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RESUMO 

As políticas governamentais e empresariais brasileira projetam o biodiesel como a 

salvação nacional e do futuro do planeta. As obras encontradas sobre o tema também 

exaltam apenas os benefícios do produto. Os problemas e as desvantagens do biodiesel 

também precisam ser de conhecimento da sociedade, para que sejam discutidas e 

encontradas soluções para que a sociedade e o meio ambiente não sejam iludidos, mas 

tenham um ganho real com o atual sistema instalado.Grandes áreas de terras férteis em 

todo o território brasileiro estão sendo ocupadas pelas plantações de espécimes vegetais 

voltadas exclusivamente para a produção de biocombustíveis. Os argumentos do 

governo e investidores são amparados num hipotético ganho ambiental e social dos 

biocombustíveis, tema que precisa ser criteriosamente analisados e fundamentados. 

Existem outras fontes de energias limpas que podem ser estudadas, exploradas e que são 

carentes de investimentos.Aprenda um pouco mais sobre Biodiesel, leia este artigo e tire 

você mesmo suas próprias conclusões. O futuro pertence a todos nós e aos nossos 

descendentes. Desperte sua consciência e defenda um mundo melhor para todos. Duas 

cabeças pensantes pensam melhor que uma, vamos pensar juntos? O convite está 

lançado.  

 

Palavras-chave: Biodiesel.produto perigoso.transporte. 

 

Introdução 

 

I - O que é Biodiesel? 

 

Segundo descreve o site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiesel: 

 

Biodiesel refere-se ao combustível formado 

por ésteres de ácidos graxos, ésteres 

alquila (metila, etila ou propila) de ácidos carboxílicos de cadeia 

longa. É um combustível renovável e biodegradável, obtido 

comumente a partir da reação química 

de lipídios, óleos ou gorduras, de origem animal (e.g., sebo) ou 

vegetal, com um álcool na presença de um catalisador (reação 

conhecida como transesterificação). Pode ser obtido também 

pelos processos de craqueamento e esterificação. 

 

O Biodiesel surgiu pela primeira vez em 1853, uma criação do cientista Patrick 

Duffy através do processo de  transesterificação de um óleo vegetal. O primeiro motor  
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diesel, invenção de Rudolf Diesel, funcionou pela primeira vez com óleo de amendoim 

na cidade alemã de Augsburg.  

A produção do biodiesel por ser menos poluente tem por objetivo substituir 

parcial ou totalmente o óleo diesel mineral, pois possuí na sua característica químico-

física as mesmas propriedades funcionais do óleo diesel mineral podendo ser usado em 

qualquer tipo de motor de ciclo diesel. 

Nos postos de combustíveis são encontrados com a denominação B2 que é a 

mistura de 2% de biodiesel no óleo diesel mineral, B5 mistura de 5% e assim 

sucessivamente, com o aumento gradual da porcentagem desde 2008. O Biodiesel puro 

é denominado B100, é praticamente isento de enxofre, confere ao motor maior 

lubrificação reduzindo o desgaste e aumentando a vida útil. Desde novembro de 2014 o 

biodiesel esta presente em 7% do ecodiesel (mistura de óleo diesel mineral e biodiesel) 

comercializado no país.  

O biodiesel é produzido através do processo transesterificação de óleo vegetal ou 

de gordura animal. No processo, o óleo vegetal ou gordura animal reage com o metanol 

ou etanol, na presença de um catalisador (NaOH ou KOH) e formam basicamente dois 

produtos: o glicerol (glicerina) e o éster metílico/etílico de ácido graxo (biodiesel). Os 

passos a seguir são: por decantação ou centrifugação separar a glicerol, em seguida 

retirar os sabões e as sobras de catalisador e de metanol/etanol usados no processo por 

lavagem com água ou reação com silicato de magnésio, e através de filtragem ou 

destilação obtém o produto final pretendido que é o biodiesel. 

