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RESUMO 
 

 

 

Soares, Karine O. Estudo das Especificações dos Derivados de Petróleo – Gasolina e Óleo 
Diesel – Histórico e Perspectivas. 2002. 103 f. Dissertação (Mestrado em Regulação da 
Indústria de Energia), Universidade Salvador, Salvador. 
 
 Palavras-chave: combustíveis, gasolina, óleo diesel, qualidade, adulteração, 
especificação. 
 

O presente trabalho faz uma análise da evolução das especificações da qualidade tanto 

da gasolina automotiva quanto do óleo diesel através de um estudo de Resoluções e Portarias 

desde 1938 até os dias atuais. Esse histórico aliado aos atos regulatórios evidencia a 

fragilidade deste setor em relação às economias e políticas tanto nacionais quanto 

internacionais. Um exemplo disso é a variação do teor do álcool etílico adicionado à gasolina, 

que já oscilou entre 13% e 26% v/v nas últimas décadas. O paradigma da questão ambiental 

está sendo bastante discutido nos últimos anos, uma vez que os combustíveis derivados do 

petróleo são poluentes e danosos ao meio ambiente e à saúde da população. Uma das 

mudanças observadas nas especificações para melhoria das emissões foi a redução do teor de 

enxofre tanto na gasolina quanto no óleo diesel. Na gasolina,  o teor de enxofre diminuiu em 

60% e no óleo diesel a redução chegou a 80%. Também vale salientar a redução do teor de 

benzeno presente na gasolina em 50% desde 1999. De uma maneira geral, há características 

comuns entre a especificação nacional e a internacional. Contudo, em relação aos padrões 

ambientais, principalmente no que diz respeito ao teor de enxofre no óleo diesel e controle de 

emissões, os padrões estrangeiros são mais rigorosos. Em alguns países o teor de enxofre 

máximo permitido no diesel é bem baixo se comparado com o Brasil. A explicação para isso é 

a capacidade de hidrorefino e hidrotratamento, processos que melhoram a qualidade do diesel, 

que nesses países chega a ser 10 vezes maior que a do Brasil, como no caso do Japão com 

86% de capacidade de hidrorefino, enquanto o Brasil tem 8%. Além da questão ambiental, a 

regulação da qualidade dos combustíveis no Brasil também é importante, pois o país passa 
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por mudanças regulatórias que precisam de alicerce forte para manter o mercado competitivo. 

A discussão sobre a abertura do “downstream”, ou seja, setor de distribuição e revenda, no 

país faz-se necessária, pois é relevante evidenciar as regras desde o período de transição, 

estendido até final de dezembro de 2001, até a abertura total do setor. É importante também 

mostrar os novos cenários a partir de janeiro de 2002, bem como os novos agentes e suas 

respectivas funções, a exemplo do importador, formulador e inspetores. Houve mudança 

também na legislação tributária, com a substituição da PPE – Parcela de Preço Específica, 

pela CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Fica evidenciado, com 

tudo isso, o papel fundamental do regulador. A ANP vem tentando minimizar os 

condicionantes que travam o setor. Várias medidas estão sendo tomadas, tais como: a) a 

implantação de marcadores em solventes, em vista do aumento das adulterações, fraudes e 

evasão fiscal ocorridas nos últimos anos; b) prévia autorização da agência para produção e 

importação de produtos passíveis de uso para adulterações; c) convênios com Universidades e 

outros órgãos para monitoramento da qualidade dos combustíveis, dentre outras. Algumas 

medidas já estão sendo implementadas e a ANP já consegue apresentar números significativos 

como a redução do número de não conformidades, no Brasil, para a gasolina, que, em 2000 

apresentava 12,5% e em julho de 2002 estava em 6,1%, e para o óleo diesel, que baixou de 

6,7% para 5,3% no mesmo período. O número de interdições e autuações também aumentou 

em 51% e 197%, respectivamente, entre 1999 a 2002. As perspectivas de melhoria da 

qualidade da gasolina automotiva e do óleo diesel são boas. A busca por combustíveis mais 

“limpos” é uma tendência mundial e exemplo disso são estudos com biodiesel em alguns 

países. A redução cada vez maior do teor de enxofre no diesel também é bastante clara. 

Discute-se valores inferiores a 10 ppm, após 2007, nos EUA e Europa. No Brasil, há uma 

tendência de redução, em 2005, para 500 a 2000 ppm e, no longo prazo, em 2009, para 50 a 

500 ppm. Portanto, fica evidenciada a evolução da melhoria da qualidade das especificações 

dos combustíveis no Brasil, mas ainda há muito o que fazer. O país necessita de grandes 

investimentos para alcançar padrões internacionais. As regras do mercado competitivo 

também devem ser claras e uma ação conjunta do Governo, das empresas e da sociedade em 

geral é imprescindível para alcançar as metas de desenvolvimento do mercado. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 
Soares, Karine O. Study on the specification of Gasoline and Diesel – Historical Overview 
and Future Perspectives. 2002. 103 f. Dissertation (Mestrado em Regulação da Indústria de 
Energia), Universidade Salvador, Salvador. 
 
 Keywords: fuel, gasoline, diesel, quality, adulteration, specification. 
 

The present work discusses the evolution of the quality of automotive gasoline and 

diesel in Brazil through a study of governmental regulations since 1938. This historical 

overview emphasizes the fragility of this sector relative to economic and social policies both 

nationally and internationally. An example of this is the variation in the amount of ethyl 

alcohol added to gasoline, which has oscillated between 13% and 26% v/v in the last decades. 

Environmental issues have gained much importance in the last decade, and since oil derived 

fuels are heavy pollutants and harmful to the environment, some changes have been made to 

their specifications, particularly towards reductions on sulphur emissions both from gasoline 

and diesel. For gasoline, sulphur allowance has been reduced by 60% and for diesel by 80%. 

Another important issue is the benzene allowance in gasoline, which has been by 50% since 

1999. In general, Brazilian and international fuel specifications are fairly similar. However, 

with regard to environmental standards, particularly with respect to the sulphur content in 

diesel and emissions control, foreign standards are more advanced. Market competitiveness is 

another important regulatory issue in Brazil, since until the late 1990s oil processing was a 

state monopoly. Besides, the fuel distribution market was recklessly deregulated in the early 

1990s, generating a great confusion in this sector. This has demanded great attention from 

ANP, the Brazilian regulatory agency for the petroleum sector. Some of the actions taken 

include: 1) solvent marking, in order to avoid fuel adulteration; 2) all solvent production and 

imports must have previous authorization from ANP; c) a fuel quality statistical monitoring 
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program, in partnership with University laboratories throughout the country; and d) changes 

in fuel tax structure, aiming at reducing tax evasion. Some results have already been obtained 

as a consequence of these actions. For instance, quality problems on gasoline have decreased 

from a nationwide level of 12,5% in 2000 to 6,1% in July 2002, and from 6,7% to 5,3% for 

diesel. Fuel quality has been steadily improving worldwide, specially due to pressure from 

environmental issues. In the USA and Europe there is a trend for sulphur content on diesel to 

be reduced to as little as 10 ppm by 2007. In Brazil, however, this reduction is expected to be 

much lower, with sulphur content being expected to reach 50 to 500 ppm by 2009. In order to 

reach the international quality levels predicted to be in place by 2009, Brazilian oil processing 

industry will demand great investments, both from PETROBRAS and other national and 

international oil companies. In order to guarantee both good quality fuel and an open 

competitive fuel market, ANP will have a very important role to play so that a good balance 

can be reached that will protect the environment, the consumer and society as a whole. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

A especificação da gasolina automotiva e do óleo diesel tem tido grande importância 

ao longo da história de uso desses combustíveis. Os problemas que podem advir de um 

combustível adulterado estão cada vez mais explícitos. No Brasil, as adulterações são feitas 

através da adição de solventes, compostos mais baratos que a gasolina, ou excesso de álcool 

etílico anidro combustível - AEAC, podendo resultar em sérios danos ao motor dos veículos e 

à saúde da população, perda de arrecadação para os cofres públicos, concorrência desleal e 

entrave do setor de combustíveis. Com esse cenário, faz-se uma análise das características e 

especificações dos combustíveis e a relação destas com as especificações internacionais. Essa 

comparação visa mostrar o Brasil no contexto internacional e dar indicações do que pode ser 

melhorado para que o país alcance o mercado globalizado com padrões mundiais de 

qualidade. 

 

As práticas de adulterações e fraudes no setor de combustíveis, no Brasil, têm sido 

intensas e têm levado a uma ampla discussão. As preocupações do órgão regulador, a Agência 

Nacional do Petróleo – ANP, não se restringem apenas às características intrínsecas dos 

combustíveis, mas também, ao contexto geral nas quais estão inseridas.  
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Cabe aqui, uma observação pertinente quanto à diferença entre a adulteração e a 

fraude. A adulteração acontece quando há uma ação intencional de modificação das 

características do combustível com intuito de se obter ganhos financeiros. Exemplos são os 

elevados teores de álcool adicionados à gasolina e à mistura dessa última com solventes. Já a 

fraude é caracterizada por uma ação também ilícita, que leva à evasão e à sonegação fiscal, 

como venda de notas frias, contrabando de cargas de combustíveis e regulagem das bombas 

dos postos.  Vale salientar que a adulteração também é um tipo de fraude. 

 

A problemática da adulteração da gasolina no Brasil ganhou impulso com a 

desregulamentação desordenada da distribuição e revenda de combustíveis, seguida pela 

quebra do monopólio da PETROBRAS e a abertura do setor. A entrada de novos 

distribuidores, introduziu uma profunda mudança no perfil da distribuição de combustíveis, 

antes restrita às poucas e tradicionais multinacionais do setor e à PETROBRAS. 

 

Frente a esse cenário, a ANP tem estabelecido diversas ações e metas que visam coibir 

as práticas ilegais e a evasão fiscal, estimulando a competição leal e a garantia dos padrões de 

qualidade dos produtos. 

 

Apesar de todas as dificuldades e transformações realizadas, bem como outras em 

andamento, a evolução da especificação da gasolina tem apresentado resultados efetivos. 

Substâncias prejudiciais à saúde e ao meio ambiente foram abolidas, a criação de misturas 

menos poluentes e mais adequadas ao mercado brasileiro foram implantadas e o 

desenvolvimento de tecnologia mais limpa e de alto desempenho está sendo trabalhado. 

Constata-se um aperfeiçoamento constante, buscando o desenvolvimento econômico sem 

afetar a qualidade de vida da sociedade. 

 

Na busca pelo livre mercado e pela competição leal, a Agência Nacional do Petróleo 

vem desempenhando com sucesso o seu papel de regulador. Várias medidas estão sendo 

tomadas tais como: convênios com Universidades, outorga de Portarias com maiores 

restrições de importação de produtos adulterantes, recadastramento de postos, dentre outras. 

Esse trabalho analisa a intrincada relação entre a abertura do mercado de combustíveis, os 

problemas causados e as respectivas atuações da ANP. 

 



 

  3 

 Sabendo-se das necessidades que envolvem o setor de combustíveis e as ações já 

tomadas pela agência reguladora para provê-las, faz-se necessário analisar as perspectivas 

para o aperfeiçoamento da qualidade dos combustíveis. Com o mercado livre e aumento da 

concorrência, algumas características relacionadas com a saúde pública e com a poluição 

ambiental serão decisivas. As tendências de redução dos teores de benzeno e de enxofre são 

bastante positivas, tanto nacional quanto internacionalmente. Essas tendências evidenciam 

ainda mais o novo paradigma da questão ambiental, bastante discutida e com limites cada vez 

mais rígidos, pois sabe-se dos perigos trazidos pelos combustíveis, especialmente gasolina 

automotiva e óleo diesel. 

 

Este trabalho visa fazer uma análise de todos os condicionantes e alternativas de 

solução para harmonização do setor de combustíveis no Brasil. Sugestões e críticas são 

importantes, pois com o mercado aberto para a competição, o país deve estar preparado para 

suportar pressões e manter-se firme com as questões relacionadas à qualidade dos 

combustíveis. Adequar-se ao mercado globalizado do setor do “downstream” é muito 

importante, porém com consciência e visão para o futuro. 

 

O presente estudo pretende, inicialmente, esclarecer definições e características 

essenciais à gasolina automotiva e ao óleo diesel, seguido do histórico das especificações 

nacionais de qualidade desses dois combustíveis, com discussão e análise comparativa entre 

as especificações nacionais e internacionais. Posteriormente, será feita uma análise da 

regulação da qualidade de combustíveis no Brasil, com as recentes mudanças e perspectivas, 

pois quando a transição de um mercado fechado para um mercado livre ocorre na presença de 

monopólio e oligopólio, o comportamento competitivo pode não ser muito claro.   

 

Numa segunda etapa deste trabalho, será detalhada a influência das fraudes e 

adulterações na qualidade dos combustíveis automotivos no país, enfatizando as ações da 

ANP e, em particular, o programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, 

instituído em quase todos os Estados do Brasil.  

 

Por fim, discutem-se as tendências e perspectivas para aperfeiçoamento da qualidade 

dos combustíveis sob a ótica do novo paradigma da questão ambiental e do novo cenário de 

livre mercado. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA GASOLINA E DO ÓLEO 
DIESEL 

 

 

 

 

2.1 GASOLINA AUTOMOTIVA 
 

A gasolina é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos que pode ter de quatro a 

doze átomos de carbono, cujos pontos de ebulição oscilam entre 30 e 225 °C (Campos e 

Leontsinis, 1990). Esse combustível é um líquido volátil, inflamável e que pode ser obtido 

através de vários tipos de processos, tais como: reforma, craqueamento, destilação direta, 

isomerização, alquilação e polimerização. No Brasil, a produção de gasolina se dá, 

principalmente, em refinarias, mas, recentemente, as centrais petroquímicas iniciaram sua 

produção a partir de correntes de hidrocarbonetos nelas disponíveis. A depender do tipo de 

obtenção e do petróleo, a gasolina pode ser uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos, 

olefínicos, naftênicos e/ou aromáticos. 

  

A destilação direta é a forma de obtenção mais comum da gasolina e consiste em 

vaporizar cada fração do petróleo de acordo com seus diferentes pontos de ebulição. Com esse 

tipo de processo a qualidade da gasolina depende muito do tipo de petróleo destilado. A 
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gasolina proveniente do processo de craqueamento, que é a quebra de moléculas maiores de 

hidrocarbonetos para formar a gasolina, tem melhor octanagem, sendo composta de 30% de 

aromáticos, porém contém também compostos insaturados, isto é, olefinas (20% – 30%) que 

podem oxidar durante a estocagem e formar produtos indesejáveis. Já a alquilação é um 

processo que combina partículas menores para formar a gasolina, ou seja, é o oposto do 

craqueamento. A gasolina obtida por alquilação tem excelentes características antidetonantes. 

O processo de polimerização tem o mesmo princípio da alquilação, só que combina apenas 

moléculas semelhantes. Já o processo de reforma consiste em transformar hidrocarbonetos de 

baixa octanagem em outros de alta, contendo, em média, 60% de aromáticos (Campos e 

Leontsinis, 1990 e Benvenuti, 2001). 

 

A gasolina possui várias características físico-químicas que a identificam, dentre elas a 

volatilidade. Nos anos de 1920, a volatilidade, devido à sua importância, era avaliada através 

de um teste conhecido como o “Ensaio do Segundo Andar”, no qual uma certa quantidade de 

gasolina era derramada na calçada, de uma janela do segundo andar de um edifício. Se a 

gasolina atingisse o piso sob a forma líquida, o combustível era classificado como 

insuficientemente volátil (Neiva, 1993). Posteriormente foram sendo desenvolvidos e 

padronizados métodos de ensaios físico-químicos com maior embasamento teórico e maior 

precisão. Atualmente a volatilidade é controlada através de ensaios de destilação e pressão de 

vapor. O primeiro, e mais importante deles, é realizado segundo as normas NBR-9619 

(Produtos de Petróleo – Determinação da faixa de destilação) e ASTM D-86 (Standard Test 

for Distillation of Petroleum Products). 

 

 

O ensaio de destilação consiste em destilar uma amostra e registrar as temperaturas nas 

quais as várias porcentagens vaporizam, obtendo-se assim uma curva de destilação. A partir 

desta é possível prever o desempenho da gasolina no motor, incluindo partida, aquecimento, 

aceleração, tendência ao tamponamento, diluição do óleo do cárter e, em parte, economia de 

combustível e ocorrência de adulterações propositais. 

 

A partida do motor está associada à evaporação dos primeiros 10% da mistura. Esta 

temperatura deve ser baixa o suficiente para assegurar uma partida fácil sob condições 

normais de temperatura, isto é, vaporizar as frações mais leves. Entretanto, um ponto de 10% 
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muito baixo pode contribuir para congelamento no carburador1 e seu tamponamento. Esse 

problema, entretanto, não existe mais, pois os carros novos não têm carburador, mas as 

especificações devem atender a todos tipos de motores ainda existentes no país. Outro ponto 

importante da curva de destilação é o de 50% evaporados, que é caracterizado pelo período de 

aquecimento do motor. Uma temperatura baixa neste ponto leva a um aquecimento mais 

rápido do motor, desejável para seu bom desempenho e economicidade de combustível. Os 

compostos com elevado ponto de ebulição presentes na gasolina são indicados através do 

ponto de 90% e do Ponto Final de Ebulição - PFE. Num motor que atingiu funcionamento 

pleno, torna-se necessário enviar à câmara de combustão, frações mais pesadas para aumentar 

a potência e reduzir o consumo (Farah, 1985). No entanto, se estas temperaturas forem muito 

altas, ou seja, se no combustível houver compostos muito pesados, isto pode indicar que a 

gasolina provocará diluição do óleo do cárter e depósitos excessivos na câmara de combustão, 

formando borra (Campos e Leontsinis, 1990). A Figura 2.1 mostra o comportamento típico da 

curva de destilação de uma amostra de gasolina.  

Figura 2.1 – Curva de Destilação Típica da Gasolina 
Fonte: Petróleo e Derivados: obtenção, especificações, requisitos e desempenho, 
1990 Autores: Campos e Leontsinis 

 

                                                           
1 Ocorre quando existem altas proporções de hidrocarbonetos leves, que ao vaporizarem, roubam calor do ar, 
suficiente para produzir congelamento da umidade do ar sobre as borboletas do carburador (Farah, 1985) 
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Outra importante característica da gasolina é seu poder antidetonante, que é 

determinado através da octanagem. Esta, por sua vez, é uma medida da capacidade de uma 

gasolina resistir à detonação. A octanagem é obtida pela comparação da gasolina com 

misturas padrão de isoctano puro – octanagem 100, que indica alto poder antidetonante, e 

heptano normal puro - octanagem 0, que possui baixo poder antidetonante. Uma octanagem 

abaixo da recomendada pelo fabricante do veículo pode ocasionar uma queima rápida e de 

forma irregular, produzindo a detonação, também conhecida como batida de pino. Essa batida 

de pino causa diminuição da potência do motor, podendo até danificá-lo. Existem dois 

métodos para especificar a octanagem: o Motor Octane Number - MON ou Método Motor e o 

Research Octane Number - RON ou Método Pesquisa. Esses dois ensaios são feitos com um 

motor padrão desenvolvido pelo Cooperative Fuel Research Committee – CFR, 

monocilíndrico, com taxa de compressão variável em algumas condições. O Método Motor é 

mais representativo para condições severas e altas velocidades, enquanto que o Método 

Pesquisa representa condições de operação suaves associadas a menores velocidades ou 

rotações do motor. Um exemplo do primeiro método é a rotação do motor numa 

ultrapassagem em alta velocidade e do segundo, a aceleração estacionária num semáforo. O 

método brasileiro MB 457 (Combustível – Determinação das características antidetonantes – 

índice de octano – método motor) e o ASTM D2700 (Standard Test Method for Motor Octane 

Number of Spark-Ignition Engine Fuel) estabelecem métodos padrões para determinação do  

MON, RON e Índice Antidetonante, sendo este último a média aritmética de RON e MON.  

 

Não existe um modo totalmente satisfatório de correlacionar os resultados obtidos nos 

métodos de laboratório, com os obtidos em operação na estrada para todos os tipos de 

veículos. Muitas correlações foram desenvolvidas no intuito de traduzir os dados do 

laboratório em termos de desempenho na estrada, mas nenhuma conseguiu chegar a 

conclusões genéricas. Essa comparação era satisfatória somente para um número limitado de 

veículos e condições específicas de operação. 

 

Outro fator relevante que pode causar diminuição do rendimento do motor, depósitos 

na bomba e sistema de alimentação e acúmulo nos filtros é a formação de goma. A goma é um 

resíduo da evaporação da gasolina composta de hidrocarbonetos insaturados. A ação do calor 

e do ar faz com que a gasolina se oxide e/ou polimerize, catalisada por metais (ex. cobre, 

ferro, etc.), formando um material resinoso sólido ou semi-sólido (Campos e Leontsinis, 
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1990). A tendência à formação de goma durante a armazenagem é dada pelo período de 

indução. Certas gasolinas provenientes de craqueamento térmico têm tendência a formar 

goma se sofrerem a adição de álcool, devido à presença do cobre neste último. O tempo de 

estocagem da gasolina é muito relevante pois, muitas vezes, esta é armazenada por longo 

tempo e deve manter-se estável até chegar aos consumidores.  

 

A cor é também uma característica da gasolina automotiva. Diversos corantes solúveis 

são adicionados à gasolina com a finalidade de indicar a presença de compostos 

antidetonantes e de aditivos. A diferenciação das cores também serve para identificar vários 

tipos de gasolina provenientes de diferentes distribuidoras.  

 

Alguns dos componentes da gasolina ou substâncias a ela adicionadas podem conter 

substâncias corrosivas e nocivas ao meio ambiente e ao homem, e por isso as medidas de 

corrosividade e teor de enxofre da gasolina também são importantes. A corrosividade é uma 

medida importante por causa dos equipamentos com os quais os produtos derivados do 

petróleo têm contato. Metais como o cobre e a prata são muito sensíveis ao ataque por 

enxofre, por isso são usados para detectar a corrosividade. O enxofre leva à formação de 

óxidos e também pode causar corrosão e emissão de poluentes. Em conseqüência disso seu 

teor é rigidamente controlado pela especificação.  

 

Por fatores de ordem econômica e política, no Brasil ocorre a adição de Álcool Etílico 

Anidro Combustível à gasolina, sendo esta uma importante característica da gasolina 

nacional. O teor de álcool na gasolina é determinado baseado na norma NBR 13992 (Gasolina 

Automotiva – Determinação do teor de álcool etílico anidro combustível). 

 

A adição do álcool traz algumas vantagens, como: aumento da octanagem, aumento do 

calor latente de vaporização que melhora a resistência do combustível à detonação, 

diminuição da importação de petróleo, aproveitamento do excesso das usinas açucareiras e 

redução da poluição ambiental. Em contrapartida traz algumas desvantagens: intolerância à 

água, partida à frio mais difícil, diminuição da eficiência do motor, aumento do consumo e 

formação de goma em gasolinas ricas em olefinas e diolefinas, em função da contaminação 

por cobre proveniente das colunas de destilação. A mistura de álcool anidro à gasolina tem 
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variado entre 20% e 25% v/v nos últimos anos devido às oscilações do mercado de açúcar. 

Uma discussão mais detalhada deste tópico encontra-se no Capítulo 3 deste trabalho. 

 

 

2.2 ÓLEO DIESEL 
 

O óleo diesel é um líquido mais viscoso que a gasolina. É composto por 

hidrocarbonetos entre nove e vinte átomos de carbono, com pontos de ebulição entre 150 °C e 

390 °C. A distribuição dos hidrocarbonetos confere ao diesel várias de suas propriedades, tais  

como a densidade, faixa de destilação, viscosidade, número de cetano, etc., essenciais para 

sua devida utilização. No Brasil é, predominantemente, obtido por destilação, podendo 

também ser produzido através do craqueamento (Campos e Leontsinis, 1990). 

 

Da mesma forma que para a gasolina, a destilação é muito importante para a 

caracterização do óleo diesel. A volatilidade pode ser expressa através de pontos da curva de 

destilação. A temperatura do ponto de 50% de evaporados usualmente dá uma indicação geral 

das características de destilação do combustível e deve ser relativamente baixa para evitar 

fumaça e odores no escape. Da mesma forma os pontos de 85% e PFE devem ser 

relativamente baixos para que haja um mínimo de resíduos e de diluição do óleo do cárter 

(Campos e Leontsinis, 1990). 

 

Outra importante característica do diesel para uso em motores a alta velocidade é a 

viscosidade, devido à sua influência no desempenho do sistema da bomba e injeção. Uma 

viscosidade baixa pode acarretar uma manutenção mais freqüente do sistema de injeção, 

enquanto uma viscosidade alta poderá provocar pressões excessivas no mesmo (Campos e 

Leontsinis, 1990). Em ambos os casos há perda de potência e aumento do consumo. 

