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Termo que designa combustíveis e aditivos derivados de fontes renováveis de energia, o 
biodiesel existe desde 1980 no Brasil, quando foi assinada a primeira patente pelo professor 
Expedito Parente. Desde então, sua importância vem crescendo gradativamente, devido ao 
agravamento dos problemas ambientais, uma vez que sua utilização tem aparecido como uma 
alternativa altamente promissora para a diminuição da poluição, tanto na emissão de gás 
carbônico como fumaça e óxido de enxofre. No Brasil foi criado o Programa Nacional de 
Produção e uso do Biodiesel, cujo objetivo é inserir o novo produto na matriz energética do 
país, fortalecendo a economia e criando novas oportunidades de emprego e renda, podendo 
ser um importante produto para a independência energética nacional, já que o Brasil ainda 
importa óleo diesel para consumo interno. Este estudo visa identificar a percepção ambiental, 
social e econômica do Biodiesel junto a docentes do Centro de Tecnologia da cidade de 
Natal/RN (CTGÁS-RN). Para tanto, foi utilizado um questionário estruturado com questões 
fechadas, organizadas em escala likert, sendo embasadas nas três esferas de análise da 
pesquisa, o biodiesel e suas nuances sociais, econômicas e ambientais, totalizando em 31 
questionários respondidos na íntegra. Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa foi 
descritiva e em relação à forma de abordagem, quantitativa. Para a análise de dados foram 
utilizadas ferramentas estatísticas (software Statistic, versão 6.1 e Microsoft Excel 2003). A 
pesquisa revelou a predominância do âmbito ambiental na ótica dos docentes, seguido dos 
aspectos sociais. Os fatores econômicos representaram menor percentagem nas análises 
quando comparado aos demais. 
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Meaning fuel and renewal energy source’s derivative additives, the term biodiesel exists in 
Brazil since 1980, when it was signed its first patent by Expedito Parente. Since then, its 
importance has grown gradually due to the worsening of the ambient problems, since its use 
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teachers from the Technology Center of Natal city (CTGÁS-RN) to the biodiesel. For that, it 
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Capítulo 1 

[Introdução] 

 

 

 

 

O planeta terra enfrenta graves problemas em decorrência da utilização de fontes de 

energia nocivas pelo homem. Vê-se nas fontes alternativas de energia formas de suprimento a 

sociedade que levam a ganhos econômicos, sociais e ambientais. 

O Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode 

ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a esterificação ou pela 

transesterificação. Pode ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, 

existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como mamona, 

dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras.  

O biodiesel substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo em motores 

ciclodiesel automotivos (de caminhões, tratores, camionetas, automóveis) ou estacionários 

(geradores de eletricidade, calor, ...). Pode ser usado puro ou misturado ao diesel em diversas 

proporções. A mistura de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo é chamada de B2 e assim 

sucessivamente, até o biodiesel puro, denominado B100 (JUNIOR et al., 2008). 

A transesterificação é o processo mais utilizado atualmente para a produção de 

biodiesel. Consiste numa reação química dos óleos vegetais ou gorduras animais com o álcool 

comum (etanol) ou o metanol, estimulada por um catalisador, da qual também se extrai a 

glicerina, produto com aplicações diversas na indústria química.  

Além da glicerina, a cadeia produtiva do biodiesel gera outros co-produtos, como torta 

e farelo, que podem agregar valor e se constituir em outra fonte de renda importante para os 

produtores. 

Nos dias de hoje, a educação tem sido o elo entre a implementação dos 

biocombustíveis e a sociedade. A conscientização da sociedade e a familiaridade com o tema 

são por vezes concretizadas pelas instituições de fomento educacional.  
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Como representantes principais desde processo de conscientização e divulgação dos 

ensinamentos acerca dos biocombustíveis estão os docentes das instituições de ensino. Os 

mesmos precisam estar imbuídos no processo de otimização social, econômica e ambiental do 

biocombustível, para assim repassar com primazia os conhecimentos ligados a esse tema. 

Diante deste contexto a presente pesquisa busca responder ao seguinte 

questionamento: “Qual a percepção dos docentes, do Centro de Tecnologia da cidade de Natal 

– RN, no que tange a implementação do biodiesel, em seus aspectos sociais, ambientais e 

econômicos?” 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

Esta pesquisa possui como objetivo geral identificar a percepção ambiental, social e 

econômica do Biodiesel junto aos docentes do Centro de Tecnologia do Gás da cidade de 

Natal – RN (CTGÁS-RN). 

A fim de se atingir o objetivo geral, propõe-se os seguintes objetivos específicos: 

Descrever o perfil dos docentes do Centro de Tecnologia do Gás da cidade de 

Natal/RN (CTGAS/RN). 

Verificar, em termos de percepção, qual a opinião dos docentes com relação ao uso do 

biodiesel em termos sociais, econômicos e ambientais; 

Verificar quais as contribuições reais do biodiesel na percepção dos docentes; 

Propor alternativas de maior entendimento da importância do biodiesel.  

 

1.2 Justificativa 

O presente estudo foi desenvolvido devido às potencialidades da produção de 

combustíveis renováveis, como é o caso do biodiesel. 

O mesmo acrescenta benefícios de ordem econômica, ambiental bem como social 

tornando a análise de seus processos algo de grande relevância para a sociedade. Também 

vale frisar o interesse do pesquisador no assunto para aprofundamento dos seus 

conhecimentos acerca do mesmo. 

O biodiesel como uma alternativa no mercado de combustíveis representa um avanço 

quanto a aspectos sócio-econômicos e ambientais. A possibilidade de se efetivar a 
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implementação de sua comercialização gerará, potencialmente, ganhos consideráveis nestes 

três âmbitos. 

Sendo assim, a análise dos veículos educacionais que efetivam a temática do Biodiesel 

é de grande importância, pois é o canal direto para a sociedade que busca se aprofundar sobre 

o assunto e beneficiar a si e à própria sociedade. 

Os docentes, na figura dos professores são os potenciais fatores de comunicação e 

disseminação dos conhecimentos para a sociedade, e sua percepção quanto ao uso das fontes 

alternativas, como o biodiesel, torna-se crucial para uma legítima conscientização dos reais 

ganhos advindos. 

A área acadêmica também é contemplada, pois, a pesquisa liga-se a temática de 

Gestão Ambiental que diz respeito à área de concentração Gestão de Recursos Naturais ligada 

a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO). 

No CNPq, vincula-se a Engenharia de Produção, ciências do meio ambiente e ao 

PEP/UFRN, vinculando-se à área de Gestão Ambiental. 

O potencial preenchimento de lacunas, no que diz respeito a trabalhos científicos, fica 

claro como relevância acadêmica da pesquisa. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. O capítulo 1 

contempla a Introdução do estudo. 

O capítulo 2 faz a revisão dos principais assuntos relacionados com a pesquisa. O 

capítulo 3 diz respeito a Metodologia da Pesquisa, incluindo: a Tipologia da pesquisa, 

População e Amostra, Procedimento de Coleta dos dados e Análise dos dados. 

O capítulo 4 apresenta os Resultados e Discussões do Trabalho e o Capítulo 5 

apresenta as Conclusões e Recomendações da Pesquisa com as Limitações e Recomendações 

para Pesquisas Futuras. Segue-se para finalizar, as referências dos trabalhos consultados e 

pesquisados. 
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Capitulo 2 

[Referencial Teórico] 

 

 

 

 

2.1 O Biodiesel 

Foi a partir da invenção do motor diesel, pelo engenheiro francês de origem alemã 

Rudolph Christian Carl Diesel (1858-1913) no final do século 19, que se vislumbrou, pela 

primeira vez, a possibilidade de se usar óleos vegetais como combustível. Esse primeiro 

modelo, a funcionar de forma eficiente, deu-se em 10 de agosto de 1893 e utilizava óleo de 

amendoim, um tipo de biocombustível obtido pelo processo de transesterificação (CÂMARA, 

2006). 

Há registros da utilização de biocombustíveis em veículos automotivos durante a II 

Guerra Mundial. A primeira patente de biodiesel feito com óleo de amendoim e metanol foi 

depositada no Japão na década de 1940, seguida de outras três patentes norte-americanas na 

década de 1950 (PESSOA et al., 2007) 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) foi responsável no Brasil pela primeira 

patente brasileira de um processo de produção de biodiesel no início dos anos de 1980, 

através do professor Expedito Parente. Pesquisadores cearenses produziram o combustível 

com uma mistura de vários óleos vegetais com metanol e etanol. Esse projeto não avançou 

notadamente por falta de interesse governamental e da ausência de uma política energética de 

longo prazo na busca de outras fontes de novas energias,  além da alternativa do álcool da 

cana de açúcar (BARBOSA, 2006). 

Segundo Barbosa (2006), empresas como BR Distribuidora, AleSat e Shell já 

comercializavam, no ano de 2006,  em seus postos o biodiesel misturado ao diesel no Brasil. 

Somente a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, já disponibilizava o produto em mais 

de 2 mil postos de combustível no país. 
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A União Européia vem produzindo o biodiesel em larga escala desde 1992, 

principalmente em resposta aos incentivos das instituições européias (subsídios dados às 

plantações de produtos não alimentícios em áreas que antes eram deixadas de lados, e a 

isenção de 90% dos impostos, adotada pelo parlamento europeu em fevereiro de 1994). No 

ano de 2005, já existiam mais de 40 usinas produzindo, no total, cerca de 1.900.000 toneladas 

anualmente. Estas usinas estão localizadas principalmente na Alemanha, França e Itália 

(CHIARANDA et al., 2005). 

Segundo Parente (2003), o biodiesel é denominado como um combustível renovável, 

biodegradável e ambientalmente correto, sucedâneo ao óleo diesel mineral, constituído de uma 

mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtidos da reação de transesterificação 

de qualquer triglicerídeo com álcool de cadeia curta, metanol ou etanol, respectivamente. 

A Medida Provisória n° 214 (anexo 1), de 13 de setembro de 2004, define o biodiesel 

como um combustível para 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. 

Para CASTELLANELLI et al. (2007), o biodiesel é uma evolução na tentativa de 

substituição do óleo diesel por biomassa, iniciada pelo aproveitamento de óleos vegetais “in 

natura”. É obtido através da reação de óleos vegetais, novos ou usados, gorduras animais, 

com um intermediário ativo, formado pela reação de um álcool com um catalisador, processo 

conhecido como transesterificação. Os produtos da reação química são um éster (biodiesel) e 

glicerol. 

O éster obtido através da reação de transesterificação possui características físico-

químicas muito semelhantes às do diesel, possibilitando a utilização deste em motores de 

ignição por compressão (motores do ciclo Diesel) sem necessidade de qualquer modificação 

ou adaptação para o seu funcionamento (OLIVEIRA, 2004). 

As misturas biodiesel/diesel mineral, conhecida como Ecodiesel, recebem um atributo 

de acordo com o percentual de biodiesel contido na mesma. O Ecodiesel B-20 corresponde a 

uma mistura contendo 20% em volume de biodiesel. O biodiesel puro é denominado como 

B100 (PARENTE, 2003). 
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2.1.1. O biodiesel no mundo 

O biodiesel, combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, surgiu 

no Brasil, no ano de 1980, quando foi assinada a primeira patente pelo pesquisador Expedito 

Parente. Desde então, este “combustível verde” vem ganhando cada vez adeptos em cenários 

nacionais e internacionais. Sua importância vem crescendo gradativamente, devido ao 

agravamento dos problemas ambientais, uma vez que sua utilização tem aparecido como uma 

alternativa altamente promissora para a diminuição da poluição, tanto na emissão de gás 

carbônico como fumaça e óxido de enxofre. 

Em cenários internacionais, é cada vez mais comum a presença do Biodiesel nos 

postos de combustíveis, nas mais variadas cidades e estados do mundo inteiro. Foi na Europa, 

em meados da década de 1990, dez anos após o lançamento oficial no Brasil, que o novo 

combustível para motores do ciclo diesel se desenvolveu e, ganhou o mundo, partindo para a 

chamada produção em grande escala. 

De acordo com dados do Comitê Europeu de Biodiesel (EBB), a União Européia 

produziu em 2004, 1,9 milhões de toneladas de biodiesel, e possui capacidade de produção de 

2,3 milhões de toneladas por ano. Apesar desse feito, o custo de produção de Biodiesel no 

continente Europeu ainda é elevado se for comparado ao do Óleo Diesel. 

A seguir serão apresentados alguns estágios de implantação dos programas de 

produção e utilização do Biodiesel pelos principais representantes mundiais deste 

combustível: 

 

2.1.1.1 Cenário alemão 

A Alemanha se destaca pelo expressivo programa de produção de biodiesel e, 

atualmente como o maior produtor e consumidor mundial deste produto. 

Segundo Bockey (2005), a capacidade de produção do Biocombustível na Alemanha 

cresceu 1000% no período compreendido entre o ano de 2000 e 2006, onde a produção inicial 

era de 200 mil toneladas e no final deste período era de 2 milhões de toneladas. 
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Gráfico 1: Produção de Biodiesel na Alemanha (1998 a 2006) 
Fonte: BOCKEY (2005). 

 

A Alemanha tem seu sistema de produção de óleo vegetal baseado na Colza, produto 

utilizado principalmente para nitrogenização do solo. 

Segundo Parente (2003), o sistema produtivo de biodiesel praticado na Alemanha, 

como nos demais países europeus, tem a seguinte configuração: 

• Os agricultores plantam colza para nitrogenar naturalmente os solos exauridos 

daquele elemento; 

• O óleo é extraído, produzindo-se o farelo protéico que é direcionado para ração 

de animais, especialmente na estação invernosa; 

• O óleo de colza é transformado em óleo diesel vegetal, o qual foi denominado 

muito apropriadamente de biodiesel; 

• O biodiesel é distribuído em uma grande rede de abastecimento de 

combustíveis. 

O sistema de distribuição do Biodiesel na Alemanha se dá por três canais (FILHO et 

al., 2008): Através da mistura B5; Frotas dedicadas ou cativas; Vendas do Biodiesel B100 

através de 1900 postos com bombas exclusivas. 

Destacam-se os incentivos dados à produção do Biodiesel, onde há isenção de tributos 

em toda a cadeia produtiva, fazendo com que os preços chegassem até o consumidor final 

com valores atrativos quando comparado ao diesel do oriundo de combustíveis fósseis, e 

agregando ainda uma grande vantagem ambiental (LIMA, 2004). 

Destaca-se ainda o marketing utilizado por este país, onde frotas de táxi foram 

utilizadas para divulgar o biocombustível, através da distribuição de panfletos informativos 
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das vantagens e características do novo combustível. Uma outra ação estratégica interessante 

foi a de se disponibilizar dois bicos numa mesma bomba do posto de combustível, sendo uma 

com o óleo diesel advindo do petróleo e outro com o Biodiesel (MEIRELLES, 2003). 

