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Apresentamos a Segunda edição, do ano 2 da revista do Mestrado em 
Engenharia de Petróleo e Gás, com contribuições de diferentes institui-
ções de pesquisa e ensino do segmento petrolífero.

Os trabalhos selecionados, com base na avaliação dos pares, culminou 
na publicação de sete artigos. 

O primeiro artigo consiste numa análise das consequências de aciden-
tes com inflamáveis para efeito de caracterização de adicional de peri-
culosidade.

Na sequência é apresentada uma discussão sobre a a indústria do pe-
tróleo e os modelos de contrato para exploração e produção no Brasil e 
a viabilidade da utilização do biogás como fonte alternativa de energia.
O quarto trabalho apresenta uma aplicação do Controle avançado de 
uma unidade de processamento de gás natural.

A Análise de aspectos gerais, ecológicos e socioeconômicos da produ-
ção de biodiesel de microalgas a partir de levantamento bibliográfico 
é a quinta contribuição apresentada. Tendo-se na sequencia uma dis-
cussão sobre os postos de revenda de combustíveis: quantificação e 
licenciamento ambiental no município de Natal-RN.

Por fim, essa edição apresenta uma avaliação da implantação do selo 
verde: estudo de caso em um posto de revenda de combustível na ci-
dade do Natal/RN, pela ótica dos aspectos ambientais e econômicos da 
referida intervenção.

Esperamos que tenham uma boa leitura.

Carlos Enrique de M. Jeronimo
Francisco Wendell Lopes

Editores

Editorial
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Envio em: Março de 2013
Aceite em: Agosto de 2013

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar através da modelagem e simulação, as distâncias seguras das áreas 
consideradas de risco para o trabalho com inflamáveis, para atividades previstas pela NR-16 considerando 
possíveis cenários de acidentes. Os eventos com conseqüências de fogo e explosão são os mais comuns com 
estes químicos. As distancias seguras foram avaliadas para vários níveis de radiação e picos de sobre pressão 
comparando com os definidos pela lei. Os resultados mostram que as áreas de risco são função da magnitude do 
acidente e das condições operacionais de cada processo e instalação e que poderiam ter dimensões distintas das 
atuais constantes da legislação.

Palavras-Chave: NR-16. Riscos. Inflamáveis. Periculosidade. Modelagem. Simulação.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate through modeling and simulation, the safe distances from areas 
considered at risk for work with flammable activities planned for the NR-16 considering possible accident 
scenarios. The events with consequences of fire and explosion are the most common with these chemicals. The 
safe distances were evaluated for various radiation levels and peak overpressure compared with those defined 
by law. The results showed that areas of risk are a function of the magnitude of the accident, the operating 
conditions of each process and installation and they might have different dimensions contained in the current 
legislation.

Keywords: NR-16. Risks. Flammable. Dangerousness. Modeling. Simulation.
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1  iNtrodUÇÃo

As atividades de produção, armazenamento e trans-
porte de substâncias inflamáveis vem aumentando em 
nível global de forma significativa nos últimos anos e com 
isso comunidades, bem como, inúmeros trabalhadores es-
tão cada vez mais exposto aos riscos.

Segundo Vichez et al. (1995), numa análise de 5325 
acidentes ocorridos na industria química e no transporte 
de seus produtos, desde o inicio do século passado até 
1992, observa-se um aumento progressivo na freqüência 
dos mesmos em função do tempo. A análise de diferentes 
fenômenos associados com estes acidentes, mostra que 
fogo, explosões e vazamentos de produtos com perda do 
confinamento, são os eventos mais comuns. 

No âmbito ocupacional, a Legislação Brasileira esta-
belece que trabalhadores que desempenham atividades 
ou operações em contato permanente com substancias 
inflamáveis ou explosivos, em condição de risco acentua-
do, fazem jus ao adicional de periculosidade, ou seja, um 
acréscimo de 30% sobre seu salário básico sem os acrésci-
mos resultantes de gratificações, prêmios ou participações 
nos lucros da empresa. Os adicionais de exposição a riscos, 
sejam de insalubridade ou periculosidade, tem recebido 
muitas críticas ao longo do tempo, pois, considera que 
legitima o trabalho em condições de agressão à saúde, 
mediante pagamento, conferindo aparente legalidade às 
relações de "compra e venda" da saúde dos empregado-
res, patrimônio inalienável, cuja proteção constitui dever 
fundamental do Estado brasileiro. A despeito deste cená-
rio, os adicionais vêm sendo mantidos na legislação, che-
gando a se constituir, para alguns autores, numa aberração 
em meio a uma legislação prevencionista tida como das 
mais completas e respeitadas no mundo (OLIVEIRA, 2002).

A Norma Regulamentadora (NR) 16 da Portaria Nº3214 
de 08.06.1978 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) 
(BRASIL, 1978)  rege as questões relacionadas a atividades 
e operações periculosas envolvendo inflamáveis, explosi-
vos e radiações ionizantes. Para o devido enquadramento 
à Norma, deve ser levada em consideração, a atividade em 
si, bem como a dimensão da área onde esta atividade é re-
alizada. A norma é generalista, e colabora para avaliações 
simplistas e subjetivas por parte dos peritos, experts, de-
signados em Juízo. Para cada atividade, as dimensões das 
áreas de risco valem para quaisquer condições dentro da 
atividade. Para tanto se faz necessário conhecer que tipo 
de eventos associados com produtos inflamáveis poderia 
justificar a dimensão da área de risco. Modelos matemáti-
cos representativos de diversos tipos de acidentes, decor-
rentes de incêndios ou explosões com inflamáveis podem 
produzir resultados para esta avaliação.

Assim sendo, o objetivo deste estudo é realizar uma 
analise critica das áreas consideradas de risco para infla-
máveis fixadas pela NR-16, utilizando modelagem e simu-
lação. Para tanto foram considerados sete cenários, onde 
os mesmos englobam as dezenove atividades presentes 
na NR 16. 

 

2 MatEriaiS E MÉtodoS

2.1 da NorMa rEGUlaMENtadora Nr-16

As Tabelas 1 e 2 são parte integrantes da NR 16. 
Na Tabela 1 vemos uma correlação entre as atividades e 

que trabalhadores fariam jus ao adicional objeto da Norma. 

ATIVIDADES

a) Na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás 
liquefeito

b) No transporte e armazenamento de inflamáveis líquidos e gasosos 
liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados

c) Nos postos de reabastecimento de aeronaves

d) Nos locais de carregamento de navios-tanques e caminhões-tanques 
e enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos ou gasosos 

liquefeitos.

e) Nos locais de descarga de navios-tanques, vagões-tanques e 
caminhões-tanques com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos ou 

de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados.

f) Nos serviços de operação e manutenção de navios-tanques, vagões-
tanques caminhões-tanques, bombas e vasilhames, com inflamáveis 

líquidos ou gasosos liquefeitos, ou vazios não desgaseificados ou 
decantados.

 ADICONAL DE 30%

Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operem na área de 
risco

Todos os trabalhadores da área de operação

Todos os trabalhadores da área de operação.

Todos os trabalhadores dessas atividades ou os que operam na área de 
risco.

Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operem na área de 
risco. 

Todos os trabalhadores nessa atividade ou que operem na área de risco.

Tabela 1: Atividades e operação de risco



12   Ano 2, n. 1 - nov.2013/abr.2014 ISSN 2316-6681

ATIVIDADES

a) Poços de petróleo em produção de gás.

b) Unidade de processamento das refinarias.

c) Outros locais de refinaria onde se realizam operações 
com inflamáveis em estado de volatilização ou 

possibilidade de volatilização decorrente de falha ou efeito 
dos sistemas de segurança e fechamento das válvulas.

d) Tanques de inflamáveis líquidos.

e) Tanques elevados de inflamáveis gasosos.

f) Carga e descarga de inflamáveis líquidos contidos em 
navios, chatas e batelões.

g) Abastecimento de aeronaves.

h) Enchimento de vagões – tanques e caminhões – 
tanque com inflamáveis líquidos.

i) Enchimento de vagões – tanques e caminhões – 
tanque inflamáveis gasosos liquefeitos.

j) Enchimento de vasilhames com inflamáveis gasosos 
liquefeitos.

k) Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos,

ÁREA DE RISCO

Circulo com raio de 30 metros, no mínimo, 
com centro na boca do poço.

Faixa de 30 metros de largura, no mínimo 
contornando a área de operação.

Faixa de 15 metros de largura, no mínimo, 
contornando a área de operação.

Toda a bacia de segurança

Círculo com raio de 3 metros com centro 
nos pontos de vazamento eventual (válvula 

registros, dispositivos de medição por 
escapamento, gaxetas).

Afastamento de 15 metros da beira do 
cais, durante a operação, com extensão 

correspondente ao comprimento da 
embarcação.  

Toda área de operação

Circulo com raio de 15 metros com centro nas 
bocas de enchimento dos tanques

Circulo com raio de 7,5 metros centro nos 
pontos de vazamento eventual (válvula e 

registro).

Circulo com raio de 15 metros com centro nas 
bocas de enchimento dos tanques.

Circulo com raio de 7,5 metros com centro nos

TIPO DE EVENTO ESTUDADO

Jato de fogo e Explosão de nuvem 
de vapor

Incêndio em Poça, Jato de Fogo, Bola 
de fogo, Explosão de nuvem de vapor 

Bola de fogo, jato de fogo, incêndio 
em poça e nuvem de vapor 

explosiva.

Incêndio em poça.

Jato de Fogo e Explosão de nuvem 
de vapor.

Incêndio em poça.

Incêndio em poça.

Incêndio em poça.

Jato de Fogo e Explosão de nuvem 
de vapor.

Jato de Fogo e Explosão de nuvem 
de vapor.

Incêndio em poça.

g) Nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de 
vasilhames não desgaseificados ou decantados.

h) nas operações de testes de aparelhos de consumo de gás e seus 
equipamentos.

i) No transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em 
caminhão-tanque.

j) No transporte de vasilhames (em caminhões de carga) contendo 
inflamável líquido, em quantidade total igual ou superior a 200 litros.

l) No transporte de vasilhames (em carreta ou caminhão de carga) 
contendo inflamáveis gasosos liquido, em quantidade total igual ou 

superior a 135 quilos.

m) Na operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de 
inflamável líquido.

Todos os trabalhadores  nessas atividades ou que 
operam na área de risco.

Todos os trabalhadores nessas atividades ou que 
operam na área de risco.

Motorista  ajudante

Motorista e ajudante

Motorista e ajudante

Operadores de bomba e trabalhadores que operam na área de risco.

Tabela 2: Área de risco para cada atividade

Fonte: (BRASIL, 1978).

Na Tabela 2, a Norma delimita a dimensão das áre-
as de risco ensejando que uma área maior que a fixada 
não seria considerada área de risco e que, trabalhadores 
que operam em área além da fixada na Norma, não fa-
riam jus ao adicional. Nesta mesma Tabela, para avaliar a 

dimensão da área de risco, foi acrescentada uma coluna 
constando um provável evento para cada cenário, cujas 
principais conseqüências são fogo e explosões. Tais even-
tos foram identificados em função de cada processo e de 
acidentes pregressos.

ATIVIDADES  ADICONAL DE 30%
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ATIVIDADES

em recinto aberto.

l) Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos, 
em recinto fechado.

m) Manutenção de viatura-tanque, bombas e vasilhames 
que continham inflamáveis líquidos. 

n) Desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames 
não desgaseificados ou decantados, utilizados no 

transporte de inflamáveis.

o) Testes em aparelhos de consumo de gás e seus 
equipamentos.

p) Abastecimento de inflamáveis

q) Armazenamento de vasilhames que contenham 
inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou 

decantados, em locais aberto. 

r) Armazenamento de vasilhames que contenham 
inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados, ou 

decantados, em recinto fechado. 

s) Carga e descarga de vasilhames contendo inflamáveis 
líquidos ou vasilhames vazios não desgaseificados 

ou decantados, transportados por navios, chatas ou 
batelões. 

ÁREA DE RISCO

bicos de enchimento.

Toda área interna do recinto

Local de operação, acrescido de faixa de 7,5 
metros de largura em torno dos seus pontos 

externos

Local de operação, acrescido de faixa de 7,5 
metros de largura em torno dos seus pontos 

externos

Local de operação, acrescido de faixa de 7,5 
metros de largura em torno dos seus pontos 

externos

Toda a área de operação, abrangendo, no 
mínimo, circulo com raio de 7,5 metros com 
centro no ponto de abastecimento e o circulo 

com raio de 7,5 metros com centro na bomba de 
abastecimento da viatura e faixa de 7,5 metros 
de largura para ambos os lados da maquina.

Faixa de 3 metros de largura em torno dos seus 
pontos externos

Toda a área interna do recinto

Afastamento de 3 metros e beira do 
cais, durante a operação, com extensão 

correspondente ao comprimento da 
embarcação.

TIPO DE EVENTO ESTUDADO

Incêndio em poça.

Incêndio em poça.

Incêndio em poça e Jato de Fogo e 
Explosão de Nuvem de Vapor.

Jato de Fogo e Explosão de nuvem 
de vapor.

Incêndio em poça e Jato de Fogo e 
Explosão de Nuvem de Vapor.

Incêndio em poça e Jato de Fogo e 
Explosão de Nuvem de Vapor.

Incêndio em poça e Jato de Fogo e 
Explosão de Nuvem de Vapor

Incêndio em poça e Jato de Fogo e 
Explosão de Nuvem de Vapor

2.2 doS EVENtoS iNiCiadorES

As conseqüências da exposição a produtos inflamá-
veis são decorrentes do seu potencial para causar danos 
no caso de fogo, explosões associados ou não a exposi-
ção ao produto químico liberado. O fogo como evento 
iniciador tem como efeito principal a radiação, que é tan-
to maior quanto maior for à quantidade de material en-
volvida no acidente, bem como maior for à proximidade 
da fonte do acidente ao corpo receptor; para a explosão 
como evento iniciador, os efeitos danosos são resultados 
das sobre-pressões originadas das ondas de choques da 
nuvem de vapor explosiva envolvida no acidente.

No caso de fogo e explosões a magnitude dos impac-
tos e conseqüentemente, da dimensão das áreas de risco, 
são também decorrentes da forma como o evento se ma-
nifesta. No caso de fogo, as formas de incêndio em poças 
(pool fires), incêndio em jatos ( jet fires) e bolas de fogo (fi-
reballs); no caso de explosões nuvens de vapor não confi-
nadas podem ser considerados os eventos mais comuns.

Incêndio em poça (pool fire) ocorre a partir de um furo 

ou rompimento de um tanque, esfera, tubulação, etc. O 
produto estocado é lançado ao solo, formando uma poça 
que se incendeia, sob determinadas condições.

O incêndio em jato de fogo ( jet fire) ocorre quando um 
gás inflamável escoa a alta velocidade e encontra uma 
fonte de ignição próxima ao ponto de vazamento, for-
mando assim uma labareda na forma de jato.

O incêndio na forma de bola de fogo (fireballs) é nor-
malmente associado com o vazamento de um gás sob 
pressão que ao vazar se inflama, impactando o ambiente 
na forma de uma bola. Normalmente este fenômeno se 
verifica quando o volume de vapor inflamável, inicialmen-
te comprimido num recipiente, escapa repentinamente 
para a atmosfera e, devido à despressurização, forma um 
volume esférico de gás, cuja superfície externa queima, 
enquanto a massa inteira eleva-se por efeito da redução 
da densidade provocada pelo superaquecimento.

A explosão de nuvem de vapor (Vapor Cloud Explo-
sion) é um processo onde ocorre uma rápida e violenta 
liberação de energia, associado a uma expansão de gases 
acarretando o aumento da pressão acima da pressão at-
mosférica, normalmente iniciada após um vazamento ser 

Fonte: Modificada de BRASIL (1978)
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atingido por uma fonte de ignição.
Nos casos de incêndios (Pool fires, Jet fires e Fireballs), 

os níveis de radiação térmica são tanto maiores quan-
to mais próximos estiverem da origem do fogo o que 
determina a dimensão da área de risco hipotética. Este 
nível de radiação é também função do produto quími-
co inflamável envolvido, das condições ambientais, da 
geometria do tanque ou vaso de pressão e do lay-out 
da planta. O risco é o potencial para causar danos e 
este será tanto maior quanto mais próximo da origem 
do fogo. Assim sendo foram adotados neste trabalho 
5,00 kW/m2, 12,5 kW/m2 e 25 kW/m2, que represen-
tam, respectivamente, impactos de limiar da dor em 15 
s de exposição, queimaduras de 1º grau após 10 s de 
exposição bem como rupturas de tubulações de plásti-
co e risco de vida com danos severos a equipamentos e 
estruturas de madeira e “perigo à vida”. Para um deter-
minado volume de inflamável envolvido no evento, foi 
determinado o afastamento capaz de atingir os níveis 
de radiação estudados, sendo este o parâmetro a ser 
comparado com os fixados na Norma.

Da mesma forma foi feito para os casos de explosão por 
nuvem de vapor para os quais foram adotados, como refe-
rência, os valores de sobre pressão de 0,3 bar e 0,7 bar, onde 
a primeira pressão é capaz de causar ferimentos leves e a se-
gunda de causar ruptura dos tímpanos dos corpos recepto-
res (AIChE, 1994; ALENCAR, 2005; CETESB, 2003; USA, 1989) .

Apesar da complexidade que envolve cada um dos 
eventos, modelos matemáticos de fogo e explosões ten-
tam identificar a dimensão das áreas de risco de modo 
a proporcionar ações mitigadoras, prover informações 
para o projeto das plantas, visando sempre a segurança e 
integridade das plantas, das pessoas e do ambiente como 
um todo. Para cada tipo de evento, uma modelagem es-
pecífica foi adotada nas simulações do presente trabalho: 

Incêndio em poça (Pool fires), (EPA, 2010; CETESB, 2003); 
Incêndio em Bolas de Fogo (Fireballs), (EPA, 2010); Incên-
dio em jato de fogo (Jetfire); Explosão em nuvem de va-
por, (CETESB, 2003; USA(1989).

3 rESUltadoS E diSCUSSÕES

Foram realizadas simulações para cada tipo de evento 
para quantidades variáveis de material inflamável envol-
vido nos mesmos. Diante dos resultados obtidos, foram 
feitos analises comparativas com as distancias fixadas na 
NR-16. Estes resultados estão apresentados e discutidos 
na seqüência: 

3.1 iNCÊNdio EM PoÇaS (Pool fires)

A Figura 3 apresenta respectivamente, resultados de raio 
de ação para que o corpo receptor seja atingido por flu-
xos de 5 kW/m2, 12,5 kW/m2 e 25 kW/m2. Estes resultados 
foram obtidos para vazamentos de pequena magnitude, 
caracterizados por um furo, por exemplo, no costado de 
tanques, vasos de pressão ou tubulações. Foi considera-
do também que o fluido vazado forma um poça de 10 cm 
de espessura para efeitos de cálculo da área (EPA, 2010). 
Vale salientar também, que vazamentos de maior mag-
nitude implicam em distancias seguras; resultados para 
outras condições podem ser obtidos em Oliveira (2010).
De acordo com a figura 3, podemos inferir que, dependen-
do do nível de radiação que possa ser considerado peri-
goso e da quantidade de inflamável envolvida no evento 
podemos ter diferentes áreas de risco. Considerando que a 
periculosidade esteja associada a níveis de radiação de 25 
kW/m² a distância segura será da ordem de 20 m; se, por 
outro lado, esta for associada a níveis de radiação de 5 kW/
m², a distância segura será da ordem de 43 m.

Figura 3: Distâncias seguras em evento do tipo pool fire.
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Confrontando esses números com as faixas da NR-16 
(BRASIL, 1978) que delimitam áreas de riscos, para quais-
quer dos cenários onde foram considerados incêndios 
em poça, - b, c, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s (Tabela 2) – perce-
be-se que, para pressões de operação na ou próximas da 
atmosférica, com exceção das unidades de processamen-
to de refinarias, que estabelece uma faixa de 30 metros 
contornando ás áreas de operação, nenhuma das demais 
se constituem limites seguro para excluir a periculosida-
de. Ademais, mesmo no caso excludente supra citado, à 
medida que se considera pressões de operação maiores, 
o que acarretam taxas de combustão também maiores 
de acordo com a modelagem, a faixa de contorno de 30 
metros também pode não ser considerada uma faixa se-
gura. Mais um agravante é que vazamentos de magnitu-
de maior já explicitam esta conclusão mesmo para pres-
sões de operação baixas da ordem da atmosférica.

3.2 iNCÊNdio EM BolaS dE FoGo (fireballs)

Este cenário foi previsto para as atividades “b” e “c” 
da Tabela 2 da NR-16, que basicamente constituem 
operações em refinarias de petróleo.