 

Existe um motor padronizado para se avaliar a qualidade de injeção do diesel, expressa  

pelo número de cetanos. A amostra é comparada a duas amostras de referência, com números 

de cetano 0 e 100. O número de cetano é uma característica da detonação, e depende da auto-

ignição e da volatilidade. Geralmente varia entre 45 e 55 para motores de baixa rotação 

(Campos e Leontsinis, 1990; Neiva, 1993). Um alto número de cetano resulta numa maior 

potência e eficiência do motor. Além disso, também melhora a partida a frio, principalmente 
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em climas frios e o aquecimento é rápido. A redução do odor e emissão de fumaça também 

está associada a um número de cetanos maior. 

 

Uma característica importantíssima para o óleo diesel é o seu teor de enxofre. Este 

deve ser baixo pois gera óxidos que podem formar ácidos corrosivos como o sulfúrico e 

sulforoso. Esses compostos podem danificar peças do motor e trazer prejuízos irreparáveis ao 

meio ambiente. Existem alguns processos para redução de enxofre, como os hidrotratamentos, 

porém bastante caros. Entretanto, diversos países do mundo vêm tentando reduzir os teores de 

enxofre do diesel como forma de amenizar as emissões poluentes. O impacto ambiental 

causado pelo  óleo diesel é uma questão que tem sido bastante discutida nos últimos anos e a 

redução do teor de enxofre é cada vez mais cobrada. O teor de enxofre máximo permitido no 

Brasil em 2002 varia de 2000 a 3500 ppm. No médio prazo deve-se chegar a 500 ppm, e no 

longo prazo a 50 ppm. Entretanto, sabe-se que para isso ocorrer, necessita-se de mais 

investimentos do Governo e das refinarias e de processos menos dispendiosos. 

 

É importante salientar que nos motores a diesel o próprio combustível funciona como 

lubrificante do motor. Por isso a lubricidade é importante e deve ser monitorada. A redução 

do teor de enxofre, que é inibidor natural da oxidação, é benéfica para a saúde e o meio 

ambiente, contudo traz problemas de desgaste em algumas partes do motor em virtude da 

perda de lubricidade do combustível. Em algumas especificações internacionais já consta o 

controle de lubricidade. (Nascimento e Araújo, 2001).  

 

Outro ponto relevante para a saúde e o meio ambiente é o material particulado 

proveniente da queima do diesel. Gotas de combustível que não se vaporizam e não se 

queimam podem se decompor sob altas temperaturas e serem emitidas como partículas de 

material carbonáceo. O material particulado pode ser subdividido em partículas totais em 

suspensão e partículas inaláveis. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a nocividade à 

saúde (Braun et al., 2001). Além dos prejuízos à saúde da população, o material particulado 

também se acumula na superfície de casas, edifícios e monumentos, levando à sua 

deterioração.   

 

Outra característica importante é a densidade. Ela por si só não determina a qualidade, 

porém, associada a outras características, fornece informações úteis. A densidade está 
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relacionada ao poder calorífico e está ligada ao consumo de combustível. Densidades altas 

levam ao aumento das emissões de material particulado, monóxido de carbono e 

hidrocarbonetos, enquanto as mais baixas acarretam perda de potência e de dirigibilidade 

(Braun et al., 2001).  

 

A presença de água e sedimentos no óleo diesel é indesejável. A água pode, em climas 

frios, congelar, obstruindo os filtros e canalizações estreitas, e provocar formação de ferrugem 

nos motores. As cinzas, por sua vez, são materiais não inflamáveis que podem entupir os 

filtros de combustível. 

 

Pode-se observar a significativa importância das características da gasolina automotiva 

e do óleo diesel para o controle da qualidade dos combustíveis. Umas são mais relevantes que 

outras, mas todas, em conjunto, determinam a qualidade do combustível. Sendo a qualidade 

dos combustíveis automotivos, mais especificamente gasolina e óleo diesel, um tema 

intrínseco ao cotidiano nacional e global, pois o consumo desses dois combustíveis é alto, 

torna-se necessário um estudo mais aprofundado. Portanto, será apresentado no próximo 

capítulo um histórico das especificações nacionais desses combustíveis tão essenciais ao país.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

HISTÓRICO DAS ESPECIFICAÇÕES NACIONAIS DE QUALIDADE 
DA GASOLINA E ÓLEO DIESEL 

 

 

 

 

Nos últimos anos, a especificação da gasolina automotiva, no Brasil, tem recebido 

grande destaque, pois a população está mais informada dos problemas que podem advir de um 

combustível adulterado e está mais consciente em relação aos seus direitos. As adulterações 

podem ser feitas através da adição de solventes, compostos mais baratos que a gasolina, ou 

excesso de AEAC, podendo resultar em sérios danos ao motor dos veículos e à saúde da 

população, perda de arrecadação para os cofres públicos, concorrência desleal e entrave do 

setor de combustíveis. 

 

Em relação ao óleo diesel, a evolução das especificações também é de grande 

importância para o país. Esse combustível não tem problemas com adulteração e fraudes, 

como a gasolina, devido ao seu preço mais baixo, tendo recebido subsídios do Governo. Em 

compensação, sua queima acarreta elevada emissão de poluentes. Isso, aliado ao crescimento 

urbano e ao aumento da frota de veículos, despertou as agências governamentais mundiais 

relacionadas ao meio ambiente no sentido de restringir ao máximo essas emissões tão danosas  

à saúde. 
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A questão ambiental está pesando bastante no que concerne à qualidade dos 

combustíveis, contudo algumas soluções necessitam de conscientização, investimento e 

desenvolvimento de ações ainda incipientes no Brasil. Por outro lado, o órgão regulador, a 

ANP, está tentando reduzir a incidência desses problemas. E uma das forma de reverter esses 

processos é implantando e revisando Portarias e Resoluções, como também aliando-se a 

outros órgãos para atuação mais efetiva e enérgica. A ANP vem buscando atualizar as 

especificações dos combustíveis, no intuito de restringir as irregularidades, aperfeiçoar os 

métodos de análise, alcançar um mercado mais globalizado na área de petróleo e derivados e 

evitar danos ao meio ambiente e à sociedade. 

 

A seguir serão analisados os históricos da gasolina automotiva e do óleo diesel no 

Brasil. A evolução das especificações da qualidade desses combustíveis é bastante relevante, 

pois externa como estas foram afetadas por fatos históricos, políticos e econômicos, além de 

servir de base para a proposição de futuras mudanças. 

 

 

 3.1 HISTÓRICO DA GASOLINA AUTOMOTIVA 
 

O histórico da evolução da especificação da qualidade da gasolina automotiva no 

Brasil é muito importante não só pela questão da qualidade do combustível, mas também pelo 

acompanhamento da economia nacional e internacional, pois a gasolina é um derivado do 

petróleo, que, por sua vez, é uma commodity1. Portanto, trata-se de um produto de utilidade 

pública e a agência reguladora tem o papel de fiscalizar, controlar e ditar as regras em relação 

à especificação deste combustível, com o intuito de equilibrar as influências de uma economia 

globalizada balanceando as imposições externas, às quais o setor está submetido, com as 

exigências internas. 

 

A evolução das especificações da qualidade da gasolina automotiva no Brasil passa por 

três órgãos: CNP - Conselho Nacional do Petróleo (1938 a 1990), DNC - Departamento 

Nacional de Combustíveis (1990 a 1997) e a ANP - Agência Nacional do Petróleo (a partir de 

                                                           
1 Commodity  é uma mercadoria em estado bruto ou produto básico de importância comercial, cujo preço é 
controlado por bolsas internacionais. (Michaelis) 
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1998). Os dois primeiros órgãos foram instituídos na época em que o setor de petróleo e gás 

ainda era estatizado e o mais recente, é um órgão regulador, que surgiu como um dos marcos 

da regulamentação do setor de petróleo e gás no Brasil, ou seja, a partir da quebra do 

monopólio do setor.   

 

Conselho Nacional do Petróleo – CNP 

 

A regulamentação brasileira dos combustíveis começou em 29 de abril de 1938, com a 

criação do CNP. Nessa época a produção e o consumo de gasolina eram ainda incipientes e, 

para diminuir sua importação, o Governo Getúlio Vargas editou o Decreto Nº 737. Este 

decreto tornava obrigatória a adição de álcool anidro de produção nacional a toda gasolina 

comercializada no país. Foi a primeira intervenção na especificação da gasolina automotiva. 

Era um tempo de turbulências internacionais, a segunda grande guerra se avizinhava e o risco 

de desabastecimento nacional tornava-se explícito pela dependência externa do petróleo e 

pelos bloqueios ao tráfego marítimo. Como o país iniciava seu crescimento e 

desenvolvimento, não poderia ficar à mercê dos países detentores da produção de petróleo. 

 

Com vistas ao desenvolvimento do país e em função do crescimento da frota de 

veículos, houve a necessidade de uma formulação de regras mais eficazes em relação à 

qualidade da gasolina. Deste  modo, em 20 de setembro de 1955, houve a regulamentação, na 

forma de lei, da especificação da gasolina. A Norma CNP-01, anexa à Resolução Nº 2, 

especificou dois tipos de gasolina: Tipo A (comum) e Tipo B (especial), que diferiam pela 

cor, laranja e azul, e pela octanagem, 73 e 82, respectivamente. Essa especificação referia-se 

às gasolinas na distribuidora, sem adição de álcool. Podia-se notar a permissão de um teor 

máximo de enxofre em 0,25% e a utilização de chumbo tetraetila – CTE, aditivo usado para 

aumentar a octanagem, na proporção de 0,80 ml/litro. 

 

A partir da década de 60, a briga pelo controle dos preços do petróleo em nível 

mundial foi começando a ganhar proporções mais elevadas. Os países Árabes, como grandes 

produtores, quase 90% da produção total, criaram a OPEP – Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo. Em 1970, as Majors2 controlavam 80% das exportações, e na briga 

desenfreada pelo controle dos preços, começaram a aparecer acordos entre países para firmar 

                                                           
2 Eram as sete maiores empresas do setor à época – Esso, Shell, Mobil, Anglo Persian, Socal, Texaco e Gulf Oil.  
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preços e taxas declaradas. Inicia-se a nacionalização de campos petrolíferos no Oriente 

Médio. Por causa dessas provisões de acordos, o preço do petróleo começa a subir, dando 

início ao primeiro choque do petróleo  (Cecchi, 2000).  

 

Em 1973, com a guerra do Yom-Kippur e em 1979, com a Revolução Iraniana, 

ocorreram crises internacionais do petróleo. Estes fatos históricos provocaram uma reviravolta 

mundial no que concerne à dependência em relação ao petróleo, pois além da elevação dos 

preços, os produtores também começaram a reduzir a produção e embargar os suprimentos de 

alguns países consumidores (Cecchi, 2000). Então, a partir da década de 80 os países 

começaram a procurar maneiras de regular os preços do petróleo no mercado mundial, 

evitando ficarem novamente sob o poder dos grandes países produtores (Menezello, 2000).  

 

O Governo Brasileiro percebeu a vulnerabilidade do país e começou a adotar medidas 

visando minimizar a crise e diminuir a dependência em relação à importação de petróleo. 

Uma das medidas adotadas foi regulamentar, a já existente, adição de álcool anidro à gasolina 

com a Resolução Nº 22 de 19/12/1978. A Resolução estabeleceu um nível de 20% ± 2 v/v de 

álcool anidro a ser adicionado à gasolina tipo A.  

 

Uma segunda medida importante foi a criação do Proálcool - Programa Nacional do 

Álcool - em 14 de novembro de 1975 e sua implantação em 1979. O objetivo do programa foi  

incentivar os produtores a aumentarem a oferta do produto e atender à demanda futura de 

gasolina, bem como a produção de carros exclusivamente a álcool. O sucesso do álcool como 

combustível alternativo não dependeu apenas da sua qualidade, pois chegou-se a ter 98% de 

carros novos movidos exclusivamente à álcool no país. Fatores de ordem econômica, como as 

oscilações do preço da cana-de-açúcar, que levavam à falta ou excesso do produto, levaram o 

programa ao descrédito (Ferreira, 1999).  

 

A derrocada do Proálcool fez com que o país voltasse à antiga demanda de gasolina e 

óleo diesel. Com isso, o Brasil foi obrigado a procurar outros meios para amenizar a 

dependência externa em relação ao petróleo. Um desses meios foi aumentar a capacidade de 

refino para atender às necessidades do país. Em vista do aumento da frota de veículos, 

começou-se a moldar a regulamentação em relação à qualidade dos combustíveis às 

necessidades existentes no país. 
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Em 1982, a Resolução N.º 15 de 30 de novembro, contendo o Regulamento Técnico 

CNP – 04/79 – Rev. 1, atribuiu novas regulamentações para a gasolina. Fazia-se referência 

tanto ao produto acabado quanto ao produto comercializado para consumo direto. A partir de 

então, o Brasil apresentou três tipos de gasolina.: Tipos A, B e C. A gasolina Tipo A, de cor 

amarela e octanagem 80, seria utilizada na maior parte da região Norte e Fernando de 

Noronha, até que fosse estendido o fornecimento da gasolina C para esses Estados, devido à 

distância desses aos centros distribuidores. A gasolina C possuía as mesmas características do 

Tipo A e teria a composição de 80% de gasolina A e 20% de álcool anidro, sendo utilizada no 

restante do país. Já a gasolina Tipo B era de uso exclusivo das Forças Armadas, pois diferia 

das demais em alguns aspectos, tais como: cor azul e octanagem mínima de 82. Com este 

Regulamento Técnico, percebe-se um aumento na octanagem exigida, passando de 73 para 

80. Isso significa um estímulo ao desenvolvimento tecnológico e à produção de veículos de 

mais alto desempenho e baixo consumo de combustível. 

 

Em 1989, a Portaria N.º 143 do CNP/DIPLAN, fixava em todo país a participação do 

AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível na gasolina “C ” em 13% ± 1 v/v. 

Provavelmente, neste período, o preço externo do açúcar estava alto, a ponto de os 

usineiros/produtores “esquecerem-se” da produção de álcool, influenciando, com sua força 

política, o governo a mudar as estratégias em relação aos combustíveis. Começa-se a perceber 

a vulnerabilidade do setor e a falta de confiança que isso passa tanto para o mercado nacional, 

que fica bastante apreensivo, quanto para o mercado internacional, que fica receoso de 

investir num país inconstante.  

 

Considerando os aspectos estratégicos que envolviam o suprimento de combustíveis 

automotivos em nível nacional, a escassez de AEAC no mercado para adição à gasolina “A” e 

a necessidade de abastecimento do mercado interno em condições satisfatórias, a Portaria 

CNP-CEPAT Nº 18 de 31 de janeiro de 1990 regulamentou, em caráter emergencial, a 

comercialização de uma nova gasolina tipo “B”. Esse novo combustível tinha algumas 

alterações em sua especificação tais como: cor amarela, ausência de álcool anidro e chumbo 

tetraetila, sendo admitido o uso de aditivos não poluentes. O novo tipo de gasolina automotiva 

só poderia ser utilizado em áreas do território nacional que não apresentassem elevados 

índices de poluição ambiental. Essas áreas foram definidas por órgãos competentes, pois com 
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a nova especificação, o nível de poluição aumentaria devido à presença somente da gasolina, 

composto mais poluente que o álcool. Este último, quando adicionado à gasolina reduz um 

pouco o efeito maléfico da queima do combustível.  

 

Percebe-se, mesmo com essa medida emergencial, uma preocupação com a poluição 

ambiental com a exclusão do chumbo tetraetila, pois esse aditivo é extremamente tóxico e 

agressivo ao meio ambiente. Além disso, o CTE também forma depósitos que se acumulam 

na câmara de combustão. Os inconvenientes de depósitos não voláteis e a poluição 

atmosférica causada pelos compostos de chumbo eliminados pelo escape do veículo foram os 

incentivadores da retirada do chumbo tetraetila da especificação da gasolina. Nos EUA, por 

exemplo, em função da quantidade de emissão tóxica gerada pela gasolina com chumbo, 

passou-se a restringir, através de lei, emissões automotivas a partir de 1975, com isso 

estimulando a produção de carros que tivessem bom desempenho utilizando gasolina com 

baixo teor de chumbo ou sem ele. No Brasil, portanto, em 1990 começou a ação pelo ar 

limpo, forçando uma mudança na composição da gasolina, que deverá permanecer porque a 

gasolina é uma das maiores fontes de poluição automotiva existentes no mundo. 

 

Departamento Nacional de Combustíveis – DNC 

 

 Em 1990 surgiu o DNC, órgão sucessor do CNP. Com a Portaria DNC N.º 22, de 

23/09/1992, o governo aumentou a adição de álcool anidro na gasolina para 22% ± 1 v/v. Este 

aumento deveu-se ao fato do país estar com excesso de AEAC no mercado para o 

atendimento à frota de veículos e à pressão dos usineiros para escoar seus produtos. A 

Portaria N.º 23, outorgada dois dias depois, suspendeu, temporariamente, o uso dessa nova 

especificação pelos municípios do Rio Grande do Sul e ratificou o uso do MTBE - Metil Terc 

Butil Éter como aditivo antidetonante, devido ao clima mais frio daquela região, pois o álcool 

retarda a partida a frio. Nota-se com essa última Portaria, uma preocupação com os diferentes 

tipos de clima encontrados num país continental como o Brasil. Mas, apesar de, 

aparentemente, ser uma solução para o problema do uso do álcool no Sul do país, o MTBE 

não permaneceu muito tempo. Essa substância é altamente tóxica e, atualmente, proibida em 

grande parte do mundo.  
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Em 17 de novembro de 1994, a Portaria N.º 43 estabeleceu o Regulamento Técnico 

DNC Nº 02. Esse Regulamento proibiu qualquer tipo de aditivo a base de metais e diminuiu a 

presença de enxofre para um máximo de 0,20% em massa na gasolina “C”. Constata-se assim 

a tendência permanente de redução de compostos poluentes na composição do combustível e 

uma preocupação com a atualização tecnológica nos meios de análises de sua qualidade, 

principalmente devido às crescentes pressões das questões ambientais. 

 

Novamente, em 1995, a problemática do álcool afetou o país. Só que agora pela sua 

escassez, e não, pelo excesso. A oferta de álcool de produção nacional programada para a 

safra 1995/1996 não atenderia à demanda projetada, havendo necessidade de importação de 

álcool para abastecer o mercado interno. O DNC estabeleceu, a partir da Portaria N.º18, 

especificações para os álcoois anidro e hidratado importados e fixou o período de 

comercialização temporário entre 1º de junho e 30 de novembro de 1995. Isso demonstra que, 

com as pressões ambientais, a adição de álcool não mais recuou quando este produto não pôde 

ser totalmente fornecido pelo mercado interno. 

 

A partir da década de 90, o setor de combustíveis começou a sofrer modificações e 

deu-se início ao Programa de Desregulamentação do Sistema Nacional de Abastecimento, 

com a intenção de diminuir a interferência do Estado no setor. Só que o Programa foi feito 

sem planejamento, regras e análise crítica adequadas para prever as conseqüências futuras 

dessa medida. O Programa se pautou pela revogação de várias Portarias e Resoluções, 

gerando uma grande confusão no setor. Em meio a todo esse turbilhão, começou a crescer a 

evasão do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.  

 

Em 1997, quando o Governo abriu mão do controle da importação de alguns produtos, 

como por exemplo os solventes, abriu-se o caminho para as adulterações. Logo nos meses 

seguintes, após a outorga da Portaria, o aumento na importação de solventes para borracha era 

extraordinário. Além da sonegação fiscal, o setor começou a conviver com a possibilidade de 

adulterações da gasolina.  
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Agência Nacional do Petróleo – ANP 

 

A atual agência reguladora, a ANP, foi instituída em 15 de janeiro de 1998. Sua 

criação veio como um dos marcos regulatórios nacionais dispostos na Lei Federal N.º 

9.478/97, conhecida como Lei do Petróleo, que introduziu mudanças profundas no setor 

petrolífero brasileiro. Tentativas de melhorias na qualidade da gasolina também passaram a 

ser mais eficazes com regulamentações específicas ao longo da cadeia produtiva, isto é, do 

poço ao posto.  

 

A partir da sua criação, a ANP passou a tomar diversas medidas visando regular o 

mercado de combustíveis. A Portaria N.º 71, de 20/05/1998, autorizou a comercialização das 

gasolinas comum (Tipos A e C) e premium (Tipos A e C). A gasolina premium é 

caracterizada por índice antidetonante maior que a gasolina comum, sendo indicada pelos 

fabricantes para uso em carros importados com alta taxa de compressão. Já a quantidade de 

enxofre diminuiu mais uma vez e passou para 0,19% na gasolina comum tipo A e 0,15% na 

tipo C, 0,12% na gasolina premium tipo A e 0,10% na tipo C, seguindo a tendência mundial 

em função das questões de poluição ambiental. O teor máximo permitido de chumbo tetraetila 

é irrelevante, na faixa de 0,005 g/l, na prática mantendo a proibição do CTE. 

 

A Portaria N.º 72 de 1998, obrigou as petroquímicas e refinarias a enviarem para a 

ANP informações sobre produção, destinação, clientes e quantidades de alguns produtos, tais 

como: benzeno, solventes, tolueno e rafinados. Era uma forma de minimizar as adulterações 

dos combustíveis com esses produtos. Já a Portaria N.º 73 tornou necessária a anuência prévia 

da ANP na importação de alguns produtos aromáticos e alifáticos.   

 

Apesar das medidas da ANP contra adulterações e fraudes, estas espalharam-se pelo 

país. Com a desregulamentação do setor em 1990,  um número muito grande de participantes 

apareceu no mercado. O setor de distribuição de derivados de petróleo cresceu de 8 empresas 

tradicionais e multinacionais para mais de 200 companhias. Como essas novas empresas eram 

pequenas e não conseguiam competir com as tradicionais, houve um aumento exponencial  

dos problemas de qualidade e sonegação fiscal. Liminares se sucederam contra a cobrança do 

PIS e da COFINS, e a adulteração de combustíveis pela adição de solventes alcançou 

proporções cada vez mais significativas. A agência reguladora, preocupada com o 
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crescimento assustador das fraudes, suspendeu, em 1998, por noventa dias, a concessão de 

registros para a atividade de distribuição de combustíveis, tendo ainda, logo depois, cassado o 

registro de 28 distribuidoras irregulares. Outra medida adotada foi a imposição, através da 

Portaria N.º 202 de 1999, para a obtenção do registro, necessário à autorização para o 

exercício da atividade de distribuidor de combustíveis, de uma tancagem mínima de 750 

metros cúbicos, estabelecendo um requisito de escala mínima de armazenagem. Essas 

medidas foram necessárias, mas não suficientes para resolver os problemas das adulterações e 

fraudes.  

 

Outra Portaria, a de N.º 187, emitida em 1998, obrigou a adição de corantes à gasolina 

e ao óleo diesel nos suprimentos interestaduais oriundos dos Estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, quando fornecidos às empresas que tivessem obtido liminares ou sentenças judiciais 

que as autorizassem a adquirir esses produtos sem a retenção de ICMS. Essa medida foi uma 

forma de controlar e inibir fraudes nestes Estados, onde o índice de adulterações chegava a 

20% (Jornal Efei Energy News, 2000). 

 

Neste mesmo ano foi lançada a Medida Provisória N.º 1.761 dispondo sobre a 

fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis e, em 1999, o 

Decreto 2.953, dispondo sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades 

por infrações cometidas na importação, exportação e comercialização de combustíveis e 

demais derivados de petróleo com especificação diversa da autorizada. Mais uma vez, o 

Governo tentou inibir os procedimentos ilícitos que se alastraram por todo o país, como 

adição de solventes à gasolina, mistura exagerada de álcool à gasolina e a indústria de 

liminares que se formara como meio de evitar o pagamento de impostos, levando à evasão 

fiscal e à concorrência desleal.  

 

A “indústria” de liminares surgiu quando as novas empresas começaram a enfrentar 

desvantagens de custos em relação às tradicionais distribuidoras. A única alternativa das 

novas empresas era atuar na redução dos custos de transação, negociando entre fornecedores e 

postos revendedores. Porém, somente essa alternativa não conseguiu efetivar a atuação dessas 

empresas no mercado. A conseqüência foi a busca de liminares, em busca da sobrevivência.  
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Em 1999, devido às oscilações do mercado de açúcar quanto à oferta e demanda, o 

Brasil viu-se novamente obrigado a misturar 24% ± 1 v/v de álcool anidro à gasolina 

conforme o Regulamento Técnico 06/99. O teor de enxofre voltou a diminuir para a gasolina 

tipo “C”,  passando para 0,12% na gasolina premium e 0,10% na comum. 