Com o uso intensivo de biocombustível, a Alemanha espera atender às exigências de 

redução de gases nocivos à atmosfera estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto tanto pelo 

seqüestro de carbono pelas plantações quanto pela diferença de emissão que existe entre a 

queima de Biodiesel e o combustível tradicional. (FILHO et al., 2008) 

 

2.1.1.2 Cenário francês 

Na França, segundo maior produtor mundial de biodiesel, o desenvolvimento do 

biodiesel para uso urbano deu-se através da criação do “Partenaires Diester” (“Parceiros do 

Biodiesel”). Trata-se de uma associação de entidades francesas que congregam grandes 

produtores e consumidores do combustível e que tem como finalidade disseminar e avaliar os 

efeitos positivos da mistura de biodiesel e diesel de petróleo nos centros urbanos, 

especialmente nos transportes coletivos (MEIRELLES, 2003). 

Neste país, destacam-se a Colza e o Girassol como principais matérias-prima 

utilizadas na produção do óleo vegetal. 

A motivação dos franceses para o  desenvolvimento dos biocombustíveis é devido 

essas tecnologias permitem reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa, diminuir a 

dependência de petróleo no país, diversificar os mercados da agricultura e criar novos 

empregos. Nesse sentido, o governo francês fixou alguns objetivos para incorporação dos 

biocombustíveis na matriz enérgica do país. A partir de 2008, os combustíveis deverão conter 

5,75% de biocombustível; 7% em 2010 e 10% em 2015 (FRANÇA, 2006). 

Em 2005, os biocombustíveis representaram 1% do total de combustível vendido na 

França. A previsão é que este percentual se eleve para 7% até 2010, traduzindo-se em 2 

milhões de hectares cultivados de oleaginosas e uma redução de mais de 8 milhões de 

toneladas equivalentes de CO2 (FRANÇA, 2006). 
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2.1.1.3 Cenário americano 

Os Estados Unidos da America atualmente são os maiores consumidores de 

combustíveis fósseis do mundo. Desta forma o biodiesel emerge como uma solução para 

diminuir a dependência norte-americana do combustível fóssil. 

Segundo Chiaranda et al. (2005), o Programa Americano de Biodiesel é baseado em 

pequenos produtores e, desde que seja feito através de fontes renováveis como o óleo de soja, 

o biodiesel irá fortalecer a economia nacional deste país, além de diminuir a dependência do 

país em relação ao diesel estrangeiro. 

A principal matéria-prima utilizada nos Estados Unidos da América para a produção 

do biodiesel é a soja e óleo residual de fritura. Segundo dados da National Biodiesel Board, a 

produção de biodiesel nos Estados Unidos da América cresceu significativamente nos últimos 

anos. Destaca-se a produção no ano de 2005 e 2006, onde houve um avanço de 300% no 

primeiro ano em comparação a 2004 e um crescimento de 333,33% do ano de 2005 para 

2006, atingindo o patamar de 945 mil toneladas, conforme ilustra o gráfico 2 a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Produção de Biodiesel nos Estados Unidos (1999 a 2006). 
Fonte: National Biodiesel Board (2007). 

 

Um grande número de ônibus rurais e urbanos (entre eles os ônibus escolares), além 

de tratores e caminhões, utiliza a mistura de 20% de biodiesel nos EUA. Órgãos 

governamentais como a NASA e as Forças Armadas Americanas também têm interesse na 

implantação do biodiesel em seus veículos (CHIARANDA et al., 2005). 
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Para garantir a qualidade do Biodiesel produzido, o National Biodiesel Board (NBB) 

criou um selo de qualidade denominado BQ-9000 que tem validade de dois anos. Para 

conseguir o selo, os produtores e distribuidores de Biodiesel devem cumprir uma série de 

exigências que são avaliadas por uma auditoria (FILHO et al., 2008). 

Outra frente para a adoção do Biodiesel são os incentivos fiscais para tornar o 

biocombustível viável durante sua implantação com um incentivo de 1 dólar por galão de 

Biodiesel produzido a partir de óleo virgem de produtos agrícola ou gordura animal e 0,50 

dólar para Biodiesel produzido a partir de óleo residual de origem agrícola ou gordura animal 

(RFA, 2005). 

 

 

2.1.1.4 Cenário argentino 

O governo argentino iniciou o programa voltado para a produção do biodiesel em 

2001, oferecendo vantagens fiscais para a produção do biocombustível. O Biodiesel na 

Argentina tem estímulo através do Decreto 1.396, de novembro de 2001, que cria o “Plan de 

Competitividad para el Combustible Biodiesel”, propiciando a desoneração tributária do 

Biodiesel por 10 anos de toda a cadeia produtiva do biodiesel. Os padrões para o combustível 

foram estipulados através da Resolução 129/2001 (MEIRELLES, 2003). 

Segundo Barbosa (2006), a matéria-prima utilizada em projetos ligados à produção do 

biodiesel, na Argentina, são a soja e o girassol. 

 

2.1.1.5  A utilização do biodiesel em outros países 

O biodiesel vem atraindo a atenção de diversos países no mundo, por se tratar de um 

combustível limpo, renovável, que reduz a dependência dos países do petróleo – cada vez 

mais escasso e caro –, pela possibilidade de dinamizar as economias locais e, nos casos dos 

países mais desenvolvidos pela necessidade de reduzir suas emissões de CO2 (BARBOSA, 

2006). 

Pela tabela 1, que ilustra o perfil de utilização do biodiesel em outros países, percebe-

se que o biocombustível esta sendo implantado e utilizado não só no continente Europeu e nas 

Américas, mas também na Ásia e Oceania.  
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Tabela 1: Perfil de utilização do biodiesel em outros países 
 

PAÍS ESTÁGIO ATUAL 

Austrália 
Já possui algumas usinas de biodiesel produzindo em larga escala (a 
partir do óleo de cozinha reciclado). Pretende iniciar a produção do 
etanol para biodiesel. 

Índia Para a elaboração do programa nacional de biodiesel, vem fazendo 
parcerias com a Alemanha na questão tecnológica. 

Malásia 

A Malásia é o maior produtor mundial de óleo de palma, e é dessa 
oleaginosa que é produzido o biocombustível no país. O governo tem 
um programa de implementação do biodiesel em sua matriz energética e 
pretende exportar o excedente da produção para a Europa. 

Tailândia 

Possui programa aprovado para promover o uso do biodiesel no diesel 
de petróleo nos próximos sete anos. A porcentagem de mistura deve ser 
de 10%, gerando uma demanda interna de 3,1 bilhões de litros por ano. 
A matéria-prima principal é o óleo de palma. 

Taiwan 
Possui lei aprovada para adição de 20% de biodiesel no diesel de 
petróleo desde o ano 2000. Em 2004 foi construída a primeira fábrica, 
produzindo em baixa escala a partir do óleo de cozinha reciclado. 

Fonte: LIMA et al. (2008) 
  

 

Em pesquisa realizada no ano de 2006, Pinto et al. (2006),  traçou o perfil dos trabalhos 

internacionais publicados entre os anos de 1998 e 2006 ligados ao uso do biodiesel. 

Para a pesquisa em questão foram analisados 103 trabalhos oriundos de duas bases de 

pesquisa internacionais: Science Direct e Emerald Insight. (lista de artigos – anexo VI). 

Como resultados dessa pesquisa têm-se como principais abordagens encontradas em 

59,2% dos trabalhos: a produção, a viabilidade econômica do biocombustível e as principais 

tecnologias utilizadas para tal. 

Como ilustra a figura 1, a temática do biodiesel encontrada nos presentes trabalhos 

científicos é composta por modelos, tecnologias e aspectos de determinadas oleoginosas na 

produção do mesmo. 
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Tecnologias 
• Fontes alternativas de 

catalização 
• Uso de calcined Mg–Al 

hydrotalcites 
• Termodinâmica 
• FAME 
• Asclepias transesterificadas
• Aplicabilidade de ANNs

Viabilidade 
• Análise do custo-benefício 
• Métodos mais práticos e 

econômicos 

Produção 
• Composição do Biodiesel; 
• Benefícios ao meio 

ambiente; 
• Uso de oleoginosas (soja, 

girassol, jojoba); 
• Óleo microalgal; 
• Fontes mais limpas de 

produção; 

BIODIESEL 

Figura 1: Biodiesel e suas principais abordagens 
Fonte: PINTO et al. (2006) 

 

Verificou-se na pesquisa a predominância de pesquisas voltadas para o biodiesel em 

si, em contraposição aos estudos das demais fontes de energia alternativas. O que demonstra 

certa preocupação internacional em se desenvolverem as técnicas de produção e utilização do 

biodiesel. 

A tabela 2 abaixo ilustra os principais percentuais quanto às abordagens 

diagnosticadas: 
 

Tabela 2: Assuntos abordados em trabalhos acerca do Biodiesel 
 

Temáticas abordadas Número de trabalhos % 
Biodiesel 61 59,2 

Fontes Alternativas de energia 23 22,3 
Assuntos Correlatos 19 18,5 

Total 103 100,0 
Fonte: PINTO  et al. (2006) 

 

Quanto aos estudos correlatos encontrados, os principais assuntos abordados por esta 

temática foram: 

 Avanços e aplicações da biotecnologia (saúde, meio ambiente, indústria e energia). 

 Malefícios oriundos da liberação de poluentes pelos automóveis. 

 Estudo da sustentabilidade como um processo sistêmico (inter-relação entre 

educação, instituições e ecologia). 
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 Estudo da viabilidade do uso de armazenamento e sistemas de transporte para 

registro de resíduos, custos, energia e proporções de dióxido de carbono, substituindo a 

energia fóssil. 

 Análise das tecnologias usadas para a redução de carbono na atmosfera. 

 

No âmbito dos estudos correlatos, vê-se acima a gama de temas envolvidos, todavia, 

os mesmos se encaixam nas três vertentes analisadas: ECONÔMICA, SOCIAL e 

AMBIENTAL. 

Pode-se observar, assim, que o trabalho aqui desenvolvido, possui respaldo em 

pesquisas internacionais quanto à preocupação social, econômica e ambiental do uso do 

Biodiesel como uma fonte de energia alternativa. 

 

 

2.2 O biodiesel no Brasil 

O biodiesel, combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, emergiu 

em solo brasileiro, no ano de 1980, quando foi assinada a primeira patente, PI – 8007957, 

requerida junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pelo professor e pesquisador 

Expedito José de Sá Parente (PARENTE, 2003). 

Segundo Parente (2003), no final de 1982, o querosene vegetal para aviões à jato 

estava pronto, recebendo a denominação de PROSENE. Após exaustivos testes em turbinas, 

em bancada, o combustível foi aprovado e homologado pelo CTA – Centro Técnico 

Aeroespacial, e, no dia 23 de outubro de 1983, uma aeronave nacional, turbo hélice, de marca 

“Bandeirante”, decolou de São José dos Campos para sobrevoar Brasília. 

Com a queda dos preços do petróleo no mercado internacional, as atividades de 

produção experimental de óleo diesel vegetal foram paralisadas em 1986. O mesmo não 

aconteceu em outros países, como os situados no continente Europeu (principal mercado 

produtor e consumidor de Biodiesel) e América do Norte, onde o assunto prosperou 

(PARENTE, 2003). 

Segundo Barroso (2008), em 2003 o Ministério de Minas e Energia (MME) lançou o 

Programa Combustível Verde – Biodiesel, cujo objetivo é a expansão da participação do 

etanol e a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. 
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No mesmo ano, a Presidência da República instituiu um Grupo de Trabalho 

Interministerial encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de biodiesel 

como fonte alternativa de energia. O relatório obtido através dos resultados encontrados por 

esse Grupo deu embasamento ao Presidente da República para estabelecer o Programa Nacional 

de Produção e Uso de Biodiesel como ação estratégica e prioritária para o Brasil (BARROSO et 

al., 2008). 

Em 13 de setembro de 2004, foi assinada pelo Presidente da República e pela Ministra 

de Minas e Energia Dilma Vana Rousseff a Medida Provisória (MP) nº 214 (anexo 1), que 

define o biodiesel como um combustível para 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. Na MP, a Agência 

Nacional do Petróleo passou a ter como finalidade promover a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo e dos combustíveis 

renováveis, cabendo-lhe regular e autorizar as atividades relacionadas com a produção, 

estocagem, distribuição e revenda de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou mediante 

convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. A Medida 

Provisória foi convertida na lei n.º 11.097 (anexo 3) em 13 de janeiro de 2005 (LUCENA, 

2004). 

Para Lucena (2004), o papel da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no projeto de 

biodiesel começou a tomar forma no final de 2004. A agência publicou no Diário Oficial de 

24 de novembro de 2004 duas resoluções. A primeira foi a Resolução n.º 41 (anexo 4), que 

estabeleceu a regulamentação e obrigatoriedade de autorização da ANP para o exercício da 

atividade de produção de biodiesel. A segunda foi a Resolução n.º 42 (anexo 5), que 

estabeleceu a especificação para a comercialização de biodiesel, que poderia ser adicionado 

ao óleo diesel na proporção 2% em volume. 

Para fortalecer a implementação do “combustível verde” (Biodiesel) no Brasil, o então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona o Projeto de Lei de Conversão que 

é mais tarde transformado na Lei nº 11.097 de 13 de janeiro de 2005, criando o Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Esta é responsável por estabelecer a 

obrigatoriedade da adição de 5% de biodiesel em oito anos após a publicação da referida lei, 

havendo um percentual obrigatório intermediário de 2% três anos após a publicação da mesma 

(CHIARANDA, 2005). 
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Para Miraglia (2007), a produção e o uso do biodiesel no Brasil propiciam o 

desenvolvimento de uma fonte energética sustentável sob os aspectos ambiental, social e 

econômico, e também trazem a perspectiva da redução das importações de óleo diesel. 

Segundo Barbosa (2006), um ponto importante a se destacar na implantação do 

biodiesel no Brasil, trata do aspecto tecnológico. A adição de 2% de biodiesel ao diesel de 

petróleo não exigirá qualquer alteração nos motores, e terão garantia de fábrica assegurada 

pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Além 

disso, no processo de produção do biodiesel (chamado de transesterificação), usualmente são 

empregados metanol (produto derivado do petróleo) e/ou etanol (derivado de fontes 

renováveis, como o álcool da cana-de-açúcar). No caso brasileiro, existe a opção de utilização 

da rota etílica (usando o etanol). 

Existem diversas pesquisas no Brasil com o objetivo de consolidar a rota etílica, sendo 

uma delas já desenvolvida e patenteada pela Petrobras, por meio de seu Centro de Pesquisas 

(CENPES) onde o processo de produção de biodiesel é direcionado para a utilização de 

matérias-primas produzidas no Brasil – como mamona, dendê e babaçu, típicas de regiões 

menos desenvolvidas – utilizando o etanol. Esse processo, patenteado pela Petrobras, foi 

implantado no ano de 2006 a partir da ativação de 2 usinas experimentais de produção de 

biocombustíveis instaladas em Guamaré/RN (BARBOSA, 2006). 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), o consumo de óleo diesel no Brasil no ano 2007 totalizou 42,0 milhões de metros 

cúbicos, representando um aumento expressivo, de 6,65% na comparação com o ano de 2006, 

onde o volume totalizado foi de 39,008 milhões de metros cúbicos, refletindo  maior expansão 

da economia brasileira no período. 

