANEXO 8 – “Atenção no Tanque, tranquilidade na Estrada”. 

 

Fonte: BOSCH SERVICE, 2010, p.5. 
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ANEXO 9 – Cartilhas da ANP "Manuseio e armazenamento de óleo diesel B: 
orientações e procedimentos” – Versões de 2010 e 2012. 

 

 

 

Fontes: 

BRASIL, 2010, p.4. 

BRASIL, 2012, p.4. 

 