 

Um fato importante inserido no Regulamento Técnico 06/99 foi uma nova restrição 

nos pontos da curva de destilação, tão relevantes para o desempenho do carro. O ponto 

correspondente a 50% de evaporados passou de 140°C para 80°C nas gasolinas tipo “C” e o 

de 90% evaporados passou de um máximo de 200°C para ter um mínimo de 145°C e máximo 

de 190°C. Essas restrições visavam coibir o uso de compostos mais pesados na composição 

da gasolina, como por exemplo, alguns solventes, pois compostos mais pesados têm pontos de 

ebulição mais altos, sendo desta forma detectados pelo ensaio de destilação. 

 

Em 2000, mais uma vez o percentual de AEAC foi modificado na especificação da 

gasolina automotiva. O índice passou de 24% para  20% ± 1 v/v, depois para 22% ± 1 v/v, em 

2001, de janeiro a junho de 2002, passou para 24% ± 1 v/v, e, a partir de julho de 2002 passou 

para 25% ± 1 v/v . Percebe-se, historicamente, a vulnerabilidade do abastecimento em relação 

ao álcool do qual o Brasil tornou-se vítima. A questão do álcool tornou-se mais política do 

que comercial. Uma regulamentação mais efetiva, sem interferências de interesses políticos, 

poderia ser útil para uma parte da solução dessa problemática. 

 

O ano de 2002 vai ficar marcado na história como aquele do início da efetiva abertura 

do setor de combustíveis. A Lei 9.478 de 1997 já havia estipulado um período de transição até 

31/12/2001, quando então seria adotado um regime de livre comércio, com maior eficiência e 

competição entre os agentes econômicos. Essa abertura inseriu e regulamentou novas regras, 

como a liberação das importações com anuência da ANP e agentes no setor, como a figura do 

formulador, e, como não poderia deixar de ter ocorrido, alterações na especificação dos 

combustíveis também foram introduzidas. Detalhes sobre a abertura definitiva do setor de 

combustíveis serão apresentados mais adiante.  

 

A Portaria referente a essa mudança é a de N.º 309, de 27 de dezembro de 2001.  Não 

houve alterações significativas concernentes às características dos combustíveis. Um ponto 

significativo do ponto de vista ambiental foi a redução do percentual de benzeno na gasolina, 
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passando de 2% para a faixa de 1,0% a 1,2% na gasolina comum, e entre 1,5% a 1,9%, para 

gasolina premium. Uma inserção significativa foram os valores máximos permitidos dos 

hidrocarbonetos aromáticos e olefínicos na especificação, a partir de julho de 2002. Para a 

gasolina tipo “A” os percentuais em volume máximos permitidos de aromáticos e olefínicos 

são 57% e 38%, enquanto para a gasolina tipo “C” esses valores máximos são 45% e 30%, 

respectivamente. Outra mudança ocorrida foi a elevação do número de octano motor – MON 

de 80 para 82, a ser monitorado também a partir de julho de 2002. 

 

De uma maneira geral, observou-se todos esses anos, um controle gradativo em 

características essenciais à boa qualidade da gasolina automotiva, de forma a evitar fraudes, 

adulterações e mais poluição. Pode-se observar que o empenho da agência reguladora está 

sendo muito importante para garantir a qualidade dos combustíveis. Entretanto, o caminho é 

muito longo, as deficiências são muitas, a falta de uma política forte e de punições mais 

rígidas ainda impedem a fluidez do setor de combustíveis. 

 

 

3.2 HISTÓRICO DO ÓLEO DIESEL 
 

 O óleo diesel, ao contrário da gasolina, não sofre tanto com os problemas de 

adulterações. Apesar disso, o diesel tem um grande desafio que é a questão ambiental, que 

vem sendo bastante discutida nos últimos anos, devido às emissões poluentes resultantes de 

sua queima, em especial quanto a compostos com enxofre e particulados.  

 

A seguir será desenvolvido um histórico das especificações de qualidade do óleo 

diesel, particularmente quanto à influência que elas têm sofrido da política, da economia e de 

questões sociais. 

 

Conselho Nacional do Petróleo – CNP 

 

Com a criação do Conselho, deu-se início à regulamentação da qualidade do óleo 

diesel. Em 29 de novembro de 1955 foi outorgada a Resolução com a norma N.º 04 do CNP. 

Essa norma estabeleceu os limites de 290°C para o  ponto de destilação de 50% evaporado e 

de 371°C para o ponto final de ebulição. Essas temperaturas são essenciais para o controle da 

potência e da economicidade do motor. O teor de enxofre máximo nesta época era de 1,0%. 
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Ainda não havia a preocupação com a poluição ambiental, pois a frota de carros movidos a 

diesel era incipiente. 

 

Em 1973, a Resolução N.º 6 do CNP mudou, provisoriamente, o teor de enxofre de 

1,0% para 1,3%. Essa alteração ocorreu devido à crise do petróleo naquele período. A 

importação de petróleo já era necessária devido à demanda por esse combustível ser grande, 

visto que todo o transporte de carga no Brasil desde aquela época já era rodoviário. 

Considerando as limitações do mercado de petróleo e seus derivados, a necessidade de refino 

de petróleo e maior flexibilidade na produção, foi outorgada a elevação do teor de enxofre em 

0,3%.  

 

Com base em fatos históricos, que ditaram os rumos da produção e do consumo do 

óleo diesel, a atualização constante das especificações e métodos de análise passou a ser 

necessária. O Regulamento Técnico CNP 01/80 considerou a necessidade de adequar as 

especificações do óleo diesel às exigências do mercado consumidor nacional e às 

possibilidades de sua produção pelas refinarias. Nesse período, com a demanda crescente de 

diesel, foram incorporadas frações mais leves ao combustível, tornando-o mais inflamável e 

perigoso. Um exemplo disto ocorreu em 1982, quando emergiu a guerra entre Irã e Iraque, e 

como o Brasil era grande importador desses países, pensou-se em problemas de abastecimento 

e se resolveu alterar a qualidade do óleo diesel. Até então, no Brasil existia apenas 01 tipo de 

óleo diesel. Foram, então, admitidas frações mais leves de hidrocarbonetos, da faixa da 

gasolina e frações mais pesadas obtidas em processos de craqueamento catalítico e térmico 

(Nascimento e Araújo, 2001). 

 

Em virtude da demanda crescente, a PETROBRAS começou a produzir o diesel tipo 

B, ou “experimental”, para motores automotivos, com índice de cetano mínimo de 38, sendo 

que para consumidores que não precisassem de qualidade de ignição este índice não seria 

especificado. Passou a existir ainda um terceiro tipo de diesel, o marítimo, para uso exclusivo 

da Marinha, com ponto de fulgor mínimo de 50°C. 

 

A Resolução N.º 01/87 considerou a necessidade de um prazo maior para avaliação e 

conclusão dos resultados do programa de testes com o óleo diesel experimental e também a 

necessidade de rever as especificações. Isso ocorreu devido à adequação dos investimentos 
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por parte das refinarias.  O consumo de diesel já era significativo, deste modo estendeu-se o 

uso do óleo diesel experimental para fins automotivo, ferroviário e marítimo. Até então o teor 

de enxofre ainda continuava em 1,3%, pois o país ainda não havia atentado para os problemas 

futuros que isso poderia vir a causar. 

 

Somente a partir do final da década de 80 foi que começou-se a prestar atenção aos 

problemas ambientais causados pela combustão do diesel. Visando proteger o meio ambiente, 

a Resolução Nº 13/87 versou sobre o Regulamento Técnico 19/85 Rev. 01 relativo às 

especificações do óleo diesel padrão para ensaios e emissões. Um dado que merece destaque 

neste Regulamento é a redução do teor de enxofre, que passou para a faixa de 0,5 a 0,8%. 

 

A partir de então, percebeu-se a importância do monitoramento do teor de enxofre nas 

especificações nacionais e os seus benefícios. Em 1990 a Resolução N.º 01 estabeleceu a 

revisão 02 do Regulamento Técnico CNP N.º 19/85 para óleo diesel padrão nos ensaios de 

consumo e emissões, isto é, um óleo diesel com parâmetros mínimos a serem respeitados em 

todo território nacional. Nessa revisão foram considerados os aspectos de proteção ao meio 

ambiente que envolviam a utilização do óleo diesel, bem como a necessidade de quantificar os 

parâmetros, seja de consumo ou de emissões. As mudanças previstas foram estudadas por 

órgãos ambientais juntamente com o Conselho. As mudanças ocorridas com essa nova revisão 

foram o aumento das faixas dos pontos de destilação e mais uma nova redução do teor de 

enxofre, que passou para a faixa de 0,2 a 0,5%. 

  

Departamento Nacional de Combustíveis – DNC 

 

Para reduzir as emissões tóxicas nas maiores capitais do país, o DNC estabeleceu a 

Portaria N.º 28 de 20/12/93, com o Regulamento Técnico Nº 02 para os óleos diesel tipo “A”, 

“B” e “D”. O óleo diesel tipo “B” passou a ser comercializado em Porto Alegre, Curitiba, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Aracaju, Recife e Fortaleza, com teor de 

enxofre de 0,5%. O tipo D é para uso marítimo, com especificação diferenciada somente no 

ponto de fulgor mínimo de 60°C. Para o restante do país, ficou estabelecido o uso de diesel 

tipo “A”, com enxofre de 1%. 
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A preocupação com a redução do teor de enxofre estava cada vez mais forte. Para 

atender aos acordos de redução firmados pelos principais agentes envolvidos no setor, 

PETROBRAS, ANFAVEA, IBAMA e outros, foi necessário um programa de investimentos 

em unidades de hidrotratamento por parte das refinarias. 

 

Uma inserção que fazia parte do programa de melhoria do combustível para diminuir o 

teor de enxofre, foi a implantação da Portaria N.º 09 de 26/03/96. Esta estabeleceu mais um 

tipo de óleo diesel - “C” - com 0,3% de teor máximo de enxofre. No cronograma de 

implementação desta portaria ficou estabelecida a extinção do diesel tipo “A” comercializado 

em quase todo país a partir de janeiro de 1998. Inicialmente o novo tipo de diesel “C” foi 

utilizado apenas em São Paulo, Salvador, Santos, Cubatão e Aracaju, sendo que estas cidades 

passaram a utilizar o diesel tipo “D”, com 0,2% de enxofre, a partir de 1998. As outras regiões 

metropolitanas, como Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e 

Fortaleza, passaram a usar o diesel tipo “C” posteriormente. E o restante do país passou a usar 

o diesel tipo “B”, com 0,5% de enxofre.  

 

Continuando com o programa de melhoria do diesel, segue a Portaria N.º 32 de 04 de 

agosto de 1997, com o óleo diesel marítimo com 1,0% máximo de enxofre, utilizado somente 

para fragatas e corvetas.  

 

O programa para redução do teor de enxofre no diesel, provocou a construção de duas 

unidades de hidrotratamento (HDT), uma em 1988 e outra em 1999, respectivamente na 

RPBC e na REPLAN, totalizando investimentos na ordem de US$ 440 milhões. Ainda estão 

previstas mais quatro unidades (Nascimento e Araújo, 2001). O que acarreta a necessidade de 

altos investimentos, são os materiais especiais, devido à alta corrosividade do enxofre, a 

complexidade do processo e o próprio reator. 

 

A capacidade nacional de produção de diesel encontra-se em cota máxima e algumas 

das refinarias da PETROBRAS já foram ampliadas, podendo haver um aumento de produção, 

em 2004, se construída uma nova refinaria no Nordeste (Nascimento e Araújo, 2001). Por 

enquanto o diesel continua a ser expressivamente importado, gerando alto dispêndio de 

divisas.  
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Agência Nacional do Petróleo – ANP 

 

Com a abertura do setor de combustíveis no final dos anos 90 e as modificações nas 

alíquotas de ICMS nos diversos Estados, começaram a surgir a sonegação e a indústria das 

liminares. Com o intuito de diminuir as distorções neste período de transição, a Portaria ANP 

N.º 187 de 16/12/98 estabeleceu a obrigatoriedade da adição de corantes à gasolina e ao óleo 

diesel nos suprimentos interestaduais oriundos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

quando fornecidos às empresas que tivessem obtido liminares ou sentenças judiciais que as 

autorizassem a adquirir estes produtos sem retenção de ICMS. Essa medida visou minimizar 

as freqüentes distorções que aconteciam nestas duas capitais, onde circulam quantidades 

enormes desses combustíveis. 

 

Em 1999, a Portaria N.º 119, de 15 de julho, estabeleceu para as refinarias a 

obrigatoriedade do envio mensal à ANP, de relatórios de qualidade contendo os resultados das 

determinações laboratoriais referentes à gasolina, GLP, querosene de aviação, diesel, gás 

natural e óleo combustível. Essa medida visou controlar uma ponta da cadeia dos derivados de 

petróleo. Percebe-se que a ANP está também preocupada com questões ambientais e fiscais, 

sempre visando melhorar a qualidade dos combustíveis.  

 

No início de 2002, com o final do período de transição, ocorreu a abertura definitiva do 

setor. E, mais uma vez, houve mudança na especificação do óleo diesel. O teor de enxofre, 

para o diesel tipo “B”, baixou de 0,5% para 0,35%, de acordo com a Portaria N° 310, de 27 de 

dezembro de 2001. Também foram estabelecidas as cidades nas quais só pode haver 

comercialização do diesel tipo “D”, porque estas já possuem um alto índice de poluição 

ambiental. Os tipos de diesel “A” e “C” foram extintos. 

 

A questão ambiental envolvendo o óleo diesel é um ponto importante no controle de 

sua qualidade. Métodos para melhoria da qualidade do combustível estão integrando toda a 

cadeia, desde a refinaria até o transportador, distribuidor e revendedor. Combustíveis 

alternativos, com índices de emissões poluentes menores, também estão surgindo, no intuito 

de minimizar as emissões causadas pelo óleo diesel.  
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As emissões provenientes dos motores a diesel tendem a ser elevadas em NOx e 

material particulado, podendo ser visíveis ou invisíveis, sendo ambos poluentes ambientais 

significativos (Nascimento e Araújo, 2001). 

 

Um dos principais fatores que leva às emissões é o projeto do sistema de combustão. 

Nos últimos anos avanços em projetos de motores levaram a significativas reduções nas 

emissões. Outra ação para redução das emissões dos motores diesel é o uso de sistemas que 

permitem a remoção de poluentes do gás de exaustão, como filtros e conversores. Essas 

medidas mostram como a qualidade do combustível e, simultaneamente, a preocupação com a 

poluição ambiental causada por ele, interferem também na fabricação de motores.  

 

Com respeito aos combustíveis alternativos, um estudo está sendo feito em Curitiba 

com um diesel ecológico. Sua composição é de 89,4% de diesel, 8% de álcool anidro, 2,6 % 

de aditivo AEP-102 (derivado da soja). Segundo este estudo, esse diesel reduz em até 43% a 

emissão de poluentes. Além disso, segundo esse estudo, esse tipo de diesel se adequa bem  

aos motores existentes. Em Curitiba, trinta ônibus já usam esse diesel. A redução da emissão 

de carbono na atmosfera é em torno de 120 toneladas/mês, uma queda de quase 40%, número 

bastante significativo, em se considerando que a frota nacional é, em sua maioria, composta 

por veículos de carga a diesel  (Revista Brasil Energia, fev. 2001) 

 

Na Europa, também há estudos com diesel alternativo. O biodiesel, como é chamado, é 

extraído de sementes de girassol, soja e coco, polui menos e já abastece ônibus e caminhões. 

Só que o preço ainda é 2 vezes maior que o do diesel comum (Menconi, 2001). 

 

 
3.3 DISCUSSÃO 

 

A preocupação nacional com a poluição ambiental e também com a saúde pública está 

expressa numa maior rigidez no controle da qualidade da gasolina automotiva. Vários países 

começaram a adotar uma política de abolição de antidetonantes e aditivos prejudiciais ao meio 

ambiente e ao homem. A redução do teor de enxofre e do uso de aditivos à base de metais 

pesados foram algumas das mudanças observadas na especificação da gasolina automotiva 

brasileira. Percebeu-se, também, a eliminação do CTE, composto antidetonante, que 

adicionado à gasolina inibia a “batida de pino”. Também em relação à gasolina, o teor de 



 

  28 

enxofre atual, ditado pelo Regulamento Técnico da ANP n.º 06/1999, por exemplo, baixou 

50% em relação à norma n.º 01 de 1955 do CNP. Constatou-se a preocupação do Governo 

com as emissões tóxicas e poluentes provenientes da combustão incompleta e de uma gasolina 

de má qualidade. Sendo esta uma tendência internacional oriunda das pressões advindas das 

questões ambientais e dos acordos internacionais para redução da emissão de poluentes. Esse 

assunto será detalhado mais adiante. 

 

A regulamentação das especificações da gasolina tem sofrido influência de fatores 

econômicos e políticos, tanto mundiais quanto nacionais. Em conseqüência das crises 

mundiais de petróleo em 1973 e 1979, o Brasil resolveu criar maneiras para driblar a 

dependência em relação ao petróleo. Uma dessas maneiras foi a adição de álcool etílico anidro 

combustível à gasolina e a criação do Proálcool.  

 

A adição de AEAC na regulamentação da gasolina automotiva foi uma inserção 

bastante significativa. Desde a época do CNP até os dias atuais, a mistura de AEAC à 

gasolina variou bastante. Em 1989 o percentual da mistura passou de 20% ± 2% para 13% ± 

1%. Depois oscilou para 22%, posteriormente para 24%, 20% e atualmente se encontra no 

patamar de 25% ± 1% v/v. A variação apresentada do teor de AEAC na gasolina é bastante 

relevante, pois externa o desenvolvimento do mercado de cana-de-açúcar nacional, a 

produção e desenvolvimento na área petrolífera e o avanço tecnológico alcançados. Já o 

Proálcool, por sua vez, enfrentou inúmeros problemas de distribuição do produto, devido às 

freqüentes oscilações no fornecimento, comprometendo a sua eficácia. O descrédito também 

contou com a ajuda do mercado externo no qual os grandes produtores de petróleo 

pressionavam para escoar os seus produtos derivados do petróleo.  

 

A Agência Nacional do Petróleo vem fazendo um trabalho rigoroso na regulamentação 

de todo o processo produtivo da indústria de petróleo e gás natural. Sempre buscando a defesa 

da concorrência e da competitividade, manutenção da qualidade dos produtos e dos interesses 

do consumidor, o órgão regulador vem outorgando suas Portarias e aperfeiçoando-as de modo 

a alcançar suas metas e objetivos no tão conturbado final do período de transição do mercado 

fechado para a livre concorrência a partir de 2002. Entretanto, as diversas partes da cadeia do 

setor de combustíveis ainda continuam insatisfeitas, assim como o consumidor. Os produtores 
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e distribuidores querem vantagens cada vez maiores, mesmo que, através de fraudes e 

adulterações. O consumidor quer combustível barato e de qualidade.   

 

Em considerando-se as dimensões territoriais do Brasil, os cerca de 50 fiscais da ANP 

são um número absurdamente pequeno. Assim, visando melhorar a performance de sua área 

de fiscalização, a ANP tem procurado fazer convênios com diversos órgãos, tais como: 

Universidades, Corpos de Bombeiros, INMETRO, dentre outros. As parcerias com 

Universidades em todo país, para monitoramento da qualidade de combustíveis, tem 

contribuído sobremaneira para aumentar a eficácia das ações de fiscalização, pois os fiscais 

são direcionados para regiões “problema”. Com isso, constata-se queda de índices de não-

conformidades em diversas regiões brasileiras e ações mais efetivas que terminam em bombas 

suspeitas lacradas, interdição de postos, cassação de registros e até fechamento de postos ou 

distribuidoras irregulares.  

 

Outra forma que a ANP encontrou para reduzir os índices de adulterações foi a 

introdução do uso de “marcadores” em produtos que são adicionados irregularmente à 

gasolina, tais como os solventes e correntes efluentes da indústria petroquímica 

comercializadas no mercado interno ou exportadas. A presença dos “marcadores” é 

evidenciada através de análise cromatográfica , e, assim, a presença desses compostos é  

facilmente detectável (Portaria ANP N.º 274/2001). A comercialização de solventes ou 

efluentes não marcados só pode ocorrer com a prévia autorização da ANP. Alguns dados dos 

programas criados pela ANP serão apresentados mais adiante. 

 

Outro fator importante é o controle da volatilidade da gasolina através dos pontos de 

destilação. Essa característica também pode evidenciar adulterações e fraudes. Por esta razão, 

a Portaria Nº 309, de 27/12/2001,  com mudanças na especificação da gasolina automotiva 

explicitou faixas mais estreitas para as temperaturas em relação aos pontos de 50% e 90% 

evaporados. Um controle das temperaturas dos pontos de destilação consegue inibir a mistura 

de substâncias mais pesadas e maléficas ao motor.  

 

Assim sendo, tem-se percebido um enorme esforço do agente regulador no combate às 

adulterações e evasões fiscais. Além disso, a população está mais consciente e conhecedora de 

seus direitos e deveres, exercendo-os através das denúncias de postos e distribuidoras 
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clandestinas espalhadas pelo país. Dessa forma, tem-se conseguido estabelecer padrões mais 

elevados para os combustíveis brasileiros. É ainda de olho nestes padrões que o órgão 

regulador vem ditando especificações mais rigorosas voltadas ao controle dos teores de 

enxofre, benzeno, aromáticos, etc. nos combustíveis.  

 

Entretanto, mesmo com uma tendência mais restritiva com relação às especificações 

dos combustíveis, o Brasil ainda tem especificações menos rígidas que as internacionais com 

relação as questões ambientais, não influenciando muito nas condições de refino ou na 

operação em plantas antigas. Contudo, a melhoria da qualidade dos combustíveis e do meio 

ambiente já é uma realidade e estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de viabilizar o 

uso de novos produtos na matriz energética brasileira, com uma participação do gás natural e 

de hidrogênio, dentre outros produtos. 

 

Outra tendência mundial é a redução das emissões de dióxido de carbono - CO2 que 

exigirão o desenvolvimento de motores mais econômicos e eficientes. Quanto ao teor de 

enxofre na gasolina, por exemplo, há uma tendência de eliminação do mesmo, e já se discute 

valores inferiores a 10 ppm, após 2007, nos EUA e Europa (Leite, 2000). 

 

A indústria do refino vem aos poucos sendo obrigada a adequar-se às novas exigências 

de especificações e de novos produtos, sendo que a busca por desenvolvimento de novas 

tecnologias de processos torna-se cada vez mais essencial, sendo cada vez mais necessário 

investir continuamente para se manter competitivo (Leite, 2000). Vale salientar que das 

refinarias brasileiras, apenas a Refinaria Landulpho Alves - RLAM, localizada na Bahia teria 

condições de atender às especificações previstas para 2005 e nenhuma delas atenderia àquelas 

previstas para 2009. Isto ressalta a necessidade de grandes investimentos neste setor. 

 

Nota-se um envolvimento de vários segmentos do setor de combustível com relação ao 

melhoramento da qualidade do óleo diesel. Tanto os fabricantes de motores, como de filtros e 

catalisadores, estão sendo forçados a seguirem um padrão internacional de diesel mais limpo. 

Refinarias, também, estão precisando investir mais nos seus processos de hidrotratamento 

para atender às novas exigências de qualidade requeridas, principalmente pelo órgãos 

ambientais.  
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Mesmo com a abertura total do setor de combustíveis, ocorrida no início de 2002, o 

Brasil ainda apresenta algumas nuances a serem discutidas. Hoje há dois tipos de diesel em 

função do teor de enxofre. Entretanto, apesar da diferença de qualidade, no Brasil, os produtos 

têm os mesmos preços tabelados na saída da refinaria. Por isso, o cumprimento das exigências 

ambientais é realizado pelas próprias distribuidoras que solicitam os produtos de acordo com 

sua localização. Como não existe diferença entre esses dois produtos, a distribuidora solicita 

apenas o de melhor qualidade. Pois, apesar da obrigatoriedade do uso diesel tipo “D”, com 

menor teor de enxofre, nas cidades metropolitanas, as outras cidades não são proibidas de 

usarem-no também. Portanto poderia-se pensar em diferenciação de preços ou incentivos 

fiscais, já que há custos elevados envolvidos na obtenção do diesel mais limpo.  

 

Vale salientar, que apesar da obrigatoriedade do uso do diesel “D” em capitais e 

regiões metropolitanas, o uso do diesel tipo “B” também é observado. Isso pode ser por causa 

da produção ou logística de distribuição. E para coibir o uso nessas cidades, a partir de julho 

de 2002, a especificação do diesel “B” passou a prever o uso de um corante. 

 

Faltam no Brasil incentivos fiscais para melhoria da qualidade do diesel. Vários países 

adotam esses tipos de programas como a Alemanha, Japão, Suécia e França. Os incentivos são 

variados: redução de tributo veicular, incentivos fiscais para veículos do governo, diferentes 

alíquotas tributárias, etc. 