O gráfico 3 a seguir retrata a importação de óleo diesel pelo Brasil para atender a 

demanda interna entre os anos de 2000 e 2007 de acordo com a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Destaca-se o crescimento de 115,05% no volume de 

óleo diesel importado entre o ano de 2005, onde o volume registrado foi de 2.371.305,51 m3, 

e o ano de 2007 com um volume importado de 5.099.405,83 m3. 
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Gráfico 3: Importação brasileira de óleo diesel (2000 a 2007) 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2008) 

 

De acordo com os dados da ANP (2008), acima citados, pode-se observar que devido 

ao elevado volume de óleo diesel importado, o biodiesel possui um mercado promissor para 

os próximos anos, na tentativa de substituir o combustível derivado do petróleo. 

Segundo a Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, a matriz 

energética do transporte brasileiro no ano de 2007, totalizou 52.892 toneladas equivalentes de 

petróleo. Esse valor foi 7,8% superior ao ano de 2006, que totalizou 49.067 toneladas 

equivalentes de petróleo. Conforme ilustrado no gráfico 4, semelhante a anos anteriores, o ano 

de 2007 revelou que o óleo diesel se destaca à frente de outros combustíveis, como gasolina, 

álcool e gás natural (ANP, 2008). 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Matriz energética do transporte rodoviário no ano de 2007 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2008) 
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Para Menezes et al. (2007), o consumo do diesel no Brasil pode ser dividido em três 

grandes setores: o de transportes, representando mais de 75% do total consumido; o 

agropecuário, representado cerca de 16% do consumo; e o de transformação, que utiliza o 

produto na geração de energia elétrica e corresponde à cerca de 5% do consumo total de 

diesel. O biodiesel entra fortemente como combustível substituto nos três setores, podendo ser 

utilizado puro (B100) no de transformação, em geradores, e agropecuário, em tratores. Pode 

ser utilizado como aditivo no setor de maior consumo de óleo diesel, o de transportes. 

Segundo dados do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP, 2008), as plantas de produção de biodiesel instaladas no Brasil no ano 

de 2007 totalizavam uma capacidade nominal de produção de aproximadamente 2,5 milhões 

de metros cúbicos, conforme ilustra a figura 2 abaixo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Capacidade nominal de produção de biodiesel (B100), por Região em 2007 (mil m3/ano) 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2007) 

 

Em 2007, a capacidade nominal de produção de biodiesel puro (B100) foi cerca de 2,5 

milhões de m3. Entretanto, a produção efetiva do Brasil foi de pouco mais de 400 mil m3, 

correspondendo a apenas 16,2% da capacidade de produção. A unidade com a maior produção 
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foi a Granol de Anápolis (GO), que produziu 67,9 mil m3, correspondente a 55,6% de sua 

capacidade nominal de produção, que era de 122,1 mil m3 (ANP, 2008). 

Conforme ilustram os dados de produção de biodiesel da ANP, se por um lado, os 

dados inerentes a capacidade nominal de produção se mostraram relevantes, pode-se observar 

que a produção efetiva nos diversos estados brasileiros esteve abaixo das metas esperadas 

pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. 

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 

2008), a capacidade autorizada de produção de Biodiesel no Brasil em 2005 era da ordem de 

85,3 milhões de litros anuais. Tal volume era bem inferior à quantidade necessária (800 

milhões de litros) para atender as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e 

Uso do Biodiesel, tendo em vista que o consumo de Óleo Diesel em 2005 foi de 40 bilhões de 

litros e a meta era iniciar o programa com 2% de Biodiesel adicionado ao óleo diesel. Para o 

ano de 2007, quando a produção de biodiesel foi de 2.475,069 m3, observa-se um crescimento 

de 309,4% em comparação com o ano de 2005. 

O Brasil possui enormes vantagens para a implantação e crescimento da produção de 

biodiesel, tais como: 

• Disponibilidade de terra agriculturável; 

• Recursos Hídricos; 

• Matéria prima;  

• Clima favorável. 

 

 
2.2.1 Matérias primas para a produção de biodiesel no Brasil 

Segundo Knothe et al. (2006), o biodiesel é produzido a partir de uma reação química 

entre óleos vegetais ou gorduras animais (triglicerídeos) e um álcool. Pode-se utilizar como 

matéria-prima os óleos de soja, girassol, amendoim, algodão, canola, colza, babaçu, dendê, 

pinhão manso, mamona, nabo forrageiro, entre outras, e também gordura animal. Embora 

algumas plantas nativas apresentem bons resultados em laboratórios, como o pequi, o buriti e 

a macaúba, sua produção é  extrativista e não há plantios comerciais que permitam avaliar 

com precisão as suas potencialidades. Isso levaria certo tempo, uma vez que a pesquisa 

agropecuária nacional ainda não desenvolveu pesquisas com foco no domínio dos ciclos 

botânico e agronômico dessas espécies. 
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Entre as gorduras animais com potencial para produzir o biodiesel, destacam-se: o 

sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de mocotó, a banha de porco, entre outros. Os óleos e 

gorduras residuais, resultantes de processamento doméstico, comercial e industrial também 

podem ser utilizados como matéria-prima (CHIARANDA et al., 2005). 

Segundo Barbosa (2006), o Brasil possui características endofo-climáticas que 

possibilita a plantação de diversas culturas diferentes, fato que permite que seja mais bem 

aproveitada a característica de cada região. Por exemplo, nas regiões sul, sudeste e centro-

oeste poderá ser utilizada a soja como matéria prima, pois é a oleaginosa com maior produção 

nessas regiões. No norte e nordeste pode-se plantar mamona e pinhão manso ou também 

aproveitar as florestas de babaçu e dendê existentes nessas regiões. 

A figura 3 abaixo aponta as regiões e suas respectivas culturas para a produção do 

biocombustível no Brasil. 
 
 

Figura 3: Mapa das regiões brasileiras e suas culturas para a produção de biodiesel 
Fonte: MEIRELLES (2003) 

 

Observa-se na figura acima que é grande o potencial brasileiro para a produção de 

oleaginosas e a diversidade de culturas. Sendo assim, a produção de biodiesel deve respeitar a 

especificidade de cada região produzindo o que lhe proporcionará uma maior vantagem 

comparativa. 

A tabela 3, segundo Chiaranda et al. (2005), apresenta algumas características de 

culturas oleaginosas com potencial de uso para fins energéticos. 
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Tabela 3: Características de algumas culturas de oleaginosas com potencial de uso energético 

Fonte: CHIARANDA et al. (2005) 

 

No Brasil são cultivadas diversas espécies de oleaginosas com potencial para serem 

utilizadas como matéria-prima na produção de biodiesel. A tabela acima mostra que o babaçu, 

côco, colza, mamona e o girassol destacam-se devido ao rendimento de óleo.  A cultura da 

mamona destaca-se ainda pela resistência à seca (BARBOSA, 2006). 

 

 
2.2.1.1 Oleaginosas em destaque na produção de biodiesel 

Dentre as culturas temporárias pode-se destacar a soja, o amendoim, o girassol, a 

mamona e a canola. A soja, apesar de ser maior fonte de proteína que de óleo, é uma 

importante matéria-prima no esforço de produção de biodiesel, uma vez que quase 90% da 

produção de óleo no Brasil provêm dessa leguminosa (PARENTE, 2003). 

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2008), 

a soja ocupa em torno de 57% da área de plantio de culturas temporárias no Brasil. Em 2005, 

o país produziu 51,07 milhões de toneladas, em área colhida de 22,88 milhões de hectares. O 

Rio Grande do Sul é o terceiro estado produtor brasileiro. A área plantada no Estado do Rio 

Grande do Sul, em 2005, foi de 4,1 milhões de hectares. No entanto, em decorrência de longa 

estiagem, o volume produzido no estado foi de 2,37 milhões de toneladas, bem abaixo dos 

5,54 milhões de toneladas produzidos no ano de 2004. 

O amendoim, banido pela soja desde a década de 1960, por ter mais óleo que proteína, 

poderá voltar a ser produzido com grande vigor nessa era energética dos óleos vegetais. De 

fato, se o desejo for a expansão da produção de óleos em terras homogêneas do cerrado 
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brasileiro, o amendoim poderá ser a melhor opção, pois é uma cultura totalmente 

mecanizável, produz um farelo de excelente qualidade nutricional para rações e para 

alimentos, e ainda possui, em sua casca, as calorias para a produção de vapor (PARENTE, 

2003). 

Segundo Parente (2003), o girassol situa-se numa posição intermediária entre a soja e 

o amendoim. As nobres características nutricionais de seu óleo é o fator que dificulta o seu 

emprego na produção energética. No entanto, poderá ser feita uma mistura do seu óleo com o 

da soja para a produção de biodiesel. O girassol, produzido em safrinhas, na rotação de 

culturas, pode render 800 litros de óleo por hectare, rendimento próximo ao da soja. 

A mamona surge como uma cultura temporária de alto destaque, sendo considerada 

em muitos trabalhos como a principal fonte de óleo para a produção de biodiesel no Brasil e, 

atualmente a cultura de sequeiro mais rentável em certas áreas do semi-árido nordestino. 

Entretanto, a cultura de maior destaque mundial para a produção de biodiesel é a canola, 

principal matéria-prima utilizada na Europa, que no Brasil pode ser cultivada por meio de 

uma agricultura totalmente mecanizada (CHIARANDA et al., 2005). 

Verifica-se, com base em séries históricas das áreas tradicionalmente produtoras de 

mamona, uma produtividade média de 1.000 kg por ano de baga de mamona por hectare. 

Contudo, essa produtividade é considerada conservadora, pois, com as modernas cultivares 

desenvolvidas pela Embrapa, atingiu-se produtividade superior a 2.000 kg por hectare por ano 

(PARENTE, 2003). 

Para Chiaranda et al. (2005), a cultura que mais se destaca no mundo para a produção 

de biodiesel é a canola. O óleo de canola, com uma produtividade situada entre 350 e 400 kg 

de óleo por hectare, é a principal matéria-prima para produção de biodiesel na Europa. 

Entre as culturas permanentes, destaca-se o dendê e o babaçu. A cultura do dendê pode 

ser uma importante fonte de óleo vegetal, pois apresenta a extraordinária produtividade de 

mais de 5.000 Kg de óleo por hectare/ano, um valor cerca de 25 vezes maior que o da soja. 

Contudo, esse valor somente é atingido 5 anos após o plantio (Mello et al., 2006). 

 

2.3 O processo de transesterificação 

O biodiesel pode ser obtido através da reação de óleos vegetais (Triglicerídeos) com 

um intermediário ativo formado pela reação de um álcool com um catalisador, processo 
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conhecido como transesterificação. Os produtos da reação química são um éster (o biodiesel) 

e glicerol (OLIVEIRA, 2004). 

A figura 4 abaixo mostra a reação de transesterificação: 
 

 
Figura 4: Reação de transesterificação 

Fonte: OLIVEIRA (2004) 
 

Segundo Oliveira (2004), na reação de transesterificação podem-se empregar diversos 

tipos de álcoois, preferencialmente os de baixo peso molecular, sendo os mais estudados os 

álcoois metílico e etílico. 

A reação de transesterificação pode ocorrer pela rota metílica, com uso do metanol, ou 

pela rota etílica, com o emprego do etanol.  A reação com o metanol é tecnicamente mais 

viável do que com etanol. É possível a utilização do etanol desde que anidro (com teor de 

água inferior a 2%), visto que a presença de água atuaria como inibidor da reação 

(CASTELLANELLI et al., 2007). 

O glicerol, subproduto da reação, é facilmente separado através de uma simples 

decantação para o caso da síntese metílica. A separação do glicerol obtido na síntese etílica 

requer um processo de decantação com um maior número de etapas (OLIVEIRA, 2004). 

Quanto ao catalisador, a reação pode utilizar os do tipo ácido ou alcalino ou, ainda, 

pode ser empregada a catálise enzimática (LIMA, 2004). 

Geralmente a reação empregada na indústria é feita em meio alcalino, uma vez que 

este apresenta melhor rendimento e menor tempo de reação que o meio ácido, além de 

apresentar menores problemas relacionados à corrosão dos equipamentos. Por outro lado, os 

triglicerídeos precisam ter acidez máxima de 3%, o que eleva seus custos e pode inviabilizar o 
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processo em países onde o óleo diesel mineral conta com subsídios cruzados, como no Brasil 

(OLIVEIRA, 2004). 

 

 

2.4 O Programa Nacional de Produção e uso de Biodiesel e a Legislação 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) é um programa 

interministerial do Governo Federal que objetiva a implementação de forma sustentável, tanto 

técnica, como economicamente, a produção e uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão 

social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda (JUNIOR et al., 2006). 

Segundo Chiaranda et al. (2005), objetivando à implantação do PNPB, o Poder 

Executivo enviou ao Congresso Nacional duas Medidas Provisórias. A primeira dispõe sobre 

a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, definindo o termo biodiesel e 

estabelecendo que a ANP é o órgão governamental responsável pela regulação, contratação e 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria dos combustíveis renováveis, 

onde se inclui o biodiesel. A complementação veio com a MP 227/04, que dispõe sobre o 

Registro Especial de produtor ou importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda desse produto. 

Além das medidas provisórias, foi criado em 6 de dezembro de 2004, o Decreto nº 

5.297, que dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na comercialização de biodiesel e sobre 

os termos e as condições para a utilização de alíquotas diferenciadas, ou seja, ressalta aspectos 

sobre benefícios fiscais (CHIARANDA et al., 2005). 

O decreto também cria o selo "Combustível Social", que será concedido ao produtor 

de biodiesel que promover a inclusão social dos agricultores familiares enquadrados no 

PRONAF que lhe forneçam matéria-prima e que comprovar regularidade perante o Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (BARBOSA, 2006). 

A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, estabelece a obrigatoriedade da adição de 

um percentual mínimo de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor, em 

qualquer parte do território nacional. Esse percentual obrigatório será de 5% oito anos após a 

publicação da referida lei, havendo um percentual obrigatório intermediário de 2% três anos 

após a publicação da mesma (CHIARANDA et al., 2005). 
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Segundo Chiaranda et al. (2005), o PNPB foi elaborado através de uma parceria entre 

o grupo de trabalho interministerial, instituído por Decreto pelo presidente da república, que 

foi encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de óleo vegetal, junto 

com associações empresariais (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores – Anfavea, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais – Abiove). 

Para Junior et al. (2006), o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB) possui como principais diretrizes: 

• Inserir o biodiesel na matriz energética brasileira de forma sustentável; 

• Gerar emprego e renda, especialmente no campo com a produção de matérias-

primas oleaginosas (inclusão social); 

• Atenuar disparidades regionais; 

• Reduzir as emissões de poluentes; 

• Reduzir as importações de óleo diesel oriundo do petróleo; 

• Não privilegiar rotas tecnológicas; 

• Conceder incentivos fiscais e implementar políticas públicas (financiamento, 

assistência técnica) para conferir sustentabilidade econômica, ambiental e social do biodiesel. 

