
Syndarma e ANP discutem o uso do biodiesel nos motores marítimos 

O Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima - Syndarma, como 
representante de uma significativa parcela das empresas de navegação 
marítima brasileira, vem acompanhando, com muita preocupação, junto com a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, as 
discussões sobre a conveniência do emprego do biodiesel nos motores 
marítimos, uma vez que as informações obtidas, até o momento, não indicam a 
sua utilização nesse ambiente.    

A Lei 11097/2005 estabelece, em seu art. 2º, a obrigatoriedade de adição de 
biodiesel a todo óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer 
parte do território nacional.  Considerando que os combustíveis aquaviários, 
por suas peculiaridades, demandam condições específicas, ora inexistentes, 
para viabilizar o atendimento à Lei 11097/2005; e considerando as incertezas 
que envolvem a segurança da utilização do biodiesel em mistura ao óleo diesel 
no ambiente marítimo, conforme entendimento da norma técnica internacional 
ISO 8217, que não recomenda a referida adição, a ANP proibiu, por meio da 
resolução Nº 52/2010, a adição de óleo vegetal, de sebo animal e de resíduos 
aos combustíveis aquaviários (Art.3º). Informou, ainda, que determinará a 
adição obrigatória de biodiesel aos combustíveis aquaviários, quando as 
condições técnico-operacionais para o uso seguro da mistura estiverem 
estabelecidas (Art.4º). 

Como o Syndarma não tem conhecimento do emprego de biodiesel em 
motores marítimos no Brasil, fomos buscar, na literatura internacional 
disponível, informações que pudessem respaldar a nossa preocupação.  

Pesquisa realizada pela Universidade do Texas, em Austin, aponta para certas 
precauções que devem ser tomadas para operar um motor a biodiesel, devido 
às suas propriedades como solvente, ao seu menor teor de energia e a um 
desempenho mais pobre em tempo frio. A pesquisa também indica que, hoje, a 
maioria dos fabricantes de motores diesel está usando certos padrões como 
uma barreira à entrada do biodiesel no mercado. Isso não é, provavelmente, 
devido a algum preconceito contra o biodiesel. Pelo contrário, parece prática 
comercial prudente. Diz, ainda, que, em geral, os fabricantes de motores diesel 
insistem que o biodiesel deve atender a padrões otimizados para os atuais 
tipos de combustível e motor, e que, até ficar claro que o biodiesel vai se tornar 
um combustível competitivo, não faz sentido econômico financiar os testes 
necessários para re-otimizar um motor para um novo tipo de combustível. 

Estudos realizados recentemente pela US Maritime Administration (MARAD) 
concluiram, entre outras coisas, que não existe um padrão internacional para 
misturas de biodiesel para o uso em aplicações marítimas; e que as 
características do biodiesel, que potencialmente podem afetar a segurança em 
aplicações marítimas, são uma preocupação primordial. Essas apreensões 



incluem  a qualidade inconsistente do biocombustível; o impacto sobre os 
componentes do sistema de combustível; a possível perda de garantias do 
fabricante do motor; as desvantajosas propriedades hidrofílicas; o deficiente 
fluxo em tempo frio; e a capacidade de permanecer estável em um ambiente 
marítimo por um longo período de tempo. 

Diz esse estudo que o biodiesel poderá, eventualmente, ser incorporado aos 
principais sistemas de distribuição de combustível para motores diesel por uma 
decisão de governo, mas problemas podem ser esperados em aplicações 
marítimas. 