 

Nos países mais desenvolvidos, as especificações do óleo diesel são estabelecidas em 

consenso por refinadores, fabricantes de veículos e motores, agências reguladoras e outras 

partes interessadas. Atualmente na União Européia o teor de enxofre é de 350 ppm, tendo a 

perspectiva de chegar a 50 ppm em 2005. Nos Estados Unidos esse teor fica em 500 ppm, 

com previsão para redução para 15 ppm em 2006. Com uma política de melhoria da qualidade 

bastante arrojada, estes países conseguem uma redução bem maior que a do Brasil. 

 

Mesmo tendo, ainda, um teor de enxofre alto se comparado ao de outros países, o 

Brasil vem conseguindo algumas vitórias. Houve redução de SOx. Em 1990 a produção era de 

25 milhões m3 com emissões de 400 mil t/ano. Hoje com 36 milhões m3, as emissões estão 

em 270 mil t/ano (Kremer, 2001). Está bastante explícito o ganho do meio ambiente e da 

sociedade. 
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O consumo de diesel, no Brasil, cresceu 32% na década de 90, sendo que o setor de 

transporte representa 76% dessa fatia de consumo. Apesar desse aumento da demanda, as 

emissões já foram reduzidas e ainda poderão cair muito mais. 

 

A evolução da especificação evidenciou a queda do teor de enxofre em 80% desde 

1955. Esta é uma tendência da qualidade do óleo diesel, que aponta para 2001-2002 uma 

redução do teor de enxofre para 0,35%, na maioria dos Estados. No médio prazo, a redução 

para o diesel metropolitano chegaria a 0,05% e para o comum, 0,2%. Já no longo prazo, o 

diesel metropolitano chegaria a 0,005% e o diesel comum a 0,05%. 

 

É possível reduzir a poluição atmosférica relativa ao óleo diesel. Isto depende da 

melhoria dos processos das refinarias, desenvolvimento de novas tecnologias em motores 

mais eficientes e das novas exigências nacionais e internacionais.  

 

Portanto, as especificações devem ser continuamente revisadas e atualizadas conforme 

restrições e exigências ambientais, etc. Seguindo sempre essas tendências pode-se ter um óleo 

diesel de qualidade e eficaz, com baixos danos à saúde e ao meio ambiente. 

 

 

3.4 ESTUDO DAS ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

A seguir se fará uma análise de algumas características importantes quanto à qualidade 

dos combustíveis em nível internacional, em particular gasolina automotiva e óleo diesel, 

incluindo comparações entre as especificações nacionais e internacionais.  

 

Nos EUA, na década de 1980 negociava-se de 10 a 12 tipos diferentes de gasolina. 

Esse número cresceu para 15 a 20 em 1993 e 40 a 50 em 1995 (API, 2000). O aumento do 

número de tipos de gasolina hoje comercializadas traz vantagens e desvantagens. O governo 

está propondo uma especificação regional, com ajustes nas misturas de gasolina. Se 

implementada, essa proposta irá aumentar custos e complicar a logística de levar os 

combustíveis para o consumidor. Entretanto, há algumas vantagens como facilidade de 

suprimento entre Estados (API, 2000). 
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A American Society for Testing and Materials – ASTM é o órgão responsável por 

estabelecer padrões de testes e métodos para análises em diversas áreas, inclusive a de 

combustíveis. Nos EUA há um padrão ASTM federal, com requisitos mínimos a serem 

seguidos pelos Estados. Uma das vantagens do padrão da ASTM é a possibilidade de redução 

dos custos operacionais, facilidade de estocagem, etc., em transações comerciais (API, 2000). 

Por exemplo, se em um Estado, onde a refinaria tem baixa produção, a demanda aumentar, 

este pode recorrer a outra refinaria para seu suprimento, pois terá certeza que a mínima 

qualidade requerida do produto é atendida. Porém, há desvantagem em relação ao preço 

quanto ao requerimento de um padrão. Como nos EUA há muitas refinarias pequenas,  para 

umas pode ser caro e até inviável a exigência do padrão. No entanto, nos EUA há uma 

divergência quanto ao uso de gasolinas padrão. Desde 1990, usa-se uma gasolina padrão 

adotada pelos governos federal e estaduais, que tornou o sistema menos flexível. Esses 

padrões são mais específicos, pois são padrões de gasolina menos poluente. Esses 

combustíveis ajudam a melhorar a qualidade do ar, mas podem dificultar a habilidade das 

companhias de transportar gasolina dentro de determinadas áreas. O padrão também aumenta 

o custo de produção e em algumas áreas pode não reduzir a poluição do ar eficientemente. 

Com essas nuances, a Environmental Protection Agency – EPA e as comissões regionais 

exigiram mais variedades de gasolina (API, 2000). 

 

Por causa dessas requisições, as companhias agora fazem e comercializam diferentes 

tipos de gasolina, cada uma para ser usada em áreas diferentes. Em várias partes, as refinarias 

continuam fabricando a gasolina convencional. Parte do Nordeste e poucas áreas no Texas e 

Meio Oeste, fabricam uma gasolina federal que vai ao encontro da especificação contida no 

Clean Air Act Amendments, de 1990 (API, 2000). 

 

Na Califórnia, por exemplo, fabrica-se um tipo diferente que custa mais caro, contudo 

é mais severamente formulada que a encontrada no padrão único do estado, sendo que ambas 

reduzem emissões. Algumas refinarias fazem um combustível oxigenado requerido 

federalmente para uso em cidades selecionadas durante os meses de inverno para reduzir a 

poluição por monóxido de carbono - CO. Para certas cidades as refinarias fabricam uma 

gasolina com baixa volatilidade para o verão, também para reduzir emissões. Contudo, a 

gasolina reformulada federal não pode ser substituída pela gasolina reformulada da Califórnia 

(API, 2000).  
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Um caso que exemplifica as desvantagens de ter vários tipos de gasolina foi o que 

aconteceu na Califórnia, em 1996. O suprimento de gasolina das refinarias daquele Estado foi 

menor do que o esperado, por causa de problemas operacionais em duas refinarias. 

Normalmente, o mercado teria de se mover rápido para suprir a Califórnia. Contudo, poucas 

refinarias de fora faziam a gasolina encontrada lá, e então a resposta do mercado ficou abaixo 

do necessário. Isso também ajuda a explicar porque os preços da gasolina na Califórnia 

subiram mais do que em outros estados durante os primeiros meses de 1996. Portanto, quanto 

maior o número de variedades requeridas, menor a flexibilidade para responder a condições 

diferentes de mercado (API, 2000). 

 

A primeira especificação de gasolina automotiva dos EUA data de 1919, e definia 01 

ponto de destilação, sendo usada no carro Ford D fabricado à época (Kremer, 2001). 

Atualmente a especificação ASTM D-439 prevê cinco graus de volatilidade e diferencia o uso 

desses tipos de acordo com os meses do ano, a localização geográfica e a altitude.  

 

Quanto à octanagem, são previstas seis designações pela ASTM, com o índice 

antidetonante variando desde um mínimo de 87 até 97,5. Em relação ao teor de chumbo, três 

são os níveis estabelecidos: a) sem chumbo; b) baixo teor de chumbo e  c) convencional. O 

teor máximo de benzeno é 1%. Outros Estados limitam aromáticos em 27%. A desobediência 

desses limites pode levar a multas de valores consideráveis. (Schelp, 2000). 

 

A gasolina sem chumbo apareceu nos EUA no início da década de 1970 como 

resultado da conscientização pública acerca da contaminação atmosférica. Desde 1975 todos 

os automóveis novos fabricados nos EUA vêm com catalisadores que reduzem as emissões. 

Dado que o chumbo entope o catalisador, começou-se a produzir gasolina sem chumbo. Os 

países mais desenvolvidos foram seguindo essa tendência (Octaje y Rendimiento, 2000). 

  

Na Europa, a partir de 2000 permite-se 1% máximo de benzeno, sendo o limite de 

aromáticos de 42%. A punição para quem infringir esses limites pode chegar a 5 anos de 

cadeia para o infrator (Schelp, 2000). 
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No Japão, o teor de benzeno permitido é no máximo 1% e não é permitido o uso de 

aromáticos. O infrator a essas regras pode ser preso ou pagar multa (Schelp, 2000). 

 

Quanto ao óleo diesel, a ASTM distingue três tipos, quais sejam: 

 

• 1-D – óleo leve, destilado, próprio para motores de alta rotação, em serviços 

envolvendo variações freqüentes de carga e rotação; 

• 2-D – óleo destilado de menor volatilidade, para motores de alta rotação, em 

serviços envolvendo cargas relativamente altas e velocidade uniforme; 

• 4-D – óleo para motores de média ou baixa rotação, empregados na produção de 

força e em motores marítimos.  

 

Na Inglaterra, na década de 1990 eram comercializados 4 tipos de diesel: Classe A1- 

automotivo, Classe A2 de uso geral e classes M2 e M3 para motores maiores, como os de uso 

marítimo (Leontsinis e Campos, 1990). Já os fabricantes nos EUA recomendavam 4 tipos de 

diesel: tipo C-B para ônibus, tipo T-T para caminhões e tratores, tipo R-R para locomotivas e 

tipo S-M para motores estacionários e marítimos (API, 2000).  

 

Em vários países, as distribuidoras utilizam marcação do diesel aditivado para impedir 

a mistura com o diesel comum. Nos EUA, a partir de 93, passou-se a adicionar marcador ao 

diesel para uso fora de estrada e para equipamentos internos. Essas aplicações têm 

diferenciação tributária com isenção de impostos (Jornal Conjuntura & Informação da ANP, 

Jun.- Jul., 1999). 
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3.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
RELATIVAS À QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS 

 

A gasolina nacional é similar a vários tipos de gasolina usados ao redor no mundo. A 

octanagem das gasolinas brasileiras é equivalente à das gasolina encontradas nos Estados 

Unidos e na Europa. As gasolinas comum e aditivada têm Índice antidetonante - IAD de 87 e 

são equivalentes às gasolinas regulares americana e européias. A gasolina premium possui 

IAD maior, 91, e é equivalente às demais gasolinas usadas no mundo. Esta última pode ser 

utilizada por qualquer veículo, mas não trará benefícios se o motor do mesmo não exigir este 

tipo de combustível.  

 

O teor de benzeno na gasolina automotiva brasileira é bem maior que em alguns 

países. Alguns permitem apenas 0,2%, enquanto que o Brasil atualmente permite uma faixa 

entre 1,0 a 1,9% para os tipos de gasolina comum e premium. Vale ressaltar que no Japão e 

Europa são aceitos 1% como teor máximo de benzeno na gasolina. Estudos já mostraram uma 

média de 0,4% de benzeno presente na gasolina comercializada na região metropolitana de 

Salvador (Teixeira et al., 2000). Independentemente desses resultados, ainda há casos de teor 

de benzeno elevado no país. Percebe-se que apesar da especificação permitir um teor 

considerado elevado, a gasolina nacional parece manter-se, em média, em um teor mais baixo 

que o especificado. Uma restrição mais rígida se faz necessária, pois este composto é bastante 

prejudicial à saúde, principalmente daqueles que manipulam o combustível diariamente.  

 

Já em relação ao óleo diesel, a produção nacional é uma das maiores do mundo: 34,5% 

do total de combustíveis derivados do petróleo produzido no país. Em países como os EUA a 

produção é de 17,9%, Japão 21,5% e Canadá 25,2%. No caso brasileiro, para se produzir tal 

volume foi necessário estender a faixa de destilação, incorporando frações leves e pesadas de 

produtos que são destilados próximo à faixa do diesel. Ao estender a faixa de destilação do 

diesel, incorporando as correntes de querosene na faixa dos leves e as dos óleos combustíveis 

na faixa dos pesados, surgem problemas relacionados à segurança pela incorporação dos leves 

e ao teor de enxofre pelo uso dos pesados. A Tabela 3.1 faz uma comparação dos pontos de 

destilação com alguns países (Jornal Conjuntura & Informação da ANP, Fev.- Mar., 1999): 
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Tabela 3.1 – Comparação dos pontos de destilação do diesel de alguns países 

Temperatura (°C) 
Países 

T50% T65% min. T85% máx. T90% T95% máx. 

Japão    360 máx.  

Estados Unidos    282 a 338  

França  250 350  370 

Inglaterra  250 350  370 

Alemanha  250 350  370 

Espanha  250 350  370 

Itália  250 350  370 

Argentina    360 máx.  

Brasil * 245 a 310  360 a 370   

 Fonte: ANP, 2000B 
* Portaria Nº 310, de 27/12/2001 

 

Ao aumentar a faixa final de destilação são incorporadas frações pesadas de 

hidrocarbonetos e enxofre ao produto, levando a emissões de particulados, que são partículas 

menores que 10μ. Os particulados têm influência negativa nos motores de ciclo diesel, e este 

problema só tende a aumentar com a nova geração de motores, onde partículas mínimas 

poderão comprometer o desempenho dos mesmos (Jornal Conjuntura & Informação da ANP, 

Fev.- Mar., 2000B). A redução da emissão de particulados passa por duas vias: redução do 

teor de enxofre e redução da temperatura de 85% para níveis compatíveis com o diesel 

europeu. No passado, controlava-se a temperatura de 90% em 360°C, no máximo (Jornal 

Conjuntura & Informação da ANP, Fev.- Mar., 2000B). 

 

A configuração do refino e do tipo de petróleo processado são determinantes na 

qualidade do diesel. No Brasil, a tendência é processar cada vez mais petróleos nacionais, que 

têm baixos teores de enxofre, mas são pesados. Em 1994, o °API do óleo cru era 28,5, em 

1998 era de 27,2 e em 2002 era cerca de 26,5. Isso significa que o aumento da participação do 

petróleo nacional na carga das refinarias irá gerar discussão sobre a emissão de particulados 

pela combustão do diesel e sua relação direta com a temperatura de 85% evaporados. 
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As configurações de refino, voltadas para a produção de diesel usam hidrorefino 

catalítico e hidrotratamento catalítico. Esses processos "hidro" são aqueles em que as frações 

de petróleo são submetidas a altas pressões e temperaturas, em equipamentos contendo 

catalisadores químicos e uma atmosfera rica em hidrogênio. O hidrorefino promove a 

dessulfurização catalítica de produtos pesados de petróleo. Porém esse processos têm custo 

elevado e demandam muito investimento (Jornal Conjuntura & Informação da ANP, Fev.- 

Mar., 2000B). A Tabela 3.2 mostra a capacidade de hidrorefino e hidrotratamento em alguns 

países do mundo em relação à produção total do óleo diesel. 

 

Tabela 3.2 – Capacidade de hidrorefino e hidrotratamento em alguns países 

País Capacidade 

Brasil 8% 

Mundo 16% 

Europa 22% 

Argentina 25% 

EUA 65% 

Japão 86% 

 Fonte: ANP, 2000B 

 

Percebe-se o quanto o Brasil ainda é incipiente em relação aos processos que 

melhoram a qualidade do diesel. É evidenciada também a diferença entre uma das maiores 

produções de diesel do mundo e a baixa taxa de processos “hidro”. Portanto precisa-se de 

incentivos e mais investimentos nesses tipos de processo. A rigidez japonesa também é 

percebida, pois 86% de todo óleo diesel é produzido por processos que geram um combustível 

de melhor qualidade. 

 

Os limites de emissões nos EUA também são mais severos porque o impacto 

ambiental é intenso, devido ao grande número de indústrias e à grande frota de veículos. Por 

exemplo, só na Califórnia, cidade pequena comparada à extensão territorial do Brasil, a frota é 

maior que a brasileira (Kremer, 2001). 
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A Tabela 3.3 apresenta os limites máximos de enxofre estabelecidos em alguns países. 

Comparativamente, o Brasil ainda mantém elevado o teor de enxofre no óleo diesel, em 

relação a alguns países. Contudo, esse teor vem sendo reduzido gradativamente. 

 

Tabela 3.3 – Limite de enxofre em alguns países 

País Teor de Enxofre máx. (ppm) 

Japão 2000 

Estados Unidos 500 

Itália 500 

França 500 

Alemanha 500 

Inglaterra 500 

Espanha 500 

Argentina 2500 

Uruguai 8000 

Venezuela 10000 

Chile 3000 

Brasil * 2000 - 3500 

         Fonte: ANP, 2000B 
         * Portaria Nº 310, de 27/12/2001 

 

Portanto, percebe-se, de uma maneira geral, características comuns nas especificações 

nacionais e internacionais. As características em relação à gasolina automotiva são bem 

parecidas, contudo há uma diferença em termos de variedade de produção. Nos EUA existem 

vários tipos de gasolina sendo comercializadas em diferentes regiões. Já no Brasil, há somente 

um tipo deste combustível e com mistura de álcool etílico, visto que a gasolina aditivada tem 

a mesma formulação que a gasolina comum acrescida de um aditivo, para promover a limpeza 

do motor em relação à formação de goma. Poderia-se estudar a viabilidade de uma 

diversificação maior, pois o Brasil é um país continental e tem diferenças climáticas 

acentuadas entre alguns estados. Um exemplo é o sul do país, com características climáticas 

bem parecidas com as americanas, ou seja, estações do ano bem definidas. Essa região 

poderia ter um padrão de gasolina no inverno e outro no verão, se isso for viável 

economicamente. 
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Em relação ao diesel, o Brasil ainda está distante de alcançar o padrão internacional. 

Apesar de sua alta produção, o teor de enxofre ainda continua elevado. Atualmente a 

especificação exige 2000 ppm máximo de teor de enxofre para o diesel tipo “D”, ou 

metropolitano, e 3500 ppm para o tipo “B”. Portanto, poderia-se pensar em diferenciação de 

preços ou incentivos fiscais, já que há custos elevados envolvidos na obtenção do diesel mais 

limpo. 

  

Aos poucos, o Brasil vem conseguindo restringir seu teor máximo de enxofre 

permitido no óleo diesel. O desenvolvimento tecnológico e a questão ambiental são fatores 

importantes. Um política de controle de emissões, especialmente em cidades com alto índice 

de poluição, é essencial. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 
 

 

 

 

A intervenção do Estado na economia marcou o período entre o pós-guerra e meados 

dos anos 70, sendo mais intensa nos setores de infra-estrutura. A economia começa a 

apresentar altas taxas de inflação e desemprego, desacelerando quase todos os indicadores de 

desempenho no país (Chang, 1997). 

 

No final da década de 80, o mercado internacional já se mostrava globalizado, 

enquanto o mercado nacional continuava protecionista. A posição de monopólio e o caráter de 

serviço público destes setores justificava uma forte intervenção do Estado, que atuava com 

freqüência no sentido de proteger os monopólios de agentes potenciais. Com as mudanças de 

planejamento econômico ocorridas no início dos anos 90, possibilitou-se a abertura dos 

mercados brasileiros a produtos estrangeiros, ampliando as importações e propiciando uma 

maior competitividade entre os produtos nacionais e importados. 

 

O Estado também estava tendo dificuldades em manter as empresas estatais, que foram 

criadas para alavancar o crescimento econômico do País, e também estava alocando recursos 

na área de infra-estrutura que poderiam ser investidos no saneamento das finanças públicas 
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(ANP, 2000A). Foi nesse contexto que o poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional 

a Emenda Constitucional N.º 9, de 9 de novembro de 1995, que possibilitava à iniciativa 

privada, por sua conta e risco, atuar em áreas antes exclusivas do Estado, através da estatal 

PETROBRAS. 

 

Com a aprovação da Emenda visou-se promover o desenvolvimento nacional e 

favorecer uma melhor participação da sociedade nos resultados obtidos pela indústria do 

petróleo, possibilitando a ampliação dos mercados e do conhecimento tecnológico, com a 

proteção dos interesses dos consumidores/cidadãos e do meio ambiente. A partir daí, 

começaram a ser criados diversos instrumentos normativos para a regulação deste setor. 

 

A Lei Federal N.º 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei do Petróleo, dispõe sobre a 

política energética nacional, atividades relativas ao monopólio do petróleo e dá outras 

providências. Com esta lei instituiu-se o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e 

a ANP, esta última com atribuições regulatórias e fiscalizatórias das atividades econômicas 

integrantes da indústria de petróleo (Menezello, 2000). 

 

Esta lei definiu um período de transição (posteriormente adiado para dezembro de 

2001) para abertura total do mercado. Além dos preços, durante este período houve também 

interferência nas quantidades de petróleo e gás natural que poderiam vir a ser importados. Isso 

ocorreu para que houvesse liberação gradativa tanto para o abastecimento do mercado quanto 

em relação aos preços, a fim de que os agentes econômicos pudessem se preparar para uma 

competição ampla e irrestrita. A fase de transição também foi relevante para eliminar as 

distorções do mercado, geradas pela existência de subsídios cruzados entre combustíveis e 

para o ressarcimento de despesas de distribuição e transporte. Em síntese, com o fim do 

período de transição, em 31 de dezembro de 2001, o petróleo, o gás natural e seus derivados, 

estão com seus preços livres, do produtor ao consumidor final, as importações liberadas e os 

subsídios extintos1 (BONOMI, 2001). 

 

Analisando-se esse novo cenário regulatório para o setor de abastecimento de 

combustíveis, percebe-se que há várias mudanças relevantes. A oferta de derivados de 

petróleo no mercado interno e a variedade de opções dos consumidores quanto às novas 

                                                           
1 Qualquer tipo de subsídio deverá ser proposto pelo CNPE e aprovado pelo Congresso Nacional. 
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fontes de suprimento internas e externas ao País são objetivos a serem atingidos com as 

mudanças das regras. Com o novo modelo houve a introdução de dois novos agentes: o 

Formulador1 e o Importador, a quem poderá ser outorgada autorização para comprar óleo 

diesel, gasolina “A” e outros, aumentando assim, as opções de oferta do mercado interno. 

Outros dois agentes, o Exportador e o Inspetor, este último responsável por assegurar a 

qualidade dos derivados comercializados, são também figuras importantes no novo cenário. 

Outra modificação está relacionada com a possibilidade de acesso direto dos consumidores 

finais aos derivados de petróleo, através das refinarias, das centrais petroquímicas, dos 

formuladores, dos importadores e do mercado externo, exceto para gasolina automotiva.  

 

A importação de gasolina e óleo diesel antes permitida somente à PETROBRAS, agora 

pode ser feita tanto pelas refinarias quanto pelas centrais petroquímicas, formuladores e 

importadores. A entrada no mercado desses produtos provenientes de várias origens poderia 

provocar um caos em relação à adulteração se não houvesse legislação específica. Por isso, a 

regulamentação dos solventes e dos combustíveis acima citados é importante para 

implantação do novo modelo para o “downstream” no Brasil.  

 

 Uma medida significativa para coibir o uso de solventes para adulteração de 

combustíveis foi a implantação do sistema de adição de marcadores para cargas produzidas ou 

importadas, que não se destinam à produção de combustíveis. É obrigatória a adição de 

marcador nessas cargas de derivados de petróleo e gás natural indicadas pela ANP e nos 

solventes e correntes efluentes da indústria petroquímica comercializadas no mercado interno 

ou, quando for o caso, exportadas. A comercialização de solventes ou efluentes não marcados 

só poderá se dar com prévia autorização da agência. Outra medida, relacionada aos solventes, 

condiciona a produção e importação desses derivados passíveis de uso para adulteração de 

combustíveis, à prévia autorização da ANP. Todas essas medidas visam controlar o acesso a 

essas matérias-primas, como também à destinação de seus produtos. 

 

Com a importação de gasolina automotiva e óleo diesel liberada, as exigências com as 

especificações também foram alteradas. Novas portarias foram outorgadas no intuito de 

acompanhar a dinâmica do mercado, sem, contudo, atropelar a qualidade dos produtos.  

                                                           
1 Formulador é o agente que, atendidos os requisitos fixados pela ANP, exercerá a atividade de formulação da 
gasolina “A” (comum e premium) e diesel, a partir de misturas de correntes de hidrocarbonetos líquidos 
compradas do mercado interno ou importadas, para comercialização no mercado interno.  
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A adequação da legislação tributária é um outro condicionante para o estabelecimento 

de um ambiente competitivo. A mudança na estrutura tributária do petróleo é condição 

indispensável para a liberação das importações. No modelo antigo, as transações feitas pelas 

refinarias da PETROBRAS estavam sujeitas à Parcela de Preço Específica - PPE1, que se 

destinava a cobrir os subsídios dos combustíveis e as dívidas mútuas entre a estatal e o 

Tesouro. Quaisquer importações estariam isentas dessa taxa. Por exemplo, a importação direta 

de derivados por empresas como Esso e Shell competia com a PETROBRAS em condições 

bastante superiores. Além disso, o Brasil seria o único país a não cobrar imposto sobre os 

combustíveis importados (Cecchi  e Dutra, 1998). 

 

A PPE foi substituída pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 

CIDE através de Emenda Constitucional n° 42. Essa Emenda está sendo crucial para 

liberalizar o mercado de petróleo e derivados a partir de 2002 e atende, também, a uma antiga 

reivindicação dos empresários nacionais, pois a carga tributária sobre a venda de combustíveis 

passou a ser recolhida nas refinarias e não mais no varejo. Com isso, equiparou-se a taxação 

de bens e serviços importados à carga tributária que recai sobre os bens e serviços nacionais. 