Desta forma foi criado, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel – PNPB, 

objetivando promover melhorias no âmbito Social, Ambiental e Mercadológico, conforme 

ilustrado  na figura 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Principais diretrizes do PNPB 
Fonte: http://www.biodiesel.gov.br 

 

24 
 



Em janeiro de 2005, o Projeto de Lei de Conversão foi sancionado pelo Presidente da 

República e transformado na Lei nº 11.097 (anexo 3). Esta lei torna obrigatória a adição de 

5% de biodiesel ao óleo diesel, no prazo de oito anos após a publicação da mesma, havendo 

um percentual obrigatório intermediário de 2% três anos após a publicação desta lei 

(CHIARANDA et al., 2005). 

Os valores mostrados no gráfico 5 ilustram as possíveis demandas de biodiesel no solo 

brasileiro entre os anos de 2006 e 20015. Destaque para o ano de 2008, onde torna-se 

mandatório o uso do biodiesel no percentual de 2% e o ano de 2013 que torna mandatório o 

uso do biodiesel no percentual de 5%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Demanda estimada de biodiesel no Brasil (2006 a 2015). 
Fonte: QUEIROZ, 2007. 

 

Segundo o PNPB, o Brasil deverá ter a sua produção estimada para o atendimento das 

metas estabelecidas representado no gráfico 5. A evolução da produção de biodiesel no Brasil, 

de acordo com as metas estabelecidas, tende a ser lenta até 2012 quando deverá ocorrer um 

salto de 993 toneladas para 2571 toneladas (no ano de 2013), com a entrada em vigor a 

mistura de 5%. 
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2.5 O biodiesel em aspectos sociais, econômicos e ambientais  

O desenvolvimento desde a época da evolução industrial suscitou em inovações e 

pretensões de aquisição de recursos para produção de bens e serviços a fim de lucros 

posteriores. 

O meio ambiente e sociedade não eram analisados como ponto importante para o 

desenvolvimento pleno.  O meio ambiente não era visto como algo a ser preservado e a noção 

de recursos escassos era mal interpretada e administrada (SILVA et al., 2008). 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu somente na década de 80 e foi 

consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente – CMMA das Nações 

Unidas, conhecida como Comissão Brundtland, que produziu um relatório considerado básico 

(IBGE, 2008): 

 

[...] um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico 
e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente 
e futuro [...] é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 
próprias necessidades (IBGE, 2002). 

 

Isto foi decisivo para se repensar as dimensões do desenvolvimento e para a 

conscientização da sociedade, questionando se as práticas econômicas e sociais desenvolvidas até 

então não estavam limitando a capacidade dos ambientes naturais de suportar a vida no planeta. 

Assim, começava a se discutir se o modelo de desenvolvimento adotado seria insustentável ao 

logo do tempo, comprometendo a vida de futuras gerações (SILVA et al., 2008). 

Para Pinheiro (2004), o desenvolvimento sustentável é embasado em benefícios 

sociais, ambientais e econômicos. Ao se buscar preservar o ambiente, reutilizar insumos 

naturais e utilizar fontes naturais, a indústria prima pela manutenção dos recursos naturais 

para a posteridade. 

As fontes renováveis de energia têm sido a solução escolhida por diversos países, tanto 

para minimizar os problemas ambientais como para aumentar a segurança no suprimento de 

energia, uma vez que elas podem, em muitos casos, substituir as fontes convencionais de 

origem fóssil (SANTOS et al., 2008). 
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O biodiesel é um exemplo destas fontes alternativas de energia que é oriunda de 

matéria-prima natural e que proporciona um produto final mais limpo e saudável para a 

sociedade (MEIRELLES, 2003). 

A implantação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) destaca 

os benefícios ambientais, sociais e econômicos, detalhados a seguir:  

 

a) Benefícios Sociais 

Um dos principais objetivos do PNPB é a promoção do desenvolvimento social e 

regional. 

Os ganhos sociais aparecem no tocante a vários aspectos dentre eles a questão dos 

postos de trabalho. Este aspecto acaba favorecendo pessoas de baixa qualificação e baixo grau 

de instrução, preenchendo lacunas de emprego e renda existentes ao longo de toda a cadeia 

produtiva do Biodiesel, como: cultivo, colheita, atividade de fabricação e transporte 

(BARBOSA, 2006). 

Para Lima (2004), a produção de oleaginosas em lavouras familiares faz com que o 

biodiesel seja uma alternativa importante para a erradicação da miséria no país, pela 

possibilidade de ocupação de enormes contingentes de pessoas. Na região semi-árida 

nordestina vivem mais de 2 milhões de famílias em péssimas condições de vida. 

Segundo Holanda (2004), estudos desenvolvidos pelos Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Integração 

Nacional e Ministério das Cidades mostram que a cada 1% de substituição de óleo diesel por 

biodiesel produzido com a participação da agricultura familiar podem ser gerados cerca de 45 

mil empregos no campo, com uma renda média anual de aproximadamente R$4.900,00 por 

emprego. 

Para Machado et al. (2006), é importante salientar que, na prática, a confirmação dos 

dados descritos depende muito de como será a tributação do biodiesel, incentivos fiscais e 

crédito rural, para os pequenos e grandes produtores. 

Outra forma do programa em reconhecer a importância da produção de oleaginosas 

através da agricultura familiar foi a adoção do Selo Combustível. O Selo, concedido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), estabelece condições para os produtores 

industriais de biodiesel obterem benefícios tributários e financiamentos. O Selo identifica 
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produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o desenvolvimento regional a partir 

da geração de renda e emprego para os agricultores familiares. De posse do Selo, os 

produtores terão acesso a alíquotas reduzidas para contribuições, como PIS e Cofins. Terá 

ainda acesso preferencial às compras governamentais de combustíveis, como os que ocorrem 

nos leilões promovido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(BARBOSA, 2006). 

A tabela 4 mostra, com dados disponíveis na literatura (PARENTE, 2003), a 

produtividade de diferentes oleaginosas e seu potencial de geração de empregos. 

 
Tabela 4: Potencial de geração de emprego de algumas oleaginosas. 

  

Oleaginosa 
Produtividade 

(tonelada de óleo 
por hectare por ano) 

Número de hectares (para 
produzir 1000 toneladas de 

óleo por ano) 

Ocupação de terra 
(hectares por 

família) 

Mamona (lavoura familiar) 0,470 2128 2 

Soja (lavoura mecanizada) 0,210 4762 20 

Amendoim (lavoura 
mecanizada) 0,450 2222 16 

Babaçu (extrativismo) 0,120 8333 5 

Dendê (cultivo mecanizado) 5 200 5 

Fonte: PARENTE (2003) 
 

Segundo Lima (2004), admitindo-se que 2% do óleo diesel fosse substituído por 

biodiesel (B2) e que o volume do óleo vegetal seja equivalente ao do biodiesel produzido, 

seriam necessárias 680 mil toneladas de óleo vegetal. Caso esse óleo fosse produzido a partir 

da mamona, poderiam ser empregadas até 723 mil famílias e cultivados cerca de 1,5 milhão 

de hectares. Contudo, nesse caso a renda familiar seria muito baixa, pois cada família 

cultivaria o suficiente para produzir apenas 940 kg de óleo por ano. 

 O programa do biodiesel no estado do Rio Grande do Norte teve inicio com 

assinatura do Protocolo de Intenções no ano de 2003 entre o Governo do Estado, através da 

Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE), o Banco do Brasil S/A, o Banco do 

Nordeste do Brasil S/A, a Delegacia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

a Petrobras e a Santana Algodoeira Ltda, visando o fomento da cultura da mamona e a 

expansão da área cultivada para os próximos 04 anos, através de ações integradas 

(BARBOSA, 2006). 
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O zoneamento permitirá que sejam criadas condições de geração de emprego e renda 

em regiões que enfrentam problemas relacionados às condições climáticas, com particulares 

problemas sócio-econômicos, possibilitando o beneficiamento de famílias de agricultores 

familiares. No Rio Grande do Norte em 2005, segundo dados da EMATER, o número de 

agricultores familiares totalizavam aproximadamente 105 mil, conforme ilustra a tabela 5. 

Dos 45 municípios que fazem parte da região do semi-árido potiguar, 16 foram zoneados de 

acordo com a Portaria Nº 209 de 22/12/2005 (BARBOSA, 2006). 

 

Tabela 5 - Agricultores Familiares no Rio Grande do Norte 

Regiões Municípios Nº Agricultores 

Administrativas por Região Familiares 

Assu 17 9.140 

Caicó 14 6.856 

Ceará-Mirim 20 10.353 

Currais Novos 11 10.907 

Mossoró 13 13.170 

Santa Cruz 12 9.187 

São José de Mipibu 15 16.486 

São Paulo do Potengi 15 8.070 

Pau dos Ferros 20 11.915 

Umarizal 17 8.549 

Estado 154 104.633 

Fonte: BARBOSA (2006). 

 

b) Benefícios Econômicos 

Para Lima (2004), o biodiesel pode ser um importante produto para exportação e para 

a independência energética nacional, associada à geração de emprego e renda nas regiões 
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mais carentes do Brasil. Conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, a tabela 6 abaixo mostra a dependência do Brasil em relação à importação 

de óleo diesel no período entre o ano de 1996 e 2001. Em 2001, o Brasil importou 20% do 

óleo diesel consumido, o que representou uma despesa na nossa balança de pagamentos de 

aproximadamente 1,2 bilhões de dólares. 

 
 

Tabela 6: Produção, importação, exportação e consumo de óleo diesel no Brasil. 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2002) 

 

Para ROSA et al. (2003), sob a óptica econômica a viabilidade do uso do biodiesel, 

tanto puro quanto misturado ao óleo diesel mineral, esta relacionado à substituição das 

importações e às vantagens ambientais inerentes, como a redução de emissão de materiais 

particulados e de enxofre, que evita custos com a saúde publica e de gases responsáveis pelo 

efeito estufa, podendo gerar ainda recursos internacionais do mercado de carbono. 

Segundo dados do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (2008), as vendas de combustíveis das distribuidoras de derivados de 

petróleo no mercado nacional atingiram, no ano de 2007, 88,4 milhões de metros cúbicos, 

registrando um substantivo aumento de 4,7% em relação ao volume vendido em 2006. Frente 

aos derivados de petróleo, destaca-se o óleo diesel que teve um aumento de 6,5% e o 

querosene de aviação (QAV) que aumentou 9,5% em comparação ao ano anterior. 

 

O gráfico 6 ilustra as vendas de óleo diesel pelas distribuidoras de combustíveis no 

período de 1998 a 2007: 
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Gráfico 6: Vendas nacionais de óleo diesel pelas distribuidoras (m3) 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  (2008) 

 

No gráfico 6, destaca-se o ano de 2004, que apresentou um crescimento de 6,44% em 

comparação ao ano de 2003. Destaca-se também o ano de 2007 com um volume totalizado de 

41.558.000 m3, valor este que foi 6,54% maior que o ano anterior. 

Observa-se que o volume de óleo diesel vendido no período de 2004 a 2007, foi 

superior a média dos dez anos (1998 – 2007) anteriores ao período mencionado, onde o 

volume médio registrado esteve no patamar de 37.473.000 m3. 

De acordo com os dados acima, pode-se observar que devido ao elevado volume de 

óleo diesel comercializado no cenário brasileiro, o biodiesel possui um mercado promissor 

para os próximos anos, na tentativa de substituir o combustível derivado do petróleo. 

Além das vantagens já destacadas, há também que se ressaltar que os motores do ciclo 

diesel para utilizarem o biodiesel não precisam sofrer qualquer tipo de conversão, enquanto 

que para utilizar outro tipo de combustível limpo, como biogás ou gás natural, é necessário 

fazer adaptações no motor, configurando-se, portanto, numa alternativa técnica capaz de 

atender toda a frota de veículos sem qualquer custo para os proprietários (BARBOSA, 2006). 

Segundo Barbosa (2006), os fabricantes europeus de motores apóiam a mistura de 5% 

de biodiesel ao diesel mineral. A garantia para o uso da mistura de até 30% é oferecida por 

muitos fabricantes, sendo que na Alemanha a garantia é oferecida para o uso do biodiesel 

puro pela VW, Audi, Seat, Skoda, PSA, Mercedes, Caterpillar e Man, que garantem alguns 

modelos. 
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Na produção do biodiesel, o subproduto gerado da reação de transerterificação, é 

conhecido como glicerina. Ela é utilizada como matéria-prima da indústria de cosméticos, 

sabões, produtos farmacêuticos, alimentação, bebidas, filmes de celulose, papel, resinas, entre 

outros (LUCENA, 2004). 

 

 

c) Benefícios Ambientais 

A poluição do ar das grandes cidades é, provavelmente, o mais visível impacto da 

queima dos derivados de petróleo. Nos Estados Unidos, os combustíveis consumidos por 

automóveis e caminhões são responsáveis pela emissão de 67% do monóxido de carbono – 

CO, 41% dos óxidos de nitrogênio – NOx, 51% dos gases orgânicos reativos, 23% dos 

materiais particulados e 5% do dióxido de enxofre – SO2. Além disso, o setor de transportes 

também é responsável por quase 30% das emissões de dióxido de carbono – CO2, um dos 

principais responsáveis pelo aquecimento global. O relatório do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas – IPCC de 2001 mostrou que o nível total de emissão de CO2 em 2000 

foi de 6,5 bilhões de toneladas (LIMA, 2004). 

A utilização do biodiesel tem destaque na questão ambiental, pois por se tratar de um 

combustível limpo, o biodiesel não possui enxofre em sua composição e conseqüentemente, 

sua queima não provoca emissões de óxidos de enxofre, poluente danoso a qualidade do ar 

(HOLANDA, 2006). 

Além da redução da poluição do ar, das mudanças climáticas, dos derramamentos de 

óleo e geração de resíduos tóxicos, também podem gerar vantagens econômicas para o país, 

podendo enquadrar o biodiesel nos acordos do Protocolo de Kyoto e nas diretrizes dos 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e havendo assim, a possibilidade de venda 

de cotas de carbono (HOLANDA, 2004). 

Segundo Muniz (2008), melhorar as condições ambientais, sobretudo nos grandes 

centros metropolitanos, significa também melhorar a qualidade de vida da população e evitar 

gastos dos governos e dos cidadãos no combate aos males da poluição. 

A Comunidade Européia, os Estados Unidos e diversos outros países vêm estimulando 

a substituição do petróleo por combustíveis de fontes renováveis, incluindo principalmente o 

biodiesel, diante de sua expressiva capacidade de redução da emissão de poluentes e de gases 

causadores do efeito estufa (MUNIZ, 2008). 
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A atenção ao meio ambiente é uma das formas mais eficazes de projetar o nome de um 

país no cenário internacional, diante da visibilidade e da importância crescente do tema 

ambiental (Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, 2006). 