Reação química:  

 

Fonte site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiesel 

 

Os trabalhos para o desenvolvimento do produto biodiesel no Brasil nasceu no 

final da década de 70 de forma independente e organizadas pelas instituições:Fundação 

Núcleo de Tecnologia Industrial (NUTEC), Centro de Tecnologia da Universidade 

Federal do Ceará, Departamento de Transporte da  Companhia de Eletricidade do 
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Ceará(COELCE) e Centro Técnico Aeroespacial (CTA) do Ministério da Aeronáutica, 

motivados pela crise do petróleo iniciado em 1973, e em 1980 pronunciaram a 

descoberta doPRODIESEL. Contudo, o preço do petróleo caiu no mercado 

internacional, empresas e governo não mais demonstraram interesse em prosseguir com 

o projeto e as pesquisas e aprimoramentos para produção do produto foram 

abandonados. 

Em 2004 o projeto ressurge com o denominadoPrograma Nacional de Produção 

e Uso do Biodiesel (PNPB) com o intuito de atender demandas mundiais por energias 

mais limpas, gerando uma expectativa de desenvolvimento e inclusão social. O 

programa é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial (CEIB) com a 

função de elaborar, monitorar e normatizar o programa. Para dar sustentabilidade ao 

projeto, o governo federal sancionou a Lei nº 11.097/05 que obrigou a adição inicial de 

2% de biodiesel no óleo diesel derivado de petróleo a partir do ano de 2008 e aumento 

gradativo da mistura de forma que em 2012 a adição seja de 5%. 

As obras, matérias publicadas, encontradas sobre o tema biodiesel se alinham 

num posicionamento de defesa do biodiesel, destacando suas qualidades e defendendo 

sua aplicabilidade, mas são obscuras defronte a importante questão sócio ambiental, 

entendidas como omissas neste quesito. 

A realidade dos modais de transportes brasileiros esta enraizado no transporte 

predominantemente rodoviário, esta situação esta ligada a políticas outrora 

desenvolvidas e sua mudança precisa de muita conscientização e empenho direcionado 

por longos espaços temporais que pode durar gerações para conseguir uma mudança 

efetiva, e que ainda vão à contramão dos interesses de muitos setores que dominam a 

economia e ditam as regras do mercado (indústria automobilística e de peças de 

veículos, concessionárias de veículos, distribuidoras e postos de combustíveis, etc.). O 

que nos remete no entendimento que “as armas” disponíveis devem ser usadas na defesa 

da realidade vivida em favor do meio ambiente, pois lutar contra um sistema imposto é 

quase sempre inútil, pela resistência da própria sociedade, uma vitima incapaz de 

identificar o seu agressor. 

O biodiesel é uma solução paliativa e momentânea, não deve ser duradoura. O 

planeta e a humanidade precisa urgente de investimentos em energias realmente limpas 

como a energia solar por exemplo. Se há décadas houvessem investimentos nesta área 

hoje estaríamos desfrutando dos benefícios da presença menos poluentes no ar, na água, 



na terra, refletindo em melhor qualidade na saúde humana e animal, bem como todo o 

meio ambiente. 

 

II - Viabilidades para a produção do Biodiesel no contexto atual de produção. 

 

A produção do biodiesel no Brasil encontra-se em franca e elevada expansão. A 

produção do biodiesel no Brasil em 2014 foi de 3,4 bilhões de litros e a previsão para 

2015 é de 4,2 bilhões de litros. O modelo capitalista brasileiro por si só, é incompatível 

com a eficácia de uma justa distribuição de renda. 

Como o PNPB, o Programa Proálcool na década de 70 também nasceu “cheio de 

boas intenções” e com sua implantação disseminaram as lavouras canavieiras. 

Consequentemente o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo o 

Estado de São Paulo o maior estado produtor. A concentração de renda obtida pelos 

altos lucros dos usineiros possibilitou as compras das melhores terras e praticamente 

exterminou o pequeno e médio produtor rural nas regiões álcool-açucareiras, acelerando 

o domínio do latifúndio, o êxodo rural e os problemas sociais urbanos. Com o biodiesel 

está nítido que a mesma história irá se repetir, pois devido a conjectura do sistema, não 

tem como ser diferente, pois será necessário ampliar a produção cada vez mais no ritmo 

da demanda e do crescimento das fabricas de biodiesel. Grandes empresas nacionais e 

multinacionais terão interesse no controle da produção e distribuição e também terão 

interesses em adquirir grandes extensões de terras para a prática da monocultura de 

espécies de oleaginosas. Os proprietários das plantações usarão o máximo de 

mecanização possível para evitar o uso da mão de obra e acelerar o ritmo da produção. 