Todavia, faltou reorganizar a cobrança do ICMS e fechar as brechas da evasão fiscal. Apesar 

da Emenda apontar para a unificação do imposto, direcionando sua cobrança nas refinarias e 

na importação, nada se sabe sobre a postura do poder judiciário (Sampaio, 2001). 

 

O papel do regulador é de fundamental importância para este setor e para exercê-lo, a 

ANP precisa tanto da ajuda dos consumidores quanto das empresas, que podem ajudar 

melhorando sua eficácia. Para tal, as empresas devem reduzir os custos nos vários segmentos 

de atividade da indústria interna de petróleo e de gás natural e também estimular 

investimentos e o conseqüente incremento da participação de novos operadores no “upstream” 

e no “downstream” (Organização Nacional da Indústria de Petróleo, 2000B). 

 

Uma política de estímulos à competitividade da industria nacional deveria ser 

perseguida, com investimentos em tecnologia, garantia de financiamentos e tributação fiscal 

                                                           
1 A PPE integrava os preços dos derivados básicos do petróleo, sendo calculada mensalmente através da diferença entre o 
preço de faturamento (na condição à vista, sem ICMS) e o preço de realização, descontadas as contribuições (PIS, PASEP e 
COFINS). 
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em condições similares às disponíveis aos competidores externos, de forma a proporcionar 

uma produção com preços, qualidade e prazo nos padrões internacionais. 

 

O desenvolvimento do mercado aberto e competitivo só poderá ocorrer se houver, de 

fato, a quebra do monopólio.  Há a persistência do monopólio das instalações de refino e 

transporte, o que impede uma competição mais efetiva entre as empresas, impedindo o 

mercado petrolífero e gaseífero de alcançar níveis mais elevados de competitividade. Somente 

com uma integração maior de todos os setores da sociedade é que se poderá promover um 

incremento adequado na indústria em condições competitivas com a economia globalizada. 

 

Neste novo contexto regulatório deve haver um tratamento uniforme entre os novos 

agentes e aqueles já existentes, de modo a garantir uma competição em condições de 

igualdade. As políticas públicas levaram em conta a inclusão de benefícios para atingir 

determinadas metas sociais e econômicas. No entanto, quando se atua em um cenário de 

competição livre, esta prática pode comprometer todo esse trabalho. Um exemplo disto está 

na própria Lei do Petróleo, art. 42, que privilegia a PETROBRAS em caso de empate na 

licitação, pois dá vantagem a uma empresa que tem todas as possibilidades de competir nas 

mesmas condições com qualquer concorrente, conforme pode ser percebido no comentário da         

Dr.ª Maria D’Assunção Costa Menezello: 

 

“O que se objetivou com essa legislação foi a implantação e o exercício efetivo da livre 

concorrência, mas o legislador instituiu, neste artigo, um privilégio de delicada valoração, 

criando um desequilíbrio entre os participantes de difícil administração para a ANP”1. 

 

A ANP vem promovendo várias adaptações ao novo contexto nacional, contudo deixa 

a desejar em relação aos aspectos jurídicos da regulamentação. Em muitas de suas portarias, 

faltam aderência e coerência com a legislação superior. As terminologias acabam sendo 

utilizadas de forma confusa entre seus próprios membros, dificultando desta forma, o 

entendimento dos consumidores/cidadãos. A abertura do setor de combustíveis, por exemplo, 

tem alguns pontos de controle considerados excessivos para a existência do livre mercado. 

Contudo, não deve-se esquecer que a desregulamentação desordenada nos anos 90 levou o 

país a sérios problemas. Então, uma regulamentação ordenada e eficaz se faz necessária, até a 

                                                           
1 Menezello 2000, p 124. 
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população se acostumar com a idéia de total liberdade, pois se está falando de um país com 

leis antigas e sistema judiciário obsoleto, que podem atrapalhar o andamento do setor. 

 

As incertezas são muitas no começo dessa abertura do setor de combustíveis. Como o 

mercado nacional se comportará daqui para frente, é uma incógnita. Como será o perfil da 

demanda dos principais derivados como gasolina e diesel? As pequenas empresas vão 

conseguir sobreviver sem as liminares ou estas últimas ainda continuarão a ser expedidas 

aleatoriamente? Muitas perguntas ainda estão sem resposta. Portanto, é esperar para ver se a 

reação do mercado será positiva e se terá um caminho sadio a percorrer.  

 

O que pode-se notar é que a abertura do setor de combustíveis não implica em 

mudanças imediatas na qualidade dos combustíveis. Mudanças sutis ocorreram, mas nada 

revolucionário que trouxesse medidas extremas. O problema maior está em efetivamente 

ocorrer a liberalização do mercado para livre concorrência. Sabe-se que a PETROBRAS é 

detentora do setor de logística de petróleo no país e as rotas de navegação internacionais não 

incluem o Brasil em seus destinos. Então fica difícil realizar, de fato, a importação de 

produtos com tais condicionantes. Não adianta dizer que o setor está liberado, se não se dá 

condições para que isso ocorra. Será que empresas que concorrem com a PETROBRAS vão 

querer perder dinheiro importando combustíveis? Pode ocorrer de seus produtos ficarem nos 

portos esperando a vontade alheia para descarregar ou terem dificuldade em transportar, 

apesar do livre acesso aos dutos.  

 

Embora sejam produtos importados, a qualidade dos combustíveis pode permanecer 

como está. Países com especificações mais fechadas vão exportar seus piores produtos, que 

estejam de acordo com as especificações brasileiras. Então, em relação à qualidade e à 

perspectiva de melhoria não percebe-se uma ligação profunda com a abertura do setor de 

combustíveis. 

 

Finalmente, percebe-se que muito já se fez, mas ainda há um longo caminho a 

percorrer para que o Brasil se firme como um grande produtor de petróleo e gás natural, 

inserindo-se adequadamente no cenário internacional, mas sempre preservando o interesse 

nacional, valorizando os recursos energéticos, conservando o meio ambiente, promovendo a 
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livre competição e atraindo novos investimentos, para ampliar sua participação no mercado 

internacional globalizado. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

A INFLUÊNCIA DAS FRAUDES E ADULTERAÇÕES NA QUALIDADE 
DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS NO BRASIL 

 

 

 

 

As práticas de adulterações e fraudes no setor de combustíveis no Brasil, têm sido 

intensas e têm levado a uma ampla discussão. As preocupações do órgão regulador – a ANP– 

não se restringem apenas às conseqüências danosas causadas por essas distorções nos motores 

dos veículos, mas também, aos aspectos ambientais, saúde da população e evasão fiscal.  

 

A problemática da adulteração da gasolina no Brasil ganhou impulso com a 

desregulamentação desordenada da distribuição e revenda de combustíveis ocorrida nos anos 

de 1990, seguida pela quebra do monopólio da PETROBRAS e a abertura do setor. A entrada 

de novos agentes introduziu uma profunda mudança no perfil da distribuição de combustíveis, 

antes restrita às poucas e tradicionais multinacionais do setor e à PETROBRAS. 

 

Essa fase conturbada fez aparecer no mercado um número muito grande de 

participantes. O setor de distribuição de derivados de petróleo cresceu de 8 empresas 

tradicionais para mais de 200 companhias. Entretanto, apesar desse número elevado, o 

mercado distribuiu-se desigualmente entre os concorrentes e com concentração nos segmentos 
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de gasolina e de diesel. Em 2002, as 08 maiores distribuidoras detêm 80,3 % das vendas de 

diesel e 73,7% de gasolina. As distribuidoras emergentes têm 25% do mercado, sendo 35% 

referentes a vendas de gasolina e 60% de diesel. Portanto, o setor é caracterizado por um 

número amplo de empresas com participação reduzida. Isso, economicamente, implica em 

perda de economia de escala1 na distribuição dos produtos, basicamente relacionada ao 

armazenamento (Fiani, 2001). 

 

Essa desregulamentação desenfreada, juntamente com os novos agentes, fez com que 

surgissem diversos problemas, que vêm afetando direta ou indiretamente a comunidade 

brasileira e a economia do país. Dentre esses problemas pode-se destacar: a evasão fiscal, 

conseqüência direta da “indústria de liminares”, das notas fiscais “frias”, das cargas roubadas, 

dentre outras, e a adulteração dos combustíveis, resultado da adição ilegal de produtos e de 

excesso de álcool. 

 

Muitas empresas emergentes conquistaram espaço através do uso de liminares. As 

pequenas e novas distribuidoras não tinham como concorrer com as tradicionais 

multinacionais, e optaram pelas liminares para terem isenção do pagamento do ICMS e de 

outros impostos, alegando concorrência desleal, instalada entre “gigantes” e “anões”. Da 

gasolina comprada pelas distribuidoras emergentes, 72% é vendida a preços artificialmente 

baixos (Silva et al., 2001). 

 

A isenção do pagamento de impostos, gerada pelas liminares, está levando o país a um 

enorme prejuízo econômico. Segundo Silva e Mello (2000), de cada 04 litros de gasolina 

vendidos no país, pelo menos 1 litro não paga impostos. É como se 500 milhões de litros de 

gasolina consumidos mensalmente não tivessem saído das refinarias da PETROBRAS ou das 

empresas petroquímicas. O prejuízo anual com ICMS pode chegar a cerca de R$ 1,5 bilhão 

(Silva et al., 2001). 

 

A constituição de Comissões Parlamentares de Inquérito - CPIs tem ajudado a 

desvendar alguns casos de ilegalidades no setor de combustíveis. Com a derrubada de 

algumas liminares no estado de Pernambuco, por exemplo, a arrecadação saltou de  

                                                           
1 Economia de escala é a redução dos custos quanto a uma escala de produção ótima. 
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R$ 9 milhões para R$ 34 milhões, no ano 2000. Entretanto, aquelas ainda não derrubadas 

continuam ameaçando as contas públicas (Silva, 2001A). 

 

Outro condicionante do setor está relacionado à comercialização de combustíveis sem 

nota fiscal, permitida por causa da ineficiência na fiscalização da receita federal. Este 

combustível chega a ser 45% mais barato (Silva et al., 2001).  

 

Igualmente danosos aos cofres públicos, à concorrência saudável e ao livre fluir do 

setor de combustíveis são a compra de “notas frias” (sem valor fiscal) e o roubo de cargas, 

que estão ligados à adulteração com solventes. O sindicato dos caminhoneiros autônomos 

calcula que, de cada 10 cargas roubadas 08 são de combustíveis (Silva et al., 2001). 

 

A questão da adição ilegal de outros hidrocarbonetos, também chamados de solventes, 

à gasolina automotiva, é um sério problema. Em 1999, de cada 5 litros de solventes retirados 

das refinarias, apenas 02 tiveram como destino as indústrias químicas de plástico, tintas, 

borracha, etc.. Os solventes mais utilizados são os rafinados e o xilol, que, misturados ao 

álcool anidro, alcançam uma octanagem semelhante à da gasolina (Silva, 2001B). Essas 

adulterações são difíceis de serem detectadas, pois os solventes se misturam bem à gasolina 

em teores de até 25%, sem tirar a gasolina das especificações exigidas pela lei brasileira. A 

adição desses solventes à gasolina modifica apenas levemente a octanagem e o índice 

antidetonante (IAD) do combustível. Desse modo, deve-se observar que, mesmo dentro das 

especificações, o combustível pode estar adulterado e trazer problemas de sonegação fiscal, 

poluição ambiental e eventuais problemas no motor do veículo (Almeida, 2000). 

 

Considerando-se os distribuidores e postos revendedores, os ganhos associados à 

adulteração de combustíveis por solventes são bastante significativos. O custo da gasolina 

tipo “C”, em agosto de 2001, era de R$ 1,435 por litro e, considerando-se o tolueno, que 

possui o preço mais elevado entre os solventes, o litro do combustível sairia para a 

distribuidora por R$1,0879. Isso significa um ganho de, no mínimo, 25% com a adulteração 

(Fiani, 2001). 

 

Considerando-se a população e o erário público, a adulteração por adição ilegal de 

produtos aos combustíveis é bastante danosa. Os solventes, em muitos casos, afetam as 
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características de combustão da gasolina comercializada e podem provocar corrosão e 

depósitos nos motores dos automóveis. Isso pode trazer prejuízos financeiros e transtornos 

aos usuários. Além disso, muitos solventes, como os aromáticos e o metanol, são altamente 

tóxicos e/ou carcinogênicos, colocando em risco a saúde de quem os manuseia e do 

consumidor final. Alguns são altamente poluentes, provocando problemas ambientais. 

 

As adulterações podem ocorrer, também, através do uso impróprio do AEAC, cuja 

adição é regulamentada pela ANP em teores entre 20% e 25% ± 1 v/v, originando a chamada 

gasolina tipo “C”. A adulteração se caracteriza pela adição em excesso do álcool anidro, visto 

que esse produto é isento de tributação, causando evasão fiscal. 

 

As transações interestaduais isentas de ICMS na saída das refinarias, também dão 

margem a ações ilegais e à evasão fiscal. Um exemplo disso foi constatado em pequenas 

cidades de estados tais como: Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Pará, que seriam responsáveis 

pelo consumo de 50 milhões de litros de gasolina por mês (Garambone, 2001). 

 

 

5.1 A AÇÃO REGULATÓRIA DA ANP 
 

A ANP, como órgão regulador, tem estabelecido diversas frentes de atuação no intuito 

de controlar a qualidade dos produtos comercializados e coibir as práticas ilegais. Como 

pôde-se perceber anteriormente, o trabalho do órgão regulador não é fácil e necessita da ajuda 

de vários órgãos federais, estaduais e municipais para poder disciplinar o mercado de 

combustíveis. As adulterações e fraudes tomaram conta do país na década de 90. Contudo a 

ANP interveio e está tentando tomar medidas para minimizar esses problemas. 

 

Uma dessas medidas envolve a implementação da Portaria ANP n.º 202, de 31 de 

dezembro de 1999, que regula as condições mínimas para obtenção do registro junto à ANP, 

necessário ao funcionamento do distribuidor e revendedor de combustíveis. Para garantir a 

observação da nova portaria, a ANP realizou o recadastramento dos cerca de 28 mil postos em 

todo o país. Com esta ação, a agência verificou se os postos estão com a documentação e as 

condições operacionais regulares, reduzindo, assim, o número de empresas que operam 

clandestinamente e daquelas que operam em condições irregulares. Um meio de checar as 

informações dadas pelos postos é o monitoramento da qualidade dos combustíveis feita em 
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quase todo o país. Como as visitas são realizadas com preenchimento de dados cadastrais dos 

postos, pode-se observar irregularidades e omissões. 

 

Aliás o monitoramento da qualidade dos combustíveis em convênio com diversas 

universidades brasileiras é outra medida importante. Através desses convênios é feito um 

constante e sistemático levantamento estatístico de informações sobre a qualidade dos 

combustíveis em todo o país. As informações são passadas à ANP, que, após tratar 

estatisticamente os dados, faz um mapeamento das “regiões-problema” e focaliza as ações de 

fiscalização nesses alvos. O resultado é uma operação mais rápida e eficiente, apesar do 

número reduzido de fiscais (cerca de 50), em se considerando as dimensões territoriais do 

Brasil. Essa tática de operação já está dando resultados bastante positivos. O número de 

amostras fora de especificação, em todo país, vem diminuindo com o passar dos meses. Dados 

do monitoramento da qualidade dos combustíveis apresentam uma queda nos índices de não-

conformidades, conforme ilustrado na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Percentagem de Amostras de Gasolina e Diesel Fora de Especificação 

Período Gasolina Diesel 
setembro a dezembro/2000 12,5 6,7 
janeiro a dezembro/2001 9,2 6,5 

janeiro a junho/2002 8,1 6,2 
julho/2002 6,1 5,6 

agosto/2002 7,4 5,3 
       Fonte: Site da ANP, 2002 

 

A agência regulatória está tentando compilar todos os dados repassados pelo 

monitoramento no intuito de acelerar suas ações. E muito ainda pode-se usar da ferramenta do 

monitoramento para melhorar a qualidade como um todo do setor de combustíveis. Com as 

ações de autuações, multas e etc. mais eficientes, pode-se inibir as não-conformidades, como 

mostra a tabela acima. Com o monitoramento pode apontar os pontos fracos nas 

especificações tanto da gasolina quanto do diesel, podendo no futuro haver modificações em 

pontos específicos das características dos combustíveis, visando melhorar a qualidade. Um 

outro aspecto importante no monitoramento é a base de dados muito contundente que está se 

formando e que pode servir para realização e desenvolvimento de pesquisas dentro das 

próprias Universidades brasileiras para aprimoramento da qualidade dos combustíveis. 
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Dentre as ações da ANP para garantia da qualidade de combustíveis está também uma 

série de medidas aplicadas em toda a cadeia, do produtor ao consumidor. Os produtores são 

agora obrigados a emitir um certificado de qualidade com especificação completa do 

combustível e envio de relatórios mensais e trimestrais para a agência. Para as distribuidoras 

ficou determinada a colocação de lacres nos diversos compartimentos do caminhão-tanque, 

emissão de Boletim de Conformidade para gasolina e álcool e envio mensal para à ANP de 

um sumário estatístico dos referidos boletins. No que concerne aos revendedores foram 

outorgadas várias medidas, tais como: 

• Receber produto lacrado pela distribuidora ou pela ANP; 

• Coletar amostra de cada compartimento e analisar a qualidade ou aceitar os 

dados da distribuidora; 

• Reportar os resultados das análises em um “registro de qualidade” para 

posterior envio destes, com os resultados dos últimos seis meses; 

• Manter os boletins de conformidade dos últimos 5 carregamentos; 

• Obrigação de realizar os ensaios citados na Portaria ANP N ° 248 de 

31/10/2000, se solicitados pelo cliente, entre outras.  

 

Com base na lei que a criou e numa eficiente ação reguladora, a ANP tem tentado agir 

rápida e efetivamente, interditando e autuando empresas que desobedecem às suas normas e 

portarias. Em 1999, a agência interditou 257 postos e aplicou 1300 multas, que perfizeram o 

total de R$ 4 milhões (Silva et al., 2001). Em 2000, a agência fechou 363 postos, autuados 

por venda de combustível fora de especificação. É um aumento de 15,7% de um ano para o 

outro. As ações de fiscalização também aumentaram, como apresenta a Tabela 5.2. 

 

   Tabela 5.2 – Ações de Fiscalização da ANP 

Ano Fiscalização Interdição Interdição por 
adulteração 

Autuação Autuação por 
adulteração 

1999 10.022 514 312 2.385 383 
2000 15.672 604 383 4.614 603 
2001 16.042 713 342 5.309 1.091 

2002 * 15.783 778 349 4.894 1.140 
   Fonte: Site da ANP, 2002A 
 * Base até início de setembro 

 



 

  54 

A ANP, em conjunto com a receita federal e com a polícia federal, tem articulado uma 

rede de investigação visando dificultar o contrabando de solventes através das fronteiras, que 

seriam usados para a adulteração de combustíveis (Jornal Efei Energy News, jan. 2001).  

 

A liberação do mercado de combustíveis e a repentina entrada de novos agentes no 

setor de distribuição provocou um sério desequilíbrio e instabilidade no mercado. Esperava-

se, entretanto, que após algum tempo, houvesse uma acomodação natural e que os negócios 

começassem a fluir com tranqüilidade, culminando numa concorrência perfeita. Porém, os 

elevados custos de operação não permitiram que os novos participantes se mantivessem no 

mercado sem recorrerem a meios ilícitos, como a sonegação, as fraudes e as adulterações. De 

acordo com o sindicato dos distribuidores e revendedores de combustível do Rio de Janeiro, 

¼ dos postos podem estar desrespeitando as normas de especificação da gasolina (Jornal Efei 

Energy News, abr. 2001). 

 

Até a fase de transição observou-se uma constante intervenção da ANP, visando evitar 

que as irregularidades tomassem proporções alarmantes. Espera-se, entretanto, que no médio 

prazo, a ação reguladora da agência, juntamente com a extensão do monitoramento de 

qualidade e das atividades de fiscalização daí resultantes, promovam a reorganização do 

mercado e a diminuição das irregularidades observadas. A adoção dessas e de novas táticas se 

torna ainda mais premente com a liberação da importação de derivados de petróleo iniciada 

em 2002. Esse evento é uma experiência inédita no Brasil, merecendo uma discussão 

profunda no setor de energia, com vistas à minimização de erros que possam comprometer a 

abertura do setor. Dentre essas ações pode-se incluir a atuação conjunta da ANP com os 

órgãos de defesa do consumidor: CADE, SDE e SEAE (Faria, 2001). 

 

Dada a entrada dos novos agentes e com vistas à manutenção da ordem econômica, a 

ANP tem buscado informar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 

qualquer infração às práticas de mercado. Isto ocorre em virtude da regulação não ser 

responsabilidade de um único órgão. A coordenação com a atuação das agências estaduais e 

de outras áreas visa um maior controle da entrada das empresas reguladas em setores de 

competência de outras agências, consolidando a implementação do novo modelo regulatório. 

Existe também a participação de outros órgãos, a exemplo do Instituto Nacional de 
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Metrologia – INMETRO, dos institutos de metrologia estaduais e das Universidades, no 

desenvolvimento de procedimentos para apoiarem os trabalhos da ANP. 

 

A diversificação das atividades das empresas e expansão para o mercado internacional 

dificulta o trabalho dos órgãos reguladores. Para minimizar esse problema, o novo modelo 

propõe a desverticalização, o que tem gerado segmentos de atividade com estruturas distintas 

de mercado. Com tudo isso, os instrumentos tradicionais de regulação tornam-se inadequados, 

levando a um duplo processo de aprendizagem: quanto às estruturas de mercado e quanto ao 

comportamento estratégico das empresas. Este é mais um desafio da agência reguladora. 

 

A assimetria de informações é um outro problema enfrentado pela ANP.  As empresas 

reguladas podem não fornecer todas as informações necessárias da maneira requisitada pela 

agência como forma de defesa de seu mercado. Para que o regulador possa exercer uma 

regulação eficiente é indispensável a existência de uma boa base de dados e um regime de 

incentivos e panelizações que induza as firmas reguladas a fornecerem as informações 

necessárias. Espera-se que a divergência de informações tenda a se reduzir, na medida que 

evoluam os processos de aprendizagem, experiência setorial e aperfeiçoamento da base de 

dados (Pires e Júnior, 2000). 

 

A ANP está concentrando esforços na transparência ao público e tem tentado 

estabelecer procedimentos para disseminar informações sobre suas atuações e os resultados 

que já foram obtidos. Divulgação de listas de preços de combustíveis, avaliação da margem 

de lucro dos postos, recadastramento de postos, consulta aos cadastros dos postos 

revendedores e Boletins mensias da Qualidade são algumas das ações encaminhadas e 

apresentadas na página da agência, na internet. Outra forma de interação com o consumidor  

foi implantação do “call center”, com dados sobre qualidade de combustíveis e postos 

interditados, entre outras. 

 

A agência vem divulgando os preços médios praticados pelos produtores (refinarias, 

centrais petroquímicas e formuladores) e importadores de gasolina tipo “A”, de óleo diesel, 

querosene de aviação – QAV e de Gás Liqüefeito de Petróleo – GLP. Com isso, a ANP está 

garantindo à sociedade, de forma clara e precisa, o conhecimento dos preços praticados pelos 

agentes econômicos de todos os setores do mercado. Com isso, a população bem informada 
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pode ajudar no trabalho de regulação. Contudo, é necessária uma maior divulgação das 

informações ao público através da mídia para diminuir a assimetria de informações e 

contribuir para a transparência das práticas comerciais. 

 

Além da divulgação dos preços dos derivados de petróleo, o governo decidiu dar poder 

à agência de intervir nos preços dos derivados de petróleo, especialmente nos do Gás 

Liqüefeito de Petróleo – GLP, ou gás de cozinha, produzido pela PETROBRAS a partir do 

petróleo nacional. Essa decisão, que entrou em vigor a partir de 19 de agosto de 2002, foi para 

tentar reduzir o preço do gás no consumidor final. Em verdade, a ANP não tem a atribuição de 

regular os preços dos derivados, e essa iniciativa vai contra a Lei do Petróleo, não tendo 

amparo legal. A interferência do governo pode acabar afastando os investidores e arranhar a 

abertura do setor, na qual os preços deveriam ser livres. Convém ressaltar, que essa medida 

tem caráter excepcional e transitório (Análise Editorial ANP, 2002).  

 

Conforme observou-se, há várias ações de todos os setores engajados no 

desenvolvimento deste mercado. É neste contexto que a ANP está trabalhando, na tentativa de 

acompanhar as mudanças organizacionais e econômicas, procurando aumentar a concorrência 

no intuito de defender os interesses dos principais agentes do setor. 