Diante do exposto acima, a produção e utilização do biodiesel é um fato de extrema 

urgência e relevância, devido principalmente a sua viabilidade para a sociedade como um 

todo, sendo uma alternativa “verde” aos combustíveis fósseis como o óleo diesel 

(BARBOSA, 2006). 
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Capítulo 3 

[Metodologia] 

 

 

 

 

Neste capítulo são ilustrados os principais procedimentos metodológicos utilizados na 

presente pesquisa, tais como: o tipo de pesquisa, o universo e a amostra da pesquisa, o 

processo de coleta de dados e a análise dos mesmos. 

 

3.1 Tipologia do estudo 

O estudo realizado é do tipo exploratório-descritivo, sua abordagem é quantitativa. 

Uma pesquisa exploratória é a primeira etapa de todo o trabalho cientifico, a mesma 

proporciona maiores informações, sobre determinado assunto; facilita a delimitação de um 

tema de um trabalho; define  objetivos ou formula as hipóteses de uma pesquisa (ANDRADE, 

2005). 

Já os estudos descritivos, segundo Gil (1993) visam descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa. A mesma possui como 

centro de análise a medição objetiva e a quantificação dos resultados, com precisão e sem 

distorções na análise e interpretação dos dados (GODOY, 1995). 

O questionário utilizado na pesquisa foi estruturado com questões fechadas e 

organizadas em escala likert. 

 

3.2 População e amostra 

A população  pesquisada refere-se ao corpo docente do CENTRO DE TECNOLOGIA 

DO GÁS – CTGAS da cidade de Natal/RN. O número de pesquisados são todos os 

professores lotados nos cursos desta instituição, totalizando 31 docentes. A partir daí foi 
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realizada uma análise exploratória dos dados, através de tabelas e gráfico e análise qualitativa 

dos dados. 

A escolha do local e população de análise deu-se devido à acessibilidade do 

pesquisador, bem como ao interesse do mesmo em averiguar o grau de conhecimento e 

propriedade do assunto biodiesel por parte dos docentes do CTGAS. 

Sendo assim, a coleta de dados ocorreu em dois dias, entre os dias 14 e 28 de janeiro 

de 2009, mediante disponibilidade de horários dos docentes em questão. 

 

3.2.1 Apresentação da empresa em estudo 

 

O CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS 
 

Fundado em março de 2002, o Centro de Tecnologia do Gás - CTGÁS é um consórcio 

que surgiu de uma parceria entre a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 

Este consórcio visa atender as necessidades tecnológicas do mercado e garantir o 

desenvolvimento sustentado do país nas áreas de conhecimento relacionadas ao segmento de 

energia, tendo como foco preferencial o gás natural e tecnologias de baixo impacto ambiental, 

de forma a contribuir para o alcance das metas estratégicas estabelecidas pelos órgãos de 

governo para o planejamento energético nacional. 

A sua estrutura física, distribuída em 14.000m2, conta com 10 laboratórios de serviços, 

06 de ensino, 06 oficinas didáticas, 08 salas de aula, 02 auditórios e 01 biblioteca 

especializada. 

O Centro deve atender as demandas do gás natural através das atividades de pesquisa 

aplicada, assessoria técnica, informação tecnológica e educação profissional. 

O Centro deve atender às demandas dos atores da cadeia produtiva do gás natural 

através das atividades integradas de pesquisa aplicada, assessoria técnica, informação 

tecnológica e educação profissional. 

O CTGÁS foi pensado a partir de dois modelos de gestão de tecnologias: o modelo 

dos Centros de Excelência da PETROBRAS e o modelo dos Centros Nacionais de Tecnologia 

do SENAI. A partir de sua estrutura localizada em Natal-RN e mais em 15 outros Estados da 
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Federação Brasileira, o CTGÁS se propõe a atender o mercado nacional, através da Rede 

Nacional de Núcleos de Tecnologias do Gás (REGÁS), com os seguintes objetivos: 

• Elevar a disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas de utilização do Gás 

Natural e de outros combustíveis gasosos; 

• Conscientizar e promover a utilização da energia de gás natural enfatizando 

aspectos de custo, eficiência, segurança e impacto ambiental;  

• Contribuir para o aumento da competitividade das indústrias com a utilização do 

gás natural; 

• Maximizar a eficiência energética dos sistemas de consumo para todos os 

segmentos de aplicação do GN;  

• Contribuir para a melhoria das condições ambientais do país, a partir do incentivo 

para a utilização da energia do gás natural em substituição a outras fontes ou insumos. 

Para atender às demandas do mercado do gás natural, o CTGÁS possui serviços já 

formatados ou sob consulta nas seguintes competências: 

• Capacitação de Recursos Humanos; 

• Qualidade do Gás Natural; 

• Conversão de Equipamentos; 

• Desenvolvimento Tecnológico; 

• Climatização / Refrigeração; 

• Geração e Cogeração 

• Gás Natural Veicular; 

• Meio Ambiente; 

• Informações Estratégicas 

• Consultorias e Auditorias Técnicas 

• Combustão 

• Tecnologias de Transporte, Distribuição e Armazenamento de Gás. 
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3.3 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário (apêndice I) estruturado com 

questões fechadas sendo embasado nas três esferas de análise da pesquisa, o biodiesel e suas 

nuances sociais, econômicas e ambientais. O mesmo buscou analisar em termos de percepção, 

a opinião dos docentes com relação ao uso do biodiesel nas três esferas anteriormente citadas. 

Dentro do contexto de meio ambiente tem-se indagações como: o biodiesel como uma 

solução para problemas sociais, sua importância para a preservação do meio ambiente, e para 

a qualidade do ar, a relação do biodiesel e os acidente ecológicos, a reutilização de resíduos e 

a incidência de gases poluentes. 

No que se refere às nuances sociais, o instrumento visa verificar fatores como: a 

influência do biodiesel na solução de problemas sociais, a influencia do programa nacional de 

produção e uso do biodiesel nos aspectos sociais de renda e emprego. 

Já no âmbito econômico, as questões visam analisar: a matriz energética brasileira e o 

programa nacional de produção e uso do biodiesel, a influência do preço do biodiesel para os 

consumidores, a performance do combustível, incentivos fiscais e importações brasileiras. 

O questionário está organizado em quatro etapas: Perfil funcional do docente, perfil 

demográfico, nível de informação sobre o biodiesel e perfil social, ambiental e econômico do 

biodiesel. A escala tipo likert, apresenta cinco pontos: 5= concordo plenamente; 4=concordo; 

3= concordo pouco; 2= Discordo;1= Discordo plenamente. O questionário está disponível no 

Apêndice I. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

Para a elaboração das tabelas e as correlações foi utilizado Software Statistic versão 

6.1 e os gráficos foram gerados através do Excel 2003. 

As médias encontradas nas tabelas 1, 2 e 3 relativas as análises de discordância/ 

concordância, são baseadas no cálculo sugerido por Pereira (2004), que usando a escala de 

Likert ele sugere fazer uma interpretação da escala baseado na média das categorias. A média 

é feita através da ponderação dos pesos atribuídos para cada categoria (1 a 5) pela freqüência 

obtida em cada categoria.  O autor sugere analisar as expressões de concordância/discordância 

(com relação às afirmações sobre os aspectos ambientais) através de resultados dos cálculos 

de média de valores como percentagem média de concordância/discordância da seguinte 
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forma: Usando-se uma escala de 5 pontos (1 a 5), com ponto médio (3) representando a 

neutralidade, e os domínios de discordância (1,2) e de concordância (4,5), as médias podem 

ser reduzida a uma localização no campo de discordância ou da concordância pela subtração 

da neutralidade e seus valores podem ser expressos como porcentagem do intervalo possível. 

O calculo do percentual de concordância/discordância é dado por: 

 

( )3
*100

2
Média −
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I. Medida Provisória nº 214, de 13.09.2004 

Altera dispositivos das Leis nos 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26 de 
outubro de 1999. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1o Os arts. 6o e 8o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 6o ................................................................................................. 

XXIV - Biodiesel: combustível para 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." (NR) 

"Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização 
das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo e dos combustíveis 
renováveis, cabendo-lhe: 

................................................................... 

XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas com a produção, estocagem, 
distribuição e revenda de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios 
com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios." (NR) 

Art. 2o O § 1o do art. 1o da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"§ 1o O abastecimento nacional de combustíveis é considerado de utilidade pública e 
abrange as seguintes atividades: 

I - produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, 
processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, 
revenda e comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e 
condensado; 

II - produção, importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, 
e comercialização de biodiesel; e 

III - distribuição, revenda e comercialização de álcool etílico combustível." (NR) 

Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 13 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Dilma Vana Rousseff 

Publicada no D.O.U. de 14.09.2003, Seção I, 1ª página. 
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II. Medida provisória Nº 227 de 06.12.2004 
 

Convertida na Lei nº 11.116, de 18/05/2005 

Ato do Presidente da mesa do Congresso Nacional Nº 3, de 2005 

EM Interministerial nº 00166/2004 - MF/MDA/MME 

EM Interministerial nº 00153/2004 - MF/ME 

Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda, de produtor ou importador de biodiesel e 
sobre a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS sobre as receitas decorrentes da venda desse produto, 
altera a Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

CAPÍTULO I 
DO REGISTRO ESPECIAL DE PRODUTOR OU IMPORTADOR DE BIODIESEL 

  
        Art. 1º  As atividades de importação ou produção de biodiesel deverão ser exercidas, 
exclusivamente, por pessoas jurídicas constituídas na forma de sociedade sob as leis 
brasileiras, com sede e administração no País, beneficiárias de concessão ou autorização da 
Agencia Nacional de Petróleo - ANP, em conformidade com o inciso XVI do art. 8º da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e que mantenham Registro Especial junto à Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
        § 1o  É vedada a comercialização e a importação do biodiesel sem a concessão do 
Registro Especial. 
        § 2o  A Secretaria da Receita Federal expedirá normas complementares relativas ao 
Registro Especial e ao cumprimento das exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, 
podendo, ainda, estabelecer: 
        I - obrigatoriedade de instalação de medidor de vazão do volume de biodiesel produzido; 
        II - valor mínimo de capital integralizado; e 
        III - condições quanto à idoneidade fiscal e financeira das mesmas empresas e de seus 
sócios ou diretores. 
        Art. 2º  O Registro Especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela Secretaria da 
Receita Federal se, após a sua concessão, ocorrer qualquer dos seguintes fatos:  
        I - desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão; 
        II - cancelamento da concessão ou autorização instituída pelo inciso XVI do art. 8º da 
Lei nº 9.478, de 1997, expedida pela ANP; 
        III - não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, relativa a tributo ou 
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal; 
        IV - utilização indevida do coeficiente de redução diferenciado de que trata o § 1o do art. 
5º; ou 
        V - prática de conluio ou fraude, como definidos na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 
1964, ou de crime contra a ordem tributária, previsto na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, ou de qualquer outra infração cuja tipificação decorra do descumprimento de normas 
reguladoras da produção, importação e comercialização de biodiesel, após decisão transitada 
em julgado. 
        § 1o  Para os fins do disposto no inciso III deste artigo, a Secretaria da Receita Federal 
poderá estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação do pagamento dos tributos e 
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contribuições devidos, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória destinada ao 
controle da produção ou importação, da circulação dos produtos e da apuração da base de 
cálculo.  
        § 2o  Cancelado o Registro Especial, o estoque de matérias-primas, produtos em 
elaboração e produtos acabados, existente no estabelecimento da pessoa jurídica, será 
apreendido, podendo ser liberado se, no prazo de noventa dias, contado da data do 
cancelamento, for sanada a irregularidade que deu causa à medida. 
        § 3o  Do ato que cancelar o Registro Especial caberá recurso ao Ministro de Estado da 
Fazenda. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES 

  
Art. 3º  A Contribuição para o PIS/PASEP e a Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidirão, uma única vez, sobre a receita bruta 
auferida, pelo produtor ou importador, com a venda de biodiesel, às alíquotas de seis inteiros 
e quinze centésimos por cento e vinte e oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento, 
respectivamente. (Vigência). 

Art. 4º  O importador ou fabricante de biodiesel poderá optar por regime especial de 
apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores 
das contribuições são fixados, respectivamente, em R$ 120,14 (cento e vinte reais e quatorze 
centavos) e R$ 553,19 (quinhentos e cinqüenta e três reais e dezenove centavos) por metro 
cúbico. 

§ 1º  A opção prevista neste artigo será exercida, segundo termos e condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro de 
cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário 
subseqüente ao da opção. 

§ 2º  Excepcionalmente, a opção poderá ser exercida até o último dia útil do terceiro 
mês subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória, produzindo efeitos, de forma 
irretratável, para o ano de 2005, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao de 
publicação desta Medida Provisória. 

§ 3º  Sem prejuízo do disposto no § 2º, o importador ou o fabricante de biodiesel poderá 
adotar antecipadamente o regime especial de que trata este artigo, a partir do primeiro mês 
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória, não se lhes aplicando as disposições 
do art. 15. 

§ 4º  A pessoa jurídica que iniciar suas atividades no transcorrer do ano poderá efetuar a 
opção de que trata o caput no mês em que começar a fabricar ou importar biodiesel, 
produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do primeiro dia desse mês. 

§ 5º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-
calendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro do 
ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de janeiro do 
ano-calendário subseqüente. 

Art. 5º  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficiente para redução das alíquotas 
previstas no art. 4º desta Medida Provisória, o qual poderá ser alterado, a qualquer tempo, 
para mais ou para menos. 
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§ 1º  As alíquotas poderão ter coeficientes de redução diferenciados, em função da 
matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, segundo a espécie, o produtor-vendedor e a 
região de produção daquela, ou da combinação desses fatores. (Vigência). 

§ 2º A utilização dos coeficientes de redução diferenciados de que trata o § 1º deste 
artigo deve observar as normas regulamentares, os termos e as condições expedidos pelo 
Poder Executivo. 

§ 3º  O produtor-vendedor, para os fins de determinação do coeficiente de redução de 
alíquota, será o agricultor familiar, assim definido no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. 

§ 4º  Na hipótese de uso de matérias-primas que impliquem alíquotas diferenciadas para 
receitas decorrentes de venda de biodiesel, de acordo com o disposto no § 1º deste artigo, as 
alíquotas devem ser aplicadas proporcionalmente ao custo de aquisição das matérias-primas 
utilizadas no período. 

§ 5º  Para os efeitos do § 4º deste artigo, no caso de produção própria de matéria-prima, 
esta deve ser valorada ao preço médio de aquisição de matéria-prima de terceiros no período 
de apuração. 