Os pequenos e médios produtores rurais não terão chance de competitividade no 

mercado porque grandes empresas especializadas na produção de mudas e sementes 

investirão em tecnologias para seleção de espécies e sementes de alta produtividade, 

com elevados preços, não alcançados pelo médio e pequeno produtor sempre 

descapitalizados. Quais são as garantias que os recursos obtidos pela produção do 

biodiesel favorecerão a sociedade com geração de empregos rentáveis e respeito aos 

direitos do trabalhador? 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO), uma em cada oito pessoas no mundo, ou seja, mais de 800 milhões de pessoas 

passam fome ou não ingerem a quantidade mínima de calorias diárias e o resultado é a 

desnutrição ou subnutrição. No Brasil são mais de sete milhões de famintos. Segundo a 



FAO as principais causas são: o aumento dos preços dos alimentos e a alta dos 

combustíveis.  

Cada pedaço de terra que deixa de produzir alimentos para produzir 

biocombustíveis contribuirá para o aumento da escassez de alimentos e o agravamento 

da fome, e não contribuirá para a diminuição do preço dos combustíveis com uma 

demanda de consumo sempre crescente. 

Menciona-se algumas dasviabilidades encontradas para produção de Biodiesel 

frente ao contexto socioambiental implantado no Brasil: 

1– Uso da gordura animal. Nas proximidades do município de Lins/SP, por 

exemplo, onde se encontra instalado um grande frigorífico, alguns anos atrás devido às 

constantes aplicações dos resíduos deste frigorífico nos solos das propriedades 

circunvizinhas, estes apresentavam uma coloração branca, cobertos por camadas de 

sebo/gordura animal, e o cheiro exalado era insuportável devido ao processo natural de 

decomposição (exalação de metano) ainda um fator que acentua o efeito estufa e com 

potencial de contaminar o lençol freático. Atualmente com a instalação nesta indústria 

de uma unidade de fabricação de biodiesel, as terras retornaram a sua coloração 

original, e a população esta menos expostas ao mau cheiro provocado pela atividade, 

retratando uma melhor qualidade de vida da população. Além de ser uma fonte de renda 

alternativa e importante para a empresa, a fabricação do biodiesel contribui 

ecologicamente poluindo menos o solo, as águas e o ar, e expõem menos a população 

aos riscos, mostrando ser atitude socioambiental correta. 

2– Uso do óleo de cozinha usado. Estima-se que anualmente uma pessoa 

consuma em média 20(vinte) litros de óleo alimentícios. A produção de óleos 

alimentícios no Brasil é cerca de 9 (nove) bilhões de litros anualmente, sendo que cerca 

de 3 (três) bilhões são comercializados diretamente para uso da população em geral e de 

estabelecimentos comerciais (restaurantes, bares, etc.), o restante da produção são 

destinados as indústrias alimentícias e a exportação.  As fontes de pesquisas são 

controversas, mas admite-se que 1(um ) litro de óleo comestível seja capaz de 

contaminar de 20.000 (vinte mil) a 1.000.000(um milhão) de litros de água, embora 

qualquer número referido, seja o menor ou o maior a quantidade é exorbitante. Destes 3 

(três) milhões uma parte pouco expressiva integram os alimentos que ingerimos 

(exemplos: arroz, embebidos num pastel), mas a grande parte deste óleo tornam-se 

resíduos e na maior parte descartados de forma incorreta. Quando derramado no solo o 

óleo o impermeabiliza, impedindo a infiltração das águas pluviais, e a sua 



decomposição causa odor devido à liberação do metano e ainda agrava o efeito estufa. 

Na água causa danos irreparáveis, afetando a fauna, a flora. O destino na maioria das 

vezes é o esgoto causando o entupimento das tubulações e chegando aos rios. Esse óleo 

se presta para a fabricação do biodiesel. Projetos de iniciativas públicas e privadas 

necessitam ser implementados para a coleta responsável desse resíduo, a intervenção do 

poder público se faz necessária e também o trabalho de conscientização da população 

doméstica e proprietários de estabelecimentos comerciais/industriais dessa importância, 

pois é uma responsabilidade ambiental de todos que usam o produto e geram o resíduo. 