 

 

5.2 O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB A ÓTICA 
ATUAL DA REGULAÇÃO NACIONAL 

 

O monitoramento da qualidade dos combustíveis tem por objetivos avaliar 

permanentemente a qualidade dos combustíveis comercializados no país, do produtor ao 

consumidor final, e mapear problemas de não-conformidade para direcionar as ações de 

fiscalização da ANP.  

 

Em razão das dimensões nacionais, da impossibilidade logística de avaliar a qualidade 

dos combustíveis e da existência de muitos laboratórios em Universidades e Institutos, a ANP 

estabeleceu convênios. A ANP está investindo cerca de R$ 18 milhões/ano no Programa 

(Bonomi, 2001). A agência tem convênios com 18 instituições, envolvendo cerca de 250 

profissionais, atuando no monitoramento da qualidade dos combustíveis em 17 estados, 

conforme mostra a Tabela 5.3. Os convênios abrangem uma área com 26.197 postos, mais de 
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90% do total dos postos revendedores e estão sendo analisadas 132.392 amostras de 

combustível por ano. (ANP, 2002A) 

 

A metodologia de realização do monitoramento é estabelecida pela ANP. O universo 

de postos revendedores é dividido em regiões com um número igual de postos, dentro de cada 

Estado. Os postos são monitorados com base em sorteios, ou seja, coleta aleatória. Nas visitas 

é coletada pelo menos uma amostra de gasolina C comum, e em número menor, são coletadas 

amostras de gasolina C aditivada, gasolina C premium, óleo diesel comum e aditivado e 

álcool hidratado combustível. Há um procedimento padrão de preenchimento de formulário 

do posto e dos combustíveis comercializados. As amostras são enviadas para as análises 

laboratoriais sendo consideradas conformes quando atendem a todas as características 

definidas nas especificações da ANP. 

 

Tabela 5.3 – Conveniados do Programa de Monitoramento da ANP  

Estado Número de Postos Instituição * Amostras por ano 
MA 362 UFMA 2.160 
PI 300 UFPI 1.680 
CE 712 UFC 4.080 
RN 384 UFRN 1.922 
PB 431 UFRN 2.158 
PE 874 UFPE 4.560 
AL 285 UFPE 1.920 
SE 178 UNIFACS 872 
BA 1.200 UNIFACS 5.760 

1.800 CETEC 8.640 MG 
1.785 UFMG 8.640 

ES 530 PUC/RJ 2.880 
RJ 1.900 UFRJ 9.360 

3.527 IPT/SP 17.280 
1.670 UNICAMP 8.160 
1.340 UNESP 6.960 

SP 

1.340 UFSCar 6.960 
PR 2.469 UFPR 12.240 
SC 1.503 FURB/IPT 7.200 
RS 2.179 UFRGS 11.520 
GO 1.178 CEPAT 6.137 
DF 250 CEPAT 1.303 

TOTAL 26.197  132.392 
   Fonte: Site da ANP, 2002 

* UFMA - Universidade Federal do Maranhão;  UFPI – Universidade Federal do 

Piauí; UFC – Universidade Federal do Ceará; UFRN – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte; UFPE – Universidade Federal de Pernambuco; UNIFACS – 

Universidade do Salvador; UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais; CETEC – 
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Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; PUC-RJ – Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro; UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro; IPT/SP – 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo; UNESP – Universidade 

Estadual Paulista; UFSCar – Universidade Federal de São Carlos; UNICAMP –  

Universidade Estadual de Campinas; UFPR – Universidade Federal do Paraná; 

FURB/PT – Universidade Regional de Blumenau/Instituto de Pesquisas Tecnológicas; 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; CEPAT – Laboratório de 

Referência de Combustíveis da ANP. 

   

 

Em virtude do monitoramento, várias distribuidoras viram-se obrigadas a controlar 

mais a qualidade de seus combustíveis. Para tanto, foram implantados vários programas de 

controle da qualidade, nos quais os postos fiéis a uma marca são testados e, se aprovados, 

recebem selos ou outras formas de reconhecimento da qualidade do produto.   

 

O monitoramento da qualidade dos combustíveis já está dando resultados bastante 

expressivos. De um modo geral, o número de não-conformidades vem diminuindo, pois com a 

ação de fiscalização focada em “regiões problemas”, a ANP pode tomar decisões mais 

dinâmicas e rápidas. A Tabela 5.4 mostra o percentual de não-conformidade nos Estados 

brasileiros em agosto/2002. 

 

Tabela 5.4 – Não-conformidade por Estados (agosto/2002) 

Gasolina Óleo Diesel Estados 
NT NC % NT NC % 

MA 861 129 15,0 551 1 0,2 
PI 707 94 13,3 294 6 1,7 
CE 5599 296 5,3 2194 89 4,1 
RN 3278 238 7,3 1033 23 2,2 
PB 3214 409 12,7 1023 49 8,7 
PE 6590 1487 22,6 1914 188 9,8 
AL 1065 256 24,0 344 42 12,2 
SE 831 95 11,4 191 15 7,9 
BA 8233 1257 15,3 2137 35 1,6 
MG 22003 800 3,6 7299 328 4,5 
ES 1747 66 3,8 777 12 1,5 
RJ 11516 1469 12,8 3339 248 7,4 
SP 43451 5259 12,1 12014 1242 10,3 
PR 13859 960 6,9 4624 543 11,7 
SC 9263 195 2,1 2952 61 2,1 
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RS 16371 526 3,2 4944 71 1,4 
GO 2227 134 6,0 706 15 2,1 
DF 2325 86 3,7 555 20 3,6 

BRASIL 153140 13756 9,0 46891 2976 6,3 
Fonte: Site da ANP, 2002 
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CAPÍTULO 6 
 

 

 

PERSPECTIVAS PARA APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DOS 
COMBUSTÍVEIS  

 

 

 

 

A proposta deste estudo é avaliar a qualidade da gasolina automotiva e óleo diesel 

nacionais. Como pôde-se perceber nos capítulos anteriores, esses combustíveis apresentam 

certas características que os definem como aptos a serem usados pela população. A 

comparação da qualidade desses com aqueles de outros países evidencia uma equivalência 

geral, mas os controles de parâmetros que afetam a qualidade do meio ambiente e do uso 

desses combustíveis pela sociedade ainda são insatisfatórios no Brasil.  

 

A demanda social por combustíveis limpos em busca de um desenvolvimento 

sustentável, põe em cheque a indústria de refino nacional. Especificações muito mais rígidas, 

com respeito ao enxofre, benzeno, aromáticos, olefinas leves e outros estão sendo adotados, 

havendo necessidade de adequação do parque de refino, requerendo pesados investimentos 

não só na melhoria de processos como também na construção de novas refinarias para 

acompanhar a demanda do mercado.  

 



 

  61 

O mercado está ficando mais exigente. Há uma tendência à diversificação dos 

combustíveis, com maior participação do gás natural e novos entrantes, como o biodiesel, 

diesel de Fischer – Tropsch e hidrogênio. Com essa tendência para uso de combustíveis 

alternativos, a indústria automobilística também tenta trabalhar no sentido de melhorar sua 

tecnologia e desenvolver novos motores. 

 

Há uma tendência dos motores a combustão interna, no futuro, serem substituídos por 

motores elétricos e de célula combustível a hidrogênio, com grande impacto sobre o mercado 

de combustíveis convencionais, representando mais um desafio para a indústria.  

 

É bastante clara a tendência de melhoria das especificações dos combustíveis. Já estão 

estabelecidos limites muito rígidos de teor de enxofre para os próximos anos, sendo requerida 

num prazo mais longo a eliminação deste contaminante. Discute-se a adoção de valores 

inferiores a 10 ppm, após 2007, nos EUA e Europa. O governo alemão pretende incentivar, 

através da redução de impostos, a produção de combustíveis com menos de 10 ppm de 

enxofre, já a partir de 2003. Há ainda outros itens em análise, tais como: material particulado, 

benzeno, NOx, CO2, etc. que  terão forte impacto sobre o setor, pois haverá uma exigência 

maior da redução das emissões de óxidos danosos à saúde e ao meio ambiente (Leite, 2000). 

 

Essa preocupação com a redução do teor máximo de enxofre permitido nos 

combustíveis está bastante evidenciada com as tendências quanto à sua diminuição, conforme 

apresentado na Tabela 6.1. 

 

     Tabela 6.1 – Tendência para redução de enxofre em alguns países do mundo 

Países Gasolina Diesel 

EUA 
 

2004 - 80ppm (fase 1) 
2006 -30 ppm (fase 2) 

2004 – 500ppm 
2006 – 50ppm 

Europa 
 

2000 – 150 ppm 
2005 – 50 ppm 

2000 – 350 ppm 
2005 – 50ppm 

Japão 2005 – 50 ppm 2000 – 100ppm 
2005 – 50 ppm 

Canadá 2005 – 30ppm 2000 – 500 ppm 
2005 – 50ppm 

      Fonte: Revista T e N Petróleo, 2000 
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A maior fonte de enxofre da gasolina nacional é a nafta de craqueamento, cuja 

contribuição varia de 90% a mais de 99% do teor de enxofre. As cargas de alimentação das 

unidades de craqueamento catalítico tendem a ser mais pesadas e ricas em enxofre, enquanto a 

gasolina não pode ter esse teor. As opções para solução desse problema são (Leite, 2000): 

• Pré-tratamento da carga de FCC; 

• Tratamento da nafta craqueada; 

• Combinação de ambos os tratamentos anteriores. 

 

Há vários benefícios oriundos do tratamento da carga. Este aumenta a conversão de 

frações nobres e reduz o coque, o consumo de catalisador e as emissões de SOx no 

regenerador. Normalmente 2% a 10% do enxofre contido na carga de FCC vai para o corte de 

nafta. No caso brasileiro, para um cru como o de Cabiúnas (que tem de 7000 a 8500 ppm de 

enxofre), este número será próximo de 10%. O valor médio brasileiro de participação da nafta 

craqueada na produção dos combustíveis é de 80%. Se no futuro ainda continuar sendo 

adicionado 24% de AEAC à gasolina, considerando um rendimento médio de nafta craqueada 

de 50%, o teor de enxofre na carga teria que ser reduzido para menos de 400 ppm (Leite, 

2000). 

 

Os refinadores fizeram e estão fazendo um grande esforço para redução do teor de 

enxofre no diesel, investindo em unidades de hidrotratamento e hidroconversão, a fim de se 

adequarem à exigência de 500 ppm de enxofre. Para atender às especificações futuras de até 

50 ppm, um esforço maior necessita ser realizado, tais como limitações de aromáticos (15% 

máximo), número de cetanos, etc.. Outros parâmetros que devem ser reduzidos são o ponto 

final de ebulição e a faixa de densidade. Todas essas opções são tecnologicamente viáveis, 

mas apresentam um elevado custo (Leite, 2000).  

 

Há uma tendência para a gasolina ser parcialmente substituída pelo gás natural. No 

caso do diesel há alguns substitutos como o diesel de Fischer-Tropch (FT) e biodiesel. A 

pesquisa de um diesel alternativo está bastante avançada ao redor do mundo. Um tipo de 

biodiesel também conhecido por Fatty Acid Methyl Ester – FAME é obtido de óleos vegetais 

como o girassol, soja, palma e outros. Tem custo elevado mas reduz o material particulado em 

60%. Todavia, as emissões de NOx são um pouco maiores que as do diesel. Na Alemanha, por 



 

  63 

exemplo, foram consumidas 125 mil toneladas do biodiesel em 1999. Há tendência ao uso de 

outro biodiesel – o Euro IV, mas seu preço é elevado e pode custar U$ 25/bbl. Tem índice de 

cetano acima de 70, sendo isento de enxofre e aromáticos, reduz em 8% as emissões de NOx, 

em 30% as  de particulados, em 38% as de hidrocarbonetos e em 46% as de CO2. Parece ser a 

opção com maior chance de aplicação futura. Sob o ponto de vista do efeito estufa é uma 

opção ruim, pois a 1a etapa do processo é a geração de gás de síntese, processo altamente 

demandante de energia, sendo a emissão total de CO2 elevada. Existem também as emulsões 

diesel mais água chamadas de Aquazole e Purinox cujos fabricantes reivindicam reduzirem as 

emissões de particulados em 50% e de NOx e HC em 15%, sem haver nenhum problema com 

corrosão e lubricidade (Leite, 2000). 

 

Nacionalmente, há uma tendência para evolução da qualidade dos combustíveis. Por 

exemplo, o Programa de Controle de Emissões Poluentes de Veículos Automores - Proconve 

pretende estabelecer limites de emissões mais rígidos. No médio prazo (2005) o diesel teria 

redução de enxofre metropolitano para 500 ppm e o comum para 2000 ppm, e para a gasolina 

a redução do teor de enxofre para 400 ppm. No longo prazo (2009) o diesel teria redução do 

enxofre metropolitano para 50ppm e do comum para 500 ppm, e para a gasolina, em 2008 o 

enxofre seria reduzido para 80 ppm. Para essas previsões se confirmarem deverá haver um 

investimento em torno de 4,1 bilhões de dólares até 2005. Provavelmente o álcool vai 

permanecer como aditivo na gasolina  (Kremer, 2001). 

 

Nota-se uma tendência de constante melhoramento da qualidade dos combustíveis, 

principalmente no que concerne à questão ambiental. Observa-se que a maioria dos avanços 

são voltados ao meio ambiente e à saúde da população. 

 

 

6.1 NOVO PARADIGMA DA QUESTÃO AMBIENTAL 
 

A partir da década de 1970 com o agravamento da poluição causada pelos gases de 

escape dos motores dos veículos, foram intensificados os estudos para diminuir ou extinguir 

substâncias danosas ao meio ambiente e à sociedade. As agências de proteção ao meio 

ambiente começaram a estabelecer limites para emissões, controlando, dessa forma, índices 

de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e a má combustão dos motores 

(Campos e Leontsinis, 1990). 
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Com essas restrições, os fabricantes de veículos começaram a adaptar os motores à 

nova realidade. Foram criados os conversores catalíticos para reduzir a emissão de poluentes, 

abolindo-se assim, os derivados de chumbo da gasolina, pois esse metal envenena os 

catalisadores. A partir de então teve início uma série de modificações nas especificações para 

conseguir-se uma boa octanagem sem o uso do CTE. Surgiram novos aditivos como MTBE, 

ETBE e outros. A imposição de limites máximos para emissões do diesel está também 

associada à crescente conscientização das populações dos países desenvolvidos a respeito aos 

malefícios provocados à saúde humana pelos particulados e NOx.  

 

Os particulados de diesel são pequenas unidades esféricas compostas de carbono com 

diâmetro na faixa de 10 a 80 nm, que se agregam e formam partículas maiores, de 100 a 300 

nm. Estes agregados são formados pela condensação de hidrocarbonetos resultantes da 

combustão incompleta do óleo diesel e do óleo lubrificante. Os particulados podem se 

acumular nos alvéolos pulmonares e causar fibrose. Esses particulados contém compostos 

orgânicos adsorvidos, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. Os particulados também 

provocam escurecimentos de monumentos e prédios, ocasionando sua deterioração (Braun et 

al., 2001). 

 

A regulamentação para determinação dos limites máximos para emissões de NOx e 

particulados iniciou-se em 1982, nos EUA, e em 1993, na UE. Inicialmente os padrões de 

emissão foram alcançados a partir do aprimoramento dos motores e combustíveis. No entanto, 

no início dos anos 90, nos EUA, os níveis exigidos só foram atingidos com o uso de 

catalisadores de oxidação (Braun et al., 2001). 

 

Desde o primeiro carro em 1885, as empresas emitiram milhões de toneladas de 

fumaça na atmosfera, causando vários efeitos maléficos ao meio ambiente e ao homem. Por 

isso, as fábricas e centros de pesquisa estão procurando desenvolver um carro menos poluente 

com motores que queimam álcool e hidrogênio, com baterias elétricas para gerar energia. A 

Chrysler criou o Necar 4, e a Mercedes o Classe A movido a eletricidade por célula 

combustível que entrará na linha de montagem em 2004 (Menconi, 2001). 
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A questão ambiental, conforme já discutida no capítulo referente ao óleo diesel, está 

sendo o diferencial nas especificações. Certos países estão tentando reduzir de forma drástica 

as emissões de poluentes. 

 

A queima de combustíveis fósseis, necessária para manter os padrões de produção 

industrial, implica na emissão e no aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera 

(emissão maior do que captação/seqüestro). Os países industrializados são responsáveis por 

70% destas emissões. 

 

Para estabilizar as concentrações que estão presentes nos dias de hoje, seria necessário 

uma redução de 60% na emissão global de dióxido de carbono. Para resolver este problema 

foi criada a FCCC (Framework Convention on Climate Change) na ECO 92, realizada na 

cidade do Rio de Janeiro. Esta convenção propôs um programa para reduzir a quantidade de 

dióxido de carbono produzido nos anos 90, e outro de proteção à fontes de renovação de 

dióxido de carbono, como as florestas. 

 

A preocupação ambiental sobre o imediatismo econômico levou a gerar um acordo 

internacional para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para alcançar reduções 

das emissões gasosas é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias limpas de 

produção, que estão englobadas nos chamados Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – 

MDL, inclusos como proposta no Protocolo de Kyoto. Esse protocolo foi discutido 

internacionalmente e atribuiu cotas de poluição diferenciadas a diversos países. Na prática, 

legislou-se internacionalmente, ao mesmo tempo, sobre meio ambiente, energia, comércio e 

padrões de consumo e produção. Trata-se, sob este aspecto, do mais importante instrumento 

internacional sobre meio ambiente global aprovado, já que se determinou, pela primeira vez, 

limites que influenciarão de forma cabal o crescimento econômico. 

  

Os MDLs têm como objetivo ajudar os países emergentes a atingir o desenvolvimento 

sustentável e também auxiliar os países desenvolvidos na redução e limitação de emissões de 

gases causadores do efeito estufa. A criação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

poderá ser uma grande oportunidade de negócios, representando inestimável fonte de 

captação de recursos externos para a economia de países em desenvolvimento, dentre eles o 

Brasil. 
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A criação de mecanismos que levem ao cumprimento desse compromisso é o que está 

sendo debatido em todo o mundo. Atualmente, o alvo das notícias são os EUA, que não 

assinaram o acordo para metas de níveis de emissão. Só este país é responsável por 25% das 

emissões de todo o planeta. 

 

Independentemente de reuniões burocráticas para melhoria da qualidade do meio 

ambiente, as empresas e a sociedade devem ter consciência do que é melhor para o futuro 

próximo. Há grandes diferenças entre as nações no que se refere ao total de energia que elas 

usam, quanto é usado em uma base per capita, e quão eficiente é esse uso. Melhorar a 

eficiência energética nos transportes, indústria, escritórios e casas é o meio mais rápido e mais 

efetivo, economicamente, de reduzir as emissões de dióxido de carbono e outros gases que 

estão alterando a atmosfera e ameaçando o meio ambiente. Projetos bem sucedidos de energia 

renovável estão em desenvolvimento em todo o mundo, tais como: energia geotérmica, eólica, 

solar, etc. 

 

Um uso maior dos transportes públicos e de massa poderia reduzir o número de 

veículos nas ruas e estradas, melhorando a qualidade do ar e aliviando a congestão do tráfego. 

Elevar os padrões de eficiência dos combustíveis para os novos automóveis e caminhões 

também poderá reduzir as emissões de carbono. 

 

No Brasil, os estudos das emissões poluentes ainda são insuficientes. Há um 

monitoramento em algumas capitais, mas com pouca profundidade. Necessita-se de um 

estudo mais abrangente das emissões, com monitoramento e fiscalização constantes para 

poder exigir mais dos fabricantes e de toda a cadeia produtiva envolvida na poluição por 

combustíveis. 

 

 

6.2 DISCUSSÃO 
 

Diante do exposto, pode-se notar que as especificações nacionais de gasolina 

automotiva e óleo diesel estão em constante desenvolvimento. A abertura do setor de 

combustíveis ensejou algumas mudanças na qualidade dos combustíveis. Todavia, essas 

mudanças são ainda insuficientes, pois devido à abertura do mercado, diversos tipos de 
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combustíveis com qualidades variadas poderão ser importados. Sabe-se que os países onde o 

Brasil poderá importar derivados são os da América Latina, como a Venezuela, por exemplo. 

O óleo cru daquele país tem características diferentes do nacional, portanto especificações 

também um pouco diferentes.  

 

 Como a preocupação maior no momento é a questão ambiental, o Brasil precisa 

investir em todas as áreas do setor de abastecimento para competir com o mercado externo, 

visando exportar derivados. Só que o entrave para o país ainda está nos níveis poluentes dos 

combustíveis.  

 

A partir de janeiro de 2002 o teor de enxofre presente no diesel baixou de 5000 ppm 

para 3500 ppm para o tipo “B”. Contudo o tipo “D” ou metropolitano continuou em 2000 

ppm. O teor de enxofre para o óleo diesel em cidades mais desenvolvidas, onde o nível de 

poluição é maior, deveria ser reduzido em pelo menos 50%. Essa redução poderia ocorrer 

pelo menos em centros urbanos fortemente afetados com a poluição, como São Paulo e Rio de 

Janeiro. O processo de retirada do enxofre do diesel é dispendioso, como já citado 

anteriormente, mas é necessário para um país que quer entrar num mercado globalizado.  

 

O Brasil, por ter vivido com o monopólio da PETROBRAS por muitos anos, se 

acomodou um pouco. Todas as decisões deste porte devem passar por consultas a essa 

empresa, pois ela é ainda detentora da maioria da produção de derivados. Há somente duas 

empresas privadas trabalhando com refino e, recentemente, houve a inserção das centrais 

petroquímicas nesta área. Portanto, deve-se olhar o mercado de combustíveis como um campo 

de desenvolvimento para o país e, para isso acontecer, o poder da estatal deve ser reestudado. 

 

Outra mudança que poderia ter sido feita na especificação diz respeito ao teor de 

benzeno máximo permitido. Atualmente a legislação permite entre 1,0 a 1,9% (v/v) de 

benzeno, dependendo do tipo de gasolina: comum e premium.  

 

O benzeno é um hidrocarboneto cíclico, aromático e volátil, que se apresenta no estado 

líquido, incolor e estável à temperatura ambiente e pressão atmosférica normal, com odor 

característico e altamente inflamável. É imiscível com a água, mas miscível com todos os 

solventes orgânicos. Ele é extremamente tóxico e a sua exposição através da manipulação da 
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gasolina é uma fonte de doença  ocupacional. Para o ser humano, o benzeno é uma substância 

carcinogênica e genotóxica, atingindo principalmente a medula óssea, o que provoca leucemia 

mielóide aguda e suas variações,  significando que sua presença nunca é destituída de riscos. 

A intoxicação humana pelo benzeno pode ocorrer por três vias de absorção: respiratória 

(aspiração por vapores), cutânea e digestiva. A via respiratória é a principal, do ponto de vista 

toxicológico, sendo retido 46% do benzeno inalado. Uma vez absorvido, quase imediatamente 

é eliminado em 50%  pelos pulmões e o que permanece no corpo distribui-se por vários 

tecidos ricos em gorduras e órgãos (Teixeira et al., 2000). 

Uma pesquisa feita pelo governo americano sobre as fontes de emissões de benzeno, 

em nível comunitário, mostrou que 84% das emissões são causadas pela combustão de 

gasolina. Quando se analisa a exposição ao benzeno por parte do consumidor, 45% é devida 

ao fumo e 36% da inalação de vapores de gasolina (Teixeira et al., 2000). Percebe-se a grande 

influência dos vapores de gasolina na saúde humana. 

 

Teixeira et al., 2000, demonstraram que a gasolina da região metropolitana de 

Salvador, tem em média, um teor de benzeno de 0,4% (v/v), o que está bem abaixo da 

especificação estabelecida. Com o monitoramento da qualidade dos combustíveis também 

percebe-se esta tendência. Os níveis hoje cobrados poderiam ser ainda mais rígidos, pois já se 

utiliza combustível com índices de benzeno mais baixos.  

 

Restrições maiores também nas faixas de destilação da gasolina poderiam ser 

estudadas. Os pontos hoje monitorados são bastante abrangentes. Já houve redução da 

temperatura de 50% de evaporados. A ANP estuda passar o PFE de 220°C para 215°C. 

Contudo essa medida não vigorou com a audiência pública. Apesar do país ter um petróleo 

cru com características pesadas, com pontos elevados de destilação, se faz necessário um 

estreitamento dessa faixa, pois o mercado externo exige mais qualidade. Um estreitamento 

resulta numa faixa menor e consequentemente numa possibilidade menor de adulterações.  

 

As centrais petroquímicas produzem uma gasolina na qual o PFE pode chegar a 180°C. 