A figura 4 apresenta resultados de raio de ação para 
eventos do tipo Fireball quando um corpo receptor é 
atingido por fluxos de calor de magnitudes 5 kW/m2, 
12,5 kW/m2 e 25 kW/m2 associados a um tempo de ex-
posição o que equivale a uma dose de radiação. Desta 
figura podemos inferir que, quantidades crescentes de 
inflamáveis envolvidos no evento implicam em distan-
cias seguras cada vez maiores. Essa assertiva põe em 
dúvida as áreas de risco fixadas pela NR-16 que, são fixas 
e independem das quantidades de inflamáveis movi-
mentadas ou que podem ser envolvidas num acidentes 
desta natureza. Assim, se considerarmos 30 m a maior 
área de risco no entorno de uma área de operação onde 
ocorra um fireball e fixarmos uma dose de radiação as-
sociada ao fluxo de 25 kW/m² (pior caso) como condição 
para a concessão do adicional de periculosidade, vemos 
que as quantidades de inflamáveis envolvidas em even-
to desta natureza estariam limitadas a valores da ordem 
de 30 kg , o que do ponto de vista prático é um numero 
extremamente baixo. Acrescente-se que, volumes de in-
flamáveis ainda maiores, implicam num raio de ação da 
bola de fogo também crescentes o que requereria uma 
área de risco também maior.

Figura 4: Distâncias seguras em eventos do tipo fire ball

 

A figura 5 explicita melhor as conclusões acima, pois, 
representa uma ampliação da figura anterior. Nesta fi-
gura foram acrescidos os limites de área de risco fixados 
pela NR-16 e percebe-se, claramente, que, os limites de 

área de risco da norma são excedidos para quantidades 
de inflamáveis extremamente pequenas (< 30 kg) o que 
nos leva a concluir que os mesmos não se sustentam por 
si só como garantia para exclusão do adicional.
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Figura 5: Distâncias seguras em eventos do tipo fire ball  (Ampliação da Figura 4)

3.3 iNCÊNdio Na ForMa dE Jato dE FoGo 
(Jet fires)

Este cenário foi previsto para as atividades “a, b, c, e, i, j, 
n, o, p, q, r, s” da Tabela 2 da NR-16, que basicamente cons-
tituem operações com gases sob pressão que encontram 
uma fonte de ignição próxima ao ponto de vazamento, 
formando assim uma labareda na forma de jato. O evento 
estudado levou em consideração o acumulo de gás decor-
rente de um vazamento em um período de 10 min.

A Figura 6 apresenta respectivamente, resultados de 
raio de ação para que o corpo receptor seja atingido por 
fluxos de 5 kW/m2, 12,5 kW/m2 e 25 kW/m2 originados de 
jatos de fogo. Os resultados aqui apresentados foram ob-
tidos para vazamentos de pequena magnitude (tamanho 
do furo no vaso de pressão ou tubulação ~ ¼”) e conside-
rando-se que áreas de vazamento maiores implicam em 
distancias seguras ainda maiores. Resultados para outras 
magnitudes podem ser obtidas em Oliveira (2010).

Na Figura 6, as vazões de vazamento são função da 
pressão de operação do gás (equação 20), sendo cada 
ponto no gráfico obtido para uma faixa de pressão 
de operação variando de 1 a 20 atm, o que incorreria 
também numa distancia segura (área de risco) variável. 

Observa-se que, quanto maior o volume de gás des-
prendido nesse tipo de evento, maior será a área de ris-
co requerida. De acordo com a mesma figura, podemos 
inferir que, se a periculosidade estiver associada a níveis 
de radiação de 25 kW/m² as áreas de risco prevista pela 
Norma de 7,5 m só será válida para vazamentos de até 
1,3 kg/s o equivalente a 5 atm de pressão de operação. 
Vazamentos maiores ou sistemas operando com pres-
são maior requerem áreas de risco também maiores. 
Para distancias seguras de 15 m estas só se constituem 
como tal para vazamentos da ordem de 5,0 kg/s ou sis-
temas com pressões de operação entre 10 e 20 atm. 
Acrescente-se ainda que, mesmo para pressões supe-
riores a 20 atm (limite do estudo), níveis de radiação de 
25 kW/m² não seriam obtidos para distancias seguras da 
acima de 30 m. Neste último caso, a área de risco fixada 
pela Norma, poderia ser considerada para excluir a peri-
culosidade da atividade.

Caso a periculosidade esteja associada a níveis de ra-
diação menores (ex: 5 kW/m²) as distancias seguras, isto é 
as áreas de risco requeridas, seriam maiores, sendo as dis-
tancias seguras fixadas pela Norma de 7,5 m, 15 m ou 30 
m não podendo ser consideradas como tal em nenhum 
dos casos para a faixa de pressões do estudo.
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Figura 6: Distâncias seguras em eventos do tipo jet fire.

 

3.4 EXPloSÃo dE NUVEM dE VaPor 

Este cenário foi previsto para as atividades “b, c, e, i, j, n, 
o, p, q, r, s” da Tabela 2 da NR-16. Na Figura 7 apresentam-
-se os resultados das distancias seguras para que um cor-
po receptor esteja submetido a picos de pressão de 0,3 

e 0,7 bar.. Os resultados apresentados se restringem aos 
vazamentos de pequena magnitude (tamanho do furo 
no vaso de pressão ou tubulação ~ ¼”). Resultados para 
vazamentos de média e grandes magnitudes podem ser 
obtidas em Oliveira (2010) e implicam em distancias se-
guras ainda maiores que as que estão demonstradas.

Figura 7: Distâncias seguras em eventos com explosão de nuvem de vapor. 
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Aqui também, as vazões de vazamento são função da 
pressão de operação do gás (equação 20), cuja faixa de 
trabalho, neste estudo, variou de 1 a 20 atm e implica em 
distancias seguras (área de risco) variáveis em função des-
ta. Foi considerado um vazamento num período de 10 min 
para cálculo da massa de gás acumulada. Naturalmente, 
quanto maior o volume de gás desprendido, maior será a 
distancia segura requerida. De acordo com a Figura 7, os 
picos de pressão de 0,3 e 0,7 bar são atingidos já com uma 
explosão de massa de gás acumulada de 37 kg equivalente 
a um vazamento a partir de um ponto onde a pressão de 
operação foi da ordem de 1 atm. Nesta situação já seria re-
querida uma distancia segura de 10 e 5 m respectivamen-
te para 0,3 e 0,7 bar de sobrepressão. Se a periculosidade 
estiver associada a tais picos de pressão, as áreas de risco 
requeridas podem na maioria dos casos ultrapassar àque-
las fixadas pela Norma de 7,5 m, 15 m e 30, dependendo da 
quantidade de gás acumulada na nuvem de vapor que ve-
nha a explodir bem como das características e condições 
de operação que determinam a dimensão do vazamento.

4 CoNClUSÕES

A movimentação de produtos inflamáveis trás con-
sigo uma série de riscos quase sempre resultantes do 
potencial para provocar fogo e explosões dessas subs-
tancias. No Brasil a Legislação Trabalhista (BRASIL, 1978) 
determina o pagamento de adicional de periculosidade 
para os trabalhadores que desenvolvem atividades es-
pecíficas com inflamáveis ou que atuem em áreas con-
sideradas de risco pela mesma legislação (NR-16). Uma 
grande demanda por esses adicionais existe atualmente 
no país e estas avaliações são, com freqüência, subjetivas, 

arbitrárias e polêmicas. Neste trabalho, foi realizada uma 
análise crítica da dimensão das áreas consideradas de 
risco para inflamáveis fixadas pela NR-16; para cada uma 
das dezenove atividades da Norma, foi admitido um tipo 
de evento mais provável de ocorrências respeitadas as 
condições que normalmente ocorrem em cada uma das 
atividades ou processo; os fenômenos são complexos e 
foram modelados e simulados utilizando modelos da li-
teratura. O resultado obtido foi a distancia segura a partir 
do centro do evento e representam as áreas de risco, as 
quais foram confrontadas com as áreas de risco fixadas 
pela Norma. Para a realização das simulações foram utili-
zadas algumas premissas, dentre as quais, a duração dos 
eventos e limites para fixação da periculosidade como o 
fluxo de calor e picos de sobrepressão. Nos cenários aqui 
estudados, as áreas de risco vigentes, quase sempre fo-
ram inferiores às distancias seguras obtidas nas simula-
ções. Os resultados aqui obtidos não devem ser utiliza-
dos isoladamente como guia para contrapor aos limites 
fixados na Norma Regulamentadora NR-16, nem excluem 
uma análise detalhada dos riscos de cada ambiente de 
trabalho. Pelo contrário, devem ser aprofundados e leva-
dos em conta junto com os fatores que podem influen-
ciar os fenômenos modelados. Por outro lado, os resul-
tados são bastante esclarecedores e demonstram que as 
dimensões das áreas de risco são variáveis uma vez que 
são influenciadas por uma série de característica do pro-
cesso e não fixadas como posto na Norma. Dessa forma 
dependendo do evento envolvendo fogo e explosão nas 
atividades da NR, podemos concluir que a simples ado-
ção das áreas de risco fixadas na NR-16 para concessão de 
adicionais de periculosidade são insuficientes para garan-
tir a segurança dos trabalhadores.
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RESUMO
Desde as primeiras descobertas de petróleo no Brasil, a sociedade e o Poder Público vêm discutindo qual o melhor 
modelo legal para reger esse recurso mineral, que é estratégico e imprescindível na economia do país. O panorama 
atual sobre o tema trata da discussão brasileira sobre o marco regulatório para as reservas petrolíferas da 
camada do pré-sal e em áreas consideradas estratégicas pela União, baseado nos projetos de lei enviados pelo 
Poder Executivo, em 2009, ao Congresso Nacional, que culminaram nas leis aprovadas ao final do ano de 2010 (Lei 
12.351/2010, Lei 12.304/2010 e a Lei 12.276/2010) referentes ao novo marco regulatório do petróleo, no qual, a 
principal alteração proposta foi a introdução do modelo de contrato de regime de partilha de produção, que passará a 
substituir, em parte, o atual regime de concessão. No que tange ao cenário mundial, o novo marco regulatório garante 
a segurança energética, certa blindagem às crises energéticas mundiais, e um aumento expressivo da importância 
geopolítica do Brasil. Este estudo visa a analisar esse novo marco regulatório, em que estão inseridos os modelos de 
contratos de exploração e produção para as indústrias petrolíferas, procurando demonstrar a compatibilidade entre 
os objetivos e ações definidos na legislação para traçar um modelo básico voltado para a construção de um processo 
de sustentabilidade energética, que contemplem uma perspectiva que vem de gerações e com aplicação dos recursos 
gerados, para a educação, cultura, meio ambiente e setor tecnológico.

Palavras-chave: Marco Regulatório. Petróleo. Contratos. Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT
Since the first oil discoveries in Brazil, society and the government have been discussing what is the best 
legal model to rule this mineral resource which is strategic and essential in the economy of the country. 
The current outlook on the topic of the discussion is about the Brazilian regulatory framework for the oil 
reserves of the pre-salt and strategic areas for the Union, based on the projects of laws submitted by the 
Executive Branch, in 2009, the National Congress, which culminated in the laws passed by the end of 2010 
(Law 12.351/2010, Law 12.304/2010 and Law 12.276/2010) for the new regulatory framework in oil, where 
the main change was the introduction of the proposed contract model sharing scheme production, which will 
replace, in part, the current regime of concession. Regarding the global scenario, the new regulatory framework 
ensures energy security, some shielding to global energy crisis, and a significant increase of the geopolitical 
importance of Brazil. This study aims to analyze this new regulatory mark, which are inserted into the model 
contracts for exploration and production for oil companies seeking to demonstrate the compatibility between 
the objectives and actions defined in the legislation to outline a basic model focused on building a process 
energy sustainability, covering a perspective that comes from generations and application of funds generated 
for education, culture, environment and technology sector.

Keywords: Regulatory Mark. Oil. Contracts. Sustainability.
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1 iNtrodUÇÃo

A descoberta do pré-sal trouxe inúmeras discussões 
sobre o novo marco regulatório, ou seja, as novas regras 
de contratos a serem adotadas pelo governo brasileiro 
nas formas de exploração e produção de petróleo no 
país. A Lei nº. 12.351 de 2010 adota um novo modelo de 
exploração das jazidas do pré-sal, através do contrato de 
partilha de produção, que traz várias diferenças ao regi-
me de contrato de concessão. 

O novo marco regulatório para as áreas do pré-sal 
e das consideradas áreas estratégicas pela União tem 
como objetivo estabelecer as novas regras de exploração 
e produção de petróleo e gás natural. Com a quebra do 
monopólio do petróleo através da Emenda Constitucio-
nal 09/95, houve uma divisão da participação do Estado 
brasileiro com empresas privadas no setor econômico re-
ferente ao petróleo, já o novo modelo de contrato de par-
tilha de produção, que vem em substituição ao sistema 
de concessões (nas áreas de pré-sal e áreas consideradas 
estratégicas pela União) pode evidenciar uma vigorosa 
retomada da presença estatal no setor.  

No modelo de partilha de produção, a União possui 
parte da propriedade do petróleo e do gás, mesmo de-
pois de sua extração. O Estado não transfere toda a pro-
priedade do óleo para grupos privados, ele fecha contra-
to de exploração e produção, no qual, garante, para si, 
parte do óleo extraído.

Buscando avaliar os modelos de contratos para ex-
ploração e produção de petróleo no Brasil, este trabalho 
apresentará um levantamento e análise desses modelos. 
Os levantamentos para discussão foram realizados a par-
tir de estudo bibliográfico, análise crítica sobre o tema e, 
também, através das análises de leis referentes as novas 
regras para exploração e produção de petróleo e gás na-
tural. Esses levantamentos objetivam analisar as novas 
regras e a participação da União na gestão e comerciali-
zação do petróleo e gás. 

Tendo em vista que um novo marco legal para a ex-
ploração de áreas estratégicas, como o pré-sal, é tema 
prioritário na agenda do Congresso Nacional, este traba-
lho é resultado de uma análise do atual marco legal bra-
sileiro e dos principais modelos contratuais adotados no 
mundo no setor petrolífero.

2 EVolUÇÃo HiStÓriCa da iNdÚStria do 
PEtrÓlEo

2.1 a iNdÚStria MUNdial do PEtrÓlEo

Segundo Thomas (2004), o petróleo é definido como 
uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a 
água, com cheiro característico e de cor variando entre o 

incolor ou castanho claro até o castanho escuro ou negro. 
É constituído por hidrocarbonetos, como, também, por 
pequenas quantidades de oxigênio, nitrogênio, compos-
tos de enxofre e íons metálicos (principalmente de vaná-
dio e níquel).

A partir do século XIX, a indústria do petróleo cresceu 
de forma tão acelerada, que se espalhou pelo mundo, 
chegando a movimentar centenas de milhões de dólares, 
com as expressivas descobertas e produções de milhões 
de barris nos Estados Unidos (Pensilvânia, Califórnia, Te-
xas), Rússia (1874), Índias Orientais Holandesas (1880), 
Romênia e Irã (1908), México (1917) e Iraque (1927). Essa 
indústria é responsável pela execução das atividades 
relacionadas com a exploração, o desenvolvimento, a 
produção, o refino, o processamento, o transporte, a im-
portação e a exportação de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos e seus derivados

2.2 a iNdÚStria NaCioNal do PEtrÓlEo

Enquanto, no final do século XIX, a indústria petrolí-
fera, nos Estados Unidos, já havia se expandido, no Bra-
sil ainda não havia investimento nessa área de pesquisa, 
apesar de já se ter conhecimento da presença dessa ri-
queza mineral no subsolo brasileiro. 

Segundo Fiorillo e Ferreira (2009), foi somente no sé-
culo XX que as pesquisas na área de petróleo começaram 
a ganhar impulso, no Brasil, com descobertas de petróleo 
na Bahia. Na década de 30, mais precisamente em 1938, o 
governo brasileiro viabiliza a criação do Conselho Nacio-
nal do Petróleo (CNP), com o objetivo de avaliar os pedi-
dos de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo. Em suas 
primeiras ações, o Conselho determinou várias diretrizes 
com respeito ao petróleo e determinou que as jazidas 
pertencessem à União. Em 1945, o Conselho Nacional do 
Petróleo defende a presença de capitais estrangeiros na 
indústria do petróleo e aprova a participação de compa-
nhias privadas de capital nacional apenas no refino do 
petróleo importado.

Em 1947, tem-se início a campanha “o petróleo é nos-
so”, pela autonomia brasileira no setor petrolífero. Foi 
uma das mais polêmicas campanhas da história do Brasil 
Republicano, que perdurou de 1947 a 1953. Nessa mesma 
época, o governo brasileiro, através do então Presidente 
da República Getúlio Vargas, cria, em 03 de outubro de 
1953, a empresa estatal “Petróleo Brasileiro S.A.”, mais co-
nhecida como PETROBRAS, através da Lei 2004 de 1953, 
oficializando o monopólio estatal sobre as atividades de 
pesquisa, lavra, refinação e transporte do petróleo e seus 
derivados.

Em 1995, é aprovada a Emenda Constitucional nº 9, 
relativa à flexibilização do monopólio estatal sobre o pe-
tróleo, permitindo a presença de capitais estrangeiros na 
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indústria do petróleo, aprovando a participação de com-
panhias privadas de capital nacional na realização de to-
das as atividades da indústria do petróleo.

Em 1997, é aprovada a Lei do Petróleo de nº 9.478, ins-
tituindo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o Conselho Nacional de Políticas 
Energéticas (CNPE), introduzindo as regras para a execu-
ção das atividades integrantes do monopólio da União 
sobre o petróleo. A PETROBRAS perde, então, a exclusivi-
dade no exercício do monopólio da União. 

O governo brasileiro anunciou a descoberta de um 
novo campo de exploração petrolífera na chamada 
camada pré-sal em 2007. Essas reservas de petróleo 
são encontradas a sete mil metros de profundidade 
e apresentam imensos reservatórios de petróleo em 

excelente estado de conservação. 

3 a EVolUÇÃo HiStÓriCa NaS dESCoBErtaS 
do PrÉ-Sal

As descobertas da PETROBRAS e de outras empresas 
na província do pré-sal, localizada na plataforma conti-
nental brasileira, que vai desde o litoral do Espírito Santo 
até o litoral de Santa Catarina, representam grandes reser-
vatórios de petróleo e gás natural, situados entre 5.000 e 
7.000 metros abaixo do nível do mar, com lâminas d'água 
que podem superar 2.000 metros de profundidade. São 
cerca de 800 quilômetros de comprimento e até 200 qui-
lômetros de largura (figura 01). Estima-se que a área total 
do pré-sal seja de 122 mil quilômetros quadrados. 

Figura 01- Localização geográfica do polígono do pré-sal na plataforma continental brasileira.

Diante da grande descoberta das reservas de petróleo 
na área do pré-sal, o Estado brasileiro sentiu a necessida-
de de criar um novo modelo jurídico legal e contratual 
para exploração e produção nessa área, de modo a pre-
servar a condição de uma grande riqueza mineral como 
pertencente à nação brasileira.

 

4 o atUal MarCo rEGUlatÓrio E a 
CoNStitUiÇÃo FEdEral dE 1988

O texto constitucional de 1988 estabelece como mo-
nopólio da União as seguintes atividades:

Art. 177. Constituem monopólio da União:
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I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e de-
rivados básicos resultantes das atividades previs-
tas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados básicos de pe-
tróleo produzidos no País, bem assim o transpor-
te, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 
derivados e gás natural de qualquer origem (BRA-
SIL, 2013).

Em 1995, uma emenda à atual Constituição Federal 
(Emenda Constitucional nº 9 de 1995) a este artigo acres-
centou a seguinte disposição:

“§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais 
ou privadas a realização das atividades previstas nos inci-
sos I a IV deste artigo observadas as condições estabele-
cidas em lei “ (BRASIL, 2013).

Com o advento da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 
1997, que veio regulamentar o que a Emenda Constitu-
cional nº 9 de 1995, a PETROBRAS deixa de ser órgão exe-
cutor do monopólio da União e essa função passa a ser 
executada pela Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis, agência reguladora e fiscalizadora 
das atividades petrolíferas no Brasil, também criada pela 
Lei n° 9.478/97.

No atual modelo constitucionalista, são estabelecidas 
como monopólio da União, através do artigo 177, as ati-
vidades elencadas no inciso I a IV do artigo supracitado.

4.1 a lEi 9.478, dE 06 dE aGoSto dE 1997, E 
altEraÇÕES PoStEriorES

A Lei 9.478/1997, também é conhecida como Lei do Pe-
tróleo. Ela criou o Conselho Nacional de Política Energé-
tica (CNPE), estabeleceu diretrizes da Política Energética 
Nacional, regulou as atividades petrolíferas de monopó-
lio da União e instituiu as competências da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.  Além 
disso, foi através dessa mesma lei que foi regulamentado 
o regime de contrato de concessão, trazido pelo §1º do 
artigo 176 da Carta Magna:

§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e 
o aproveitamento dos potenciais a que se refere o 
"caput" deste artigo somente poderão ser efetua-
dos mediante autorização ou concessão da União, 
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 
sede e administração no País, na forma da lei, que 
estabelecerá as condições específicas quando es-
sas atividades se desenvolverem em faixa de fron-
teira ou terras indígenas (BRASIL, 2013, grifo nosso).