§ 6º  O disposto no § 1º deste artigo: 

        I - vigorará até 31 de dezembro de 2009; e 
        II - não se aplica às receitas decorrentes da venda de biodiesel importado. 
        § 7º  A fixação e a alteração, pelo Poder Executivo, dos coeficientes de que trata este 
artigo não pode resultar em alíquotas efetivas superiores àquelas previstas no caput do art. 4º. 
        Art. 6º Aplicam-se à produção e comercialização de biodiesel as disposições relativas ao 
§ 1º do art. 2º das Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003. 
        Art. 7º  A Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, 
instituídas pelo art. 1º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, incidirão às alíquotas previstas 
no caput do art. 4º desta Medida Provisória, independentemente de o importador haver optado 
pelo regime especial de apuração ali referido, observado o disposto no caput do art. 5º. 
        Art. 8º As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, nos termos dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, 
poderão, para fins de determinação dessas contribuições, descontar crédito em relação aos 
pagamentos efetuados nas importações de biodiesel. 
        Parágrafo único.  O crédito será calculado mediante: 
        I - a aplicação dos percentuais de um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento para 
a Contribuição para o PIS/PASEP e de sete inteiros e seis décimos por cento para a COFINS 
sobre a base de cálculo de que trata o art. 7º da Lei nº 10.865, de 2004, no caso de importação 
de biodiesel para ser utilizado como insumo; ou 
        II - a multiplicação do volume importado pelas alíquotas referidas no art. 4º, com a 
redução prevista no art. 5º desta Medida Provisória, no caso de biodiesel destinado à revenda. 
 

CAPÍTULO III 
DAS PENALIDADES 

  
        Art. 9º  A utilização de coeficiente de redução diferenciado na forma do § 1º do art. 5º 
desta Medida Provisória incompatível com a matéria-prima utilizada na produção do 
biodiesel, ou o descumprimento do disposto em seu § 4º, acarretará, além do cancelamento do 
Registro Especial, a obrigatoriedade do recolhimento da diferença da Contribuição para o 
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PIS/PASEP e da COFINS com base no caput do citado art. 5º, com os acréscimos legais 
cabíveis. 
        Art. 10.  Será aplicada, ainda, multa correspondente ao valor comercial da mercadoria na 
hipótese de pessoa jurídica que: 
        I - fabricar ou importar biodiesel sem o registro de que trata o art. 1º; e 
        II - adquirir biodiesel nas condições do inciso I. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

        Art. 11.  A ANP estabelecerá: 

        I - os termos e condições de marcação do biodiesel, para sua identificação; e 
        II - o percentual de adição do biodiesel ao óleo diesel derivado de petróleo, observadas 
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, criado pela 
Lei nº 9.478, de 1997. 
        Art. 12.  Na hipótese de inoperância do medidor de vazão de que trata o inciso I do § 2o 
do art. 1º, a produção por ele controlada será imediatamente interrompida. 
        § 1º  O contribuinte deverá comunicar à unidade da Secretaria da Receita Federal com 
jurisdição sobre seu domicílio fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, a interrupção da 
produção de que trata o caput. 
        § 2º  O descumprimento das disposições deste artigo ensejará a aplicação de multa: 
        I - correspondente a cem por cento do valor comercial da mercadoria produzida no 
período de inoperância, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções fiscais e penais cabíveis, no caso do disposto no caput deste 
artigo; e 
        II - no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no inciso I, no 
caso de falta da comunicação da inoperância do medidor na forma do § 1º deste artigo. 
        Art. 13.  A redução da emissão de Gases Geradores de Efeito Estufa - GEE, mediante a 
adição de biodiesel ao óleo diesel de origem fóssil em veículos automotivos e em motores de 
unidades estacionárias, será efetuada a partir de projetos do tipo "Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo – MDL", no âmbito do protocolo de Quioto à Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ratificado, no Brasil, pelo Decreto Legislativo 
nº 144, de 20 de junho de 2002. 
       Art. 14.  Os arts. 8o, 10, inciso II, 12 e 13 da Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

"Art. 8o  É concedida isenção do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes na 
importação de equipamentos e materiais destinados, 
exclusivamente, ao treinamento de atletas e às competições 
desportivas relacionados com a preparação das equipes 
brasileiras para jogos olímpicos, paraolímpicos, pan-
americanos, parapanamericanos e mundiais. 

§ 1o  A isenção aplica-se a equipamento ou material esportivo, 
sem similar nacional, homologado pela entidade desportiva 
internacional da respectiva modalidade esportiva, para as 
competições a que se refere o caput. 

§ 2o  A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
estende-se aos equipamentos e materiais fabricados no Brasil." 
(NR) 
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"Art. 10.  ....................................................................................... 

II - à manifestação do Ministério do Esporte sobre:  

...................................................................................................." 
(NR) 

"Art. 12.  Os benefícios fiscais previstos nos arts. 8o a 11 
aplicam-se a importações e aquisições no mercado interno 
cujos fatos geradores ocorram até 31 de dezembro de 2007." 
(NR) 

"Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal e o Ministério do 
Esporte expedirão, em suas respectivas áreas de competência, 
as normas necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 
8o a 12." (NR) 

       Art. 15.  O disposto no art. 3º produz efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês 
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória. 
        Art. 16.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
        Brasília, 6 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.  
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 
Antonio Palocci Filho 
Dilma Vana Rousseff 
Agnelo Santos Queiroz Filho 
Miguel Soldatelli Rosseto 
  
EM Interministerial nº 00166/2004 - MF/MDA/MME 
 
Brasília, 6 de dezembro de 2004. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  
 
        Trazemos à elevada consideração de Vossa Excelência proposta de Medida Provisória 
que, visando a redução da emissão de Gases Geradores de Efeito Estufa – GEE, mediante a 
adição de biodiesel ao óleo diesel de origem fóssil em veículos automotivos e em motores de 
unidades estacionárias, trata da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da venda de desse combustível e do estabelecimento de 
mecanismos de estímulo a promoção da inclusão social. 
        2. Em virtude da determinação de Vossa Excelência, expressa no Decreto de 23 de 
dezembro de 2003, referente a implantação das ações direcionadas à produção e ao uso de 
biodiesel como fonte alternativa de energia, faz-se necessário a definição do modelo tributário 
aplicável às operações com esse combustível, em consonância com mecanismo específico de 
incentivo à participação da agricultura familiar em sua cadeia de produção. 
        3. O biodiesel é um combustível de origem vegetal ou animal, inteiramente renovável e 
biodegradável, logo, sua introdução na matriz energética brasileira em substituição gradual do 
óleo diesel de origem fóssil:  
        a) consolidará a vanguarda do Brasil na utilização de fontes energéticas alternativas, 
estratégicas do ponto de vista econômico; 
        b) contribuirá para a melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos, ao reduzir a 
emissão de poluentes, inclusive de gases geradores de efeito estufa - GEE; 
        c) a redução da emissão de GEE possibilitará a utilização do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL, no âmbito do Protocolo de Quioto; e 
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        d) constituirá mecanismo de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar, à 
redução das desigualdades regionais e à geração de emprego e renda. 
        4. A Medida Provisória em questão determina que a Contribuição para o PIS/PASEP e a 
COFINS incidirão, uma única vez, nas vendas realizadas pelo produtor ou importador de 
biodiesel, às alíquotas de 6,15% e 28,32%, respectivamente. O contribuinte poderá, ainda, 
optar pela incidência às alíquotas de R$ 120,14 e de R$ 553,19 por metro cúbico, sendo estas 
alíquotas redutíveis por ato do Poder Executivo, inclusive com a possibilidade de utilização 
de alíquotas diferenciadas em função: 
        a) do insumo utilizado na produção; 
        b) de aquisição de insumos produzidos pela agricultura familiar; e 
        c) da região produtora da matéria-prima. 
        5. A possibilidade da criação de alíquotas diferenciadas para o biodiesel, na forma do 
item 4, tem por objetivo: 
        a) direcionar a produção do biodiesel para a utilização de determinadas matérias-primas; 
        b) incentivar a aquisição de matéria-prima advinda da agricultura familiar, nas condições 
a serem regulamentadas pelo Poder     Executivo, de forma a gerar emprego e renda no 
campo; e 
        c) incentivar a produção desse combustível em regiões carentes. 
        6. A proposta trata, ainda, da produção e importação de biodiesel, determinando que tais 
atividades: 
        a) serão regulamentadas e fiscalizadas pela União; e 
        b) poderão ser exercidas, mediante concessão ou autorização da Agência Nacional do 
Petróleo, por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País e 
que possuam Registro Especial de Produtor ou Importador de biodiesel junto à Secretaria da 
Receita Federal. 
        7. Assim, as medidas visam, além de incentivar a utilização do biodiesel como 
alternativa energética, criar uma alternativa de receita para as propriedades agrícolas 
familiares. 
        8. Finalizando, cumpre ressaltar que a Medida Provisória ora proposta demonstra que o 
Brasil atua fortemente na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias energéticas, 
que contribuirão para o desenvolvimento econômico e social do País e reduzirão a poluição 
ambiental, melhorando a qualidade de vida da população. 
 
Respeitosamente, 
  
Antonio Palocci Filho 
Dilma Vana Rousseff 
Miguel Soldatelli Rossetto 
 
  
EM Interministerial nº 00153/2004 - MF/ME 
 
Brasília, 16 de novembro de 2004. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  
 
        Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência proposta de Medida 
Provisória que altera a Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, objetivando dilatar o prazo de 
fruição e estender o benefício da isenção do Imposto de Importação - II e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI incidentes na importação de equipamentos e materiais 
destinados, exclusivamente, ao treinamento de atletas e às competições desportivas 
relacionadas com a preparação das equipes brasileiras, de maneira a abranger os jogos 
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olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos, parapanamericanos e mundiais, até o ano-
calendário de 2007. 
        2. Com efeito, o art. 12 daquela Lei determina que o prazo para os benefícios fiscais 
aplicados ao esporte expira em 31 de dezembro de 2004. Entretanto, o país será sede dos 
Jogos Pan-americanos de 2007, que se realizarão na cidade do Rio de Janeiro, fazendo-se 
necessária a dilação do prazo para alcançar, com referidos benefícios fiscais, também os jogos 
pan-americanos. 
        3. Em função desse evento, muitas ações estão sendo desencadeadas pelos governos de 
todas as esferas. Dentre tais ações, destaca-se a necessidade de dotar o país de estrutura de 
equipamentos e materiais que possibilitem uma aparelhagem condizente com o 
desenvolvimento de cada modalidade em nível mundial. E mais, que se dê aos nossos atletas 
as condições necessárias para um treinamento adequado, de forma a garantir boa 
representação buscando manter, assim, a liderança obtida no ranking esportivo sul americano 
e a posição destacada no pan-americano. 
        4. Ademais, pressionado pelo prazo de 31 de dezembro de 2004, o Comitê Olímpico 
Brasileiro enviou informação ao Ministério do Esporte sobre a perspectiva de solicitações de 
importação de equipamentos e materiais esportivos, baseada na isenção prevista na Lei no 
10.451, de 2002, para o exercício de 2004, visando dar suporte ao treinamento dos nossos 
atletas e as condições para a realização dos Jogos Pan-americanos de 2007. Trata-se de uma 
decisão estratégica, de relevância e urgência, para beneficiar-se do dispositivo legal, pois o 
ideal é que o processo de importação dos equipamentos aconteça de forma gradativa. 
        5. Diante deste cenário faz-se necessária a prorrogação da isenção do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes na importação de 
equipamentos e materiais esportivos até o ano de 2007, além de a proposta inserir-se dentro 
de um contexto estratégico de uma política de captação de grandes eventos esportivos 
internacionais. 
        6. Assim, a presente proposta de Medida Provisória visa alterar os arts. 8o, 10, inciso II, 
12 e 13 da Lei no 10.451, de 2002. Com relação às alterações do art. 8o, está sendo sugerida a 
inclusão dos jogos pan-americanos no rol de eventos beneficiados pela isenção, estendendo-a 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados referente aos equipamentos e materiais 
industrializados no Brasil, tendo em vista que a isenção apenas para os produtos importados 
implica em discriminação do produto nacional, afrontando o princípio da isonomia de 
tratamento tributário. 
        7. As alterações dos arts. 10 e 13 têm a finalidade apenas de atualizar a correta 
denominação dos órgãos do Governo Federal responsáveis pela administração e controle do 
direito a fruição do benefício fiscal. A alteração do art. 12, objetiva a ampliação do prazo de 
vigência da isenção para 31 de dezembro de 2007, tendo em vista o exposto anteriormente e, 
principalmente, em razão da realização dos Jogos Pan-americanos de 2007, que o Brasil 
sediará. 
        8. Por fim, não se vislumbra incompatibilidade da medida com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pois o caput do art. 14 da LC no 101, de 2000, não alcança o 
Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados, consoante inciso I do § 3o 
desse mesmo artigo. Ressalte-se, ainda assim, que o impacto financeiro da isenção em 2002, 
com a ocorrência de dezesseis processos de importação de equipamentos e materiais 
esportivos, totalizou R$ 941.000.00. Em 2003, apenas dois processos foram autorizados, com 
isenção de R$ 97.600.00.  
        9. Verifica-se, pois, que o impacto financeiro será mínimo nos anos de 2004, 2005 e 
2006, apesar da importância da medida para o esporte nacional. Ademais, o crescimento da 
demanda por material esportivo no mercado interno em decorrência da isenção do IPI, aliado 
ao estímulo para o setor turístico, refletir-se-á no aquecimento setorial da economia, 
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propiciando a geração de emprego e renda, com impacto positivo na arrecadação dos demais 
tributos e contribuições de competência da União, dos Estados e dos Municípios.  
        10. Estas, Senhor Presidente, são as razões que justificam a elaboração da Medida 
Provisória que ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.  
Respeitosamente, 

Bernard Appy 
Agnelo Santos Queiroz Filho 

 
ATO DO PRESIDENTE DA MESA 

DO CONGRESSO NACIONAL Nº 3, DE 2005 
  
        O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que 
dispõe o § 1º do art.10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001, a Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004, que " Dispõe sobre o 
Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, de produtor ou 
importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
sobre as receitas decorrentes da venda desse produto, altera a Lei no 10.451, de 10 de maio de 
2002, e dá outras providências", terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a 
partir de 23 de março de 2005, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas 
Casas do Congresso Nacional. 
 
Congresso Nacional, 14 de março de 2005 

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
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III. Lei nº 11.097, de 13.01.2005 

Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira; altera as Leis nos 
9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999 e 10.636, de 30 de 
dezembro de 2002; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o O art. 1o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido 
do inciso XII, com a seguinte redação: 

"Art. 1o .................................................................................................................  

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos 
biocombustíveis na matriz energética nacional." (NR)  

Art. 2o Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% 
(cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao 
óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional. 

§ 1o O prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo é de 8 (oito) anos após a 
publicação desta Lei, sendo de 3 (três) anos o período, após essa publicação, para se 
utilizar um percentual mínimo obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em 
volume. 

§ 2o Os prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório de que trata este 
artigo podem ser reduzidos em razão de resolução do Conselho Nacional de Política 
Energética - CNPE, observados os seguintes critérios: 

I - a disponibilidade de oferta de matéria-prima e a capacidade industrial para produção 
de biodiesel; 

II - a participação da agricultura familiar na oferta de matérias-primas; 

III - a redução das desigualdades regionais; 

IV - o desempenho dos motores com a utilização do combustível; 

V - as políticas industriais e de inovação tecnológica. 