A especificação em 220°C pode facilitar adulterações, pois com essa baixa temperatura, 

poderia-se adicionar compostos mais pesados e baratos, deixando o PFE ainda dentro das 

especificações. As faixas de destilação precisam ser mais discutidas por causa da entrada de 

novos produtores no setor e de novos tipos de combustíveis importados.  
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Com vistas às considerações quanto à melhoria das especificações nacionais, não se 

pode deixar de analisar a diferenciação destas em âmbito regional. Como já discutido, nos 

EUA existem vários tipos de gasolina, de acordo com a localização geográfica e o clima. O 

Brasil, por ser um país de dimensões continentais poderia pensar em seguir essa tendência, 

apesar de não ter tantas diferenças climáticas, a não ser na região Sul do País, onde o clima de 

assemelha ao clima norte americano e europeu. Para esta região poderia ser estudada a 

possibilidade de uso de outra alternativa antidetonante viável. O álcool adicionado à gasolina 

já passou por variações e medidas temporárias, como o uso do MTBE, pois sabe-se que o 

álcool retarda a partida a frio, principalmente em áreas onde a temperatura durante alguns 

meses do ano é baixa. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

Uma boa especificação é aquela que dá adequado controle à qualidade do produto sem 

ser muito restritivo, e ao mesmo tempo, exige o mínimo esforço de testes. No futuro, o 

melhoramento da qualidade dos produtos poderá se dar com a análise de duas ou mais 

propriedades medidas, que envolvam o maior número de parâmetros possíveis, dispensando o 

grande número de ensaios. Essa aproximação poderá levar a menos restrições de fabricação, 

ao melhor controle de qualidade e à economia em testes. (Jentins, 1975).  

 

Tanto a gasolina automotiva quanto o diesel têm características essenciais à sua devida 

utilização. Então, a discussão de seus parâmetros é de fundamental importância para a 

evolução de suas especificações. 

 

No caso da gasolina automotiva, a especificação sofre bastante influência das 

economias nacional e internacional. Crises do petróleo afetam consideravelmente a política  e 

as estratégias de abastecimento. De posse disso, algumas considerações precisam ser feitas, 

como a variação do teor de etanol adicionado à gasolina por causa da oscilação dos preços do 
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açúcar e do álcool no mercado. Mas estudos mostram que pequenas variações do teor de 

etanol não afetam o rendimento dos motores que já foram projetados para uso dessa mistura. 

 

Apesar dessas variações constantes do teor de álcool etílico, a gasolina não passou por 

mudanças radicais na especificação. Vale a pena ressaltar a eliminação do chumbo tetra etila 

como agente antidetonante, que é um composto altamente tóxico. Pode-se também observar a 

redução de mais de 50% em relação ao teor de enxofre ao longo dos últimos 47 anos. 

 

Em relação ao diesel as mudanças mais relevantes dizem respeito ao teor de enxofre 

máximo permitido. Teores antes de 10000 ppm, em 1955, passaram para 2000 ppm. Isso 

mostra uma redução de 80% na emissão desse produto danoso à biosfera. Apesar dessas 

reduções demandarem processos específicos e dispendiosos, o país, agora inserido num 

mercado aberto, tem que fazer mais investimentos para alcançar inserção no mercado 

internacional. 

 

Outra mudança evidenciada pelo histórico do diesel é a evolução para combustíveis 

alternativos. Estudos estão sendo feitos com o biodiesel, que reduz a poluição ambiental. 

Esses novos combustíveis estão sendo bem aceitos internacionalmente, apesar de seu custo 

ainda ser elevado. O Brasil precisa investir mais ou subsidiar produtos que envolvam 

compromisso com as emissões poluentes. Diferenciar preços pode ser uma alternativa para 

quem queira comprar um combustível mais caro e ambientalmente mais limpo. 

 

Com a abertura do setor de combustíveis o país está passando por grandes mudanças e 

também por grandes dúvidas. Não se sabe ao certo o que vai acontecer. O mercado agora 

encontra-se regulado pela ANP, que outorgou várias medidas visando controlar esse processo 

de abertura. Um novo imposto foi colocado em prática – o CIDE, em substituição à PPE e 

também incorpora o PIS/PASEP, visando tornar o mercado nacional mais competitivo. Todas 

essas mudanças se refletem na especificação dos combustíveis. Talvez sejam necessárias mais 

mudanças, em função da entrada de novos agentes e, consequentemente, novos produtos, 

visando acompanhar as variações deste mercado tão dinâmico. 
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Apesar de todas essas variantes, de um modo geral as especificações brasileiras são 

comparáveis às estrangeiras. Alguns aspectos relacionados a compostos poluentes é que ainda 

precisam ser revistos, como o teor de enxofre e de benzeno. 

 

A ANP, como agência reguladora, vem tentando minimizar os condicionantes do setor 

de combustíveis. Uma guerra que está em curso é aquela contra as adulterações, fraudes e 

evasão fiscal. Adulterações por solventes, que são mais baratos, levam à evasão fiscal. Neste 

sentido a ANP está regulamentando eficazmente essas práticas ilegais, com medidas de 

controle mais rígidas. 

 

Outro tipo de adulteração é por uso excessivo de etanol adicionado à gasolina. Sobre o 

álcool anidro não há incidência de impostos, pois estes já são cobrados sobre a gasolina. 

Portanto, usar quantidades excessivas deste aditivo também leva à perda de arrecadação para 

os cofres públicos. 

 

Muitos outros problemas relacionados às fraudes interferem na comercialização da 

gasolina automotiva. Vendas de notas frias, roubos de cargas, indústria de liminares e 

compras sem notas fiscais, são meios ilícitos de lucrar mais e fazer balançar a competitividade 

do mercado. Algumas medidas já foram tomadas no intuito de coibir essas práticas ilegais, 

mas a ANP ainda precisa permanecer firme na fiscalização das regras. 

 

A atuação da agência reguladora está conseguindo acalmar os ânimos deste setor tão 

conturbado. Alguns acham que há controle demais e que isso pode atravancar o setor. 

Entretanto, ainda se precisa de medidas enérgicas e controladoras para o país poder se 

acostumar ao mercado livre.  

 

Algumas ações como o monitoramento da qualidade de combustíveis estão colhendo 

bons frutos. O número de não conformidades vem diminuindo a cada ano. A atuação mais 

rápida e efetiva também é outra conseqüência dessa forma descentralizada de melhorar a 

fiscalização. 

 

Isso está demonstrado nos números. O número de ações de fiscalização subiu em 

57,5%, o de interdições aumentou em 51,4% e o de autuações elevou-se em 105,2%, no 
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período de 1999 a 2002. Com relação às interdições e autuações por adulterações, as ações da 

ANP cresceram em 11,9% e 197,7%, respectivamente. Está evidenciada a ação da agência na 

coerção de irregularidades.  

 

As perspectivas para o aperfeiçoamento da qualidade dos combustíveis são 

animadoras. Há uma melhoria visível nas especificações da gasolina automotiva e do diesel. 

Com a abertura do setor, essa tendência é ainda mais forte.  

 

Em relação às especificações já estão ocorrendo mudanças proveitosas. Características 

que afetam o meio ambiente estão sendo gradativamente diminuídas.  As previsões para 

melhorias são bastante otimistas. Há uma tendência, no longo prazo, de redução de enxofre 

para 50 ppm e 500 ppm, para os diesel metropolitano e comum, respectivamente. O teor de 

enxofre na gasolina também tem previsão de queda para 80 ppm. Sem contar ainda com a 

tendência para redução do teor de benzeno. Ambos os compostos são prejudiciais tanto à 

saúde quanto ao meio ambiente e, para alcançar essas metas, investimentos serão necessários, 

juntamente com um mercado equilibrado. 

 

As tendências citadas acima externam o novo paradigma da questão ambiental, pois 

isso envolve toda uma cadeia. Tanto fabricantes de motores quanto produtores de derivados 

vão ter que desenvolver seus processos para colocar no mercado produtos de boa qualidade. 

 

O Brasil tem grande potencial para se engajar no mercado globalizado. Algumas 

medidas ainda precisam ser tomadas e com mais rigor. A questão ambiental, como se viu, vai 

ditar a maioria das regras no setor de combustíveis e o Brasil necessita de melhoria neste 

sentido. Isto não é fácil, pois o parque de refino está saturado e a disposição para 

investimentos por parte da estatal é incipiente. O governo também necessita investir e, a 

depender da ação, incentivar, com o uso de subsídios, as ações por um ar mais limpo. 

 

Portanto, uma ação conjunta envolvendo as empresas, o Governo e a sociedade em 

geral é imprescindível para alcançar as metas de desenvolvimento no mercado globalizado. 

Tem que haver cobrança de todas as partes, no sentido de prover melhorias, principalmente da 

população quer adquirir produtos menos poluentes. Essa é uma visão para o futuro remoto, 

mas se não se pensar assim agora, depois poderá ser tarde demais.  
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A análise feita nesse trabalho é de suma importância no cenário do mercado de 

qualidade de combustíveis no Brasil. Sua relevância também se alastra quando se discute 

preço dos combustíveis, questão bastante complexa, que levou o Governo nacional a ceder 

poderes a ANP para regular os preços do GLP. Preço e qualidade estão sempre juntos, pois no 

mercado do “downstream”, um combustível de qualidade diferenciada, provavelmente gera 

mais custos em sua cadeia produtiva, e consequentemente o consumidor final paga mais caro. 

 

Os preços também são atrelados aos impostos. Dados recentes mostram que, em 

outubro de 2001, que os tributos incluindo PPE, representavam 52% do preço final ao 

consumidor da gasolina, 14% do diesel e 1,7% do GLP. Em janeiro de 2002, com a abertura 

total do mercado, os tributos passaram para 69%, 30% e 20%, respectivamente (Silveira, 

2002).   

  

Finalmente, vários estudos podem ser feitos a partir desse histórico das especificações 

dos combustíveis no Brasil, sempre sem perder de vista a qualidade dos produtos, não só em 

termos técnicos, mas também como benefícios à sociedade e ao meio ambiente.  

 

Uma sugestão é relacionada à especificação da gasolina. O rigor deve ser maior e 

eficaz, pois o estudo realizado no Mestrado de Regulação da Indústria de Energia – “ Estudo 

do Efeito da adição de Solventes nos Parâmetros Físico-Químicos que Caracterizam a 

Qualidade da Gasolina Automotiva” , em 2002, na Universidade Salvador,  mostrou que é 

possível formular uma gasolina, dentro das especificações nacionais, com misturas contendo 

85% de solventes. Isso mostra que a especificação brasileira é bastante folgada e passível de 

brechas para as adulterações dos combustíveis.  

 

As adulterações dos combustíveis no Brasil podem ser minimizadas. Um programa de  

investimento em pesquisas é de fundamental importância para a descoberta de métodos para 

melhorar a qualidade dos combustíveis. Programas como o Monitoramento da Qualidade dos 

Combustíveis vêm dando alicerce para o desenvolvimento de outras pesquisas mais 

específicas, podendo levar a descobertas benéficas para o setor da qualidade dos combustíveis  

no Brasil. 
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Uma outra sugestão para o setor do “downstream” seria a diferenciação nos preços dos 

combustíveis em função da sua ação poluente. A participação do governo é fundamental neste 

aspecto, pois poderia subsidiar companhias na produção de combustíveis mais limpo e menos 

danosos à sociedade e ao meio ambiente. O Brasil precisa investir na informação da sociedade 

para esclarecer as vantagens de uso de combustíveis mais limpos. 

  

 É importante salientar também a continuação desse estudo. Uma análise mais profunda 

em relação aos impostos incidentes sobre os combustíveis é de alta relevância para a 

população brasileira. O que pode ser deduzido dessa gama de impostos sem afetar a qualidade 

dos combustíveis é um ponto crucial. Esse tipo de análise é muito delicada porque afeta todo 

o setor de combustíveis. É só uma questão de tempo para o mercado se acomodar com a 

abertura do setor para depois começar uma nova etapa. 
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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 
 

PORTARIA Nº 309, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 
 

Estabelece as especificações para a comercialização de 
gasolinas automotivas em todo o território nacional e 
define obrigações dos agentes econômicos sobre o 
controle de qualidade do produto. 

 
O substituto eventual do DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO – ANP, de acordo com o disposto no § 3º do art. 6º do Anexo I ao Decreto nº 
2.455, de 14 de janeiro de 1998, considerando as disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997 e a Resolução de Diretoria nº 1002, de 27 de dezembro de 2001, torna público o 
seguinte ato: 

 
Art. 1º Ficam estabelecidas, através da presente Portaria, as especificações das gasolinas 

automotivas destinadas ao consumidor final, comercializadas pelos diversos agentes 
econômicos em todo o território nacional, consoante as disposições contidas no Regulamento 
Técnico ANP nº 5/2001, parte integrante desta Portaria. 

 
Art. 2° Para efeitos desta Portaria as gasolinas automotivas classificam-se em: 
 
I - gasolina A - é a produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes 

econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao 
Regulamento Técnico; 

II - gasolina C - é aquela constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível, 
nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao 
Regulamento Técnico.  

 
Art. 3º As Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquímicas, Importadores e 

Formuladores de gasolinas automotivas deverão manter sob sua guarda, pelo prazo mínimo de 
02 (dois) meses a contar da data da comercialização do produto, uma amostra-testemunha do 
produto comercializado, armazenado em embalagem cor âmbar de 1(um) litro de capacidade, 
fechadas com batoque e tampa inviolável, mantida em temperatura igual ou inferior a 18°C e 
acompanhada de Certificado de Qualidade.  
 

§ 1º O Certificado de Qualidade do produto comercializado deverá ser firmado pelo 
químico responsável pelas análises laboratoriais efetivadas, com indicação legível de seu 
nome e número da inscrição no órgão de classe. 

 
§ 2º Durante o prazo assinalado no caput a amostra-testemunha e o respectivo 

Certificado de Qualidade deverão ficar à disposição da ANP para qualquer verificação julgada 
necessária.  

 
Art. 4º A documentação fiscal referente às operações de comercialização e de 

transferência de gasolinas automotivas, realizadas pelas Refinarias, Centrais de Matérias-
Primas Petroquímicas, Importadores e Formuladores, deverá ser acompanhada de cópia 
legível do respectivo Certificado de Qualidade, atestando que o produto comercializado 
atende à especificação estabelecida no Regulamento Técnico.  
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Art. 5º Às gasolinas geradas pelas Refinarias, pelas Centrais de Matérias-Primas 

Petroquímicas, pelo Formulador e àquelas importadas somente poderão ser incorporados 
álcool etílico anidro, aditivos e corantes nos teores e especificações estabelecidos pela 
legislação em vigor. 
 

§ 1º As adições de produtos à gasolina referidas no caput são prerrogativa exclusiva do 
Distribuidor de Combustíveis Líquidos Derivados do Petróleo, Álcool Combustível e Outros 
Combustíveis Automotivos.  

 
§ 2º É vedado ao Distribuidor vender gasolina que não seja do tipo C. 

 
Art. 6º O Distribuidor deverá lacrar cada compartimento do caminhão-tanque 

abastecido com gasolina C, com selo numerado, cujo número deverá constar da Nota Fiscal 
referente à comercialização do produto. 

 
Art. 7º O Distribuidor deverá certificar a qualidade da gasolina C após a adição 

obrigatória de álcool etílico anidro, em amostra representativa do produto a ser entregue ao 
Revendedor Varejista, e emitir o Boletim de Conformidade contendo as seguintes 
características do produto: massa específica e itens especificados da destilação, devidamente 
assinado pelo responsável técnico das análises laboratoriais efetivadas, com indicação legível 
de seu nome e número da inscrição no órgão de classe. 

 
§ 1º Na impossibilidade de coletar amostra em tanque de gasolina C a certificação 

referida no caput será realizada em amostra composta pela gasolina A coletada no tanque que 
abastece o caminhão-tanque e álcool etílico anidro, nas proporções definidas pela legislação 
em vigor. 

 
§ 2º O Boletim de Conformidade da gasolina C deverá acompanhar a documentação 

fiscal de comercialização do produto em toda remessa do mesmo ao Posto Revendedor. 
 
§ 3º É responsabilidade exclusiva do Distribuidor garantir que a qualidade da gasolina C 

contida no caminhão-tanque esteja refletida nos resultados declarados no respectivo Boletim 
de Conformidade. 

 
§ 4º Os instrumentos laboratoriais utilizados na certificação da gasolina C devem ser 

mantidos em perfeito estado de funcionamento e serão passíveis de fiscalização por parte da 
ANP. 

 
Art. 8º A ANP poderá, a qualquer tempo e às suas expensas, submeter as Refinarias, 

Centrais de Matérias-Primas Petroquímicas, Formuladores e Distribuidores a auditoria de 
qualidade, a ser executada por entidades credenciadas pelo INMETRO, sobre os 
procedimentos e equipamentos de medição que tenham impacto sobre a qualidade e a 
confiabilidade dos serviços descritos nesta Portaria. 
 

Art. 9º O Distribuidor deverá enviar à ANP um sumário estatístico dos Boletins de 
Conformidade, gravado em disquete de 3,5 polegadas para microcomputador ou através do 
endereço eletrônico distribuidor@anp.gov.br, até o 15o dia do mês subseqüente àquele a que 
se referirem os dados enviados.  
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§ 1° O envio mensal do sumário estatístico deverá ser único para cada Distribuidor, 
devendo contemplar os dados de todas as bases de distribuição em que opera. 

 
§ 2º O sumário estatístico deverá ser gerado no formato de planilha eletrônica, devendo 

conter: 
 
I - identificação do Distribuidor; 
II - mês de referência dos dados certificados; 
III - volume total comercializado no mês;  
IV - identificação das unidades industriais produtoras das gasolinas A adquiridas, e 
V - tabela de resultados em conformidade com o modelo abaixo: 
 

Característica Unidade Máximo Média Mínimo Desvio 
Massa Específica a 20º C Kg/m3     
Destilação      

10% evaporado °C     
50% evaporado ºC     
90% evaporado ºC     
PFE ºC     

 
onde: 
Mínimo, Máximo – valores mínimos e máximos encontrados nas determinações 
laboratoriais do mês. 
Média – média ponderada pelos volumes objetos das análises realizadas. 
Desvio – desvio padrão da amostragem. 

 
Art. 10. Fica vedada a comercialização das gasolinas automotivas, definidas no art. 2º 

desta Portaria, que não se enquadrem nas especificações do Regulamento Técnico ou em que 
sejam identificados Marcadores regulamentados pela Portaria ANP nº 274 de 1º de novembro 
de 2001. 

 
Art. 11. Fica sujeita à anuência prévia da ANP a comercialização de gasolinas 

automotivas fora das especificações do Regulamento Técnico ANP nº 5/2001 que não se 
destinem ao abastecimento oferecido ao consumidor pelos Postos Revendedores e Postos de 
Abastecimento. 

 
Art. 12. O não atendimento ao disposto nesta Portaria 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. 13 Ficam revogadas a Portaria ANP nº 197, de 28 de dezembro de 1999, 
republicada em 21 de agosto de 2000 e a Portaria ANP nº 204, de 18 de agosto de 2000, e 
demais disposições em contrário. 

 
Art. 14  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JULIO COLOMBI NETTO 
Publicada no DOU de 28/12/2001 
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REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 5/2001 
 
1. Objetivo 
 
Este Regulamento Técnico aplica-se às gasolinas automotivas comercializadas em todo o 
território nacional e estabelece suas especificações. 
 
2. Normas aplicáveis 
 
A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de 
Normas Brasileiras (NBR) e Métodos Brasileiros (MB) da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) ou de normas da American Society for Testing and Materials (ASTM). 
 
Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade, fornecidos nos métodos relacionados 
a seguir, devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata 
do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados  
neste Regulamento. 
 
A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida 
segundo método ASTM D 4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 
Products. 
As características constantes da Tabela de Especificação deverão ser determinadas de acordo 
com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio: 
 

Método ABNT TÍTULO 
MB 424 Produtos líquidos de petróleo - Determinação dos tipos de hidrocarbonetos pelo 

indicador de absorção por fluorescência 
MB 457 Combustível – Determinação das características antidetonantes –  

Índice de octano – Método motor 
NBR 4149 Gasolina e misturas de gasolina com produtos oxigenados – Determinação  

da pressão de vapor – Método seco 
NBR 6563 Gás Liqüefeito de Petróleo e Produtos Líquidos de Petróleo – Determinação  

de enxofre – Método da lâmpada 
NBR 7148 Petróleo e Produtos de Petróleo – Determinação da massa específica, densidade relativa 

°API – Método do densímetro 
NBR 9619 Produtos de Petróleo – Determinação das propriedades de destilação 
NBR 13992  Gasolina Automotiva – Determinação do teor de álcool etílico anidro 

combustível (AEAC) 
NBR 14065 Destilados de Petróleo e Óleos Viscosos – Determinação da massa específica e da 

densidade relativa pelo densímetro digital. 
NBR 14156 Produtos de Petróleo – Determinação da pressão de vapor – Mini Método 
NBR 14359 Produtos de Petróleo – Determinação da corrosividade – Método da lâmina 

de cobre 
NBR 14478 Gasolina - Determinação da estabilidade à oxidação pelo método 

do período de indução 
NBR 14525 Combustíveis - Determinação de goma por evaporação 
NBR 14533 Produtos de Petróleo - Determinação do enxofre por Espectrometria 

de Fluorescência de Raios X ( Energia Dispersiva) 
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Método ASTM TÍTULO 
D 86 Distillation of Petroleum Products 
D 130 Detection of Copper Corrosion from Petroleum Products by the Copper Strip Varnish 

Test 
D 381 Existent Gum in Fuels by Jet Evaporation. 
D 525 Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method). 
D 1266 Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) 
D 1298 Density, Relative Density (Specific Gravity), of API Gravity of Crude Petroleum and 

Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method 
D 1319 Hydrocarbons Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator 

Adsorption 
D 2622 Sulfur in Petroleum Products by Wavelenght Dispersive  

X-Ray Fluorescence Spectrometry 
D 2699 Knock Characteristics  of Motor and Aviation Fuels by the  

Research Method 
D 2700 Knock Characteristics  of Motor and Aviation Fuels by the Motor Method 
D 3120 Trace Quantities of Sulfur in Light Liquid Petroleum Hydrocarbons by Oxidative 

Microcoulometry 
D 3237 Lead In Gasoline By Atomic Absorption Spectroscopy  
D 3606 Benzene and Toluene in Finished Motor and Aviation Gasoline by Gas 

Chromatography 
D 4052 Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter 
D 4294 Sulfur in Petroleum Products by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy 
D 4953 Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-oxygenate Blends (Dry Method) 
D 5190 Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method) 
D 5191 Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) 
D 5443 Paraffin, Naphthene, and Aromatic Hydrocarbon Type Analysis in Petroleum 

Distillates Through 200°C by Multi-Dimensional Gas Chromatography  
D 5453 Sulphur in light hydrocarbons, motor fuels and oils by ultraviolet fluorescence 
D 5482 Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method – Atmospheric) 
D 6277 Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using Mid Infrared 

Spectroscopy. 
 

3.Tabela de Especificação 
 

ESPECIFICAÇÃO  
Gasolina Comum Gasolina Premium MÉTODO 

 
CARACTERÍSTICA UNIDADE 

Tipo A Tipo C Tipo A Tipo C ABNT ASTM 
Cor - (1) (2) (1) (2) 
Aspecto - (4) (4) (4) (4) 

visual (3) 

Álcool Etílico Anidro 
Combustível - AEAC  

%vol 1 máx (5). (6) 
máx. (5) 

(6) 
NBR 13992 

Massa específica a 20ºC Kg/m3 anotar anotar anotar anotar NBR 7148 
NBR 14065

D 1298 
D 4052 

Destilação      NBR 9619 D 86 
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10% evaporado, máx. ºC 65,0 65,0 65,0 65,0   
50% evaporado, máx. ºC 120,0 80,0 120,0 80,0   
90% evaporado, máx.(7) ºC 190,0 190,0 190,0 190,0   
PFE, máx. ºC 220,0 220,0 220,0 220,0   
Resíduo, máx. %vol 2,0 2,0 2,0 2,0   

Nº de Octano Motor – MON, 
mín. - (8) (9) 82,0 (9) - - MB 457 D 2700 

Índice Antidetonante – IAD, 
mín.(10) 

-  (8) 87,0   (8) 91,0 MB 457 D 2699 
D 2700 

Pressão de Vapor  
a 37,8 ºC (11) 

kPa 45,0 a 62,0 69,0 máx. 45,0 a 62,0 69,0 máx.  NBR 4149 
NBR 14156

D 4953 
D 5190 
D 5191 
D 5482 

Goma Atual Lavada, máx. mg/100 mL 5  5  5  5  NBR 14525 D 381 
Período de Indução a 100ºC, 
mín. 

min  
 (12)(13) 

360   (12)(13) 360  NBR 14478 D 525 

Corrosividade ao Cobre a 50ºC, 
3h, máx. 