Em contrapartida, a exploração de petróleo, conforme 
previsto na Lei 9.478/1997, atribui a obrigação de paga-

mento ao Estado, pelas empresas, de participações legais 
ou contratuais correspondentes. O mesmo é devido ao 
governo pela atividade empresarial de exploração e pro-
dução de petróleo e gás natural. Essas obrigações legais 
ou contratuais são conhecidas como participações go-
vernamentais. São elas: participação especial; bônus de 
assinatura; royalties e pagamento pela ocupação ou re-
tenção da área.

Com relação à distribuição dos royalties, a Lei n°12.734 
de 30 de novembro de 2012 modifica as Leis n° 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e n° 12.351 de 22 de dezembro de 
2010, para determinar novas regras de distribuição entre 
os entes da Federação dos royalties e da participação es-
pecial devidos em função da exploração de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimo-
rar o marco regulatório sobre a exploração desses recur-
sos no regime de partilha.

Em relação ao contrato de partilha de produção, a Lei 
n° 12.351 de 2010 dispõe sobre a exploração e a produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do 
pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social (FS) e 
dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos e, também, 
altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997

5 CoNtratoS dE EXPloraÇÃo E ProdUÇÃo 
Na iNdÚStria PEtrolÍFEra

5.1 BrEVE HiStÓriCo

Para Gao, (1994, apud RIBEIRO, 2003), não existe uma 
melhor forma de contrato para exploração petrolífera, 
mas algo relativamente melhor. O contrato ideal, então, 
seria o:

que proporciona uma razoável base comercial para 
a relação e efetivamente conjugam as aspirações 
legítimas e os objetivos de ambas as partes. No 
contrato de exploração petrolífera ambas as partes 
possuem uma meta comum, que é tornar possível 
a explotação dos recursos petrolíferos do Estado e 
otimizar seu desenvolvimento econômico. Apesar 
disso, há quase um conflito direto entre seus res-
pectivos interesses e objetivos, principalmente no 
que se refere à distribuição de riscos, aos mecanis-
mos decisórios e à partilha da produção.

5.2 tiPoS dE CoNtratoS dE EXPloraÇÃo dE 
PEtrÓlEo

Os contratos variam em termos de como os lucros são 
divididos e os custos são tratados. Em geral, o elevado 
nível de incertezas sobre as reservas potenciais, os cus-
tos de produção e os preços futuros do petróleo tendem 
a afetar as negociações. Cada tipo de contrato tem suas 
vantagens e desvantagens (riscos e recompensas) e po-
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dem ser classificados, no Brasil,  em: contrato de conces-
são, contrato de partilha de produção, contrato de servi-
ços e cessão onerosa.

5.2.1 CoNtrato dE CESSÃo oNEroSa

AA Lei n° 12.276/2010 autorizou a União a ceder, one-
rosamente, à PETROBRAS o exercício das atividades de 
pesquisa e lavra de petróleo, em 93 áreas não concedi-
das, localizadas na área do pré-sal, até o limite de produ-
ção de cinco bilhões de barris equivalentes de petróleo, 
dispensada a licitação, mediante a efetivação do paga-
mento, prioritariamente, em títulos da dívida pública mo-
biliária federal. 

Adicionalmente, a Lei em referência autorizou a União 
a subscrever ações do capital social da PETROBRAS e a 
integralizá-las com títulos da dívida pública federal.  

Em 3 de setembro de 2010, a União, representada pelo 
Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério da 
Fazenda (MF), a  PETROBRAS, como cessionária, e a ANP, 
na qualidade  de reguladora e fiscalizadora,  celebraram 
o contrato de cessão onerosa, que apresentou como ob-
jeto a cessão onerosa  à cessionária do exercício das ativi-
dades de pesquisa e lavra de petróleo localizadas na  área 
do pré-sal, limitando a produção à cinco bilhões de barris 
equivalentes de petróleo (SOUZA, 2011). 

O contrato de cessão onerosa apresenta duas fases: de 
exploração, que inclui as atividades de avaliação, e a fase 
de produção, que inclui as atividades de desenvolvimento. 

No tocante às participações governamentais, somen-
te os royalties serão devidos sobre o produto da lavra no 
valor de 10% da produção, pagos mensalmente à União a 
partir do início da produção. Entretanto, o contrato obriga 
a cessionária a realizar despesas qualificadas como pesqui-
sa e desenvolvimento em valor equivalente a 0,5% (meio 
por cento) da receita bruta anual da produção, com o obje-
tivo de promover um desenvolvimento sustentável. 

Concluída a produção dos cinco bilhões de barris ou 
extinto o contrato por decurso do prazo ou por qualquer 
outro motivo, a cessionária deverá submeter à ANP rela-
tório de devolução de campos. Caso este indique a pos-
sibilidade de exaustão de produção durante a vigência 
do contrato, a cessionária deverá apresentar um progra-
ma de desativação das instalações, propondo a forma de 
tamponamento e abandono de poços, a desativação das 
instalações e a remoção de plantas e equipamentos. No 
que se refere aos bens empregados pela cessionária, o re-
gime geral do contrato de cessão onerosa é a não rever-
são dos bens, podendo ocorrer, em carácter excepcional, 
para assegurar a continuidade das operações ou quando 
forem passíveis de utilização de interesse público.   

Todas essas previsões contratuais estão na Lei n° 
12.276/2010, como, também, no artigo 1°, que estabelece 
que o contrato de cessão onerosa é intransferível, vedan-

do, assim, a possibilidade de cessão. 
Lopes (2011) relata que já se afirmou ser o contrato 

de cessão onerosa “um regime muito específico, muito 
peculiar”, “um contrato que se assemelha longinquamen-
te com o de concessão, mas não se confunde com o de 
concessão”. Isto porque, segundo Marques Neto (2010), o 
arranjo de risco do contrato de cessão é bastante distinto 
do arranjo de risco do contrato de concessão. Na conces-
são, uma empresa petrolífera ou até mesmo a PETRO-
BRAS, caso não tenha realizado nenhuma descoberta co-
mercial após a conclusão do período exploratório, deverá 
finalizar o contrato. Já no contrato de cessão onerosa, 
como a PETROBRAS recebeu o direito de explorar e pro-
duzir até o limite de cinco bilhões de barris de petróleo, 
se ela não conseguir produzir todo esse volume, deverá 
haver um ajuste, por meio da revisão do contrato, visto 
que a cessão onerosa somente estará concluída, quando 
atingir a quantia pré-estabelecida, até mesmo porque a 
PETROBRAS pagou, antecipadamente, por esses barris.  

5.2.2 CoNtrato dE CoNCESSÃo

A contratação via concessão na indústria do petróleo 
e gás é aquela em que o Estado, na qualidade de titular 
das jazidas petrolíferas e representado por uma agência 
reguladora, no caso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, concede a uma empresa (ou 
mais), nacional ou estrangeira, o direito de exercício da 
exploração e da lavra de petróleo, por sua conta e risco, 
sendo de sua propriedade o óleo e o gás extraídos da re-
serva, podendo a mesma dispor livremente dos referidos 
recursos minerais, desde que o faça com observância às 
regras do contrato.

O elemento diferenciador entre o contrato de conces-
são e os demais contratos reflete-se na questão da titula-
ridade do óleo extraído da reserva. Se, antes, esse óleo, 
extraído pela empresa de petróleo, pertencia tão somen-
te a União, com o contrato de concessão, sua titularida-
de será não mais diretamente do Estado, mas da própria 
concessionária. Por esse modelo contratual, as empresas 
concessionárias são, também, as titulares dos equipa-
mentos e ativos e possuem controle sobre as operações.

Em compensação, pela outorga do direito de explorar 
e produzir o hidrocarboneto, a empresa concessionária 
paga ao Estado tributos e participações governamentais 
(sendo os royalties, mais conhecidos) como forma de 
indenização pelos reflexos negativos causados pela ex-
ploração e produção desses recursos naturais não reno-
váveis, acrescido, também, de uma obrigação específica 
para as concessionárias: destinar uma determinada par-
cela da produção ao abastecimento do mercado interno 
do país produtor.

Importante frisar que, no regime de concessão, exis-
tem duas fases distintas, que possuem especificidades 
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tanto quanto ao aspecto temporal, como quanto ao as-
pecto obrigacional: a fase de exploração e a fase de pro-
dução (E&P), conforme  previsto na Lei 9.478 de 1997.

Conforme explicitado no Relatório I do BNDES (2009), 
sobre os regimes jurídicos regulatórios e contratuais de 
E&P de petróleo e gás natural, quanto ao aspecto tem-
poral, a fase de exploração é sempre mais curta, como 
forma de garantir e encorajar as atividades de explora-
ção rápidas e eficientes. A fase de produção, contudo, 
é mais longa, visando à máxima extração de petróleo e 
outros hidrocarbonetos existentes na área da concessão. 
De modo geral, contando com a fase de exploração, que 
pode durar de 6 a 10 anos, a depender da localização das 
áreas (onshore e offshore), e, portanto, do nível de inves-
timento necessário para a descoberta e avaliação das ja-
zidas, o contrato de concessão tem uma duração média 
de 30 a 40 anos.

No regime jurídico brasileiro, o método para a escolha 
da concessionária é através de licitação na modalidade 
leilão, em que as companhias competidoras devem pre-
encher certos requisitos técnicos, financeiros e jurídicos 
para participação no certame. 

5.2.3 CoNtrato dE PartilHa dE ProdUÇÃo

O modelo de partilha de produção foi inserido 
no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei n° 
12.351/2010. Nele, o Estado mantém a propriedade do 
petróleo e negocia um sistema de repartição do lucro. 
Apesar de a propriedade do petróleo, depois de extraí-
do, ser, em parte, do Estado, esse modelo, também, per-
mite que as empresas estatais ou privadas gerenciem e 
operem as instalações de produção de um determinado 
campo. As empresas assumem os riscos. No entanto, o 
Estado, também, pode assumir risco, se admitir que parte 
do seu lucro seja utilizada no desenvolvimento da área. 
Geralmente, o governo tem o custo da sua contribuição 
inicial assumido pelas empresas. 

Se o governo não concordar com essa contribuição, as 
empresas, em geral, tentam aumentar sua parcela na par-
tilha. Essa parcela é resultado de uma negociação, já que 
não há critérios “científicos” para sua definição. No contra-
to de partilha, não há necessidade de o governo estabele-
cer um bônus, pois é mais racional que esse bônus esteja 
embutido em uma maior parcela dos lucros futuros. A não 
ser que, acordado de outra forma, os governos recebem os 
lucros sem ter que fazer qualquer investimento. 

 O regime de partilha de produção previsto na Lei 
n° 12.351/2010 deve ser aplicado para a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estraté-
gicas que serão contratadas pela União.

 Segundo a Lei n° 12.351/2010, em seus respectivos ar-
tigos, temos que:

Art. 4o A Petrobras será a operadora de todos os 
blocos contratados sob o regime de partilha de 
produção, sendo-lhe assegurado, a este título, par-
ticipação mínima no consórcio previsto no art. 20.
Art. 5o A União não assumirá os riscos das ativi-
dades de exploração, avaliação, desenvolvimento 
e produção decorrentes dos contratos de partilha 
de produção.
Art. 6o Os custos e os investimentos necessários 
à execução do contrato de partilha de produção 
serão integralmente suportados pelo contratado, 
cabendo-lhe, no caso de descoberta comercial, a 
sua restituição nos termos do inciso II do art. 2o.
Parágrafo único.  A União, por intermédio de fun-
do específico criado por lei, poderá participar dos 
investimentos nas atividades de exploração, ava-
liação, desenvolvimento e produção na área do 
pré-sal e em áreas estratégicas, caso em que assu-
mirá os riscos correspondentes à sua participação, 
nos termos do respectivo contrato.

É importante ressaltar que a PETROBRAS poderá ser 
contratada, diretamente, para realizar estudos explora-
tórios necessários à avaliação de jazidas petrolíferas e a 
União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, 
celebrará os contratos de partilha de produção: I - direta-
mente com a Petrobras, dispensada a licitação; ou II - me-
diante licitação na modalidade leilão.  

A gestão dos contratos de partilha de produção cabe-
rá à empresa pública: Empresa Brasileira de Administra-
ção de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. 
(PPSA), criada pela Lei n° 12.304/2010

6 o rEGiME dE PartilHa dE ProdUÇÃo Para 
aS ÁrEaS EStratÉGiCaS E do PrÉ-Sal

Instituído pela Lei 12.351/2010, umas das principais 
diferenças entre o regime de partilha e o regime de con-
cessão é que, de acordo com o primeiro, parte do petró-
leo explorado passa a ser de propriedade da União. Esse 
regime é muito utilizado, quando se tem baixo risco ex-
ploratório e elevado potencial de produção de petróleo. 
O contratado para exploração das jazidas assume o risco 
de descoberta e avaliação e exploração e, se havendo 
sucesso na exploração, a empresa, que não é mais dona 
do petróleo extraído, receberá uma restituição, em óleo, 
do custo de exploração, também chamado de custo em 
óleo, além de uma parcela do lucro do campo de explora-
ção. Essa parcela é chamada de óleo excedente, uma vez 
que excede os custos da exploração. Outra característi-
ca marcante é a atuação da PETROBRAS. Ela funcionará 
como operadora dos contratos de partilha, devendo ter 
participação mínima de 30% no consórcio de empresas 
que atuará no bloco contratado.

As participações governamentais no regime de parti-
lha de produção são somente duas: os royalties e o bônus 
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de assinatura que não se baseia mais no maior valor ofe-
recido ao Estado, mas na maior quantidade de petróleo 
que será oferecido ao Governo. O Estado terá um maior 
controle do petróleo produzido. Além dessas mudanças, 
a Lei 12.351/2010 traz previsão de criação do Fundo So-
cial, principal instrumento da lei que canalizará recursos 
financeiros para combate à pobreza e para incentivo à 
educação, devendo ser utilizado pelo poder público de 
forma a diminuir as desigualdades sociais e cumprir, de 
fato, o preceito de desenvolvimento sustentável.

7 CoNSidEraÇÕES FiNaiS 

OO novo marco regulatório trata das novas regras con-
tratuais para exploração e produção de petróleo e gás na-
tural na área de ocorrência da camada pré-sal e em áreas 
consideradas estratégicas. As novas leis sobre o setor pe-
trolífero definem o sistema de partilha de produção para 
a exploração e a produção nas áreas ainda não licitadas 
do pré-sal; a criação de uma nova estatal - Pré-Sal Petró-
leo S.A. (PPSA); a formação de um Fundo Social; e a cessão 
onerosa à PETROBRAS do direito de exercer atividades de 
exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural em 
determinadas áreas do pré-sal, até o limite de cinco bilhões 
de barris, além de uma capitalização da Companhia. 

Este novo arcabouço legislativo estabelece regras di-
ferenciadas de grande impacto para o Estado brasileiro, 
dentre elas, substitui o modelo de concessão da produção 

pelo modelo de partilha nas áreas do pré-sal e estratégicas. 
Em linhas gerais, o sistema de partilha é o mais adequado a 
países possuidores de grandes reservas e que apresentam 
baixos riscos exploratórios. Até, então, o Brasil fazia parte 
de uma das poucas áreas do globo onde a E&P se dava, 
exclusivamente, sob o modelo de concessão, mas passa a 
atuar, de acordo com o novo marco regulatório, dentro de 
contratos de partilha de produção. 

O sistema de concessão, que ainda vigora no Brasil para 
contratos firmados antes do novo marco regulatório, inclu-
sive em áreas já licitadas do pré-sal, e que ainda existe para 
áreas não consideradas estratégicas pela União, passou a 
não responder, de maneira satisfatória, ao novo contexto 
da economia nacional e às estratégias de atuação do Esta-
do brasileiro no cenário mundial.

Assim, o sistema de partilha de produção, ao garantir 
ao Estado o controle total das atividades de E&P das reser-
vas do pré-sal e de áreas estratégicas, proporciona a este 
a possiblidade de gerenciar, com mais independência e 
autonomia, ações de forte conteúdo nacional, tais como: 
uma politica de desenvolvimento industrial ligada ao setor 
petrolífero, o desenvolvimento de tecnologias, serviços e 
equipamentos, a ampliação da indústria nacional, e a ge-
ração de empregos. 

No que tange ao cenário mundial, o novo marco regu-
latório garante a segurança energética, certa blindagem às 
crises energéticas mundiais, e um aumento expressivo da 
importância geopolítica do Brasil.
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RESUMO
O presente trabalho consiste uma revisão da literatura acerca da produção de biogás, residual ou em processo 
controlado, para a produção de energia elétrica. O estudo se constitui de uma pesquisa aplicada, visto que “objetiva 
gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos”. Do ponto de vista 
da forma de abordagem do problema, é uma pesquisa qualitativa. Os resultados obtidos apontam que existe 
viabilidade técnica e econômica para o emprego de pequenas estações de geração de energia elétrica a partir do 
biogás. Entretanto, as restrições de produção e espaço físico para grandes empreendimentos é um impeditivo para o 
aumento substancial de escala desse tipo de empreendimento.

Palavras-chave: Biogás. Reaproveitamento. Energia Elétrica.

 

ABSTRACT
This work consists of a literature review on the production of biogas, waste or controlled process for the 
production of electricity. The study constitutes an Applied Research, since "aims to generate knowledge 
for practical application and directed to the solution of specific problems." From the point of view of 
how to approach the problem is a qualitative research. The results indicate that there is technical and 
economic feasibility for the use of small stations generating electricity from biogas. However, production 
constraints and physical space for large enterprises is an impediment to the substantial increase in 
scale of this type of venture.

Keywords: Biogas. Reuse. Electricity
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iNtrodUÇÃo

O problema do efeito estufa é um caso amplamente 
divulgado na imprensa e é o responsável por uma série 
de mudanças climáticas que estão causando danos e ge-
rando uma grande preocupação na população mundial. 
O uso indiscriminado de combustíveis fósseis vem sendo 
apontado como a principal causa do aumento exagerado 
na concentração de gases estufa na atmosfera.

A data de descoberta do biogás, ou "gás dos pânta-
nos" é do ano de 1667 (CLASSEN; LIER; STAMRS, 1999) 
e só um século mais tarde que se volta a reconhecer 
a presença de metano no gás dos pântanos, atribuído 
a Alessandro Volta, em 1776. Já no século XIX, Ulysse 
Grayon, aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação 
anaeróbia1 de uma mistura de estrume e água, a 35 ºC, 
conseguindo obter 100 litros de gás por m3 de matéria 
(NOGUEIRA, 1986). Em 1884, Louis Pasteur, ao apresen-
tar os trabalhos do seu aluno à Academia das Ciências, 
considerou que essa fermentação podia se constituir 
uma fonte de aquecimento e iluminação.

Os primeiros países a utilizarem o processo de biodi-
gestão, de forma mais intensa e com finalidade energé-
tica, foram a Índia e a China (décadas de 50 e 60), sendo 
que esses países e outros, geralmente do terceiro mun-
do, desenvolveram seus próprios modelos de biodiges-
tores (NOGUEIRA, 1986).

Com a crise do petróleo na década de 70, foi trazida 
para o Brasil a tecnologia da digestão anaeróbia. Na re-
gião nordeste, foram implantados vários programas de 
difusão dos biodigestores e a expectativa era grande, 
porém, os benefícios obtidos a partir do biogás e do 
biofertilizante não foram suficientes para dar continui-
dade aos programas e os resultados não foram muito 
satisfatórios (BOLETIM ENFOQUE, 1999).

Atualmente, esse processo vem se difundindo por 
vários países. A recuperação de energia gerada pelos 
processos de tratamento anaeróbio teve grande impul-
so com a crise do petróleo, quando diversos países bus-
caram alternativas para a sua substituição. Entretanto, 
como descreve Nogueira (1986), as soluções para os pro-
blemas de desenvolvimento devem ser apropriadas às 
necessidades, às capacidades e aos recursos humanos, 
aos recursos financeiros e à cultura. Assim, o impulso 
recebido, no período de crise, não chegou a constituir 
um sólido movimento de substituição dos recursos não 
renováveis por outras fontes renováveis.

O uso de combustíveis alternativos vem ganhando 
destaque, pois, além do petróleo ser uma fonte esgotá-
vel de energia, emite grande quantidade de gases po-
luentes. Muitas propostas têm surgido para substituição 
dos combustíveis fósseis, destacando-se o álcool etílico 
hidratado e os biocombustíveis derivados de óleos ou 

gorduras, que surgem como uma promessa para subs-
tituição do óleo diesel, com especial destaque para o 
biodiesel. Outras tecnologias de produção de energia, 
como o aproveitamento de gases expelidos na decom-
posição da matéria orgânica, vêm evoluindo nos últimos 
anos, com a intenção de aproveitar essa mistura gasosa, 
denominada de biogás, para a produção de energia. O 
gás metano, CH4, é o principal componente do biogás, 
sua combustão completa libera energia, principalmen-
te na forma de calor, que pode ser aproveitada para di-
versas finalidades. A reação 1 representa a combustão 
completa do gás metano.