A estrutura de pontos de coleta do resíduo e de seu destino correto pode ser suportada 

pelos produtores de biodiesel, devido a viabilidade do negócio e pela quantidade de 

matéria prima disponível, podendo inclusive a implantação da rede de coleta se basear 

em praticas já existentes em vários municípios brasileiros consciente desse problema 

ambiental, como exemplos: Florianópolis/SC, São Leopoldo/RS, Ribeirão Preto/SP, 

Fortaleza/CE, Campo Grande/MS. 

3- Uso de soja de fundo de silo “ardida”, sementes de soja para o plantio com 

validade vencida (contaminadas com venenos), sojas mal granadas, com presença de 

clorofila ou quebradas separadas na seleção/classificação dos grãos. Estes tipos de soja 

seria racional o uso para produção do biodiesel, sendo que 3 % da produção nacional 

encontra-se com esta característica, frente a uma previsão de 200 milhões de toneladas  

na safra 2014/2015. Irracional seria o uso intensivo da soja, um dos alimentos mais 

ricos em valor enérgico proteico serem direcionadas para a fabricação do biodiesel, 

diante da escassez mundial de alimentos e a fome que assola a população mundial, 

sendo ainda que a soja possui uma concentração de óleo (18 a 20%), não sendo 

significativa comparada com outras oleaginosas (exemplo: amendoim - 45%). 

 

III - Biodiesel: produto biodegradável e concomitantemente um produto perigoso. 

 

A Resolução nº 420/04 da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) 

internacionalizou a 12ª Edição do Regulamento Modelo da ONU (Orange Book) e não 

identifica o biodiesel como produto perigoso. O Orange Book encontra atualmente na 

sua 18ª Edição, e é atualizado periodicamente pelo Comitê de Peritos em Transporte de 

Produtos Perigosos das Nações Unidas. Os testes e ensaios a serem realizados para a 

classificação de produtos perigosos para fins de transporte são os dispostos no Manual 

de Ensaios e Critérios da ONU que classifica o produto entre as classes e subclasses, 



indicando que ao nascer um novo produto, resultado da formulação de misturas de 

novas substâncias ou puras, as empresas devem fazer as analises e ensaios conforme os 

critérios estabelecidos para a classificação do produto e identificando-o se enquadra 

como produto perigoso. 

A Associação Brasileira e normas Técnicas (ABNT) NBR 15512:08 identificou 

o biodiesel como produto perigoso com o número ONU 3082 classe 9 (Substância que 

apresenta riscos para o meio ambiente) e neste critério, em tese, obriga o biodiesel a 

seguir às normas para o transporte de produtos perigosos, marcação e rotulagem das 

embalagens e armazenamento. Também na Portaria 204/11 INMETRO esta informação 

pode ser facilmente verificada no Anexo E, no verso do Registro de Não Conformidade 

que descreve: “O produto Biodiesel classificado como ONU 3082, conforme Norma 

ABNT NBR 15512, deve ser transportado em equipamentos aptos a transportar 

produtos do grupo 27A1”. 

Informação visualizada habitualmente pelos profissionais do ramo dos 

transportes e de fiscalização habituados com a checagem da documentação para o 

transporte de produtos perigosos. Embora os casos citados não tem força de lei, servem 

de parâmetro no entendimento do produto biodiesel como um produto perigoso. 

O Biodiesel é um produto único, com as mesmas características físico-químicos, 

mas mesmo assim muitas empresas classificam o Biodiesel como um produto não 

classificado como perigoso para o transporte, embora diante de evidências, pois a 

legislação torna-se falha neste sentido, pois permite que mesmo um produto já 

conhecido no mercado possa receber a critério dos ensaios de cada fabricante a 

classificação de ser ou não considerado perigoso para o transporte. 

Empresas mais conscientes e responsáveis constroem suas Fichas de Informação 

de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) relatando que o biodiesel tem, entre 

outras, a propriedade de líquido inflamável e que quando aquecido o líquido libera gases 

inflamáveis, irritantes e tóxicos, e os recipientes podem explodir, ponto de fulgor 100 

Graus Centigrados, hidrocarboneto, densidade 0,82 – 0,88, viscosidade 3 – 6, ONU 

3082, Classe 9, número de risco 90, grupo de embalagem III. Apresenta risco de 

incêndio quando aquecido e pode liberar substâncias tóxicas e corrosivas. A combustão 

produz dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e o contato com 

os gases derivados da combustão pode provocar irritação ocular e das vias respiratórias, 

sonolência ou vertigem.  