§ 3o Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP definir 
os limites de variação admissíveis para efeito de medição e aferição dos percentuais de 
que trata este artigo. 

Art. 3o O inciso IV do art. 2o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2o ................................................................................................................  

IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do 
carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica 
e da energia proveniente de outras fontes alternativas;  
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......................................................................" (NR)  

Art. 4o O art. 6o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido 
dos incisos XXIV e XXV, com a seguinte redação: 

"Art. 6o ................................................................................................................  

XXIV - Biocombustível: combustível derivado de biomassa renovável para uso em 
motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração de 
energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;  

XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a 
combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração 
de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil." (NR)  

Art. 5o O Capítulo IV e o caput do art. 7o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"CAPÍTULO IV 

DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

............................................................................... 

Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - 
ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime 
autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus 
derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.  

......................................................................" (NR)  

Art. 6o O art. 8o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização 
das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 
biocombustíveis, cabendo-lhe:  

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás 
natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo 
I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural 
e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos 
interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 
...............................................................................  

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito 
Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 
biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas 
em lei, regulamento ou contrato;  

...............................................................................  
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IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás 
natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente;  

...............................................................................  

XI - organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às 
atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis;  

...............................................................................  

XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, importação, exportação, 
armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização de biodiesel, 
fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios;  

XVII - exigir dos agentes regulados o envio de informações relativas às operações de 
produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, 
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e 
comercialização de produtos sujeitos à sua regulação;  

XVIII - especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e 
dos biocombustíveis." (NR)  

Art. 7o A alínea d do inciso I e a alínea f do inciso II do art. 49 da Lei no 9.478, de 
6 de agosto de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 49................................................................... 
I - ........................................................................................................................  

d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar 
programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à 
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis;  

II - 
............................................................................................................................  

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar 
programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à 
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.  

......................................................................" (NR)  

Art. 8o O § 1o do art. 1o da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1o ..................................................................  

§ 1o O abastecimento nacional de combustíveis é considerado de utilidade pública e 
abrange as seguintes atividades:  

I - produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, 
processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, 
revenda, comercialização, avaliação de conformidade e certificação do petróleo, gás 
natural e seus derivados;  
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II - produção, importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, 
comercialização, avaliação de conformidade e certificação do biodiesel;  

III - comercialização, distribuição, revenda e controle de qualidade de álcool etílico 
combustível.  

....................................................................... (NR)  

Art. 9o Os incisos II, VI, VII, XI e XVIII do art. 3o da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 
1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3o .................................................................................................................  

II - importar, exportar ou comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e 
biocombustíveis em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como dar ao 
produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na 
legislação aplicável:  

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

............................................................................... 

VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável ou, na sua 
ausência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos comprobatórios de 
produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, 
transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e 
comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis:  

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);  

VII - prestar declarações ou informações inverídicas, falsificar, adulterar, inutilizar, 
simular ou alterar registros e escrituração de livros e outros documentos exigidos na 
legislação aplicável, para o fim de receber indevidamente valores a título de benefício 
fiscal ou tributário, subsídio, ressarcimento de frete, despesas de transferência, 
estocagem e comercialização:  

Multa - de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais);  

............................................................................... 

XI - importar, exportar e comercializar petróleo, gás natural, seus derivados e 
biocombustíveis fora de especificações técnicas, com vícios de qualidade ou quantidade, 
inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, 
da embalagem ou rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor:  

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

...............................................................................  

XVIII - não dispor de equipamentos necessários à verificação da qualidade, quantidade 
estocada e comercializada dos produtos derivados de petróleo, do gás natural e seus 
derivados, e dos biocombustíveis:  
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Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)." (NR)  

Art. 10. O art. 3o da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso XIX: 

"Art. 3o...............................................................................................................  

XIX - não enviar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, as 
informações mensais sobre suas atividades:  

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)." (NR)  

Art. 11. O art. 5o da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5o Sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização 
poderá, como medida cautelar:  

I - interditar, total ou parcialmente, as instalações e equipamentos utilizados se ocorrer 
exercício de atividade relativa à indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e 
biocombustíveis sem a autorização exigida na legislação aplicável;  

II - interditar, total ou parcialmente, as instalações e equipamentos utilizados 
diretamente no exercício da atividade se o titular, depois de outorgada a autorização, 
concessão ou registro, por qualquer razão deixar de atender a alguma das condições 
requeridas para a outorga, pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo 
à interdição;  

III - interditar, total ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos II, VI, VII, VIII, IX, 
XI e XIII do art. 3o desta Lei, as instalações e equipamentos utilizados diretamente no 
exercício da atividade outorgada;  

IV - apreender bens e produtos, nos casos previstos nos incisos I, II, VI, VII, VIII, IX, XI 
e XIII do art. 3o desta Lei.  

......................................................................" (NR)  

Art. 12. O art. 11 da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso V: 

"Art. 11. A penalidade de perdimento de produtos apreendidos na forma do art. 5o, 
inciso IV, desta Lei, será aplicada quando:  

...............................................................................  

V - o produto apreendido não tiver comprovação de origem por meio de nota fiscal.  

......................................................................" (NR)  

Art. 13. O caput do art. 18 da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 18. Os fornecedores e transportadores de petróleo, gás natural, seus derivados e 
biocombustíveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, 
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inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, 
da embalagem ou rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor.  

......................................................................" (NR)  

Art. 14. O art. 19 da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 19. Para os efeitos do disposto nesta Lei, poderá ser exigida a documentação 
comprobatória de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, 
processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, 
revenda, destinação e comercialização dos produtos sujeitos à regulação pela ANP." (NR)  

Art. 15. O art. 4o da Lei no 10.636, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso VII: 

"Art. 4o ................................................................... 
...............................................................................  

VII - o fomento a projetos voltados à produção de biocombustíveis, com foco na redução 
dos poluentes relacionados com a indústria de petróleo, gás natural e seus derivados.  

......................................................................" (NR)  

Art. 16. (VETADO) 

Art. 17. (VETADO) 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 

Dilma Vana Rousseff 

Publicada no D.O.U. de 14.01.2005, Seção I, página 8. 
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IV. Resolução ANP Nº 41, de 24.11.2004 
 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 
RESOLUÇÃO ANP Nº 41, DE 24.11.2004 - DOU 9.12.2004 - RETIFICADA DOU 
21.12.2004 
O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, em exercício, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 139, de 14 de julho de 
2004, com base nas disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 e na Resolução de 
Diretoria nº 499, de 18 de novembro de 2004 e 
Considerando o interesse para o País em apresentar sucedâneos para o óleo diesel; 
Considerando a Medida Provisória nº 214, de 13 de setembro de 2004, que define o biodiesel 
como um combustível para 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; 
Considerando as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, 
quanto à produção e o uso do biodiesel no País; 
Considerando que cabe à ANP regular e autorizar as atividades relacionadas com a produção 
de biodiesel; torna público o seguinte ato: 
 
Das Disposições Gerais  
 
Art. 1º. Fica instituída, pela presente Resolução, a regulamentação e obrigatoriedade de 
autorização da ANP para o exercício da atividade de produção de biodiesel. 
 
Art. 2º. As empresas, cooperativas ou consórcios de empresas que atendam às disposições do 
artigo 5º da Lei nº 9.478, estarão habilitadas a solicitar autorização para o exercício da 
atividade de produção de biodiesel, conforme estabelecido no art. 1º desta Resolução. 
Parágrafo único. Sem prejuízo de demais disposições legais, não poderá exercer a atividade de 
produção de biodiesel, empresas, cooperativas ou consórcios de empresas interessados cujo 
quadro de administradores, acionistas ou sócios participe pessoa física ou jurídica que: 
I - esteja em mora de débito exigível perante a ANP decorrente do exercício de atividades 
regulamentadas por esta Agência, ou 
II - nos 5 (cinco) anos anteriores ao requerimento, teve autorização para o exercício de 
atividade regulamentada pela ANP revogada em decorrência de penalidade aplicada em 
processo administrativo com decisão definitiva, nos moldes do art. 10, § 1º da Lei nº 9.847, de 
26 de outubro de 1999. 
 
Art. 3º. Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes definições: 
I - biodiesel - B100: combustível conforme especificação da ANP; 
II - planta produtora de biodiesel: instalação industrial que tem como objetivo principal a 
produção de biodiesel; 
III - produtor de biodiesel: empresa, cooperativa ou consórcio de empresas autorizado pela 
ANP a exercer a atividade de produção de biodiesel para comercialização com terceiros ou 
para consumo próprio; 
IV - consumidor final: pessoa jurídica que utiliza biodiesel para consumo próprio, na 
produção de bens ou prestação de serviços, e que não o comercializa com terceiros. 
Da Autorização 
 
Art. 4º. O pedido de Autorização a que se refere esta Portaria deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação: 
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I - ficha cadastral preenchida conforme modelos apresentados no anexo A desta Resolução, 
com indicação de representante legal perante a ANP; 
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ referente à 
instalação em questão e à sua sede; 
III - comprovante de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, 
relativo à instalação, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
IV - certidão negativa da Receita Federal, Estadual, INSS e FGTS; 
V - cópia autenticada da licença ambiental, emitida pelo órgão de meio ambiente competente; 
VI - cópia autenticada do Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal; 
VII - Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 
VIII - relatório técnico, contendo informações sobre o processo e a capacidade de produção da 
planta produtora de biodiesel. 
Parágrafo único. Ainda que o pedido de autorização tenha sido protocolado na ANP, o não 
encaminhamento de quaisquer documentos relacionados neste artigo acarretará a sua não 
admissão e conseqüente devolução da documentação apresentada com a informação ao 
requerente dos documentos faltantes. 
 
Art. 5º. A ANP analisará o pedido de autorização, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, contados da data da abertura do processo. 
§ 1º A ANP poderá solicitar aos requerentes, dados e informações complementares, caso em 
que, o prazo, indicado no “caput” do presente artigo, poderá ser estendido por igual período, 
contado da data de protocolo na ANP desses dados e informações. 
§ 2º A ANP comunicará aos requerentes, o deferimento, indeferimento ou exigência de 
retificação do pedido de autorização, no prazo mencionado no “caput” do presente artigo. 
§ 3º A ANP poderá vistoriar a planta produtora de biodiesel a qualquer momento, 
independente de solicitações do agente econômico ou comunicação prévia realizada pela 
própria ANP. 
Das Obrigações 
 
Art. 6º. As empresas que possuírem Autorização da ANP para o exercício da atividade de 
produção de biodiesel ficam obrigadas a informar à ANP eventuais alterações de seu endereço 
de contato (rua, bairro, cidade, estado, CEP). 
Parágrafo único. Em caso de troca de correspondências onde o endereço do destinatário - 
requerente - for ignorado pela empresa de correios, ficará o processo de Autorização 
interrompido sem comunicação prévia da ANP. 
 
Art. 7º. As alterações nos dados cadastrais da empresa autorizada na ANP, inclusive a entrada 
ou substituição de administradores ou sócios, devem ser informadas à ANP no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do ato, acompanhada da documentação relativa às 
alterações efetivadas. 
 
Art. 8º. A empresa autorizada obrigase, em especial, a: 
I - atender a Resolução ANP nº 3, de 10 de janeiro de 2003, ou legislação que venha 
substituíla; 
II - atender os requisitos de qualidade de produtos especificados nas Resoluções ANP; 
III - comercializar produto acompanhado de Certificado de Qualidade de acordo com a 
especificação brasileira para biodiesel em laboratório próprio ou terceirizado. 
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Art. 9º. O produtor de biodiesel deverá enviar, mensalmente, à ANP informações sobre 
processamento, movimentação, comercialização, estoque, discriminação de recebimento e 
entrega de matériasprimas e sobre produção, movimentação, qualidade, estoque, 
discriminação de recebimento e entrega de produtos referentes à sua atividade, de acordo com 
a Resolução ANP nº 17, de 31 de agosto de 2004 ou legislação que venha a substituí-la. 
§ 1º Caberá à ANP fornecer, mensalmente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por meio de sistemática a ser acordada entre as partes, os dados referentes a: 
I - processamento da matéria-prima básica, destinada à produção de biodiesel; 
II - material graxo processado para a produção de biodiesel; 
III - produção bruta mensal de biodiesel; 
IV - importação/exportação de biodiesel; 
V - produção de derivados de biodiesel; 
VI - destino da produção; e 
VII - posição dos estoques. 
 
Art. 10. A ANP poderá a qualquer tempo solicitar a implantação de mecanismos de controle 
de vazão e de fiscalização à distância, incluindo registros de vazão e de controle fiscal. 
Parágrafo único. Os investimentos necessários para a implantação de que trata o “caput” desse 
artigo serão de responsabilidade do produtor de biodiesel. 
Da Aquisição e Comercialização de Biodiesel 
 
Art. 11. O produtor de biodiesel poderá adquirir biodiesel: 
I - de outro produtor de biodiesel autorizado pela ANP; 
II - de importador autorizado pela ANP; e 
III - diretamente no mercado externo, quando autorizado pela ANP ao exercício da atividade 
de importação de biodiesel. 
 
Art. 12. O produtor de biodiesel poderá comercializar biodiesel com: 
I - exportador autorizado pela ANP; 
II - diretamente no mercado externo, quando autorizado pela ANP ao exercício da atividade 
de exportação de biodiesel; 
III - refinaria autorizada pela ANP; 
IV - distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, 
biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros 
combustíveis automotivos; 
V - consumidor final de acordo com a Portaria ANP nº 240, de 25 de gosto de 2003, ou 
legislação que venha a substituí-la. 
Das Disposições Transitórias 
 
Art. 13. Fica concedido ao produtor de biodiesel já em operação na data de publicação desta 
Resolução, o prazo de 90 (noventa) dias para proceder à regularização de sua atividade 
perante a ANP. 
Das Disposições Finais 
 
Art. 14. Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, as 
autorizações de que trata esta Resolução serão cancelados nos seguintes casos: 
I - liquidação ou falência decretada; 
II - extinção, judicial ou extrajudicial, da empresa ou do consórcio de empresas; 
III - requerimento da empresa ou do consórcio de empresas autorizado; ou 
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IV - a qualquer tempo, quando comprovado, mediante regular processo administrativo, o 
descumprimento, pelo agente autorizado, das condições exigidas por esta Resolução. 
 