CH4 + O2gCO2 + H2O + calor (1)

De acordo com Silva e Cavaliero (2004), o interesse 
pela geração de energia a partir de fontes renováveis, 
principalmente as alternativas (energia solar, dos ven-
tos, biomassa), vem experimentando uma nova fase de 
crescimento no Brasil. Até bem pouco tempo, o apelo 
ambiental era o único argumento utilizado para incen-
tivar tais fontes, não sendo, no entanto, suficiente para 
atingir seu objetivo. Com a crise da energia elétrica e o 
plano de racionamento de 2001, chamou-se a atenção 
para outro fator importante: a necessidade de diversifi-
car as fontes de energia.

Inúmeras pesquisas apontam para a viabilidade da 
aplicação do biogás, entretanto, a maioria dos trabalhos 
aponta restrições ou vantagens que ultrapassam os limi-
tes da razoabilidade da aplicação dessas técnicas. Diver-
sos autores, tais como: Silva (1983), Lucas Jr (1987), Ross 
e Drake (1996), Sirkis et al (2003) e Souza et al (2004).

O presente artigo tem a intenção de discutir a viabi-
lidade nos moldes atuais da utilização do biogás para 
a produção de energia, tendo como base um levanta-
mento bibliográfico acerca das produções mais recen-
tes sobre o tema.

MEtodoloGia da PESQUiSa

O estudo se constitui de uma pesquisa aplicada, visto 
que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prá-
tica e dirigidos à solução de problemas específicos”. Do 
ponto de vista da forma de abordagem do problema, 
é uma pesquisa qualitativa. Do ponto de vista de seus 
objetivos, é uma pesquisa exploratória: “visa a propor-
cionar maior familiaridade com o problema, com vistas 
a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve le-
vantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pesquisa-
do; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 
Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas 
e estudos de caso”. Em relação ao enquadramento téc-
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nico, é vista como uma pesquisa experimental: “quando 
se determina um objeto de estudo, selecionam-se as va-
riáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se 
as formas de controle e de observação dos efeitos que a 
variável produz no objeto”.

A hipótese pauta-se na possibilidade de haver apli-
cabilidade das técnicas biotecnológicas como fonte de 
produção do biogás, a ser utilizado na conversão para 
geração de energia elétrica.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o es-
tudo foi complementado com uma pesquisa bibliográ-
fica, por sua elaboração partir de levantamento e aná-
lise de material já publicado, como artigos científicos, 
livros, relatórios técnicos, etc. e (SILVA; MENEZES, 2000), 
e como estudo de caso, devido à utilização de dados de 
campo. A estrutura da pesquisa consiste em:

− Formulação do problema, englobando a justifica-
tiva do estudo, a determinação dos objetivos, a contex-
tualização da problemática e definição da metodologia;

− Realização do levantamento teórico, que orienta a 
caracterização do objeto de estudo, as definições e con-
ceitos a serem utilizados em análise e correntes de pen-
samentos que norteiam a hipótese da pesquisa;

− Levantamento de dados na base de consulta e in-
formação em livros e artigos científicos.

Os dados coletados em campo foram organizados de 
acordo com a necessidade da utilização em pesquisa, e usa-
dos para elaboração do levantamento da parametrização.

BioGÁS E MEtaNo

A disposição final do lixo é um grande desafio para os 
gestores de uma cidade. Esse desafio tende a aumentar 
com o uso, cada vez maior, de descartáveis (ENSINAS, 
2003). Uma alternativa para o problema do lixo é a cons-
trução de aterros sanitários, estes são uma forma antiga 
de tratamento dos resíduos, muito utilizada em todo o 
mundo, por se tratar de uma técnica simples e econômica 
de disposição final de resíduos sólidos (PFEIFFER, 2002).

Um aterro sanitário, de maneira geral, consiste na im-
permeabilização de um terreno, com a instalação de siste-
ma de drenagem para os líquidos e gases produzidos, no 
qual, o lixo é disposto em camadas, compactado com es-
pessura controlada e recoberto com uma camada de terra.

A compactação do lixo com cobertura de terra pro-
duz um ambiente escasso de oxigênio, ambiente anae-
róbio, que possibilita a ação de microrganismos e con-
sequente produção de uma mistura gasosa complexa, 
denominada de biogás, cujo principal componente e o 
metano, CH4. A proporção de gás na mistura depende, 

entre outros parâmetros, do tipo de material degrada-
do, sendo o metano combustível empregado para mo-
vimentar motores e geradores de energia elétrica (AL-
VES FILHO, 2004).

Vale salientar que o biogás não é produzido, exclu-
sivamente, nos aterros sanitários; essa mistura gasosa é 
resultante da fermentação anaeróbia de material orgâ-
nico encontrado em resíduos animais e vegetais, lodo 
de esgoto, lixo ou efluentes industriais, como vinhaça, 
restos de matadouros, curtumes e fábricas de alimentos 
(GIACAGLIA; SILVA DIAS, 1993 apud COELHO et al, 2006). 
A composição típica do biogás é cerca de 60% de meta-
no, 35% de dióxido de carbono e 5% de uma mistura de 
hidrogênio, nitrogênio, amônia, ácido sulfídrico, monó-
xido de carbono, aminas voláteis e oxigênio (WEREKO-
-BROBBY; HAGEN, 2000 apud COELHO et al, 2006). De-
pendendo da eficiência do processo, influenciado por 
fatores como carga orgânica, pressão e temperatura du-
rante a fermentação, o biogás pode conter entre 40% e 
80% de metano (COELHO et al, 2006).

O biogás produzido na degradação da matéria orgâ-
nica é um problema ambiental. Seu principal compo-
nente, o metano, possui capacidade de reter calor até 
cerca de vinte vezes mais que o dióxido de carbono, que 
é considerado o principal gás estufa. Então, é desejável 
que o biogás não seja lançado diretamente na atmosfe-
ra, o simples fato de provocar a combustão do mesmo já 
ajuda a diminuir possíveis impactos ao meio ambiente. 
No entanto, seria muito interessante queimar o biogás 
de forma controlada, para aproveitar a energia liberada 
no processo de combustão, transformando-a em ener-
gia elétrica ou mecânica. 

tECNoloGiaS dE CoNVErSÃo ENErGÉtiCa

Existem diversas tecnologias para efetuar a con-
versão energética do biogás. Entende-se por conver-
são energética, o processo que transforma um tipo de 
energia em outro. No caso do biogás, a energia química 
contida em suas moléculas é convertida em energia me-
cânica por um processo de combustão controlada. Essa 
energia mecânica ativa um gerador, que a converte em 
energia elétrica. O ciclo Rankini (caldeira com turbina a 
vapor) e os motores de combustão internado tipo “Ciclo 
– Otto” são as tecnologias mais utilizadas para esse tipo 
de conversão energética (BOLLMAN et al, 2008).

ViaBilidadE do USo do BioGÁS

Segundo Coelho et al (2006), a utilização do biogás 
obtido a partir do tratamento de esgoto em uma ETE 
permite, apenas, uma redução do consumo de eletrici-
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dade, que é, em média, de 20%. Isso é explicado devi-
do à grande demanda de energia elétrica exigida pelos 
equipamentos usados nos processos de tratamento de 
esgoto e do biogás. Além disso, considerando os meno-
res geradores disponíveis no mercado (o gerador permi-
te a conversão da energia química do biogás em energia 
elétrica), é necessário que o esgoto de 88 mil pessoas 
seja tratado diariamente para fornecer biogás suficiente 
para alimentar o gerador por 24 horas.

Bollman et al (2008) afirmar que os custos para a cap-
tação e aproveitamento do biogás produzido em um 
lixão devem levar em conta a captação, sucção, trata-
mento, queima, tecnologia de conversão, gastos com 
pessoal e tributos. Considerando o processo de conver-

são de energia a tecnologia do ciclo de Otto, as baixas 
escalas de produção não tornam viável, economica-
mente, a produção de energia renovável nas condições 
tecnológicas definidas no caso estudado, mas o uso 
combinado com a venda de crédito de carbono torna a 
produção de biogás econômico, ambiental e socialmen-
te viável (BOLLMAN et al, 2008).

Segundo Vanzin et al (2006), a viabilidade da geração 
de energia elétrica a partir do biogás produzido no Ater-
ro Metropolitano Santa Tecla, em Gavataí/RS, foi estuda-
da por meio da simulação de oito cenários que levam em 
conta o valor dos créditos em carbono e o valor da venda 
de energia elétrica produzida (VANZIN et al, 2006). Os va-
lores utilizados nas simulações estão na Tabela 1.

I 5,00 0,0592 13,76% $1.322.238,85
II 6,00 0,0592 14,95% $1.599.016,11
III 4,00 0,0592 12,54% $1.041.950,00
IV 5,00 0,0746 22,64% $3.572.963,01
V 5,00 0,0439 2,24% $1.221.389,35
VI - 0,0746 16,96% $2.189.076,77
VII - 0,0592 7,17% 188.162,46
VIII - 0,0439 -7,01% $3.572.963,10

Cenários             Preço do CER (US$)     Preço da Energia elétrica (US$/kwh)          TIR (%) VPL (taxa 8%)

Tabela 1 – Cenários para a avaliação do investimento.

FONTE: Vanzin et al, 2006.

O empreendimento é considerado viável, quando a 
taxa interna de retorno (TIR) for maior que a taxa mínima 
de atratividade, representada pelo valor presente líquido 
(VPL), que, nas simulações, é de 8% a.a. Diante disso, os 
cenários I, II, III, IV e VI são viáveis, já os cenários V, VII e 
VIII são inviáveis, lembrando que os cenários VI, VII e VIII 
não consideram a venda dos créditos de carbono, isso faz 
com que o empreendimento só seja viável se o valor da 
energia elétrica for elevado. Isso mostra que a viabilidade 
desse tipo de empreendimento depende de vários fato-
res, entre eles o valor dos créditos de carbono e o valor de 
revenda da energia produzida.

Em relação às tecnologias usadas nas estações de be-
neficiamento do biogás, segundo Tomasquim (2003), fal-
ta uma política que viabilize a entrada dessas tecnologias 
no Brasil, ao contrário do ocorrido no caso das termelétri-
cas alimentadas por gás natural.

Segundo Landim e Azevedo (2006), a demanda de 
energia pela sociedade é muito maior que a produ-
zida pelo aproveitamento do biogás gerado a par-
tir de resíduos, o que exige uma complementação 

a partir de outras fontes, além disso, o investimen-
to de capital para a instalação de uma estação de 
produção de energia alimentada por biogás é muito 
maior que o investimento em estações que utilizam 
combustíveis fósseis. 

Existe certa insegurança quanto ao fornecimento de 
lixo por parte dos municípios para as usinas de geração 
de energia. Outra questão é a garantia de compra e trans-
missão da energia gerada pelas concessionárias locais, no 
caso em que as prefeituras não queiram a energia gerada 
(LANDIM; AZEVEDO, 2006).

CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Com base na avaliação bibliográfica realizada, foi pos-
sível observar que existe viabilidade técnica e econômi-
ca para o emprego de pequenas estações de geração de 
energia elétrica a partir do biogás. Entretanto, as restri-
ções de produção e espaço físico para grandes empreen-
dimentos é um impedimento para o aumento substan-
cial de escala desse tipo de empreendimento.
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RESUMO
Este trabalho descreve as fases de implantação de um controlador avançado em uma Unidade de Processamento 
de Gás Natural (UPGN) com o objetivo de otimizar o processo. Possui foco principal na desbutanizadora, que tem a 
finalidade de separar o propano e butano dos componentes mais pesados, produzindo GLP e C5+ (gasolina natural). O 
controle avançado será implantado para produzir mais GLP de forma otimizada sem o mesmo perder a especificação 
determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A identificação do sistema 
será baseada no modelo de primeira ordem com tempo morto (POTM), que será utilizado para verificar a influência 
das variáveis de processo (vazão de refluxo, pressão da torre, temperaturas de fundo e de topo, e nível da torre) no 
intemperismo do GLP. O controlador avançado (preditivo) utilizará o modelo POTM para prever o comportamento 
futuro da planta, e minimizará o erro de especificação de intemperismo, ao mesmo tempo em que maximiza a vazão 
de produção, portanto, otimizando o processo.

Palavras-chave: Controlador avançado. UPGN. Intemperismo. POTM. Gás Natural. GLP.

ABSTRACT
This work describes the implementation steps of a predictive controller in a Natural Gas Processing Plant 
(UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural) whose objective is optimize the production of Liquefied 
Petroleum Gas (LPG). The main focus is the debutanizer distillation column, which separates propane and 
butane of more weighted components, producing GLP and C5+ (natural gasoline). The predictive controller will 
be implemented to maximize LPG production, reducing losses and attending to its specification, regulated by 
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). One of the main specification objectives 
is called intemperism (Pentanes & Heavier). The identification of the system will be based on the first order 
with delay time (POTM, Primeira Ordem com Tempo Morto) model. The process models will be used to quantify 
the influence of the process variables (reflux flow, distillation column pressure, top and botton temperature, 
and level) on the intemperism (Pentanes & Heavier) specification of LPG. The predictive controller will use 
POTM models to predict the future behavior of the plant, and will minimize the prediction error of intemperism 
(Pentanes & Heavier), while maximizes the production flow and the consumption of energy and utilities, 
therefore optimizing the process.

Keywords: Predictive Controller. Natural Gas Processing Plant.  Intemperism (Pentanes & Heavier). First Order 
with Delay Time Models. Liquefied Petroleum Gas.



Ano 2, n. 1 - nov.2013/abr.2014 ISSN 2316-6681    39

iNtrodUÇÃo

As crises do petróleo nos anos 70 propiciaram uma 
revisão da política energética nacional, levando a uma 
substituição gradativa do petróleo importado. Para efe-
tuar essa substituição, aumentou-se a produção do pe-
tróleo nacional e o incremento do uso do gás natural, 
projetando para esse combustível um importante papel 
no atendimento da crescente demanda de energia do 
Brasil. Assim, a possibilidade de utilização de uma energia 
menos poluente, eficiente e de baixo custo contribuiu, de 
forma simples e segura, para incentivar a produção e pro-
cessamento deste combustível alternativo.

O processamento do gás natural é realizado em Uni-
dades de Processamento de Gás Natural (UPGNs), onde 
é desidratado e fracionado, gerando os seguintes pro-
dutos: metano e etano (que formam o gás processado 
ou residual); propano e butano (que formam o GLP - gás 
liquefeito de petróleo ou gás de cozinha); e um produ-
to na faixa da gasolina, denominado C5+ ou gasolina 
natural (THOMAS, 2001). A UPGN é controlada para que 
os produtos gerados estejam dentro das especificações 
exigidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 

Neste trabalho, visou-se descrever as fases de um pro-
jeto de implantação de controle avançado em uma UPGN 
para otimização do processo. 

2 ModElaGEM MatEMÁtiCa E CoNtrolE 
aVaNÇado

A modelagem é a elaboração de equações matemá-
ticas para representar um processo. Consiste na deter-
minação de equações que descrevam o comportamen-
to dinâmico do processo com um erro aceitável em uma 
faixa de operação de interesse. Geralmente, o modelo 
matemático é obtido a partir de um prévio conhecimen-
to teórico da planta. Se o sistema é muito complexo ou 
não existe nenhuma literatura sobre o mesmo, então, 
pode-se descrever o seu comportamento utilizando 
equações diferenciais genéricas, por exemplo, e ajus-
tando-se os coeficientes deste modelo, de forma que 
o comportamento do processo seja bem representado 
com um erro aceitável, para um conjunto de dados de 
entrada e saída medidos na planta. Isto se chama iden-
tificação de modelos.

No caso em estudo, a modelagem será baseada no 
modelo de primeira ordem com tempo morto (POTM), 
que pode ser facilmente identificado com testes simples 
na planta.

2.1 ModEloS dE 1ª ordEM CoM tEMPo 
Morto

Nos projetos de controladores PID, frequentemente 
são utilizados os modelos de primeira e segunda ordem. 
Como dito anteriormente, neste estudo nos deteremos 
ao modelo de primeira ordem com tempo morto (POTM). 
Esse é o tempo decorrido entre o surgimento de um dis-
túrbio e seu início de resposta. Durante o tempo morto, 
o controlador não responde aos distúrbios do processo, 
já que, ainda, não tomou conhecimento dos mesmos, ou 
não responde a modificações na saída do controlador.

O modelo de primeira ordem com tempo morto é 
dado por:

                                             (4.1)  
                                            
Em que: 
k  - ganho do processo; 
T  - constante de tempo do processo;
Ɵ - tempo morto observado entre a modificação no 

sinal de entrada e a modificação na saída do processo.

Outros tipos de modelo podem ser utilizados para 
representar o sistema, tais como: modelos de segunda 
ordem, não-lineares, entre outros. Porém, o modelo de 
primeira ordem com tempo morto (POTM) é simples e 
suficiente em muitas situações.

Para a construção do modelo de primeira ordem com 
tempo morto (POTM) de um processo, pode-se executar 
a identificação em malha aberta ou em malha fechada. 
Um sistema está em malha aberta, quando a variável de 
processo não é afetada diretamente pela diferença entre 
a variável de saída e o valor de referência desejado. Já no 
sistema em malha fechada, a variável de processo é rea-
limentada para comparação com a referência desejada, 
gerando um sinal de erro, que é analisado pelo contro-
lador, que gera uma ação corretiva, quando necessário. 
A figura 9 representa um sistema em malha fechada e a 
figura 10, um em malha aberta.

2.1.1 ModElaGEM daS VariÁVEiS 
do ProCESSo CoM iNFlUÊNCia No 
iNtEMPEriSMo do GlP

Este é um sistema MISO (Multiple-Input, Single-Output), 
pois é composto por cinco entradas e uma saída. A tabela, 
a seguir, apresenta os pares de variáveis de entrada e saída 
que devem ser modelados para o controlador avançado.

G(s) =             -sƟ
k

eTs+1
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Figura 10 – Esquema de sistema em malha aberta

  PLANTA Sinal  
Entrada 

Sinal  
Saída 

Variável de Entrada Sigla Variável de Saída Pares de  
VariáveisVazão de Refluxo QR Intemperismo Y/QR 
Pressão da Torre P Intemperismo Y/P
Temperatura de Fundo TF Intemperismo Y/TF 
Temperatura de Topo TT Intemperismo Y/TT 
Nível da Torre LT Intemperismo Y/LT 

Tabela 4 – Pares de entrada e saída para serem modelados

Cada par de entrada e saída será representado por 
uma equação. Essas equações serão somadas, gerando o 
modelo do sistema para o intemperismo, o qual apresen-
tará a influência de cada variável de entrada. O modelo 
POTM, representado pela equação (4.1), será discretizado 
para que os cálculos do controlador avançado possam ser 
realizados por computadores, isto é, no domínio do tem-
po discreto. Será utilizado o método das diferenças finitas 
(diferença por atraso) para a discretização das equações.

2.1.1.1 iNFlUÊNCia da VaZÃo dE rEFlUXo No 
iNtEMPEriSMo

Considerando a função de transferência do modelo 
POTM, equação (4.1), para influência da vazão de refluxo 
no intemperismo, tem-se:

  
      (4.2)

Em que:
  YQ- variação incremental no intemperismo (a partir 

de um ponto de operação) para variação incremental na 
vazão de refluxo;

  - razão entre a variação incremental no intemperismo 
e a variação incremental na vazão de refluxo;

  - constante de tempo para variação incremental na 

vazão de refluxo e variação no intemperismo;
  - tempo morto do processo para variação incremen-

tal na vazão de refluxo e variação no intemperismo.

O modelo da equação (4.2) foi identificado utilizando-
-se dados de processo do sistema em estudo e foram des-
contados os valores de regime, ou seja, este é um modelo 
incremental. Normalmente, o modelo incremental é ob-
tido a partir de dados de processo em que a média, ou o 
valor desejado de operação, foi descontada.

Desenvolvendo a equação (4.2):
      

      (4.3)

Aplicando-se a transformada inversa de Laplace à 
equação (4.3), e considerando-se condições iniciais nulas 
em torno do ponto de operação, obtém-se:

      (4.4)

YQ(s)            KQ(s)            
=QR(s)            

e
Tqs+1

-sƟQ

-sƟQYQ(s) = (TQs + 1) = QR(s)KQe

-sƟQsYQ(s) + YQ(s) =  QR(s)eTQ

1
TQ

KQ

YQ(t) +  YQ(t) = qR(t – ƟQ)
dt
d

TQ

1
TQ

KQ

Utilizando-se o método da diferença por atraso para 
aproximar a derivada, pode-se dicretizar a equação (4.4), 
obtendo-se:

Sinal  ELEMENTO 
FINAL DE 

CONTROLE 

PLANTA CONTROLADOR Sinal  + - 

Figura 9 – Esquema de sistema em malha fechada
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           (4.5)

Em que:
  Δt - passo de discretização;
         
  (quantidade de passos de discretização 

correspondentes ao atraso).
Rearranjando a equação (4.5), obtém-se:

            (4.6)

YQ(t) – yQ (t – Δt)
Δt yQ (t) = qR (t – NQ Δt)

TQ

1
TQ

KQ+

ƟQ
NQ = Δt

Tabela 5 – Modelos para as variáveis Pressão, Temperaturas de Fundo e Topo, e Nível da Torre

yp (t) = yp (t-Δt) + p(t - Np Δt) 
Tp Kp Δt

Tp + Δt Tp + Δt

yT  (t) = tF yT  (t-Δt) + 
TT

KT Δt
Tp + Δt TT + Δt (t - NT  Δt) 

yT  (t) = tT yT  (t - Δt) + 
TT

KT Δt
TT + Δt TT + Δt (t - NT  Δt) 

yL  (t) = lT yL  (t - Δt) + 
TL

KL Δt
TL + Δt TL + Δt (t - NL  Δt) 

Pressão da Torre (P)

Temperatura de Fundo (TF)

Temperatura de Fundo (TT)

Nível da Torre (LT)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

Variável de Entrada        Modelo     Equação

A equação (4.6) representa a variação incremental no 
intemperismo para uma variação incremental na vazão 
de refluxo.