A solubilidade do biodiesel é desprezível em água e a incidência do biodiesel 

num ambiente aquático (rios, lagos, mares, etc.) inevitavelmente causará sérios danos a 

esse ambiente, embora biodegradável, pois forma uma película na superfície e interfere 

na passagem da luz solar, prejudicando o processamento do oxigênio e no 

desenvolvimento dos seres vivos, para sua degradação por oxidação química ou pela 

metabolização por micro-organismos exigirá o uso do oxigênio do ambiente, reduzindo 

o teor de oxigênio da água, causando a destruição da fauna e flora, pois como qualquer 

outra matéria orgânica agirá retirando o oxigênio da água. Pode prejudicar a vida 

selvagem, particularmente as aves aquáticas, com impregnação do biodiesel em suas 

penas. Uma represa contaminada dificulta o tratamento encarecendo o tratamento, ou 

dependo da quantidade pode transmitir qualidades indesejáveis à água a ponto de 

impossibilitar a sua utilização para o consumo humano.  

O contato do biodiesel no solo pode destruir a vegetação, causa a sua 

impermeabilização, impedindo a infiltração das águas pluviais, contribuindo para 

ocorrências de enchentes e alagamentos. No solo entrará em processo de decomposição, 

pois se trata de uma matéria orgânica e gerará a formação de metano causando mau 

cheiro incidindo sobre a qualidade da saúde pública e contribuirá com o efeito estufa e 

poderá também infiltrar no solo e contaminar o lençol d’água freático.  

O biodiesel apresenta algumas especificações necessárias no transporte e 

armazenamento para que possa garantir a qualidade do produto: 

• Contaminação por água pode alterar a sua composição físico-química, com a 

elevação da acidez, formação de sedimentos químicos: borras e óxidos, biocorrosão 

(corrosão por micro-organismos), portando exige cuidados especiais como verificar a 

carga anteriormente transportada no equipamento de transporte (tanque) e inspecioná-

lo antes do carregamento e não há presença de água, se anteriormente foi lavado ou 

evaporado deve-se drenar e secar os compartimentos, trafegar sempre com as bocas de 

visitas (escotilhas) fechadas; 

• O ponto de congelamento ou solidificação do biodiesel é em torno de 18 graus 

centigrados, o que resulta em problemas, sobretudo nas regiões de climas amenos ou 

frios; 

• Equipamentos de manuseio e filtros devem ser de materiais compatíveis, tais 

como: alumínio, aço inoxidável e aço carbono, e não utilizar equipamentos de cobre, 

estanho, aço galvanizado, latão, chumbo, bronze, zinco e não se permite a presença de 

tintas e vernizes no interior do compartimento. Degrada alguns tipos de borrachas 



(polímeros) usados nos mangotes, juntas, conexões e anéis tais como: borracha nitrílica, 

borracha natural, borracha butadieno, polipropileno, polietileno, cloropreno, pvc, e 

recomenda-se o uso dos polímeros: fluorcarbonos, teflon, viton, carbono com acetal e 

nylon, pois são compatíveis.; 

• Formação de extratos e resíduos quando em longo período em contato com 

metais incompatíveis ou plásticos. 

A população pode estar consumindo alimentos contaminados com biodiesel. No 

transporte de produtos perigosos, veículo e equipamento recebe uma certificação do 

Inmetro, o veículo precisa ser vistoriado e se aprovado recebe uma certificação através 

da expedição de um documento denominado Certificado de Inspeção Veicular (CIV) e o 

equipamento (tanque) também precisam ser vistoriados e se aprovado recebe uma 

certificação através da expedição de um documento denominado Certificado de 

Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), também é soldado no 

equipamento uma chapa de aço inoxidável com a inscrição do número do equipamento 

(RG do equipamento), e ainda é afixado por rebites pelo Inmetro duas placas metálicas: 

uma de identificação e outra de inspeção, sendo a segunda substituída a cada nova 

inspeção que é realidade de tempos em tempos conforme determinado pelo Inmetro.  