- 1 1 1 1 NBR 14359 D 130 

Enxofre, máx. (14) % massa 0,12 0,10 0,12 0,10 NBR 6563 
NBR 14533

D 1266 
D 2622 
D 3120 
D 4294 
D 5453 

Benzeno, máx. (14) %vol 1,2 1,0 1,9 1,5 - D 3606 
D 5443 
D 6277 

Chumbo, máx. (5) g/L 0,005  0,005  0,005  0,005  - D 3237 
Aditivos (15) - - - - - - - 
Hidrocarbonetos: (14) (16) %vol     MB 424 D 1319  

Aromáticos, máx. (17)  57 45 57 45   
Olefínicos, máx. (17)  38 30 38 30   

 
(1) De incolor a amarelada, isenta de corante. 
(2) De incolor a amarelada se isenta de corante cuja utilização é permitida no teor máximo de 
50 ppm com exceção da cor azul, restrita à gasolina de aviação  
(3) A visualização será realizada em proveta de vidro, conforme a utilizada no Método NBR 
7148 ou ASTM D 1298. 
(4) Límpido e isento de impurezas. 
(5) Proibida a adição. Deve ser medido quando houver dúvida quanto à ocorrência de 
contaminação. 
(6) O AEAC a ser misturado às gasolinas automotivas para produção da gasolina C deverá 
estar em conformidade com o teor e a especificação estabelecidos pela legislação em vigor. 
(7) No intuito de coibir eventual presença de contaminantes o valor da temperatura para 90% 
de produto evaporado não poderá ser inferior à 155 ºC para gasolina A e 145°C para gasolina 
C.  
(8) A Refinaria, a Central de Matérias-Primas Petroquímicas, o Importador e o Formulador 
deverão reportar o valor das octanagem MON e do IAD da mistura de gasolina A, de sua 
produção ou importada, com AEAC no teor mínimo  estabelecido pela legislação em vigor.  
(9) Fica permitida a comercialização de gasolina automotiva com MON igual ou superior a 80 
até 30/06/2002. 
(10) Índice antidetonante é a média aritmética dos valores das octanagens determinadas pelos 
métodos MON e RON. 
(11) Para os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, 
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bem como para o Distrito Federal, admite-se, nos meses de abril a novembro, um acréscimo 
de 7,0 kPa ao valor máximo especificado para a Pressão de Vapor. 
(12) A Refinaria, a Central de Matérias-Primas Petroquímicas, o Importador e o Formulador 
deverão reportar o valor do Período de Indução da mistura de gasolina A, de sua produção ou 
importada, com AEAC no teor máximo estabelecido pela legislação em vigor.  
(13) O ensaio do Período de Indução só deve interrompido após 720 minutos, quando 
aplicável, em pelo menos 20% das bateladas comercializadas. Neste caso, e se interrompido 
antes do final, deverá ser reportado o valor de 720 minutos. 
(14) Os teores máximos de Enxofre, Benzeno, Hidrocarbonetos Aromáticos e 
Hidrocarbonetos Olefínicos permitidos para a gasolina A referem-se àquela que transformar-
se-á em gasolina C através da adição de 22%±1% de álcool. No caso de alteração legal do 
teor de álcool na gasolina os teores máximos permitidos para os componentes acima referidos 
serão automaticamente corrigidos proporcionalmente ao novo teor de álcool regulamentado. 
(15) Utilização permitida conforme legislação em vigor, sendo proibidos os aditivos a base de 
metais pesados. 
(16) Fica permitida alternativamente a determinação dos hidrocarbonetos aromáticos e 
olefínicos por cromatografia gasosa. Em caso de desacordo entre resultados prevalecerão os 
valores determinados pelos ensaios MB424 e D1319. 
(17) Até 30/06/2002 os teores de Hidrocarbonetos Aromáticos e Olefínicos podem ser apenas 
informados. 
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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 
 

PORTARIA Nº 310, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 
 

Estabelece as especificações para comercialização de 
óleo dieselautomotivo em todo o território nacional e 
define obrigações dosagentes econômicos sobre o 
controle de qualidade do produto. 
 

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP, de acordo com o 
disposto no § 3º do art. 6º do Anexo I ao Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, 
considerando asdisposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 e a Resolução de 
Diretoria nº 1003, de 27 dedezembro de 2001, torna público o seguinte ato: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas, através da presente Portaria, as especificações do óleo diesel 
automotivo destinado ao consumidor final, comercializado pelos diversos agentes econômicos 
em todo oterritório nacional, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP 
nº 6/2001, parte integrante desta Portaria. 
 
Art. 2º Para efeitos desta Portaria o óleo diesel automotivo classifica-se em: 
 
I - Óleo Diesel Automotivo Metropolitano – produzido no País, importado ou formulado 
pelos agentes econômicos autorizados para cada caso conforme características constantes no 
Regulamento Técnico, para comercialização nos municípios estabelecidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente – MMA e listados no Anexo desta Portaria e, II - Óleo Diesel Automotivo 
Interior - produzido no País, importado ou formulado pelos agentes econômicos autorizados 
para cada caso conforme características constantes no Regulamento Técnico,para 
comercialização nos demais municípios do País. 
 
Art. 3º As Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquímicas, Importadores e 
Formuladores de óleo diesel automotivo deverão manter sob sua guarda, pelo prazo mínimo 
de 02 (dois) meses a contar da data da comercialização do produto, uma amostra-testemunha 
do produto comercializado armazenado em embalagem de cor âmbar de 1(um) litro de 
capacidade, fechada com batoque e tampa inviolável e acompanhada de Certificado de 
Qualidade. 
 
§ 1º O Certificado de Qualidade do produto comercializado deverá ser firmado pelo químico 
responsável pelas análises laboratoriais efetivadas, com indicação legível de seu nome e 
número dainscrição no órgão de classe. 
 
§ 2º Durante o prazo assinalado no caput a amostra-testemunha e o respectivo Certificado de 
Qualidade deverão ficar à disposição da ANP para qualquer verificação julgada necessária. 
 
Art. 4º A documentação fiscal referente às operações de comercialização de óleo diesel 
automotivo realizadas pelas Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquímicas, 
Importadores e Formuladores deverá ser acompanhada de cópia legível do respectivo 
Certificado de Qualidade, atestando que o produto comercializado atende à especificação 
estabelecida no Regulamento Técnico. No caso de cópia emitida eletronicamente, deverá estar 
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indicado, na cópia, o nome e o número da inscrição no órgão de classe do responsável técnico 
pelas análises laboratoriais efetivadas.(NR) 
 
Art. 5º O Distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo deverá certificar a 
qualidade do óleo diesel a ser entregue ao Revendedor Varejista, TRR ou consumidor final 
através da realização de análises laboratoriais em amostra representativa do produto, emitindo 
o Boletim de Conformidade devidamente assinado pelo respectivo responsável técnico, com 
indicação legível de seu nome e número da inscrição no órgão de classe, contendo as 
seguintes características do produto: aspecto, cor visual, massa específica e ponto de 
fulgor.(NR) 
 
§ 1º O Boletim de Conformidade original deverá ficar sob a guarda do Distribuidor, por um 
período de 2 (dois) meses, à disposição da ANP, para qualquer verificação julgada necessária. 
(NR) 
 
§ 2º Os resultados da análise das características constantes do Boletim de Conformidade 
deverão estar enquadrados nos limites estabelecidos pelo Regulamento Técnico, devendo o 
produto ainda atender às demais características exigidas no mesmo. 
 
§ 3º Uma cópia do Boletim de Conformidade deverá acompanhar a documentação fiscal de 
comercialização do produto no seu fornecimento ao Posto Revendedor, TRR ou consumidor 
final. No caso de cópia emitida eletronicamente, deverá estar registrado, na cópia, o nome e o 
número da inscrição no órgão de classe do responsável técnico pelas análises laboratoriais 
efetivadas.(NR) 
 
§ 4º É responsabilidade exclusiva do Distribuidor garantir que a qualidade do óleo diesel 
automotivo carregado no caminhão tanque, que teve os tanques lacrados com selo numerado e 
cujos números deverão constar da Nota Fiscal, esteja refletida nos resultados declarados no 
respectivo Boletim de Conformidade. 
 
§ 5º Os instrumentos laboratoriais utilizados na certificação do óleo diesel devem ser 
mantidos em perfeito estado de funcionamento e serão passíveis de fiscalização por parte da 
ANP. 
 
Art. 6º A ANP poderá, a qualquer tempo e às suas expensas, submeter as Refinarias, Centrais 
de Matérias-Primas Petroquímicas, Formuladores e Distribuidores a auditoria de qualidade, a 
ser executada por entidades credenciadas pelo INMETRO, sobre os procedimentos e 
equipamentos de medição que tenham impacto sobre a qualidade e a confiabilidade dos 
serviços de que trata esta Portaria. 
 
Art. 7º O Distribuidor deverá enviar à ANP sumário estatístico dos Boletins de Conformidade, 
gravado em disquete de 3,5 polegadas para microcomputador ou através do endereço 
eletrônico distribuidor@anp.gov.br , até o 15 o dia do mês subseqüente àquele a que se 
referirem os dados enviados. 
 
§ 1º O envio mensal do sumário estatístico deverá ser único para cada Distribuidor, por tipo 
de óleo diesel, devendo contemplar os dados de todas as bases de distribuição em que opera. 
 
§ 2º O sumário estatístico deverá ser gerado no formato de planilha eletrônica, contendo: 
I - identificação do Distribuidor; 
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II - mês de referência dos dados certificados; 
III - volume total comercializado no mês; 
IV - identificação das unidades industriais produtoras do óleo diesel automotivo adquirido e, 
V - tabela de resultados nos termos do seguinte modelo: 
 
Característica Unidade Máximo Média Mínimo Desvio 

Massa Específica a 20º C Kg/m3     
Ponto de Fulgor °C     

 
onde: 
 
Método: procedimento padronizado constante da especificação em vigor segundo o qual a 
característica foi analisada. (NR) 
Mínimo, Máximo – valores mínimos e máximos encontrados nas determinações laboratoriais 
do mês 
Média – média ponderada pelos volumes objetos das análises realizadas 
Desvio – desvio padrão da amostragem 
 
Art. 8º Nos municípios constantes do Anexo desta Portaria, somente poderá ser 
comercializado o óleo diesel que atenda à especificação do Óleo Diesel Automotivo 
Metropolitano, enquanto nas demais regiões do País também poderá ser comercializado o óleo 
diesel que atenda à especificação do Óleo Diesel Automotivo Interior. 
 
Art. 9º O Óleo Diesel Automotivo Interior somente poderá ser comercializado pelas 
Refinarias, Centrais de matérias-primas Petroquímicas, Formuladores e Importadores depois 
de adicionado o corante especificado na Tabela III do Regulamento Técnico. 
 
Art. 10. É proibida a adição de corante ao Óleo diesel Automotivo Metropolitano. 
 
Art. 11. Fica vedada a comercialização de óleo diesel automotivo, definido no art. 2º desta 
Portaria, que não se enquadre nas especificações do Regulamento Técnico, ou em que sejam 
identificados Marcadores regulamentados pela Portaria ANP n° 274 de 1º de novembro de 
2001. 
 
Art. 12. O não atendimento ao disposto nesta Portaria 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. 13. Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 
 
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
SEBASTIÃO DO REGO BARROS 
 
 
 
Publicada no DOU de 28/12/2001 
Republicada no DOU de 16/08/2002 e 16/09/2002 
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REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 6/2001 
 
1. Objetivo. 
 
Este Regulamento Técnico aplica-se ao óleo diesel automotivo comercializado em todo o 
território nacional e estabelece suas especificações. 
 
2. Normas aplicáveis 
 
A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de 
Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou de 
Normas da American Society for Testing and Materials - ASTM.  
 
Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade fornecidos nos métodos relacionados 
a seguir, devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata 
do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados 
neste Regulamento.  
 
A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida 
segundo método ASTM D 4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 
Products. 
 
As características constantes da Tabela I - Especificação deverão ser determinadas de acordo 
com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio: 
 
2.1 APARÊNCIA 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR14483 Produtos de Petróleo - Determinação da cor – Método do colorímetro 

ASTM 
ASTM D 1500 ASTM Color of Petroleum Products 

 
2.2 COMPOSIÇÃO 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR 14533 Produtos de Petróleo - Determinação do enxofre por espectrometria 

de fluorescência de Raios X (Energia Dispersiva) 
ASTM D 1552 Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) 
ASTM D 2622 Sulfur in Petroleum Products by X-Ray Spectrometry 
ASTM D 4294 Sulfur in Petroleum Products by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence 

Spectroscopy 
ASTM D 5453 Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet 

Fluorescence 
 
2.3 VOLATILIDADE (NR) 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR 14598 Produtos de Petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado 

Pensky Martens 
ABNT NBR 7148 Petróleo e Produtos de Petróleo - Determinação da massa específica, 

densidade relativa e API - Método do densímetro 
ABNT NBR 7974 Produtos de Petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado



 

  96 

TAG 
ABNT NBR 9619 Produtos de Petróleo - Determinação da faixa de destilação 
ABNT NBR 14065 Destilados de Petróleo e Óleos Viscosos – Determinação da massa 

específica eda densidade relativa pelo densímetro digital. 
ASTM D 56 Flash Point by Tag Closed Tester 
ASTM D 86 Distillation of Petroleum Products 
ASTM D 93 Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester 
ASTM D 1298 Density, Relative Density (Specific Gravity) or API Gravity of Crude 

Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method 
ASTM D 3828 Flash Point by Small Scale Closed Tester 
ASTM D 4052 Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter 

 
2.4 FLUIDEZ 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR 10441 Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - Determinação da 

viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica 
ABNT NBR 14747 Óleo Diesel – Determinação do ponto de entupimento de filtro a frio 
ASTM D 445 Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the 

Calculation ofDynamic Viscosity) 
ASTM D 6371 Cold Filter Plugging Point of Diesel and Heating Fuels 

 
2.5 COMBUSTÃO 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR 9842 Produtos de Petróleo - Determinação do Teor de Cinzas 
ABNT NBR 14318 Produtos de Petróleo - Determinação do Resíduo de Carbono Ramsbottom 
ASTM D 482 Ash from Petroleum Products 
ASTM D 524 Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products 
ASTM D 613 Cetane Number Diesel 
ASTM D 4737 Calculated Cetane Index by Four Variable Equation 

 
2.6 CORROSÃO 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR 14359 Produtos de Petróleo - Determinação da corrosividade - Método da lâmina 

de cobre 
ASTM D 130 Detection of Copper Corrosion from Petroleum Products by the Copper 

StripTarnish Test 
 
2.7 CONTAMINANTES 

Método  TÍTULO 
ABNT NBR 14647 Produtos de Petróleo - Determinação da Água e Sedimentos em Petróleo e 

Óleos Combustíveis pelo Método de Centrifugação 
ASTM D 1796 Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method 

(Laboratory Procedure) 
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Tabela I – Especificação (NR) 
 

LIMITES 
TIPOS MÉTODO 

 
CARACTERÍSTICA UNIDADE 

Interior (B) Metropolitano (D) ABNT ASTM 
APARÊNCIA  
Aspecto  Límpido isento de impurezas Visual (2) 
Cor ASTM, máx.  3,0 (3) (4) 3,0 NBR 4483 D 1500 
COMPOSIÇÃO  

Enxofre Total, máx. % massa 0,35 
 

0,20 
 

- 
- 

NBR14533 

D 1552, 
D 2622, 

D 4294 
VOLATILIDADE  
Destilação  °C   
50% vol., recuperado, máx.  245,0 - 310,0 
85 % vol., recuperado, máx.  370,0  360,0 

NBR 9619 D 86 

Massa Específica a 20°C  kg/m3 820 a 880 820 a 865 NBR 7148, 
NBR 14065

D 1298, 
D 4052 

Ponto de Fulgor, mín. °C  38,0 
NBR 7974 
NBR 14598

- 

D 56,  
D 93, 
D 3828 

FLUIDEZ  
Viscosidade a 40°C, (NR) (mm 2 /s) 

cSt 
2,5 a 5,5 NBR 10441 D 445 

Ponto de Entupimento de Filtro à 
Frio 

°C (5) NBR 14747 D 6371 

COMBUSTÃO  
Número de Cetano, mín. (6) -  42  - D 613 
Resíduo de Carbono Ramsbottom 
no Resíduo dos 10% finais da 
Destilação, máx. 

%massa 0,25 NBR14318 
 
D 524 

 
Cinzas, máx. %massa 0,020 NBR 9842 D 482 
CORROSÃO  
Corrosividade ao cobre, 3h a 50ºC, 
máx 

- 1 NBR 14359 D 130 

CONTAMINANTES  
Água e Sedimentos, máx %volume 0,05 NBR 14647 D 1796 

 
(1) O Óleo Diesel Metropolitano (D) deverá ser obrigatoriamente comercializado nos municípios 
relacionados no Anexo I, conforme determinação do Ministério do Meio Ambiente. 
(2) A visualização será realizada em proveta de vidro, conforme a utilizada no Método NBR 7148 
ou ASTM D 1298. 
(3) Limite requerido antes da adição do corante. O corante vermelho, segundo especificação 
constante da Tabela III deste Regulamento Técnico, deverá ser adicionado no teor de 20 mg/L pelas 
Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquímicas, Importadores e Formuladores (NR) 
(4) As Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquímicas, Importadores e Formuladores de 
óleodiesel automotivo deverão atender às exigências referentes à adição do corante a partir 
de01/01/2003.(NR) 
(5) Limites conforme Tabela II. 
(6) Alternativamente ao ensaio de Número de Cetano fica permitida a determinação do Índice de 
Cetano calculado pelo método ASTM D 4737, com valor mínimo de 45. Em caso de desacordo de 
resultados prevalecerá o valor do Número de Cetano. 
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Tabela II - Ponto de Entupimento de Filtro à Frio 

 
 

LIMITES MÁXIMOS, ºC UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

SP – MG – MS 12 12 12 7 3 3 3 3 7 9 9 12 
GO/DF – MT  
ES-RJ 

12 12 12 10 5 5 5 8 8 10 12 12 

PR – SC - RS 10 10 7 7 0 0 0 0 0 7 7 10 
 
 

Tabela III - Especificação do Corante para o Óleo Diesel Interior (NR) 
 

Característica Especificação Método 
Aspecto Líquido Visual 
“Color Index” “Solvent Red” - 
Cor Vermelho intenso Visual 
Massa Específica a 20°C, Kg/m3 3 990 a 1020 Picnômetro 
Comprimento de Onda, nm 520 a 540  
Absorbância 0,600 – 0,650 (“) 0,600 – 0,650 (“) 

 
 
(“) A Absorbância deve ser determinada em uma solução volumétrica de 20 mg/L do corante 
em tolueno P.A. medida em célula de caminho ótico de 1 cm, na faixa especificada para o 
comprimento de onda.(NR) 
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ANEXO I 
 

Municípios nos quais deverá ser comercializado o Óleo Diesel Metropolitano (D), conforme 
determinação do Ministério do Meio Ambiente. 
 
 

1 – BELÉM 
ANANINDEUA MARITUBA 
BELÉM  SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
BENEVIDES  
 
 
 

2 - FORTALEZA 
AQUIRAZ HORIZONTE 
CAUCAIA ITAITINGA 
CHOROZINHO MARACANAÚ 
EUZÉBIO MARANGUAPE 
FORTALEZA PACAJUS 
GUAIÚBA PACATUBA 
 
 
 

3 - RECIFE 
ABREU E LIMA ITAPISSUMA 
ARAÇOIABA JABOATÃO DOS 

GUARARAPES 
CABO DE SANTO 
AGOSTINHO 

MORENO 
 

CAMARAGIBE OLINDA 
IGARASSU PAULISTA 
IPOJUCA RECIFE 
ITAMARACÁ SÃO LOURENÇO DA 

MATA 
 
 
 

4 - ARACAJU 
ARACAJÚ NOSSA SENHORA 

DO SOCORRO 
BARRA DOS SÃO 
CRISTOVÃO 
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5 - SALVADOR 
CAMAÇARI MADRE DE DEUS 
CANDEIAS SALVADOR 
DIAS D'ÁVILA SÃO FRANCISCO DO CONDE 
ITAPARICA SIMÕES FILHO 
LAURO DE 
FREITAS 

VERA CRUZ 
 

 
 
 

6 – BELO HORIZONTE 
BALDIM MATEUS LEME 
BELO HORIZONTE MATOZINHOS 
BETIM NOVA LIMA 
BRUMADINHO NOVA UNIÃO 
CAETÉ PEDRO LEOPOLDO 
CAPIM BRANCO RAPOSOS 
CONFINS RIBEIRÃO DAS 
CONTAGEM RIO ACIMA 
ESMERALDAS RIO MANSO 
FLORESTAL SABARÁ 
IBIRITÉ SANTA LUZIA 
IGARAPÉ SÃO JOAQUIM DE 

ITAGUARA 
JABOTICATUBAS SÃO JOSÉ DA LAPA 
JUATUBA SARZEDO 
LAGOA SANTA TAQUARAÇU DE 
MÁRIO CAMPOS VESPASIANO 
 
 
 

7 – VALE DO AÇO 
CORONEL 
FABRICIANO 

SANTANA DO PARAÍSO 
 

IPATINGA TIMÓTEO 
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8 - RIO DE JANEIRO 

BELFORD ROXO NILÓPOLIS 
DUQUE DE  NITERÓI 
GUAPIMIRIM NOVA IGUAÇU 
ITABORAÍ PARACAMBI 
ITAGUAÍ QUEIMADOS 
JAPERI RIO DE JANEIRO 
MAGÉ SÃO GONÇALO 
MANGARATIBA SÃO JOÃO DE MARICÁ 
MERITI SEROPÉDICA 
MESQUITA TANGUÁ 
 
 
 

9 - SÃO PAULO 
ARUJÁ  MAIRIPORÃ 
BARUERI  MAUÁ 
BIRITIBA-MIRIM  MOGI DAS CRUZES 
CAIEIRAS  OSASCO 
CAJAMAR  PIRAPORA DO BOM 
CARAPICUÍBA  POÁ 
COTIA  RIBEIRÃO PIRES 
DIADEMA RIO GRANDE DA 
EMBU SALESÓPOLIS 
EMBU-GUACU SANTA ISABEL 
FERRAZ DE  SANTANA DE 
FRANCISCO SANTO ANDRÉ 
FRANCO DA SÃO BERNARDO DO 
GUARAREMA SÃO CAETANO DO 
GUARULHOS SÃO LOURENÇO DA SERRA 
ITAPECERICA DA 
SERRA 

SÃO PAULO 
 

ITAPEVI SUZANO 
ITAQUAQUECETU TABOÃO DA SERRA 
JANDIRA VARGEM GRANDE 
JUQUITIBA PAULISTA 
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10 - CAMPINAS 

AMERICANA  MONTE MOR 
ARTUR NOGUEIRA NOVA ODESSA 
CAMPINAS PAULÍNIA 
COSMÓPOLIS PEDREIRA 
ENGENHEIRO 
COELHO 

SANTA BÁRBARA 
D'OESTE 

HOLAMBRA SANTO ANTONIO DE POSSE 
HORTOLÂNDIA SUMARÉ 
INDAIATUBA VALINHOS 
ITATIBA VINHEDO 
JAGUARIÚNA  
 
 
 

11 - BAIXADA SANTISTA 
BERTIOGA PERUÍBE 
CUBATÃO PRAIA GRANDE 
GUARUJÁ SANTOS 
ITANHAÉM SÃO VICENTE 
MONGAGUÁ  
 
 
 

12 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
CAÇAPAVA SANTA BRANCA 
IGARATÁ SÃO JOSÉ DOS  

JACAREÍ TAUBATÉ  
PINDAMONHANG TREMEMBÉ 
 
 
 

13 - CURITIBA 
ADRIANÓPOLIS  DOUTOR ULYSSES 
AGUDOS DO SUL FAZENDA RIO 
ALMIRANTE  ITAPERUÇU 
ARAUCÁRIA MANDIRITUBA 
BALSA NOVA PINHAIS 
BOCAIÚVA DO PIRAQUARA 
CAMPINA QUATRO BARRAS 
CAMPO LARGO QUITANDINHA 
CAMPO MAGRO RIO BRANCO DO SUL 
CERRO AZUL SÃO JOSÉ DOS 
COLOMBO TIJUCAS DO SUL 
CONTENDA TUNAS DO PARANÁ 
CURITIBA  
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14 - PORTO ALEGRE 

ALVORADA  MONTENEGRO 
ARARICÁ  NOVA HARTZ 
ARROIO DOS  NOVA SANTA RITA 
CACHOEIRINHA  NOVO HAMBURGO 
CAMPO BOM  PAROBÉ 
CANOAS  PORTÃO 
CAPELA DE  PORTO ALEGRE 
CHARQUEADAS  
 

SANTO ANTÔNIO DA 
PATRULHA 

DOIS IRMÃOS  SÃO JERÔNIMO 
ELDORADO DO SÃO LEOPOLDO 
ESTÂNCIA VELHA SAPIRANGA 
ESTEIO SAPUCAIA DO SUL 
GLORINHA TAQUARA 
GRAVATAÍ TRIUNFO 
GUAÍBA VIAMÃO 
IVOTI  
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