2.1.1.2 iNFlUÊNCia da PrESSÃo, 
tEMPEratUraS dE FUNdo E toPo, E NÍVEl 
da torrE No iNtEMPEriSMo

A modelagem da influência da pressão, temperatura 
de fundo, temperatura de topo e nível da torre no intem-
perismo segue os passos descritos para a variável vazão 
de refluxo (item 4.1.1.1). Seus modelos podem ser visuali-
zados na tabela a seguir.

yQ(t) = qR(t - NQ Δt)yQ(t - Δt) +
TQ KQ Δt

TQ + Δt TQ + Δt

Em que: 
  KP - razão entre a variação incremental no intempe-

rismo e a variação incremental na pressão da torre;
  KT  - razão entre a variação incremental no intempe-

rismo e a variação incremental na temperatura de fundo;
KT  - razão entre a variação incremental no intempe-

rismo e a variação incremental na temperatura de topo;
  KL - razão entre a variação incremental no intempe-

rismo e a variação incremental no nível da torre;
 TP - constante de tempo para variação incremental 

na pressão da torre e variação no intemperismo, isto é, 
aproximadamente a quarta parte do tempo que o intem-
perismo leva para estabilizar, quando a pressão da torre 
varia em forma de degrau;

  TT  - constante de tempo para variação incremental 
na temperatura de fundo e variação no intemperismo, 
isto é, aproximadamente a quarta parte do tempo que o 
intemperismo leva para estabilizar, quando a temperatu-
ra de fundo varia em forma de degrau;

  TT  - constante de tempo para variação incremental 
na temperatura de topo e variação no intemperismo, isto 
é, aproximadamente a quarta parte do tempo que o in-
temperismo leva para estabilizar, quando a temperatura 
de topo varia em forma de degrau;

  TL  - constante de tempo para variação incremental 
no nível da torre e variação no intemperismo, isto é, apro-
ximadamente a quarta parte do tempo que o intemperis-
mo leva para estabilizar, quando o nível da torre varia em 
forma de degrau;

 Δt - passo de discretização;
  
  (quantidade de passos de discretização 

correspondentes ao atraso       ).
  
  (quantidade de passos de discretização 

correspondentes ao atraso        ).
  
  (quantidade de passos de discretização 

correspondentes ao atraso        ).
  
  (quantidade de passos de discretização 

correspondentes ao atraso        ).

A variação incremental total do intemperismo é dada 
pela soma das variações incrementais do intemperismo 
para modificações na vazão de refluxo, na pressão, nas 
temperaturas de fundo e de topo, e no nível da torre, 
equações (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) e (4.10) respectivamente.

ƟP

ƟPNP = Δt

ƟT
NT = Δt

ƟL
NL = Δt

ƟT

F

F

T

T

T

T

T

F

T

ƟTT

ƟLT

ƟT
NT = Δt

F

F
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      (4.11)

Substituindo as equações (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) e (4.10) 
na equação (4.11), obtém-se o modelo final para a varia-
ção incremental total do intemperismo.

Normalmente, variações no nível da torre influenciam 
pouco o intemperismo, desde que a massa no interior da 
torre seja compatível com a carga térmica do refervedor. 
Assim, é comum desprezar essa variável no modelo do 
intemperismo. Além disso, a vazão de refluxo e a tempe-
ratura de topo são fortemente relacionadas. Neste caso, 
é comum o modelo do intemperismo utilizar apenas uma 
dessas variáveis.

De posse do modelo, equação (4.12), o controlador 
avançado pode otimizar o processo, ou seja, minimizar 
o erro de previsão futuro do intemperismo, ajustando as 
entradas ( QR, P, TF,  TT e LT) para produzir mais GLP, aten-
dendo à sua especificação.

2.2 CoNtrolE aVaNÇado

Para o projeto do controlador avançado, assume-se 
que a instrumentação, incluindo os atuadores, e o con-
trole regulatório (PID) estão operando adequadamente.

O controle preditivo baseado em modelo (MPC) de-
signa um conjunto de métodos de controle que utiliza 
um modelo para prever o comportamento futuro do pro-
cesso. O projeto de MPC necessita de um modelo capaz 
de representar o comportamento real do processo de 
forma satisfatória na faixa de operação de interesse. As 
formas de modelagem mais, comumente, encontradas 
na literatura envolvem a representação do processo por 
meio de sua resposta ao impulso, resposta ao degrau, 
função de transferência ou no espaço de estados. A sequ-
ência de controle é obtida pela otimização de um critério 
de custo que minimiza o erro de rastreio das referências, 
ao mesmo tempo em que penaliza o esforço de controle 
necessário para atuar no sistema. Da sequência de con-
trole ótima, apenas o primeiro elemento é efetivamente 
aplicado ao processo. No instante de amostragem se-
guinte, o procedimento previsão-otimização é repetido, 
utilizando-se as novas medições disponíveis das variáveis 
da planta (CAMACHO E BORDONS, 1999).

De acordo com o conceito de MPC, o projeto do con-
trolador avançado possibilita, utilizando a equação abai-
xo, minimizar o erro futuro do intemperismo, ao mesmo 
tempo em que pondera o consumo de utilidades e de 
energia para atuar na planta.

      (4.13)

Em que:
F - tempo futuro;
eY - erro do processo para a variável de saída intempe-

rismo;
C(t) - consumo de utilidades;
en(t)  - energia para atuar na planta (esforço de con-

trole);
λ1, λ2, λ3  – ponderações do erro do intemperismo, do 

consumo de utilidades e do consumo de energia para 
atuar na planta.

O consumo de utilidades em uma planta industrial 
considera ar, água, vapor de água, dentre outros, e deve 
ser minimizado. A energia para atuar na planta, da mes-
ma forma, também deve ser minimizada.

O erro utilizado na equação (4.13) é dado pela dife-
rença entre o intemperismo desejado ( ySP , especificado 
pela ANP) e a soma do intemperismo atual (yATUAL ) com a 
variação incremental total determinada pelo controlador 
avançado (yTOTAL ).

      (4.14)

O intemperismo atual ( ) pode ser obtido através de 
inferência ou cromatografia. Utilizar inferência para de-
duzir alguma coisa significa dizer que, a partir da análise 
de algumas proposições explícitas, pode-se concluir uma 
ou mais proposições implícitas.

A equação (4.14) pode ser utilizada para todo o perío-
do que se deseja estudar, ou seja, todo horizonte futuro 
de interesse.

De posse das informações descritas anteriormente, 
pode-se observar que o controlador preditivo é baseado 
em estratégia de horizonte futuro, ou seja, a partir dos 
modelos POTM da influência das variáveis de entrada (QR 
, P, TF , TT  e L ) no intemperismo, procura-se prever o 
comportamento futuro do processo, respeitando-se as 
restrições operacionais do sistema, e minimiza-se o erro 
da variável que se deseja controlar (intemperismo) utili-
zando novas informações medidas na planta.

As restrições operacionais para o sistema em estudo 
podem ser: limites de temperatura, limite da vazão de 
refluxo, limite de especificação do intemperismo, limite 
de carga térmica do refervedor, a pressão da torre, entre 
outras. Todas essas restrições devem ser respeitadas no 
projeto do controlador preditivo para esse processo. O 
problema de otimização (equação 4.13), se sujeito a res-
trições, tornar-se-ia:

Sujeito a:
0 < QR < QR

TF    < TF < TF     (4.15)
PT < SPLQ

CTR < CTR

LT    < LT < LT

yTOTAL(t) = yQ(t) + yP(t) + yT  (t) + yT (t) + yL (t)F T T

eY(t) = ySP(t) - (yTOTAL(t) + yATUAL(t))

∑ λ1ey(t) + λ2c(t) + λ3en(t)mim
t=F

t=0
2

∑ λ1ey(t) + λ2c(t) + λ3en(t)mim
t=F

t=0
2

MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MAX
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Em que:

QR   –  vazão de refluxo;

QR       –  vazão máxima da bomba de refluxo;

TF   – temperatura de fundo;

TF          , TF           - temperatura de fundo mínima e máxima;

PT – pressão da torre;

SPLQ– set-point de abertura da linha do queimador;

CTR  – carga térmica do refervedor;

CTR          – carga térmica máxima do refervedor;

LT  – nível da torre;

LT          , LT            – níveis mínimo e máximo permitidos para 

operação da torre.

Essas são algumas das restrições existentes em um 
problema de controle avançado real. Outros limites do 
processo de destilação podem ser identificados e incor-
porados a este problema, como, por exemplo, limites de 
vazão de carga, entre outros.

3. CoNSidEraÇÕES FiNaiS

O presente trabalho apresentou a metodologia para 
implantação de um controlador avançado para otimiza-
ção do processo de uma Unidade de Processamento de 
Gás Natural. No caso em estudo, o processo envolveu 
a torre desbutanizadora como equipamento principal, 
vislumbrando a otimização na produção do GLP. Basica-
mente, a metodologia consiste em reavaliar a instrumen-
tação da planta, reavaliar o controle regulatório (PID) da 
planta, desenvolver modelos matemáticos levando em 
conta a influência das variáveis de processo: vazão de re-
fluxo, pressão, temperaturas de fundo e de topo, e nível 
da torre no intemperismo do GLP, e definir as restrições 
operacionais do processo. O método utilizado para mo-
delar o processo foi o POTM, que é bastante satisfatório 
em muitas situações, e, frequentemente, utilizado nos 
controladores PID.

Apesar da complexidade do processo de destilação, 
em muitas situações a metodologia apresentada pode 
ser aplicada. Estudos mostram que a técnica de controle 
avançado apresenta ganhos econômicos para os proces-
sos em que são empregados.

MAX

MIM

MIM

MAX

MAX

MAX
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RESUMO
A possibilidade de produzir energia renovável é um importante tópico, abordado com frequência na atualidade, devido 
aos impactos ambientais causados, ao longo dos anos, pelos combustíveis fósseis e as implicações determinadas 
por estes. Há grandes expectativas direcionadas à obtenção de energia renovável a partir de matrizes vegetais com 
grande potencial energético, no intuito de reduzir os impactos ecológicos e promover a prática de sustentabilidade. 
O presente artigo conduz uma análise de aspectos gerais, físico-químicos e ambientais, bem como a discussão 
da viabilidade de produção de biocombustível a partir de biomassa de microalgas. A pesquisa foi fundamentada 
em um levantamento bibliográfico de títulos publicados nos últimos cinco anos. Os dados obtidos esclarecem os 
benefícios e limitações da aplicação de microalgas como matéria-prima para síntese de biodiesel. Remontam, 
ainda, à importância da Engenharia Genética como um dos principais agentes facilitadores da produção, além da 
necessidade de empregar técnicas desenvolvidas em diferentes áreas de pesquisa, de modo conjunto, para fomentar 
o desempenho e a produtividade dos biocombustíveis.

Palavras-chave: Biocombustíveis. Microalgas. Impactos Ambientais. Viabilidade.

 ABSTRACT
The possibility of producing renewable energy is an important topic frequently discussed nowadays because of 
the environmental impacts caused over the years by burning fossil fuels and its particular implications. There 
are great expectations directed to obtain renewable energy from vegetable matrices with huge potential energy, 
in order to minimize the ecological impacts and promote the practice of sustainability. The present article 
conducts an analysis of the general aspects, physicochemical and environmental, as well as a discussion of the 
viability for the production of biofuels from microalgae biomass. The research was based on a bibliographical 
survey of published titles in the last five years, and the data obtained clarify the benefits and limitations of 
the application of microalgae as raw material for the synthesis of biodiesel. Back further, the importance of 
genetic engineering as a major facilitator agents of production, and the need to employ developed techniques 
in different research areas to foster the performance and productivity of biofuels.

Keywords: Biofuel. Microalgae. Environmental Impacts. Viability.
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iNtrodUÇÃo

Grandes expectativas vêm sendo direcionadas ao 
desenvolvimento e aplicação de formas energéticas 
renováveis, nas suas mais diversas modalidades, com o 
objetivo de fortalecer a consciência e a prática da sus-
tentabilidade. Os combustíveis fósseis, essenciais para a 
dinâmica atual da sociedade, apresentam limitações já 
evidenciadas, relacionadas ao balanço negativo, decor-
rente do consumo crescente e superior à capacidade de 
geração muito lenta e característica do petróleo; além 
da preocupação com as emissões nocivas e o impacto 
ambiental resultante.

A possibilidade de utilização de reservas com renova-
ção cíclica surgiu como alternativa, apontando culturas 
vegetais para processos de conversão da biomassa em 
biocombustíveis. Não obstante, a viabilidade dessas inicia-
tivas tem sido questionada, devido à baixa competitivida-
de financeira – frente aos combustíveis fósseis – e à ótica 
basal do cultivo desses recursos para consumo alimentício.

Uma proposta posteriormente apresentada eviden-
cia-se gradualmente, com potencial para equiparar-se 
à economicidade dos derivados de petróleo. O cultivo 
de microalgas para a produção de biodiesel mostra-se 
vantajoso em várias perspectivas, tais como, o rápido 
crescimento desses microrganismos que, devido à ca-
racterística de microscopia, não implica em grandes ex-
tensões para sua cultura; o intenso consumo de dióxido 
de carbono; e a composição celular ricamente oleagino-
sa. Além disso, vale salientar que este modelo de cultivo 
não gera efeitos sobre a indústria alimentícia, pois não 
suscita concorrência pelos terrenos cultiváveis.

Trata-se de uma opção atraente, porém, ainda com 
pouca fundamentação no campo teórico e prático, so-
bretudo em projetos de larga escala, imprescindíveis 
para a determinação da funcionalidade e efetividade 
comercial desses combustíveis como futura substitui-
ção das escolhas tradicionais (derivados fósseis).

O plano de utilização prioritária de biocombustíveis, 
em detrimento dos combustíveis fósseis obtém fortaleci-
mento progressivo em razão dos estudos e aplicações já 
desenvolvidos, que integram áreas distintas e inovadoras 
com um objetivo em comum, a otimização na obtenção 
do produto, com redução nos custos de investimento e 
manutenção, de modo que o balanço final desses bio-
combustíveis torne-se mais atraente e ecologicamente 
viável em relação àqueles adotados no presente.

Em comparação às demais opções de biocombustí-
veis, o biodiesel proveniente de microalgas apresenta 
destaque, uma vez que, além das variadas vantagens 
em termos ambientais, possui alta compatibilidade com 
as características observadas no diesel derivado do pe-
tróleo (número de cetanos, viscosidade cinemática, etc.), 

com possibilidade de utilização nos motores destinados a 
este último, sem a necessidade de adaptações adicionais.

Neste artigo, serão apontados e discutidos projetos 
e inciativas em algumas das principais áreas recentes de 
estudo ligadas à obtenção de biodiesel através do cultivo 
de microalgas, retratando o panorama e as expectativas 
futuras dessa importante fonte energética de cunho re-
novável. Foram selecionados estudos realizados nos úl-
timos cinco anos, identificados em duas vertentes gerais: 
análises de viabilidade econômica e socioambiental do 
biodiesel proveniente de microalgas; e tecnologias ino-
vadoras para potencializar o cultivo de microalgas. Os 
trabalhos encontrados foram distribuídos em cinco ca-
tegorias menores para facilitar o direcionamento e a dis-
cussão dos processos e resultados: Viabilidade Ambien-
tal; Propriedades Bioquímicas e Relações Ecológicas das 
Microalgas; Propriedades Físico-Químicas; Viabilidade 
Econômica e Operacional; e Engenharia Genética.

BiodiESEl ProVENiENtE dE MiCroalGaS

O uso de biocombustíveis de primeira geração tem 
gerado controvérsias, principalmente, devido ao seu im-
pacto sobre os mercados globais de alimentos, especial-
mente nas regiões vulneráveis da economia mundial. 
Isso tem motivado questionamentos pertinentes sobre 
o potencial desses recursos como substituição dos com-
bustíveis fósseis, e em relação à sustentabilidade da sua 
produção (MOORE, 2008).

Uma nova geração de biocombustíveis ganha espaço 
e interesse de pesquisas. Trata-se dos fluidos combustí-
veis obtidos por meio do cultivo de algas, dentre eles, 
o biodiesel. Johnson e Wen (2009) avaliaram parâme-
tros no biodiesel obtido a partir do óleo da microalga 
Schizochytrium limanicum, tais como glicerol livre, con-
teúdo saponificável, viscosidade e material particulado. 
A partir dessa avaliação, os autores enfatizaram que a 
biomassa de algas não só é uma fonte sustentável para 
a produção de biodiesel, do ponto de vista socioeco-
nômico, como, também, o produto obtido apresentou 
características físico-químicas semelhantes às do diesel, 
de acordo com as normas estabelecidas pela American 
Society for Testing and Materials (ASTM).

O biodiesel pode ser obtido através de processos dis-
tintos, ao exemplo do craqueamento, a esterificação ou 
pela transesterificação. Esta última é a mais utilizada e seus 
reagentes podem ser óleos vegetais, gorduras animais ou 
residuais com álcool. Uma catálise, que pode ser homogê-
nea ou heterogênea, é realizada a partir de catalisadores 
ácidos, básicos ou neutros. Os mais comuns são os catalisa-
dores básicos, como o hidróxido de sódio (DÂMASO, 2006).

Em comparação a outras matérias-primas oleagi-
nosas, Carvalho Jr (2010) específica que as principais 
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vantagens do uso de microalgas estão ligadas à fase 
de cultivo, uma vez que não são necessários fatores 
diretamente relacionados à alimentação humana, com 
possibilidade de estabelecer o cultivo – feito de modo 
contínuo – em terras improdutivas, como regiões de-
sérticas, e com produtividade de óleo superior às de-
mais formas de cultura. 

Segundo Costa e Morais (2010), os ácidos graxos 
produzidos pelas microalgas podem ser extraídos e 
convertidos em biodiesel, uma alternativa energética 
renovável, biodegradável, não tóxica e ecologicamente 
aceitável. Como organismos fotossintetizantes, as algas 
convertem água, dióxido de carbono (CO2) e luz em 
biomassa e oxigénio. Pereira et al (2011) descreve que 
esse cultivo fotossintético pode ser realizado em siste-
mas abertos, nos quais, as culturas estão expostas, fa-
vorecendo o contato direto com a atmosfera; e sistemas 
fechados, em que esse contato é, significantemente, 
limitado ou inexistente. Os principais arranjos dos rea-
tores abertos são tanques retangulares, circulares e do 
tipo raceway (BOROWITZKA, 1999) e, para os fechados, 
os mais comuns são do tipo coluna de bolhas, air-lift e 
arranjos tubulares espirais (JACOB-LOPES et al, 2009).

ViaBilidadE aMBiENtal

Em virtude da similaridade do biodiesel com as caracte-
rísticas do diesel convencional, muitos dos estudos efetua-
dos buscam testar a viabilidade de utilização desse combus-
tível com minimização dos danos ambientais, já bastante 
enfatizados para a modalidade dos originários fósseis.

Monteiro (2009) desenvolveu um estudo de caso base-
ado na aplicação de biodiesel em automóveis urbanos da 
cidade de Braga em Portugal. Os resultados mostraram 
que, embora o consumo energético total do biocombus-
tível tenha atingido valores 9,5% superiores (em compa-
ração ao abastecimento convencional), com a utilização 
do biodiesel, reduções relevantes ocorreram na maioria 
dos gases poluentes considerados. Nas emissões de CO2 
e óxidos de enxofre, as reduções foram, respectivamen-
te, de 15% e 52%. Para CO e óxidos de nitrogênio, foram 
constatadas restrições de até 17% e, em relação às partí-
culas e CH4, as reduções correspondem a 22%. Andrade 
(2012), em sua análise de emissões atribuídas ao biodie-
sel, também aponta consideráveis diminuições, de cerca 
de 30% para o CO2 e 18% para os demais gases, ainda 
que a energia requerida tenha sido 30% maior.

Em relação aos processos produtivos implicados na 
produção do biodiesel, aquele ligado à utilização de algas 
vem sendo confrontado a outras modalidades, objetivan-
do medir os impactos ambientais suscitados, tal como des-
crito em Figueiredo (2011), que conduziu uma comparação 
entre os processos envolvidos na extração do biodiesel a 

partir de duas culturas distintas, microalgas e girassol. Fo-
ram considerados os impactos de ciclo de vida para os dois 
tipos de biodiesel, utilizando métodos de avaliação de im-
pactos ambientais. Os resultados mostram que o biodiesel 
de microalgas apresenta menores impactos para todas as 
categorias apreciadas, dentre elas, “efeito estufa”, “toxici-
dade humana”, “eutrofização”, “acidificação” e “ecotoxici-
dade de recursos freáticos e marinhos”.