Ocorre que o fabricante de biodiesel declarando que o biodiesel não é 

classificado como produto perigoso, poderá transportá-lo em qualquer equipamento de 

transporte não precisando de um que possua tais requisitos, e este mesmo equipamento 

contaminado com biodiesel poderá posteriormente transportar qualquer outro produto 

alimentício, diferente do que ocorre com o veiculo certificado para o transporte de 

produtos perigosos que conforme legislação jamais poderá transportar alimentos. 
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http://www.rochacerqueira.com.br/contran-

estabelece- tolerancia-de-75-pbt-ou-pbtc-para-o-

transporte-de-biodiesel 
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IV – Reflexões sobre a sobrevivência socioambiental em conflito com a atividade 

de combustíveis denominados ecológicos. 

 

O programa Proálcool, reflexo do PNPB, não oportunizou melhorias para o 

pequeno e médio produtor rural ou para a pequena ou média empresa. Regiões 

predominantemente dominadas pelos usineiros, como a zona da mata pernambucana, de 

Ribeirão preto/SP, Barra Bonita/SP, entre muitas outras, a paisagem assemelhasse a um 

único canavial, pois não existem outras atividades agrícolas, o horizonte esta tomado 

por uma imensidão verde, presente numa monocultura que não dá espaço para a entrada 

de outras atividades agrícolas. 

Em um planeta de seres humanos famintos, onde 1/8 (um oitavo) da população 

mundial possui carência de nutrientes e uma população que cresce vertiginosamente e 

áreas agricultáveis limitadas, poucas opções de ampliação frente à contenção das 

devastações das poucas áreas de florestas e de preservação ambiental que ainda resistem 

aos interesses de investidores e empresas visando sempre a lucratividade e que 

sinalizam para a ocupação de extensas áreas terras para a produção do biodiesel. 

Neste aspecto logo se pode deparar com um Brasil voltado exclusivamente para 

a produção de biocombustíveis, divulgados sob o titulo de renováveis, biodegradáveis, 

ecologicamente corretos, expressões que não combinam com a realidade latifundiária, 

poluidora e monocultora instalada. A queda na produção de alimentos pode gerar o 

desabastecimento do mercado interno e ter reflexos mundiais, sendo o Brasil um grande 

exportador de alimentos e que refletirá no aumento do preços dos alimentos, fato que já 

vem sendo sentido no bolso pelo consumidor que tem observado que com o passar do 

tempo os preços têm sido reajustados gradualmente, podendo ser uma tendência pelo 

reflexo da reestruturação da atividade agrícola e também de problemas climáticos 

decorrentes da degradação ambiental. A conta da degradação ambiental será sempre 

paga a altos juros e sacrifícios pela população, que também enganados garantirá os altos 

lucros de uma minoria. 

 Racional e prudente seria o investimento maciço em pesquisas para uma 

infraestrutura energética alternativa que não impactasse a produção de alimentos. O 

atual mercado brasileiro já dispõe de uma rede de produção, distribuição de biodiesel 

instalada e operante, e que se faz necessária a participação governamental e da 

sociedade com regulamentações do setor para amenizar os problemas socioambientais 



frente às ações dos interesses dos grandes investidores nacionais e estrangeiros na 

aquisição de extensas áreas de terras e no controle absoluto da produção do biodiesel. 

Para sustentabilidade do programa torna-se necessário a implantação de uma política 

econômica para disponibilização de recursos e tecnologia para a execução de todas as 

etapas para a produção de biodiesel e incentivos para a criação de cooperativas e 

obtenção de uma melhor distribuição de renda e garantir a manutenção do homem no 

campo amenizando os problemas decorrentes do êxodo rural, forma que contribui para 

minimizar os problemas sociais urbanos (segurança, moradia, emprego, etc.) e ainda 

conseguir aumentar uma significativa disponibilidade de trabalho que o campo pode 

oferecer.  