Art. 15. O descumprimento às disposições desta Resolução sujeita o infrator às penalidades 
previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro 
de 1999. 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA 
 
ANEXO A 
01 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
NOME EMPRESARIAL (firma, razão social ou denominação comercial) 
 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (nome fantasia) 
 
02 ENDEREÇO (caso necessário utilizar folha complementar) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
   
BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO  UF CEP 
     
INSCRIÇÃO CNPJ INSCRIÇÃO 

ESTADUAL 
   

     
DDD  TELEFONES FAX  CORREIO ELETRÔNICO 

M 
A 
T 
R 
I 
Z 

     
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
   
BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO  UF CEP 
     
INSCRIÇÃO CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL  
    
DDD  TELEFONES FAX  CORREIO ELETRÔNICO 

F 
I 
L 
I 
A 
L 

     
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
  
BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO  UF CEP 
     
INSCRIÇÃO CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL  
    
DDD  TELEFONES FAX  CORREIO ELETRÔNICO 

F 
I 
L 
I 
A 
L 

     
03 ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
   
BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO UF CEP 
    
DDD  TELEFONES FAX CORREIO ELETRÔNICO 
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04 CAPITAL SOCIAL 
DATA REGISTRO VALOR 
  
05 IDENTIFICAÇÃO DO 1º RESPONSÁVEL OU PREPOSTO PERANTE A ANP 
NOME (pessoa física) 
 
IDENTIDADE  CPF QUALIFICAÇÃO 
   
LOCAL  DATA ASSINATURA (Declaro sob as penas da lei serem verdadeiras as 

informações acima prestadas) 
   
06 PARA USO EXCLUSIVO DA 
ANP 

NÚMERO PROTOCOLO 

         
 
 

01 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
NOME EMPRESARIAL (firma, razão social ou denominação comercial) 
 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (nome fantasia) INSCRIÇÃO CNPJ 
  
02 IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REPRESENTANTES LEGAIS (caso necessário utilizar folha 
complementar) 

NOME (pessoa física) / NOME EMPRESARIAL (pessoa jurídica) 
 
CPF / CNPJ DO SÓCIO IDENTIDADE QUALIFICAÇÃO 
   
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL% PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL VOTANTE % 
CPF REPRESENTANTE

1 

   
NOME (pessoa física) / NOME EMPRESARIAL (pessoa jurídica)  
   
CPF / CNPJ DO SÓCIO IDENTIDADE QUALIFICAÇÃO 
   
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL% PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL VOTANTE % 
CPF REPRESENTANTE

2 

   
NOME (pessoa física) / NOME EMPRESARIAL (pessoa jurídica)  
   
CPF / CNPJ DO SÓCIO IDENTIDADE QUALIFICAÇÃO 
   
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL% PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL VOTANTE % 
CPF REPRESENTANTE

3 

   
NOME (pessoa física) / NOME EMPRESARIAL (pessoa jurídica)  
   
CPF / CNPJ DO SÓCIO IDENTIDADE QUALIFICAÇÃO 
   
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL% PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL VOTANTE % 
CPF REPRESENTANTE

4 
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NOME (pessoa física) / NOME EMPRESARIAL (pessoa jurídica)  
   
CPF / CNPJ DO SÓCIO IDENTIDADE QUALIFICAÇÃO 
   
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL% PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL VOTANTE % 
CPF REPRESENTANTE

5 

   
NOME (pessoa física) / NOME EMPRESARIAL (pessoa jurídica)  
   
CPF / CNPJ DO SÓCIO IDENTIDADE QUALIFICAÇÃO 
   
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL% PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL VOTANTE 
% 

CPF REPRESENTANTE
6 

   
02 IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REPRESENTANTES LEGAIS (caso necessário utilizar folha complementar)
NOME (pessoa física) 
 
IDENTIDADE  CPF QUALIFICAÇÃO 
   
LOCAL  DATA ASSINATURA (Declaro sob as penas da lei serem verdadeiras 

as informações acima prestadas) 
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V. Resolução ANP Nº. 42, de 24.11.2004 
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VI - Lista de artigos de pesquisas internacionais: Science Direct e Emerald Insight 
 
 

Item Artigos ligados ao uso do biodiesel pesquisados no Science Direct e 
Emerald Insight entre os anos de 1998 e 2006 

1. AGARWAL, et. al. Experimental investigation of control of Nox emissions in 
Biodiesel-fueled compression ignition engine. Renewable Energy. 2005. 

2. AKI, et. al. Analysis of energy service systems in urban areas and their CO2 
mitigations and economic impacts. Applied Energy.2006. 

3. ALONSO, et.al. Combustion of rapeseed oil and diesel oil mixtures for use in the 
production of heat energy. Fuel Processing Technology. p. 97 – 102. 2006 

4. ALTIPARMAK, et. al. Alternative fuel properties of tall oil fatty acid methyl ester–
diesel fuel blends. Bioresource Technology .2006. 

5. ALTÝN, et. al. The potential of using vegetable oil fuels as fuel for diesel engines. 
Energy Conversion and Management. p. 529-538. 2001. 

6. AL-ZUHAIR, et. al. The effect of fatty acid concentration and water content on the 
production of Biodiesel by lipase. Biochemical Engineering Journal. 2006. 

7. 
ANGIOLINI, et. al. Triorganotin 4-isopropylbenzoates as model transesterification 
catalysts for triorganotin carboxylates grafted to cross-linked polystyrene. Journal of 
Organometallic Chemistry. 2006. 

8. ARMAS, et. al.  Reduction of diesel smoke opacity from vegetable oil methyl esters 
during transient operation. Fuel . 2006. 

9. AUNER, Norbert, HOLL, Sven. Silicon as energy carrier—Facts and perspectives. 
Energy.  p.  1395–1402. 2006. 

10. BORLAND, Michael. A super-bright storage ring alternative to an energy recovery 
linac. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. p. 230–235. 2006. 

11. BOZBAS, Kahraman. Biodiesel as an alternative motor fuel: Production and policies 
in the European Union. Renewable and Sustainable Energly Reviews. 2005 

12. BREY, et. al. Designing a gradual transition to a hydrogen economy in Spain. Journal 
of Power Sources.2006. 

13. CANAKCI, et. al. Performance and exhaust emissions of a Biodiesel engine. Applied 
Energy . p. 594-605.2006. 

14. CANAKCI, Mustafa. The potential of restaurant waste lipids as Biodiesel feedstocks. 
Bioresource Technology. 2005. 

15. CANOIRA, et. al. Biodiesel from Jojoba oil-wax: Transesteri.cation with methanol 
and properties as a fuel. Biomass and Bioenergy.p. 76–81.2006 

 

114 
 



16. CAO, et. al. Preparation of Biodiesel from soybean oil using supercritical methanol 
and co-solvent. Fuel. p. 347–351.2005. 

17. 
CAPARRA, et. al. Solar-dried citrus pulp as an alternative energy source in lamb 
diets: Effects on growth and carcass and meat quality. Small Ruminant Research. 
2006. 

18. CASTRO, et. al. Thermal properties measurements in Biodiesel oils using 
photothermal techniques. Chemical Physics Letters. p. 18–22. 2005. 

19. ÇETINKAYA, et. al. Engine and winter road test performances of used cooking oil 
originated Biodiesel. Energy Conversion Management.. p 1279-1291.2005. 

20. DAI, et. al. Energy efficiency and potentials of cassava fuel ethanol in Guangxi region 
of China. Energy Conversion and Management. p. 1686–1699.2006. 

21. DAVID, Margaroni, Fuel lubricity. Industrial Lubrication and Tribology. Vol 50 · 
n. 3.·p. 108–118. 1998 · 

22. 
DEMIRBAS, Ayhan. Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and non-
catalytic supercritical methanol transesterification methods. Progress in Energy and 
Combustion Science. p. 466–487. 2005. 

23. 
DEMIRBAS, Ayhan. Biodiesel production via non-catalytic SCF method and 
Biodiesel fuel characteristics. Energy Conversion and Management. p. 2271–2282. 
2006. 

24. DORADO, et. al. An approach to the economics of two vegetable oil-based biofuels in 
Spain. Renewable Energy . p. 1231–1237. 2006. 

25. DUBE, et. al. Biodiesel production using a membrane reactor. Bioresource 
Technology . 2006. 

26. 
DURAK, Ertug¡rul. A study on frictionbehavior of rapeseed oilas an environmentally 
friendly additive in lubricating oil. Industrial Lubrication and Tribology. Vol. 56 · 
n.1. p. 23–37. 2004 · 

27. DURÁN, et. al. Scrubbing effect on diesel particulate matter from transesterified waste 
oils blends. Fuel .  p. 923–928. 2006. 

28. FELIZARDO, et. al. Production of Biodiesel from waste frying oils. Waste 
Management. 487-494.2006 

29. FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, et. al. Trials of bioremediation on a beach affected by the 
heavy oil spill of the Prestige. Journal of Hazardous Materials.  2006. 

30. GAINES, et. al. Comparison of the generation of oil by the extraction and the 
hydropyrolysis of biomass. Fuel. p. 382–392. 2006. 

31. 
GHADGE, Shashikant Vilas, Raheman, Hifjur. Process optimization for Biodiesel 
production from mahua (Madhuca indica) oil using response surface methodology. 
Bioresource Technology.p 379-384. 2006. 
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32. 
 

CO2 emissions in the construction field through the selection of materials: Practical 
case study of three houses of low environmental impact. Building and Environment  
p

GONZÁLEZ, María Jesus, NAVARRO, Justo García. Assessment of the decrease of

.  902–909. 2006. 

al. Have we run out of oil yet? Oil peaking analysis from an

GUNNARSSON, Carina C., PETERSEN, Cecilia Mattsson. Water hya

Management. 2006. 

Technology .p. 671–678. 2006 

395. 2006. 

(Asclepias) seed oil as a Biodiesel fuel. Fuel.2006. 

acid composition. Fuel . . p.  1666–1670. 2006 

human-powered energy systems, a winewin situation. Journal of Cleaner 
Production. p. 1-8. 2006. 

Renewable Energy . p. 861–871. 2004. 

cavitation. Ultrasonics.2006. 

different solid catalysts. Chemical Engineering Journal.. p. 61–66. 2006. 

Catalysis A: General. p.  128–133. 2006. 
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KIKUCHI, Ryunosuke. Penetration of hydrogen-based energy system and its potential 

Impact Assessment Review. p.  206– 218. 2006. 
for causing global environmental change: Scoping risk analysis based on life cycle 
thinking. Environmental 

45. KILKIS, Birol I. Cost optimization of a hybrid HVAC system with composite radiant 
wall panels. Applied Thermal Engineering. p. 10–17. 2006. 

46. KIM, et. al. Transesterification of vegetable oil to Biodiesel using heterogeneous base 
catalyst. Catalysis Today. p. 315–320. 2004. 

47. KRISNANGKURA, et.al. An empirical approach in predicting Biodiesel viscosity at 
various temperatures. Fuel. p. 107–113. 2006. 
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perspective. Energy Policy.2006. p. 515–531. 
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35. HAAS, et. al. A process model to estimate Biodiesel production costs. Bioresource 

36. HOLSER,  et. al. Metathesis of methyl soyate with ruthenium catalysts. Fuel p. 393–

37. HOLSER, Ronald Alan, HARRY-O’KURU, Rogers. Transesterified milkweed 

38. IMAHARA, et. al. Thermodynamic study on cloud point of Biodiesel with its fatty 
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40. JANULIS, P. Reduction of energy consumption in Biodiesel fuel life cycle. 
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QUESTIONÁRIO
 

PAR
 

A) - PERFIL FUNCIONAL 

1.(   )B co  2.(  )Técnico  
 

3.(  )Superior  4.(  )Ensino Méd

ormação Acadêmica 
 

 

 
 

1.(   )G
 

uação         2.(   )Especialização  
 

3.(   )Mestrado  4.(   )Doutorado

 
TE (

Níveis de educação nos quais leciona (Pode marcar mais de um) 
 

ási
 
  

 
 

io 

Área de F

1.(  )Exatas/Engenharias 2.(   )Sociais/Humanas 3.(   )Biomédica 

Titulação
 

rad
 

 

 
 
 
PARTE (B) - PERFIL DEMOGRÁFICO 
 
 
Sexo:  1[    ] Masculino 2[     ] Feminino                              
 
 
Faixa etária 
1.( )< 30 anos         2.( ) 30 – 40 anos         3.( ) 41 – 50 anos         4.( ) > 50 anos 
 
 
 
 
PARTE (C) - PERFIL DE USO DA INFORMAÇÃO 
 
 
Qual o veículo de comunicação mais utilizado para aquisição de informação? 
 
1[  ]Jornal escrito 2[  ]TV  3[  ]Rádio 4[  ]Revistas  5[  ]Internet 
 
 
 
Quantas vezes costuma fazer uso dos veículos de comunicação para se informar?  
 
1[    ] Freqüentemente  2[    ] Ocasionalmente  3[    ] Raramente  
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PARTE (D) - PERFIL AMBIENTAL, SOC AL E ECONÔMICO DO USO DO 
BIODIESEL 
 
Instrução para as questões: 
Para cada item atribua uma nota de 1 a 5, de acordo co  a seguinte escala:  
5= concordo plenamente; 4=concordo; 3= concordo p o; 2= Discordo;1= Discordo plenamente 

 
 
 
 

a) Quanto aos aspectos ambientais 
 

Questões 1 2 3 4 5
1. O biodiesel representa uma grande solução para pro mas ambientais.     
2. O biodiesel contribui para a  preservação do meio a ente.     
3. A produção do biodiesel faz uso de tecnologias mai impas     
4. O biodiesel diminui a incidência de gases poluentes     
5. O biodiesel é uma fonte de energia limpa, renováve  ambientalmente correta.     
6. O fator ambiental é decisivo para a utilização do bio sel como combustível     
 
 
 

b) Quanto à aspecto
 

Questões 1 2 3 4 5
1. O biodiesel representa uma grande solução para problemas sociais.      
2. O Programa  Nacional de Produção e Uso do Biodiesel contribui com a geração 
de novos empregos em regiões semi-áridas. 

     

3.  A policultura é estimulada pela implantação do Programa  Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel. 

     

4.  A utilização de matéria-prima alimentícia para a produção do biodiesel pode 
comprometer o mercado brasileiro. 

     

5. O Programa  Nacional de Produção e Uso do Biodiesel gerou mais benefícios 
para estados da região Nordeste do que para outras regiões. 

     

6.  O Programa  Nacional de Produção e Uso do Biodiesel fortalece a inclusão 
social de famílias de baixa renda nos diversos estados do Brasil. 

     

 
 
 

c) Quanto aos aspectos econômicos 
 

Questões 1 2 3 4 5
1. A matriz energética brasileira foi fortalecida com a implantação do Programa  
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

     

2. O preço torna-se um aspecto decisivo para a utilização deste novo combustível.      
3. A qualidade (performance do combustível) torna-se um aspecto decisivo para a 
utilização deste novo combustível 

     

4. Os incentivos fiscais e o marketing do produto são importantes instrumentos 
utilizados para a plena consolidação deste novo produto. 

     

5. O biodiesel eliminará combustíveis provenientes do petróleo, como o óleo 
diesel 

     

6. A utilização do biodiesel no Brasil reduzirá as importações de óleo diesel.      
 

d) Quanto aos aspectos Gerais: 
    
 O principal ganho advindo da implantação e utilização do biodiesel no Brasil é: 
 
(  ) Econômico                     (  ) Ambiental                     (  ) Social                     (  ) Político                 

I

m
ouc

ble
mbi
s l

l e
die

s sociais. 
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