Trabalhos recentes, relacionando o cultivo de microal-
gas e impactos ambientais, têm dedicado preocupação 
particular aos problemas com os extensivos recursos hí-
dricos necessários para manutenção das algas, matéria-
-prima para o biodiesel. Uma solução recorrente na 
pesquisa acadêmica, e que se mostra bem sucedida sob 
diversas análises, é a reutilização de águas residuais. Park, 
Craggs e Shilton (2011) e Wang, Yabar e Higano (2013) dis-
cutem as vantagens e desvantagens de basear a cultura 
de microalgas em fontes de águas residuais, provenientes 
de atividades urbanas, agrícolas e industriais, com poten-
cial para fornecer meios eficientes (com custo reduzido) 
e sustentáveis de crescimento de algas para biocombus-
tíveis, além de combinar tratamento dessas águas pelos 
microrganismos, com a o aproveitamento dos nutrientes 
úteis para a produção do biodiesel.

Galindro (2012) apontou o uso do efluente do cultivo 
superintensivo de camarões marinhos como matéria-pri-
ma para impulsionar o crescimento de microalgas desti-
nadas à produção de biodiesel. O estudo mostrou que a 
produtividade de biomassa obtida com o uso do efluente 
foi 17,5% superior à utilização de fertilizantes químicos.

Pittman, Dean e Osundeko (2011), em seu estudo ba-
seado em vários relatos científicos, concluem que tec-
nologias atuais de cultivo de algas, isoladamente, não 
constituem alternativa viável para o fornecimento de 
energia, mas reforçam que a dupla utilização, de cultivo 
de microalgas e tratamento de águas residuais, é, por 
conseguinte, uma opção atraente, em termos de redu-
ção dos custos, emissões, e uso de insumos (fertilizantes 
e água doce), além do incremento na produtividade.

Estudos vêm analisando também a possibilidade de as-
sociar o cultivo de microalgas a áreas de intensa produção 
e emissão de dióxido de carbono (CO2), uma vez que esse 
tipo de emissão pode gerar diversos inconvenientes, do 
ponto de vista ambiental e social. Por outro lado, este gás 
constitui fonte primária para os processos fotossintéticos e 
pesquisas na área revelam que o crescimento de biomassa, 
nessas condições, é superior (FIGUEIREDO, 2011). 

ProPriEdadES BioQUÍMiCaS E rElaÇÕES 
EColÓGiCaS daS MiCroalGaS 

Um dos fatores limitantes em relação à capacidade pro-
dutiva do biodiesel por microalgas é a taxa de crescimento 
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desses microrganismos, influenciada por muitas variáveis, 
tais como as interações com outros organismos no am-
biente de cultivo. Alguns destes seres podem competir 
por nutrientes e prejudicar o desenvolvimento das algas 
de interesse, e outras variedades, por sua vez, possuem a 
capacidade de fomentar a distribuição das microalgas.

Chevanton et al (2013) testaram a possibilidade de 
incrementar o crescimento das microalgas a partir de 
bactérias com características capazes de influenciar 
positivamente a reprodução daqueles organismos. 
48 espécies cultiváveis de bactérias foram isoladas de 
amostras de ambiente marinho com a presença de mi-
croalgas. Estudos de associação entre essas bactérias 
e uma espécie específica de microalga (Dunaliella sp.) 
foram conduzidos. Efeitos de inibição ou promoção do 
desenvolvimento foram observados em função da es-
pécie bacteriana estudada. A remineralização orgânica 
de nitrogênio por Alteromonas sp. e Muricauda sp.  foi 
apontada para explicar o aumento na incorporação de 
biomassa e de amônia pela Dunaliella sp. Estas bacté-
rias foram consideradas facilitadoras para a absorção de 
nitrogênio pela Dunaliella sp. em condições limitadas.

A taxa de respiração e o metabolismo das algas va-
riam de espécie para espécie, em função das respectivas 
composições bioquímicas e, também, das condições de 
cultivo, assim como ocorre com a quantidade de óleo 
produzido. Partindo dessa premissa, Miao e Wu (2006) 
estudaram o potencial lipídico da Chlorella protothecoi-
des e avaliaram o cultivo da microalga em condições au-
totróficas e heterotróficas. Os achados mostraram que as 
células heterotróficas alcançaram conteúdo lipídico em 
torno de 55%, cerca de quatro vezes maior, frente às cé-
lulas autotróficas, que revelaram conteúdo 15% lipídico.

Talebi et al (2013) relataram processos de isolamento e 
análise de perfis lipídicos de cepas de algas obtidas a par-
tir do Golfo Pérsico. Os critérios analisados foram o con-
teúdo lipídico e a produtividade de biomassa, de modo a 
estimar o potencial de diferentes espécies de microalgas 
para a produção de biodiesel. O estudo, também, desta-
cou a relação entre as propriedades do combustível e o 
nível de saturação do óleo extraído. A maior produtivi-
dade volumétrica de lipídios (79,08 mg/ L.dia) foi encon-
trada para a espécie Chlorella vulgaris. Com base nesses 
resultados de bioprospecção, os autores consideraram 
como a melhor abordagem, para o fomento na qualidade 
de biodiesel de algas, a mistura entre óleos de culturas de 
células distintas, ou a seleção de cepas especificamente 
adequadas ao clima em questão. Song et al (2013) rea-
lizaram uma iniciativa semelhante, investigando dez es-
pécies de algas comuns em sistemas aquáticos na China. 
Cinco espécies de algas apresentaram maior potencial 
para produção de biodiesel, Selenastrum capricornutum, 
Chlorella vulgaris, Scenedesmus obliqnus, Phaeodactylum 

tricornutum e Isochrysis sphacrica. A melhor cepa foi P. 
tricornutum, com um teor de lipídeos de 61,43 ± 0,95%, 
produtividade de lipídeos de 26,75 mg/L.d, bem como 
maior índice de cetano (55,10), menor índice de iodo (99,2 
gI2/100 g), dentre outras propriedades.

Outras linhas recentes de pesquisa buscam iden-
tificar processos e substâncias catalíticas capazes de 
reduzir o consumo energético total dos processos en-
volvidos na produção do biodiesel, aumentado a efeti-
vidade e reduzindo o tempo necessário. O Instituto de 
Química de São Carlos desenvolveu, entre 2006 e 2009, 
um projeto de obtenção e aplicação de biocatalisado-
res, obtidos de organismos marinhos, como fungos e 
algas. Os substratos utilizados foram compostos orgâni-
cos passíveis de transformações, envolvendo reações de 
óxido-redução, incluindo os processos de produção de 
biodiesel. Os resultados revelaram que a produção de 
biodiesel por catálise enzimática foi promissora e as en-
zimas isoladas possuem alta estabilidade, com potencial 
para manutenção da sua atividade em até cinco ciclos 
de produção (ROSSET et al, 2011).

ProPriEdadES FÍSiCo-QUÍMiCaS

Uma das áreas de maior sensibilidade no processo de 
produção do biodiesel por meio de microalgas são as 
propriedades físico-químicas desses organismos e dos 
sistemas desenhados para favorecer o seu crescimento 
ideal, que influenciam, também, nos custos de operação 
e, por conseguinte, no custo final do produto.

Wileman, Ozkan e Berberoglu (2012) realizaram me-
dições em relação às propriedades reológicas das sus-
pensões de microalgas como uma função da concentra-
ção de biomassa. Iniciativas dessa linha podem utilizar 
conhecimentos na área da mecânica dos fluidos para 
embasar a indicação de espécies que favoreçam a faci-
litação e o controle de fluxo da suspensão, por exem-
plo, em fotobiorreatores. Os microrganismos analisados 
nesse estudo foram Nannochloris sp., Chlorella vulgaris, e 
Phaeodactylum tricornutum. Os autores mostraram que, 
em concentrações de biomassa inferiores a 20 kg/m3, 
todas as suspensões exibiram um comportamento de 
fluido newtoniano, com menos de 30% de aumento na 
viscosidade efetiva. No entanto, em concentrações de 
biomassa superior a 60 kg/m3, as suspensões das algas 
verdes, Nannochloris sp. e C. vulgaris, exibiram cisalha-
mento e comportamento não-newtoniano, diferente-
mente da diatomácea P. tricornutum, que se comportou 
como um fluido newtoniano até 80 kg/m3.

A absorção de luz pelos organismos fotossintetizan-
tes é um dos temas essenciais na concepção e desen-
volvimento de sistemas e estruturas viáveis para cultura 
de microalgas em larga escala. Os esforços nessa área se 
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dividem em duas buscas que coincidem em finalidade, 
a otimização da exposição à luz e o estudo dos mecanis-
mos e espectros de absorção pelas algas.

Simionato et al (2013) discutem a radiação (luz) como 
uma das melhores oportunidades de otimizar a produ-
tividade do biodiesel proveniente de microalgas e, por 
esta razão, conduziram uma pesquisa para revisão dos 
fatores que interferem na eficiência de aplicação da luz 
na produção de biomassa (microalgas), abordando te-
mas como a influência da intensidade luminosa nos re-
sultados, o aumento da eficiência de absorção por meio 
de engenharia genética ou turnos alternados de luz e 
escuridão. Várias teorias são sugeridas, entre elas, a pos-
sibilidade de uso eficiente de luzes muito intensas pelas 
células que crescem em um fotobiorreator, mesmo se 
a intensidade total for superior ao limite de saturação 
para determinada espécie. Turner e Scholes  (2013), por 
sua vez, apresentaram um estudo em faixa bidimensio-
nal dos espectros de captação de luz por proteínas de 
algas. Os resultados desse estudo podem facilitar o ma-
peamento das dinâmicas de absorção e embasar o con-
trole operacional de luz no cultivo desses organismos.

ViaBilidadE ECoNÔMiCa E oPEraCioNal

Os maiores entraves à adoção do biodiesel de micro-
algas residem na questão da economicidade do proces-
so como um todo, analisado em função do custo final do 
produto oferecido, área a que muitos esforços têm sido 
direcionados, no intuito de minimizar os ônus e garantir 
a viabilidade de produção e consumo desse combus-
tível, que se mostra como alternativa ecologicamente 
adequada. Segundo Demirbas, A e Demirbas, M (2011), 
os poucos estudos existentes nessa temática enfatizam 
as estimativas com base em três parâmetros: eficiência 
fotossintética, adoção em larga escala e cultivo em lon-
go prazo. Eles ressaltam que o cultivo de microalgas em 
modalidades abertas costuma incorrer em baixa eficiên-
cia, por outro lado, a utilização de fotobiorreatores ele-
va os custos e, como resultado, ambas as configurações 
apresentam alto custo final do biodiesel ($1.40 para o 
cultivo aberto e $1.81 em fotobiorreatores), tornando-o 
pouco competitivo economicamente, em comparação 
ao diesel de origem fóssil ($0.48).

Slade e Bauen (2013) analisaram três aspectos da pro-
dução de microalgas, que irão influenciar, intensamente, 
a aplicabilidade futura da produção de biocombustíveis 
dessa origem: o balanço energético e de carbono, impac-
tos ambientais e custos de produção. Concluíram que, 
para se atingir um balanço positivo de energia, serão ne-
cessários avanços tecnológicos e otimização dos sistemas 
de produção e encaram a mitigação dos impactos am-
bientais, em particular, a gestão da água, como oportu-

nidade e desafio, simultaneamente. Por outro lado, assi-
nalam que o custo pode ser, significativamente, reduzido 
(em até 50%) se CO2, água e nutrientes forem obtidos a 
baixo custo, o que remonta à discussão anterior, relativa 
às vantagens do reuso de fontes residuais de água e da 
instalação das áreas de cultivo em associação a indústrias 
com altos índices de emissões de dióxido de carbono.

Uma discussão acerca dos benefícios e dificuldades 
na produção em larga escala do biodiesel de microalgas 
foi dirigida por Rawat et al (2013). Uma reflexão foi tecida, 
abordando diversos pontos ligados ao tema, como a sele-
ção das microalgas, marinhas ou de água doce, a origem 
das culturas e a viabilidade das cepas; a determinação do 
uso ou não de linhagens submetidas a estressores para o 
aumento na produtividade de lipídios; além de considerar 
as interações sinérgicas que ocorrem naturalmente entre 
algas e outros microrganismos. Considerações relativas ao 
melhor modelo de cultivo (modalidades abertas e fecha-
das) também estão delineadas neste estudo, apontando 
que a maioria das empresas pesquisadas utilizam siste-
mas fechados (52%), e as demais, tanques abertos (26%) 
e configurações naturais (22%). Soares et al (2011), em seu 
estudo, analisa, em profundidade, as variáveis que podem 
influenciar cada configuração de cultivo de microalgas, 
apontando vantagens e desvantagens em cada uma.

Abordagens críticas e concernentes ao panorama 
presente da produção de biodiesel em grandes propor-
ções foram realizadas, também, por Singh e Gu (2010); 
Alam et al (2012) e Mata, Martins e Caetano (2010), com 
apontamentos semelhantes, ou seja, a viabilidade eco-
nômica do processo depende da minimização do custo 
operacional e de manutenção, além da maximização 
da produção de microalgas. Carmo (2012) ressalta, ain-
da, que a aquisição da cultura e a extração somam mais 
de 90% do custo total de obtenção do biodiesel, e que 
o custo final é bastante superior ao valor de mercado, 
indicando, como formas de diminuir o custo de produ-
ção, a otimização dos níveis de solvente aplicado, bem 
como métodos mais eficientes de processamento. Gao 
et al (2012) apontam, ainda, como alternativa viável para 
redução dos altos custos referidos para a produção do 
biodiesel, o reaproveitamento dos resíduos da biomas-
sa oriunda das microalgas, como fonte de nutrientes 
para fermentação em diferentes vias.

ENGENHaria GENÉtiCa

Assim como em várias outras áreas de conhecimen-
to e pesquisa, a Engenharia Genética constitui uma 
excelente proposta e apresenta meios para aumentar 
a eficiência técnico-econômica do biodiesel, alteran-
do propriedades diversas (biológicas, físico-químicas, 
etc.). Gazzoni (2013) refere-se a técnicas de engenharia 
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metabólica aplicadas em C. reinhardtii, em que vários 
genes foram superexpressados, silenciados ou tiveram 
reduzida a expressão da característica comandada pelo 
gene, frisando que o uso mais extensivo destas técnicas 
laboratoriais permitirá desenvolver e aprimorar proces-
sos de produção em massa de microalgas, com espécies 
melhoradas e maior produtividade.

Losi e Gärtner (2008) descrevem estudos sobre a fo-
tomorfogênese e a detecção da “luz azul” pelas algas, 
apontando a importância dessa faixa do espectro lumi-
noso no aumento da eficiência fotossintética e na deter-
minação dos ritmos circadianos, dentre outros quesitos. 
Em associação, comentam propostas futuras de atuação 
por meio de ativação e desativação de genes com influ-
ência sobre as reações induzidas por luz azul.

Antunes e Silva (2010) conduziram uma revisão biblio-
gráfica acerca de temas ligados à Engenharia Genética, 
com enfoque para microalgas e biocombustíveis, definin-
do conceitos e esclarecendo métodos e objetivos das téc-
nicas atualmente aplicadas. Listaram, também, as espécies 
cujo genoma obteve mapeamento completo e aquelas 

para as quais o processo permanece em andamento.

CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Apesar do número limitado de estudos e iniciativas 
empenhados em desenvolver e alçar o uso de microalgas 
para a produção do biodiesel é possível divisar uma gra-
dual evolução, com soluções práticas e tecnologias faci-
litadoras, que podem vir a consolidar a técnica em ques-
tão. Um dos grandes problemas apontados em relação 
ao tema reside no balanço energético e econômico. Por 
outro lado, pesquisas inovadoras vêm abrindo caminho, 
também, nesse importante quesito, com alternativas, ao 
mesmo tempo, economicamente positivas e ecologica-
mente sustentáveis. Uma das principais considerações 
destacadas pela reunião dos diversos títulos apresenta-
dos neste artigo é a importância de entrelaçar áreas dis-
tintas de conhecimento e pesquisa em favor de um mes-
mo objetivo, de modo a acelerar e aumentar a eficiência 
dos projetos, por meio de designações multidisciplinares 
e, porquanto, com embasamento ainda mais sólido.
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RESUMO
Hoje, mais do que nunca, as pessoas começam a reconhecer que viver de forma sustentável é necessário. A 
população global é ciente de todos os problemas que a exploração desestruturada do planeta está causando. Nos 
últimos anos, o planeta vem sofrendo com várias catástrofes que provocam a morte de milhares de serem humanos 
e perdas financeiras incalculáveis. Nesse contexto, as empresas começam a se mobilizar e adotar medidas que 
viabilizem a exploração dos seus negócios de forma sustentável e sem agressões ao meio ambiente. É o caso dos 
postos de revenda de combustível, que são potencialmente poluidores e que começam a adotar medidas de controle 
ambiental. Nesse sentido, este trabalho buscou verificar quais postos de combustível licenciados na Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) são tidos como “selo verde” pelo Ministério Público do Rio Grande do 
Norte, além de informar como funciona e se baseia o licenciamento ambiental. Utilizamos como base de consulta e 
informação o Ministério Público do RN, os dados da SEMURB e livros que embasaram nossa bibliografia. É necessário 
destacar que “selo verde” foi um programa desenvolvido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, com o 
objetivo de qualificar e chancelar os postos adequados ambientalmente. Também é importante citar que tal projeto 
foi iniciado em 2009 e que, em tal ano, a cidade contava com 110 postos de revenda de combustível e que 97 destes 
postos estavam operando sem a devida licença ambiental de operação (LO) válida.

Palavras-chave: Revenda de combustível. Quantificação. Natal-RN. Licenciamento ambiental & Selo verde

 ABSTRACT
Today, more than ever, people are beginning to recognize that sustainable living form is required. The global 
population is aware of all the problems that unstructured exploration of the planet is causing. In recent years 
the planet has suffered several disasters that cause the deaths of thousands of human and financial losses 
are incalculable. In this context, companies begin to mobilize and adopt measures that enable the operation 
of their businesses in sustainable ways and without damage to the environment. This is the case of retail fuel 
stations, which are potentially polluting and begin to adopt environmental control measures. Accordingly, this 
study sought to determine which gas stations licensed in the office environment and urbanism are considered 
"green seal" by the Ministry of public RN, and inform how it works and is based environmental licensing. The 
base query information and the public ministry of Rio Grande do Norte, data SEMURB and books that supported 
our bibliography. There is good time to point out that "green seal" was a program developed by the public 
ministry of Rio Grande do Norte, in order to qualify and environmentally suitable to seal the posts, which was 
not recovered or recovering damages for the contamination it done. It is also important to mention that this 
project was started in 2009 and in that year, the city had 110 retail fuel stations and that 97 of these stations 
were operating without proper environmental license of operation (LO) valid.

Keywords: Retail fuel. Quantification. Natal-RN. Environmental licensing & Green Seal.



Ano 2, n. 1 - nov.2013/abr.2014 ISSN 2316-6681    55

iNtrodUÇÃo

A problemática ambiental vem se tornando, cada 
vez mais, abrangente, passando por meios que afetem 
o âmbito mundial. Devido ao crescimento populacional, 
há um aumento na produção de resíduos, fazendo com 
que venham a ocorrer dificuldades na conservação am-
biental. É fato, também, que, há muitos anos, o homem 
vem degradando o planeta e retirando dele, de forma 
abusiva e irracional, o subsídio para manter as relações 
sociais como elas são hoje, afetando, sem a menor pre-
ocupação, o solo, as águas e o ar, bem como as demais 
formas de vida que habitam o planeta.

Frente a essa situação de degradação do meio am-
biente, podem ser observadas, hoje, as mais variadas 
catástrofes naturais ocorrendo em todo o mundo. Tais 
eventos, de ordem ambiental, têm se tornado realidade 
presente na vida das pessoas em todo o planeta. Nes-
se contexto, surge um anseio por sustentabilidade e 
conservação ambiental. Em função disso, a população, 
principalmente a que dispõe de mais educação e co-
nhecimento, começa a exigir que as empresas adotem 
práticas e políticas que viabilizem a sustentabilidade de 
seus negócios, evitando a degradação do ambiente e 
contribuindo para a melhora da qualidade de vida. 

 Diante dessa nova tendência mundial, as em-
presas, principalmente as com potencial de poluição e 
degradação, como é o caso dos postos de revenda de 
combustível, começam a se adaptar, interagindo com o 
meio ambiente de forma mais responsável, reduzindo 
os níveis de poluição e gerenciando, eficazmente, seus 
resíduos, no intuito, não somente, de manutenção do 
meio, mas, principalmente, de melhorar a visão da so-
ciedade com relação a suas práticas comerciais.