A atividade agrícola tem um potencial muito grande de geração de empregos e 

renda, necessitando apenas de uma política adequada e administradores públicos 

responsáveis. Diante da realidade instalada e produtora de matérias-primas para a 

produção do biodiesel, o pequeno e médio produtor rural necessita de uma garantia 

através da fixação de um preço mínimo para seus produtos, evitando a concorrência 

desleal dos grandes produtores e o monopólio das distribuidoras de biocombustíveis 

para garantir a sobrevivência do sistema. 

 Uma boa ideia precisa ser alicerçada em um bom planejamento e não cometer os 

mesmos previsíveis erros e consequências já vivenciados no Brasil com o Programa 

Proálcool. 

 

V – Transporte rodoviário relativo ao Biodiesel. 

 

 O sistema de transporte rodoviário nacional já suporta o impacto crescente de 

bilhões de litros de biodiesel sendo transportados nas vias terrestres e os acidentes e/ou 

incidentes envolvendo este produto perigoso torna-se inevitável, exposto aos riscos de 

um trânsito violento, motoristas despreparados, rodovias precárias, veículos sem 

manutenção, podendo ainda ter séria consequências e agravados pela imaturidade de 

empresas que mesmo diante de evidências atestam que o biodiesel não é classificado 

como produto perigoso, o que potencializa os riscos de todos os envolvidos no 

transporte e no trânsito, desde o pessoal envolvido no carregamento e descarregamento 

da carga, motoristas, profissionais que compõem os órgãos de segurança (policiais 

rodoviários, militares, bombeiros, defesa civil), os usuários das rodovias, curiosos, a 

população das proximidades das estradas e o meio ambiente, inclusive em decorrência 



da falta de sinalização no veiculo, pois em muitos casos o produto transportado não será 

identificado e tratado como um produto perigoso, e também não terá as informações 

necessárias para o transporte de produtos perigosos (ficha de emergência, envelope para 

o transporte, declaração de responsabilidade aposta na documentação fiscal e demais 

informações previstas na legislação) e os equipamentos de proteção individual e para 

situações de emergência necessárias para a segurança veicular e do pessoal envolvido 

no transporte, sendo que essa falta de seriedade empresarial pode causar efeitos danosos 

à sociedade e ao meio ambiente.  

 Os estudos sobre biodiesel são sempre voltados num apoio irrestrito a sua 

produção e aplicabilidade no mercado em substituição ao óleo diesel mineral, exaltando 

suas vantagens e qualidades. O biodiesel puro comparado ao óleo diesel mineral é um 

produto menos poluente, assim como o álcool tem um menor poder poluente comparado 

à gasolina, comparando-os como produtos, podemos dizer que existe um ganho 

ambiental, mas os ganhos são neutralizados perante aos penosos custos ambientais e 

sociais para a produção dos biocombustíveis. O biodiesel puro (B100), produzido com 

óleo de soja, reduz as emissões do monóxido de carbono em 48%, de material 

particulado em 47%, do óxido de enxofre em praticamente 100%, dos hidrocarbonetos 

totais em 67%, a emissão de oxido nitroso não tem redução considerável e em alguns 

casos existe inclusive um aumento (substância que contribui para a chuva ácida), ou 

seja, embora em menor quantidade o biodiesel também produz os mesmos poluentes 

que o óleo diesel do petróleo. 

 Os estudos de impacto ambiental decorrentes da produção do biodiesel surgirão 

quando os problemas tiverem criados raízes, uma tradição da política brasileira. Produto 

perigoso não tem margem para erros, nem de espera, as ações preventivas devem ser 

sempre prioridade. 

 

VI – Biodiesel: “Combustível Social”. 

 

 Os supostos esforços do governo brasileiro na defesa do pequeno e médio 

produtor, esta centrado principalmente no Decreto nº 5.297/04 que cria o selo 

“Combustível Social” na qual concede ao fabricante de biodiesel, devidamente 

constituído como empresa, que adquirir um porcentual mínimo de matéria-prima dos 

agricultores familiares beneficiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) promovendo a sua inclusão social obterá importantes 



incentivos fiscais. Por força de Lei, fica estabelecido que este “porcentual mínimo” será 

definido pelo Ministério do desenvolvimento Agrário – MDA e em 30 de setembro de 

2005 o MDA publica a instrução Normativa nº 2 que traz a seguinte redação:  

 

