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Diesel S500 e S1800 trocam de cor em julho 
 

A partir de 1º de julho deste ano (2012), o óleo diesel A S500 passou a receber 
corante vermelho e ficou proibida a adição de corante ao óleo diesel S1800. 
A mudança, que consta da Resolução ANP nº 65/2011, visa evitar fraudes na venda 
de combustíveis e ajudar no controle de emissões poluentes. 
 

A Resolução ANP nº 65/2011 estabelece as especificações e as obrigações quanto ao 

controle da qualidade a serem cumpridas para todo o óleo diesel comercializado no 

território nacional.  Atualmente, o óleo diesel S1800 possui coloração vermelha e o óleo 

diesel S500 é ligeiramente amarelado. Com a nova Resolução, o óleo diesel S500 

recebe corante vermelho e o óleo diesel S1800 exibe sua cor amarela natural (podendo 

apresentar-se ligeiramente alterado para as tonalidades marrom ou alaranjada devido à 

adição do biodiesel em teor de 5% v/v). A medida visa evitar que o óleo diesel S500 

possa ser desviado para venda como óleo diesel S50 ou S10, de coloração semelhante. 

Aíntegra da Resolução pode ser encontrada no site da ANP, em www.anp.gov.br. 

O consumidor deve ficar atento à mudança, que vigora a partir de 1º de julho deste ano, 

para evitar dúvidas na hora de abastecer o veículo. Os representantes dos postos de 

revenda e das distribuidoras acompanharam a elaboração da Resolução ANP no 

65/2011, e estão cientes da mudança. Além disso, vale ressaltar que a Resolução 

também lista, em seu anexo II, os municípios em que é obrigatória a comercialização do 

óleo diesel S500. A referida mudança de coloração mostrou-se necessária diante das 

ações tomadas pela ANP no âmbito do processo de adaptação da oferta de óleo diesel 

aos critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Controle de Emissões de 

Veículos Automotores (Proconve) e pelo Acordo Público firmado entre ANP, o 

Ministério Público do Estado de São Paulo e outras entidades. 
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