 Tais empresas, potencialmente poluidoras, fren-
te à sociedade que valoriza a sustentabilidade e frente 
aos órgãos reguladores que impõem regras de conduta 
ambiental, estão tentando se adequar ambientalmente. 
Nesse sentido, as empresas atuantes no segmento de 
abastecimento de combustíveis se comprometem com 
essa questão, para garantir a continuidade de seus ne-
gócios empresariais.

 No Brasil, a legislação pertinente à atividade 
de armazenamento e distribuição de combustível data 
do ano 1997, com a edição da Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº. 237/97, que 
cita a atividade como sendo sujeita ao licenciamento 
ambiental. Mais recentemente, o CONAMA, publicou a 
Resolução nº. 273/2000, com a finalidade principal de 
padronizar os procedimentos e o licenciamento das ati-
vidades que possuem armazenagem de combustíveis, 
como os postos de gasolina e Transportadores-Reven-
dedores-Retalhistas (TRR). Essas resoluções do CONA-

MA constituíram a base legal mais importante para o 
licenciamento ambiental da atividade. Entretanto, há 
que serem observadas, também, as normas técnicas ex-
pedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e a legislação estadual específica de cada Esta-
do.

Para um posto de comercialização de combustível 
receber o selo de “posto verde”, precisa cumprir todas 
as normas da Resolução 273/2000, estar de acordo com 
as normas da ABNT e recuparar toda a área que conta-
minou, decorrente de sua atividade comercial. O selo 
é conferido pelo Ministerio Público do RN. A partir da 
contextualização realizada, consolidam-se as seguintes 
questões: quais são os postos de combustível cadastra-
dos na Prefeitura de Natal, quais destes cumprem (de 
acordo com o Ministério Público do estado do Rio Gran-
de do Norte) a regulamentação ambiental, sendo, as-
sim, intitulados de “postos selo verde”, e como funciona 
o devido licenciamento ambiental?

rEViSÃo BiBlioGrÁFiCa

O ramo de postos revendedores de combustíveis

É o ramo de atividade empresarial que trabalha, ba-
sicamente, o comércio varejista de combustíveis fósseis 
e/ou bicombustíveis. Segundo Barros (2006), os trans-
portes no Brasil são, predominantemente, rodoviários, 
dependendo, basicamente, de combustíveis fósseis e 
bicombustíveis para manter o ciclo econômico da na-
ção. Fica demonstrada, dessa forma, a importância da 
cadeia de postos revendedores de combustíveis, estra-
tegicamente, disposta em todo território nacional.

 Segundo o Ministério Público do estado do Rio 
Grande do Norte, devem ser entendidos por postos de 
revenda de combustíveis os estabelecimentos que re-
alizam a atividade varejista de combustíveis líquidos 
derivados de petróleo, álcool combustível e outros 
combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos 
e sistemas para armazenamento de combustíveis auto-
motivos e equipamentos medidores.

O órgão regulador das atividades que integram a 
indústria do petróleo e gás natural e a dos bicombus-
tíveis no Brasil é a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Bicombustível (ANP), devendo quem desejar 
desenvolver essas atividades sujeitar-se às normas por 
ela impostas. É de competência do CONAMA legislar a 
atividade de comercialização de combustível. Cabendo 
às prefeituras municipais a questão da permissão para o 
funcionamento dos postos, ou seja, identificar os locais 
adequados ao desenvolvimento dessa atividade.

Segundo Santos (2005), os postos de combustíveis 
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possuem, basicamente, as seguintes instalações: a uni-
dade de abastecimento de veículos (bomba de gasoli-
na), os tanques de combustíveis (geralmente enterra-
dos), os pontos de descarga de combustíveis, onde os 
carros-tanques fazem o reabastecimento dos PRCs, o 
tanque para recolhimento e guarda de óleo lubrifican-
te usado (geralmente enterrados), as tubulações en-
terradas que comunicam o ponto de descarga com o 
reservatório e este com as bombas de abastecimento, 
as edificações para escritório e arquivo morto, a loja 
de conveniência, o centro de lubrificação e o centro 
de lavagem, a unidade de filtragem de diesel, o siste-
ma de drenagens oleosas e fluviais e os equipamentos 
de proteção e controle de derrames e vazamentos de 
combustíveis, bem como de segurança quanto a in-
cêndios e explosões.

Ainda, segundo Santos (2005, P. 74), as atividades 
mais frequentes em um posto de combustíveis são as 
seguintes:

A) Recebimento de produto via carros-tanques de  
 combustíveis.

B) Armazenamento dos combustíveis em tanques  
 enterrados.

C) Abastecimento dos veículos.
D) Operação do sistema de drenagem oleosa se- 

 gregada da fluvial.
E) Troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos.
F) Lavagens de veículos.
G) Operação da loja de conveniência / escritórios /  

 arquivo morto.

Legislação ambiental aplicável aos postos de 
combustíveis

Desde a Lei Federal nº 6.938/81, regulamentada 
pelo Decreto Federal n.º 99.274/90, a atividade de 
comércio varejista de combustíveis (postos de gaso-
lina) está submetida à legislação ambiental, sendo 
citada, também, como atividade sujeita ao licencia-
mento ambiental pela Resolução do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente - CONAMA nº 237/97 e mais 
recentemente pela resolução CONAMA nº 273/2000, 
que trata, especificamente, da padronização e licen-
ciamento das atividades que possuem reservatórios 
e armazenamento de combustíveis, constituindo a 
mais abrangente e mais importante legislação refe-
rente à tratativa.

A resolução do CONAMA 273/2000 estabelece, ain-
da, alguns documentos específicos para emissão de li-
cenças ambientais, são eles:

•	 Licença	previa	&	licença	de	instalação:
A) Projeto básico, que deverá especificar os equi- 

 pamentos e sistemas de monitoramento, prote- 
 ção, sistema de detecção de monitoramento,   
 sistema de drenagem e tanques de armazena- 
 mento de derivados de petróleo.

B) Declaração da prefeitura municipal de que o lo- 
 cal e o tipo de empreendimento / atividade es- 
 tão em conformidade com o plano diretor;

C) Croqui de localização do empreendimento.
D) Caracterização hidrogeológica, no raio de 100  

 metros do estabelecimento comercial.
E) Caracterização geológica, no raio de 100 metros  

 do estabelecimento comercial.
F) Classificação da área do entorno dos estabeleci- 

 mentos que utilizam o sistema de armazena- 
 mento subterrâneo de combustível-SASC e en- 
 quadramento deste sistema, conforme NBR- 
 13.786.

G) Detalhamento do tipo de controle de efluentes  
 provenientes dos tanques, áreas de bomba e  
 áreas sujeitas a vazamentos.

H) Previsão no projeto de dispositivos com neces- 
 sidade de recolhimento e disposição adequada  
 de óleo lubrificante usado.

•	 Licença	de	operação:
A) Plano de manutenção de equipamentos / siste- 

 mas e procedimentos operacionais.
B) Plano de respostas a incidentes.
C) Atestado de vistoria do corpo de bombeiros.
D) Programa de treinamento de pessoal.
E) Registro do pedido de autorização para funcio-  

                 namento na Agência Nacional de Petróleo (ANP).
F) Certificados expedidos pelo  Instituto Nacional   

 de Metrologia, Normatização e Qualidade instru- 
 mental (INMETRO), atestando a conformidade    
              de quanto à fabricação, montagem e comissio-    
               namento dos equipamentos e sistemas.

G) Certificado expedido pelo INMETRO, atestando   
 a inexistência de vazamentos.

Fica determinado pela Resolução do CONAMA nº 
273/2000, em seu art. 1°, que todas as atividades re-
ferentes ao setor de armazenamento e distribuição 
de combustíveis deverão ser realizadas em conformi-
dade com as normas técnicas expedidas pela ABNT 
ou pelo órgão ambiental competente. Nos quadros 
de 1 a 6, podemos identificar e verificar quais são 
essas normas, em que área do posto revendedor de 
combustíveis a norma incide e quais equipamentos / 
obras são avaliados.
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MEtodoloGia da PESQUiSa

A pesquisa utilizada neste estudo foi a exploratória 
e quantitativa, já que tal pesquisa foi realizada frente 
a documentos e cadastros dos postos de comércio de 
combustível junto à SEMURB e ao Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, além da utilização de técni-
cas estatísticas. 

O primeiro passo foi o levantamento dos postos 
cadastrados na Prefeitura Municipal de Natal, através 
da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Em pos-
se de tal informação, o trabalho seguiu com o levanta-
mento dos postos cadastrados no Ministério Público 
do Rio Grande do Norte que estavam de acordo com 
normas da Resolução 273/2000, estavam de acordo 
com as normas da ABNT e recupararam toda a área 
contaminada decorrente de suas atividades, ou seja, 
os “postos selo verde”. Além do levantamento junto a 

Secretaria, como mencionado, foi realizada uma aná-
lise dos bairros e zonas da cidade de Natal, atraves do 
anuário da prefeitura da cidade de Natal.

Com do dados obtidos, o último passo da pesquisa 
foi tabular e verificar, por zona, como os postos de re-
venda de combustíveis se apresentavam, frente ao to-
tal de postos da cidade e o total de “postos selo verde”.

rESUltadoS E diSCUSSÕES

Postos de comércio de combustíveis da cidade de 
Natal 

Conforme cadastro da SEMURB, a cidade de Natal pos-
sui, atualmente, 113 postos cadastrados, com uma con-
centração maior de postos nos bairros de Lagoa Nova e 
Alecrim; cada bairro com 11 postos de combustível.  Se-
gue tabela 1 - postos de combustível cadastrados na pre-
feitura, divididos por bairro.

BAIRROS                                                POSTOS POR BAIRRO   %

ALECRIM 11 9,73%
BARRO VERMELHO 2 1,77%
BOM PASTOR 3 2,65%
CANDELÁRIA 7 6,19%
CAPIM MACIO 6 5,31%
CIDADE DA ESPERANÇA 2 1,77%
CIDADE NOVA 2 1,77%
DIX-SEPT ROSADO 4 3,54%
FELIPE CAMARÃO 1 0,88%
IGAPÓ 6 5,31%
LAGOA AZUL 1 0,88%
LAGOA NOVA 11 9,73%
LAGOA SECA 5 4,42%
MÂE LUIZA 1 0,88%
NEÓPOLIS 6 5,31%
NORDESTE 2 1,77%
NOSSA SRA. DA APRESENTAÇÃO 1 0,88%
PAJUÇARA 5 4,42%
PETRÓPOLIS 2 1,77%
PITIMBU 4 3,54%
PLANALTO 2 1,77%
PONTA NEGRA 2 1,77%
POTENGI 7 6,19%
PRAIA DO MEIO 1 0,88%
QUINTAS 6 5,31%
REDINHA 2 1,77%
RIBEIRA 3 2,65%
ROCAS 1 0,88%
TIROL 7 6,19%

Tabela 1: Postos de combustível cadastrados na prefeitura de Natal.
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Postos de comercio de combustíveis “selo verde”.

Como já mencionado, para o Ministério Público do 
Rio Grande do Norte, um posto de comercialização de 
combustível é certificado como “selo de posto verde” 
a partir do momento que tal empreendimento co-
mercial se adeque 100% às normas ambientais do CO-
NAMA 273/200, inclusive efetuando a troca de todos 
os tanques de armazenamento de combustivel por 
tanques ecológicos que monitoram vazamentos dos 
hidrocarbonetos. Tendo em vista a descrição acima, o 

Ministério Público analisa os postos credenciados na 
cidade de Natal e divulgam a listagem daqueles que 
atendem às normativas já citadas e, assm, são cren-
denciados como “postos selo verde”. 

Hoje, a cidade de Natal tem 57 postos de combus-
tível, cadastrados e reconhecidos como “postos selo 
verde” pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, 
ou seja, 50, 44% do total de postos da cidade de Natal 
estão cadastrados junto à SEMURB e 100% de acordo 
com as normativas ambientais. Abaixo, segue tabela 3 
de “postos selo verde” por bairro na cidade de Natal. 

ZONAS                                                      POSTOS POR ZONA   %

LESTE  33 29,20%
SUL 36 31,86%
NORTE 22 19,47%
OESTE 22 19,47%

Tabela 2: Postos de combustível por zona de Natal.

É interessante analisar, também, o volume de postos 
por zona. Nesse tocante, atento para o fato de Natal ter 4 
zonas definidas.

•	 Zona Norte - abrange os bairros de Lagoa Azul, 
Igapó, Nossa senhora da apresentação, Pajuçara, 
Potengi, Redinha e Salinas - totalizando 302.543 
residentes.

•	 Zona Sul - abrange os bairros de lagoa Nova, 
Nova Descoberta, candelária, Capim Macio, Pitim-
bu, Neópolis e Ponta Negra - totalizando 166.491 
residentes.

•	 Zona Oeste - abrange os bairros de Quintas, Nor-
deste, Bom Pastor, Dix-sept Rosado, Nossa Senho-

ra de Nazaré, Felipe Camarão, Cidade da Esperan-
ça, Cidade Nova, Guarapes e Planalto - totalizando 
217.405 residentes.

•	 Zona Leste - abrange os bairros de Santos Reis, 
Rocas, Ribeira, Praia Do Meio, Cidade Alta, Petró-
polis, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Ver-
melho, Tirol e Lagoa Seca - totalizando 115.297 
residentes.

É importante citar, nessa análise de postos por zona, 
que as zonas Leste e Sul, mesmo sendo as menos populo-
sas, possuem o maior volume de postos de combustível. 
Segue, abaixo, a tabela 2 de postos de combustível por 
zona de Natal.
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ALECRIM 2 3,51%
BARRO VERMELHO 1 1,75%
BOM PASTOR 2 3,51%
CANDELÁRIA 3 5,26%
CAPIM MACIO 4 7,02%
CIDADE DA ESPERANÇA 1 1,75%
CIDADE NOVA 2 3,51%
DIX-SEPT ROSADO 3 5,26%
FELIPE CAMARÃO 0 0,00%
IGAPÓ 3 5,26%
LAGOA AZUL 0 0,00%
LAGOA NOVA 8 14,04%
LAGOA SECA 1 1,75%
MÂE LUIZA 1 1,75%
NEÓPOLIS 4 7,02%
NORDESTE 2 3,51%
NOSSA SRA. DA APRESENTAÇÃO 1 1,75%
PAJUÇARA 1 1,75%
PETRÓPOLIS 2 3,51%
PITIMBU 0 0,00%
PLANALTO 1 1,75%
PONTA NEGRA 2 3,51%
POTENGI 4 7,02%
PRAIA DO MEIO 1 1,75%
QUINTAS 2 3,51%
REDINHA 1 1,75%
RIBEIRA 0 0,00%
ROCAS 0 0,00%
TIROL 5 8,77%

Tabela 3: “postos selo verde” por bairro na cidade de Natal. 

BAIRROS POSTOS SELO VERDE 
POR BAIRRO

%

TOTAL DE POSTOS   57  100%

Na avaliação por bairo, destacamos os bairros de 
Pitimbu e Rocas, que dispõem, respectivamente, de 4, 
3 e 3 postos de combustível, porém, nenhum dessses 
postos de revenda de combustíveis está habilitado 
pelo Ministério Público a obter o “selo verde”. 

Também se torna interessante analisar o total de 

postos “selo verde” por zona da cidade. Nesse tocan-
te, as zonas Sul e Oeste se destacam com mais de 55% 
dos postos localizados em tais zonas, inseridos na lis-
tagem do Ministério Público de “postos selo verde”. 
Essa análise pode ser observada, abaixo, na tabela 4, 
gráfico 1 e gráfico 2.

LESTE  33 29,20% 13 39,39%
SUL 36 31,86% 21 58,33%
NORTE 22 19,47% 10 45,45%
OESTE 22 19,47% 13 59,09%

Tabela 4: “postos selo verde” por zona na cidade de Natal.
POSTOS SELO VERDE 

POR BAIRRO
POSTOS "SELO VERDE" 

POR  ZONA
% POSTOS "SELO VERDE" 

POR ZONAZONAS %
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Gráfico 1: “postos selo verde” por zona na cidade de Natal  

Gráfico 2: “postos selo verde” X postos existentes, por zona, na cidade de Natal. 

% PoStoS "SElo VErdE!
Por ZoNa
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CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Atualmente, vive-se uma fase em que a questão am-
biental está ganhando força, os órgãos ambientais estão 
mais atuantes e a legislação, cada vez mais, rigorosa. Este 
trabalho teve por foco principal a verificação do percen-
tual de postos que cumprem as determinações ambien-
tais, frente ao total de postos cadastrados na prefeitura 
da cidade de Natal.

No decorrer deste trabalho, foi observado que 50,44% 
dos postos de combustível da cidade de Natal cumprem 
as determinações ambientais e possuem tanques ecoló-
gicos de armazenamento de combustíveis. Foram cons-
tatados, ainda, que:

A)  As regiões mais populosas são as que dispõem 

de um menor volume de postos de combustível.
B)  Vários bairros não possuem se quer um posto de  

  combustível.
C)  Em alguns bairros, mesmo com um número   

                  significativo de postos de combustível cadastra-       
  dos na prefeitura de Natal, não foi encontrado   
                nenhum posto de combustível que se adequas-  
  se aos parâmetros ambientais que poderiam     
                garantir-lhe o “selo verde”. 

Para futuras investigações, sugere-se estudar de que 
forma a distribuição dos postos de combustível se dá 
frente à renda nominal por bairro. Ainda no tema de pos-
tos de combustível, seria válido o estudo da distribuição 
dos postos de combustível frente à renda nominal por 
bairro e sua atuação ambiental e gestão de resíduos.
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RESUMO
As questões ambientais relacionadas à comercialização de combustível, em especial as dos postos de abastecimento 
de combustíveis, são, cada vez mais, preocupantes, haja vista o potencial poluidor que tal atividade apresenta. 
Diante desse fato, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte realizou, a partir de 2009, um trabalho 
de adequação ambiental dos postos de abastecimento de combustíveis. Todos que se adequassem às normas 
ambientais e recuperassem a área, por eles danificada, ganhariam o “Selo Verde”. O projeto foi concebido e 
concretizado, com o enfoque para a sustentabilidade da atividade, que é legalmente considerada como potencial 
poluidora. Nesse contexto, este trabalho foi baseado em um estudo de caso, em um posto de revenda de combustíveis 
da Cidade do Natal/RN - Jota Flor IV - situado na Av. Bacharel Tomaz Landin, 4500, conjunto Igapó, com o objetivo 
de avaliar, na unidade, a implantação do selo verde, relatando as irregularidades encontradas e as adequações 
necessárias para o Projeto Selo Verde. A metodologia foi baseada em dados e informação junto ao Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e na análise qualitativa no 
posto de revenda Jota Flor IV. Atualmente, o posto possui o “selo verde” do MP/RN; está, absolutamente, adequado 
ao funcionamento sustentável. Nesse contexto, não só ganha o empresário, que pode desenvolver sua atividade 
comercial de forma saudável e tranquila, como ganha a população da cidade de Natal, que pode abastecer em um 
posto que é ambientalmente correto.

Palavras-chave: Revenda de combustível. Licenciamento ambiental. Selo verde.

 ABSTRACT
TEnvironmental issues related to the commercialization of fuel, especially of fuel filling stations are increasingly 
alarming, given the potential polluter such activity presents. Given this fact, the Public Ministry of the State 
of Rio Grande do Norte, conducted from 2009 a work of environmental adequacy of fueling stations. The fuel 
filling stations that fit environmental standards and recover the area damaged by them, win the "green seal" 
of the Ministry of Public - RN. The project was designed and implemented, with a focus on the sustainability 
of the activity, which is legally considered as a potential pollutant. In this context, this paper made a case 
study in post Jota Flor IV, located at Av. Tomaz Landin, 4500, Igapó - Natal / RN, in order to qualify the actual 
condition of the petrol station fuel before starting the project Public Ministry, which found irregularities in that 
post and what adaptations to the post in question had to be considered making a post stamp green. The base 
query information and the public ministry of Rio Grande do Norte, data SEMURB, books that supported our 
bibliography, and a qualitative research in post Jota Flor IV.

Keywords: Retail fuel. Environmental licensing. Green Seal.
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iNtrodUÇÃo

A problemática ambiental vem se tornando, cada 
vez mais, abrangente, passando por meios que afetem 
o âmbito mundial. Devido ao crescimento populacional, 
há um aumento na produção e, consequentemente, no 
consumo de hidrocarbonetos e seus derivados. O con-
sumo e a comercialização desses derivados de hidro-
carbonetos são um verdadeiro desafio logístico para o 
mundo. Nesse contexto, os postos de abastecimento de 
combustível vêm tentando se ajustar às normativas am-
bientais para promover suas atividades comerciais de 
forma sustentável e sem agressões ao ambiente.