Art. 3º Os percentuais mínimos de aquisições de matéria-prima do agricultor 

familiar que trata o art. 2º desta IN ficam estabelecidos em 50%(cinquenta 

por cento) para a região Nordeste e semi-árido, 30% (trinta por cento) para as 

regiões Sudeste e Sul e 10% (dez por cento) para as regiões Norte e Centro-

Oeste.(BRASIL, 2005, DOU p. 2) 

 

 Essa medida pode ser caracterizada como uma manobra política, pois uma 

instrução normativa poderá sofrer alterações na sua redação a qualquer momento com a 

publicação de uma nova e a revogação da anterior, de acordo com a pressão dos 

interesses do mercado e a necessidades de ajustes para que as poderosas empresas 

obtenham este renomado selo e assim transmitir uma visão ao cenário nacional e 

internacional de empresa ambientalmente correta e ainda valorizar seu produto no 

mercado, e em detrimento dos anseios dos pequenos e médios produtores rurais que não 

possuem a influência do poder econômico e são politicamente inexpressivos diante da 

insurgência dos grandes produtores e investidores. 

 

VII – Considerações Finais 

 O Biodiesel é uma substância perigosa que pode causar danos à vida e ao meio 

ambiente. O tratamento dado pelo governo e setor empresarial precisa ser homogêneo e 

não pode haver divergências porque o produto final é o mesmo. A única diferença pode 

ocorrer na coloração devido à matéria prima usada na fabricação. A saúde pública e a 

natureza, que já se encontram frágeis e vulneráveis, necessitam do devido respeito e 

rápido socorro. 

 A Polícia Rodoviária Federal que tem competência para a fiscalização de 

transporte de produtos perigosos, em rodovias federais, flagrou no ano de 2014 a 

quantidade de 2.716.623,83 quilogramas de produtos alimentícios ou de uso humano 

e/ou animal transportados em equipamentos (tanques) certificados para o transporte de 

produtos perigosos ou no mesmo compartimento de carga, podendo ocorrer que 

produtos químicos contaminem os alimentos que serão consumidos ou usados por 

pessoas e animais e consequentemente podendo causar graves doenças. Os 

veículos/equipamentos que transportam biodiesel de empresas que não o classificam 

como produto perigosos, não são certificados pelo INMETRO, e não possuem o 



impedimento de transportar posteriormente quaisquer outros tipos de alimentos e a 

população esta sujeita ao risco de contaminação. 

 A glicerina é um subproduto obtido na fabricação do biodiesel, sendo que para 

cada 1 (uma) tonelada de biodiesel fabricado, poderão ser produzidos 100 (cem) 

quilogramas de glicerina. A glicerina é um produto muito usado na indústria em vários 

setores como, por exemplo: Têxtil, lubrificantes, alimentícias, medicamentos, 

cosméticos, higiene, entre outros. Mas devido a grande quantidade atualmente ofertada 

no mercado esta resultando em sobras, sendo que o descarte sugerido pela indústria é a 

queima, mas a queima da glicerina gera acroleína, uma substância suspeita de ser 

cancerígena. Os estudos sobre a acroleína precisam ser aprofundados para saber a 

magnitude do problema, além de projetos que viabilizem a adequada destinação da 

glicerina. 

Para a melhor qualidade de vida e do meio ambiente, os investimentos públicos 

e privados para o setor energético mundial deveriam optar em fontes de energias limpas 

como a energia solar, eólica, das marés, sendo ainda que estudos nessa direção já 

deveriam ter sido consolidados há muito tempo atrás, e assim hoje desfrutaríamos 

desses benefícios tecnológicos, mas infelizmente os interesses capitalistas não 

permitiram a evolução destas áreas, pois os interesses se voltaram à exploração lucrativa 

do petróleo e seus derivados, e atualmente nos biocombustíveis.  

O futuro da humanidade e do planeta continua ainda em um segundo plano. 

Como as mudanças no setor energético não é o interesse do mercado, então cabe ao 

governo à necessidade de investir em projetos ambientalmente sustentáveis, podendo 

ainda usar dos recursos intelectuais disponíveis das universidades estatais ou privadas 

interessadas em desenvolver projetos consistentes desta natureza. 

 O despertar da consciência crítica do cidadão é a alavanca que impulsiona as 

mudanças. 
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