No Brasil, a legislação pertinente à atividade de arma-
zenamento e distribuição de combustível data do ano 
1997, com a edição da Resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) nº. 237/97, que cita a ati-
vidade como sendo sujeita ao licenciamento ambiental. 
Mais recentemente, o CONAMA, publicou a Resolução 
nº. 273/2000, com a finalidade principal de padronizar 
os procedimentos e o licenciamento das atividades que 
possuem armazenagem de combustíveis, como os pos-
tos de gasolina e Transportadores-Revendedores-Re-
talhistas (TRR). Essas resoluções do CONAMA constitu-
íram a base legal mais importante para o licenciamento 
ambiental da atividade. Entretanto, há que serem ob-
servadas, também, as normas técnicas expedidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a le-
gislação estadual específica de cada Estado.

 Em 2009, o Ministério Público do estado do Rio 
Grande do Norte (MP/RN) iniciou um projeto de ade-
quação ambiental de postos de combustíveis na cidade 
de Natal. O projeto foi idealizado e concretizado com 
o enfoque para a sustentabilidade da atividade, que é 
legalmente considerada como potencialmente polui-
dora. O projeto iniciou-se em consequência de notícias 
de irregularidades relativas ao licenciamento ambiental, 
ao controle e ao funcionamento de postos de comer-
cialização de combustíveis na cidade. O levantamento 
inicial, realizado pelo MP/RN, identificou 110 postos de 
comercialização de combustíveis na cidade, deste to-
tal, 97 operavam sem licença ambiental de operação. 
Identificou-se, ainda, que vários testes dos testes de 
estanqueidade estavam sendo realizados de forma, 
tecnicamente, inadequada, fato que tendia a confirmar 
vazamentos nos tanques e tubulações dos postos. É 
importante citar que esse levantamento também iden-
tificou uma idade bastante avançada dos tanques de 
armazenamento e tubulações que, provavelmente, não 
teriam mais uma total eficácia para evitar vazamentos. 
O projeto, então, iniciou-se com o objetivo de adequar 
os postos de revenda de combustíveis frente às normas 
ambientais e fazer com que tais postos recuperassem as 

áreas por eles contaminadas; os postos que cumprissem 
todas essas exigências eram certificados como posto 
“Selo Verde”.

A partir da contextualização realizada, consolidam-
-se as seguintes questões: como funcionava o posto 
Jota Flor IV antes do início do projeto “selo verde”, quais 
as irregularidades encontradas pelo MP/RN nele, e qual 
é a realidade do posto hoje?

rEViSÃo BiBlioGrÁFiCa

O ramo de postos revendedores de combustíveis

É o ramo de atividade empresarial que trabalha, basi-
camente, o comércio varejista de combustíveis fósseis e/
ou bicombustíveis. Segundo Lorenzete (2010), os trans-
portes no Brasil são, predominantemente, rodoviários, 
dependendo, basicamente, de combustíveis fósseis e 
bicombustíveis para manter o ciclo econômico da na-
ção. Fica demonstrada, dessa forma, a importância da 
cadeia de postos revendedores de combustíveis, estra-
tegicamente, disposta em todo território nacional.

Segundo o Ministério Público do estado do Rio Gran-
de do Norte, devem ser entendidos por postos de reven-
da de combustíveis os estabelecimentos que realizam a 
atividade varejista de combustíveis líquidos derivados 
de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis 
automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas 
para armazenamento de combustíveis automotivos e 
equipamentos medidores.

O órgão regulador das atividades que integram a 
indústria do petróleo e gás natural e a dos bicombus-
tíveis no Brasil é a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Bicombustível (ANP), devendo quem desejar 
desenvolver essas atividades sujeitar-se às normas por 
ela impostas. É de competência do CONAMA legislar a 
atividade de comercialização de combustível. Cabendo 
às prefeituras municipais a questão da permissão para o 
funcionamento dos postos, ou seja, identificar os locais 
adequados ao desenvolvimento dessa atividade.

Segundo Santos (2005), os postos de combustíveis 
possuem, basicamente, as seguintes instalações: a uni-
dade de abastecimento de veículos (bomba de gasolina), 
os tanques de combustíveis (geralmente enterrados), os 
pontos de descarga de combustíveis, onde os carros-
-tanques fazem o reabastecimento dos PRCs, o tanque 
para recolhimento e guarda de óleo lubrificante usado 
(geralmente enterrados), as tubulações enterradas que 
comunicam o ponto de descarga com o reservatório e 
este com as bombas de abastecimento, as edificações 
para escritório e arquivo morto, a loja de conveniência, 
o centro de lubrificação e o centro de lavagem, a unida-
de de filtragem de diesel, o sistema de drenagens oleo-
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sas e fluviais e os equipamentos de proteção e controle 
de derrames e vazamentos de combustíveis, bem como 
de segurança quanto a incêndios e explosões.

Ainda, segundo Santos (2005, P. 74), as atividades 
mais frequentes em um posto de combustíveis são as 
seguintes:

A) Recebimento de produto via carros-tanques de  
 combustíveis.

B) Armazenamento dos combustíveis em tanques  
 enterrados.

C) Abastecimento dos veículos.
D) Operação do sistema de drenagem oleosa se 

 gregada da fluvial.
E) Troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos.
F) Lavagens de veículos.
G) Operação da loja de conveniência / escritórios /  

 arquivo morto.

Legislação ambiental aplicável aos postos de com-
bustíveis

Desde a Lei Federal nº 6.938/81, regulamentada pelo 
Decreto Federal n.º 99.274/90, a atividade de comércio 
varejista de combustíveis (postos de gasolina) está sub-
metida à legislação ambiental, sendo citada, também, 
como atividade sujeita ao licenciamento ambiental pela 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA nº 237/97 e mais recentemente pela resolução 
CONAMA nº 273/2000, que trata, especificamente, da 
padronização e licenciamento das atividades que pos-
suem reservatórios e armazenamento de combustíveis, 
constituindo a mais abrangente e mais importante le-
gislação referente à tratativa.

A resolução do CONAMA 273/2000 estabelece, ain-
da, alguns documentos específicos para emissão de li-
cenças ambientais, são eles:

•	 Licença	previa	&	licença	de	instalação:
A) Projeto básico, que deverá especificar os equi- 
 pamentos e sistemas de monitoramento, prote- 
 ção, sistema de detecção de monitoramento,  
 sistema de drenagem e tanques de armazena- 
 mento de derivados de petróleo.
B) Declaração da prefeitura municipal de que o lo- 
 cal e o tipo de empreendimento / atividade es- 
 tão em conformidade com o plano diretor;
C) Croqui de localização do empreendimento.
D) Caracterização hidrogeológica, no raio de 100  
 metros do estabelecimento comercial.
E) Caracterização geológica, no raio de 100 metros  
 do estabelecimento comercial.
F) Classificação da área do entorno dos estabele- 

 cimentos que utilizam o sistema de armazenamen- 
 to subterrâneo de combustível-SASC e enqua-  
 dramento deste sistema, conforme NBR-13.786.
G) Detalhamento do tipo de controle de efluentes  
 provenientes dos tanques, áreas de bomba e  
 áreas sujeitas a vazamentos.
H) Previsão no projeto de dispositivos com neces- 
 sidade de recolhimento e disposição adequada  
 de óleo lubrificante usado.

•	 Licença	de	operação:
A) Plano de manutenção de equipamentos/siste- 
 mas e procedimentos operacionais.
B) Plano de respostas a incidentes.
C) Atestado de vistoria do corpo de bombeiros.
D) Programa de treinamento de pessoal.
E) Registro do pedido de autorização para funcio- 
  namento na Agência Nacional de Petróleo (ANP).
F) Certificados expedidos pelo Instituto Nacional  
 de Metrologia, Normatização e Qualidade Instru- 
         mental (INMETRO), atestando a conformidade   
     quanto à fabricação, montagem e comissiona- 
  mento dos equipamentos e sistemas.
G)  Certificado expedido pelo INMETRO, atestando  
 a inexistência de vazamentos.

Fica determinado pela Resolução do CONAMA nº 
273/2000, em seu art. 1°, que todas as atividades referen-
tes ao setor de armazenamento e distribuição de com-
bustíveis deverão ser realizadas em conformidade com 
as normas técnicas expedidas pela ABNT ou pelo órgão 
ambiental competente. Nesse contexto, é importante 
citar que são, aproximadamente, 30 normas da ABNT e 
que toda construção, modificação ou ampliação dos em-
preendimentos devem estar em conformidade com tais 
normas, as quais incluem requisitos relativos à fabricação, 
instalação, operação, manutenção e desativação dos vá-
rios elementos e máquinas pertencentes ao sistema de 
armazenamento subterrâneo de combustíveis.

Projeto “SELO VERDE”

Em 2009, o Ministério Público do estado do Rio 
Grande do Norte iniciou um projeto de adequação am-
biental de postos de combustíveis na cidade de Natal. 
O projeto foi idealizado e concretizado com o enfoque 
para a sustentabilidade da atividade, que é legalmente 
considerada como potencialmente poluidora. O projeto 
iniciou-se em consequência de notícias de irregularida-
des relativas ao licenciamento ambiental, ao controle 
e ao funcionamento de postos de comercialização de 
combustíveis na cidade. 

O projeto contemplava 04 passos principais:
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•	 Levantamento	inicial:
A) Levantamento das atividades dos postos de  

 combustível.
B) Levantamento das normas ambientais vigentes.
C) Levantamento dos postos atuantes na cidade.
D) Volume de tanques e capacidade de armazena 

 mento de combustível nos tanques da cidade,  
 além da idade destes tanques.

E) Levantamento dos postos atuantes sem a licença  
 de operação (LO) ou com tal licença vencida.

F) Levantamento das condições de concessão das  
 LO para os postos de combustível que detinham  
 tal licença.

G) Levantamento e constatação que muitos resul- 
 tados de teste de estanqueidade estavam sendo  
 realizados de forma, tecnicamente, errada.

Nesse contexto de levantamento inicial, constatou-
-se que Natal possuía 110 postos ativos, deste total, 97 
não possuíam ou estavam com sua LO vencida, fato este 
que, por si só, é absolutamente grave. Natal detinha 473 
tanques ou 590 compartimentos, com uma capacidade 
de armazenamento de mais oito milhões de litros. Os 
tanques tinham, de forma geral, uma idade muito avan-
çada, com mais de 20 anos de instalação e uso. Dos tan-
ques encontrados nos postos de combustível da cida-
de, só 26% estavam em conformidade com as normas 
técnicas vigentes. Quanto aos testes de estanqueidade, 
constatou-se que, na grande maioria, tais testes estavam 
sendo realizados de forma, tecnicamente, inadequada, 
gerando falsos resultados. Ficou, ainda, confirmada a 
infraestrutura precária do órgão ambiental municipal, 
que deveria fiscalizar e controlar a atividade na cidade. 
Ou seja, nas primeiras constatações obtidas, todos os 
postos da cidade poderiam ser interditados.

•	 Desenvolvimento	do	Projeto:
O primeiro passo após o levantamento das infor-

mações foi garantir a qualificação dos funcionários da 
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismos (SEMURB) 
da Cidade de Natal. Esta encaminhou servidores para 
realizarem visitas / treinamentos com profissionais da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESP), 
criou cadastramento das empresas prestadoras de ser-
viços na área e buscou adequar uma estrutura mínima 
para análise de todos os pedidos de licenciamento am-
biental relativos à atividade.

O Ministério Público realizou uma audiência publica 
com todos os responsáveis pelos estabelecimentos de 
postos de combustíveis da cidade. A audiência serviu 
para informar aos interessados o trabalho que seria ini-
ciado em relação à regularização da atividade. Foi es-
clarecido que o trabalho estava situado na esfera extra-

judicial e que seria necessário obter, dos interessados, 
a manifestação de anuência, através de um “Termo de 
Adesão”, que deveria ser assinado em dez dias. Nesse pra-
zo, 103 postos aderiram ao projeto e, aproximadamente, 
após dez dias ao prazo concedido, pode ser computada a 
totalidade das empresas notificadas para audiência. 

Foi realizado um convênio entre a Universidade 
Federal do Estado do Rio Grande do Norte e a Procu-
radoria Geral do estado do Rio Grande do Norte, afim 
de que os testes de estanqueidade fossem realizados, 
em todos os postos de abastecimento de combustível 
da cidade, com assessoramento pericial. Esse convênio 
foi fundamental para se ter certeza dos vazamentos e 
contaminações que cada posto de abastecimento es-
tava ocasionando. A vistoria realizada pelos peritos em 
cada posto foi batizada de “revisão de Segurança”, os 
peritos percorreram todas as instalações, identificando 
as condições do local, procedimento de operação dos 
equipamentos e perigos de impactos ambientais. A ”Re-
visão de Segurança” demorava, em média, 3 horas por 
postos de abastecimento de combustível e vistoriava, 
aproximadamente, 100 itens. Os peritos, além de faze-
rem toda a verificação acima citada, acompanharam os 
procedimentos relativos ao teste de estanqueidade das 
tubulações e dos tanques. Os peritos puderam consta-
tar linhas e tanques com vazamento, nestes casos, o MP/
RN encaminhou, de imediato, uma recomendação para 
interdição destes compartimentos.

•	 Proposta	de	adequação:	 
A proposta de adequação foi uma minuta de um 

termo de ajustamento de conduta individual de cada 
posto de abastecimento de combustíveis. Documento 
detalhado, contendo todas as obrigações dos postos de 
abastecimento de combustíveis, prazo para conforma-
ção da exigência legal e reparação dos danos que, por 
ventura, existissem.

•	 Selo	Verde
O posto que realizou todas as reformas necessárias 

para adequação ambiental, que cumpriu todas as me-
didas do termo de ajustamento de conduta, que não 
teve passivo para recuperar (ou recuperou a área conta-
minada) e que conseguiu sua licença de operação (LO), 
recebeu um “Selo Verde” do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte.

MEtodoloGia da PESQUiSa

A pesquisa realizada no posto de abastecimento de 
combustíveis Jota Flor IV foi exploratória e qualitati-
va. Tendo em vista a resolução CONAMA nº 237 /1997 & 
273/2000, elaboramos um questionário que visava a es-
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clarecer as condições do posto Jota Flor IV antes do proje-
to “Selo Verde”, quais foram as alterações propostas pelo 
MP/RN e qual é a situação do posto na data de hoje.

O primeiro passo foi o levantamento das Normas 
da ABNT aplicadas aos postos de combustíveis e 
quais eram as normativas para as licenças Previa, de 
instalação e operação. Com esses dados, desenvol-
vemos um questionário detalhado, com mais de 30 

questões, que pretendia dar uma visão clara do que 
nos disponibilizamos a estudar. O posto em que foi 
realizado o estudo de caso localiza-se na Av. Bacharel 
Tomaz Landin, 4500, Igapó – Zona Norte de Natal-RN, 
zona que é a mais povoada da cidade de Natal, com 
mais de trezentos mil habitantes. Na figura 1, pode-
mos observar o mapa do posto Jota Flor IV e, na figu-
ra 2, a fachada do posto.

Figura 1: Mapa de localização do posto Jota Flor IV. Fonte: Google

Figura 2: Foto fachada do posto Jota Flor IV
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rESUltadoS E diSCUSSÕES

Apresentaremos os resultados obtidos com a pesqui-
sa, bem como as análises e interpretações pertinentes, 
de acordo com o estudo de caso realizado no posto Jota 
Flor IV. Aplicamos o questionário no posto, entrevistan-
do o seu proprietário e averiguando o que acontecia no 
dia a dia do posto de combustível e como as normativas 
ambientais eram tratadas, antes da realização do projeto 
“Selo Verde”. Tendo em vista a aplicação desse questioná-
rio, conseguimos identificar que o posto Jota IV convivia 
com varias irregularidades ambientais, e que estas irregu-
laridades foram sanadas após a assinatura do termo de 
conduta, proposto pelo MP/RN.

Estrutura física

O posto Jota Flor IV apresentava tanques de arma-
zenamento simples, com mais de 20 anos de “idade” e 
utilização. Esses tanques foram trocados por tanques 
ecológicos novos. O piso era de paralelepípedo e estava 
avariado, desconforme com a legislação vigente. O piso 
foi totalmente trocado por um de concreto impermeável.

O posto possuía canaletas contornando os tanques, 
mas estavam danificadas e obstruídas. De imediato, as 
canaletas foram concertadas e desobstruídas. Não exis-
tiam as válvulas de antitransbordamento nos tubos de 
descargas dos tanques. Os spills de descarga e sumos 
montados nas câmeras de calçada, com função de conter 
derramamento junto à descarga, foram instalados e es-
tão de acordo com a norma ambiental. O posto detinha 
respiros para os tanques e tais respiros estavam protegi-
dos por muretas, mas estavam próximos à rede elétrica. 
A fiação da rede elétrica foi retirada e os respiros se ade-
quaram às normas ambientais, estando, hoje, a mais de 
1,5 metros da rede elétrica. O posto possuía uma caixa 
separadora de água e óleo e, com a desobstrução das ca-
naletas, a mesma voltou a “trabalhar”.

Conforme o proprietário do posto Jota Flor IV, a fiação 
elétrica estava adequada ao funcionamento do posto, 
não apresentava nenhum desgaste e não estava obsole-
ta. Porem, foi necessária a remoção de tomadas elétricas 
na área de abastecimento. O posto revendia gás de cozi-
nha (GLP), mas suas gaiolas de estocagem do GLP esta-
vam devidamente afastadas da rede elétrica. A estrutura 
metálica que suporta a cobertura do posto apresentava 
ferrugem e foi também corrigida.

Danos ambientais

Os peritos detectaram vazamentos nos tanques sim-
ples do posto Jota Flor IV, os quais foram interditados e, 
posteriormente, substituídos por um tanque ecológico. 

O passivo ambiental também foi tratado por um pro-
cesso de Biorremediação, haja vista que o volume de 
hidrocarbonetos que vazou foi pequeno em relação à 
captação do solo e, assim, a massa total do contaminante 
ficou imobilizada. É importante citar, neste tópico, que os 
testes de estanqueidade não eram feitos de forma cons-
tante, nem tecnicamente corretos. Os peritos não detec-
taram vazamentos na tubulação ou tanques de armaze-
namento do GNV, as válvulas PSV estavam calibradas e 
não foi detectado indício de corrosão nos elementos que 
compõem as estações do GNV.

Como o posto realizava a atividade comercial de troca 
de óleo lubrificante, foi detectada a falta de um tanque 
ecológico para armazenamento desse produto. Após a 
assinatura do termo de conduta, o tanque ecológico foi 
providenciado e instalado. Nesse contexto, é importante 
ressaltar que o lixo produzido na troca de óleo era des-
cartado de forma equivocada, através do “lixo comum”. 
Essa realidade também foi modificada e, hoje, o lixo é 
acondicionado de forma correta e sua coleta é feita por 
uma empresa especializada.

Estrutura Preventiva

O posto não detinha um para raio, que, após assinatu-
ra do termo de conduta, foi prontamente adquirido e ins-
talado. O posto detinha o numero indicado pelos bom-
beiros de extintores e os mesmos estavam na validade. É 
importante que o posto possua o habite-se do corpo de 
bombeiro.

O posto não tinha um plano de gestão ambiental, um 
plano de gerenciamento de resíduos e os funcionários 
não tiveram treinamento para como agir em situações de 
emergência. Tais pontos foram detectados e resolvidos. 
Foi desenvolvido um plano de gestão ambiental, um de 
gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos e os cola-
boradores do posto passam por treinamentos constan-
tes, para que o plano de gestão ambiental e a gestão cor-
reta dos resíduos sejam seguidos, além de qualificá-los e 
orientá-los para agir em situações de emergência.

O posto possuía licença de operação, porém vencida. 
Tal licença foi revalidada frente às alterações e alinha-
mentos já informados acima. É importante citar, ainda, 
que o posto estava cadastrado na SEMURB.

CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Atualmente, vive-se uma fase em que a questão am-
biental está ganhando força, os órgãos ambientais estão 
mais atuantes e a legislação cada vez mais rigorosa. Este 
trabalho realizou um estudo de caso com o objetivo de 
verificar o que foi o projeto “Selo Verde” e quais os be-
nefícios ambientais que este projeto trouxe para o posto 
Jota Flor IV.
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No decorrer deste estudo de caso, comprovamos 
a importância desse projeto e como ele ajudou o 
posto já citado. Hoje, o posto Jota Flor IV possui o 
“Selo Verde” do MP/RN, esta, absolutamente, ade-
quado ao funcionamento sustentável e, nesse con-

texto, não só ganha o empresário, que pode desen-
volver sua atividade comercial de forma saudável 
e tranquila, como ganha a população da cidade de 
Natal, que pode abastecer em um posto que é am-
bientalmente correto. 
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Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância do tema, consistência teóri-
ca/metodológica e contribuição para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das linhas 
editoriais da mesma.
2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. 
Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográfica e gramatical.
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ENDEREÇO DA REVISTA
O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os artigos devem ser submetidos por meio do Repositório Científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br.
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

DISPONIBILIZAÇÃO DOS TEXTOS NO REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DA UNIVERSIDADE POTIGUAR
Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório Científico da Universidade 
Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pelos pesquisadores aos membros da comunidade aca-
dêmica interna e externa para a gestão e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.
Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a sua obra e 
autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais e permite a cópia, uso, dis-
tribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos dele derivados, em qualquer meio 
digital, para produção de uma pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal e com fins acadêmicos, 
desde que citado a fonte.