A MARAD chegou, ainda, às seguintes conclusões: 

- o biodiesel contém menos energia do que o diesel de petróleo, resultando no 
aumento do consumo de combustível. Isso afeta a “endurance” dos navios, 
influenciando a capacidade de armazenamento de combustível; 

- existem custos de capital inicial necessário para a limpeza dos tanques 
envolvidos com o uso do biodiesel para aplicações marítimas; 

- quando o combustível não puder ser consumido no prazo de oito (8) 
semanas, o biodiesel não deve ser utilizado em aplicações marítimas; 

- o biodiesel não deve ser utilizado com tanques de lastro, por sua tendência 
para absorver a umidade;  

- o tratamento do combustível com biocida deve ser aplicado sempre que 
houver suspeita de que foi adicionado biocombustível ao combustível recebido 
para aplicações marítimas. No entanto, não há nenhuma especificação nem 
normas internacionais para o uso de biocidas em biodiesel para aplicações 
marítimas; 

- o biodiesel reduz as emissões em relação ao atual diesel marítimo com  altos 
níveis de enxofre, mas quase os mesmos resultados podem ser alcançados 
com a utilização de combustível fóssil com baixo teor de enxofre; 

- a manutenção dos filtros de combustível e os custos relacionados com a 
utilização de biodiesel para aplicações marítimas são elevados; 

- o cobre não é compatível com misturas superiores de biodiesel. Muitas 
embarcações de navegação interior e costeira têm redes de combustível de 
cobre. 

A Guarda Costeira Americana (USCG) também realizou estudos e 
disponibilizou uma folha de informações,  para ajudar os proprietários e os 
operadores de embarcações a tomarem decisões sobre o uso de 
biocombustível. Esse documento chama a atenção para o fato de que  um 
combustível impróprio pode potencialmente levar à falha do motor e da 



embarcação. A USCG insta os armadores e operadores a avaliar a sua 
selecção de combustível para a segurança dos seus navios e tripulantes. 

Diz o documento que o biodiesel tem um efeito solvente que pode causar a 
liberação de depósitos que se acumulam nas paredes do tanque e nas redes 
de combustível. Estes depósitos são o subproduto do óleo diesel tradicional.  
Alguns problemas comuns que foram encontrados na utilização do biodiesel no 
meio marítimo inclui o entupimento dos filtros, devido às suas propriedades de 
solvente, à degradação das redes de combustível e das juntas de borracha e à 
perda da garantia de motores.  Alguns problemas têm sido associados ao seu 
uso no ambiente marítimo, por isso o fabricante do motor deve ser consultado 
para maiores orientações sobre quais misturas de biodiesel são aceitáveis para 
o seu uso e como minimizar possíveis problemas. 

Resultados de estudos e experiências conduzidas em diversos países indicam 
que, diferentemente do emprego do biodiesel no modal rodoviário, o seu 
emprego nos motores marítimos ainda carece de muitas análises, o que levou 
a ISO a não recomendar a sua utilização.  As experiências práticas realizadas 
indicam que: 

1. é necessário efetuar uma limpeza do tanque de combustível antes do 
abastecimento com biodiesel; 

2. o biodiesel degrada duas vezes mais rápido que o diesel comum, o que 
obriga o seu consumo mais rápido após o abastecimento; 

3. a ação solvente do biodiesel libera resíduos no fundo do tanque e obstrui os 
filtros, levando a trocas mais constantes desses filtros; 

4. problemas com a estabilidade do biodiesel no armazenamento causa 
deteriorização das borrachas de vedação, das mangueiras, juntas e selos, 
principalmente em embarcações antigas; 

5. existem preocupações com a qualidade inconsistente do biodiesel, pela  falta 
de padronização, e com o impacto sobre componentes do motor,  além de 
desvantajosas propriedades hidrofílicas, fluxo restrito em tempo frio e a 
incapacidade de permanecer estável em um ambiente marítimo por um 
longo período de tempo; 

6. quando o biodiesel é utilizado puro ou em misturas, fortes emulsões são 
formadas quando em contato com a água. A formação dessas camadas de 
emulsão causaria dificuldades operacionais para os navios que utilizam água 
do mar como lastro em tanque de combustível, ou para aqueles que 
experimentem condensação de água no tanque de combustível, devido às 
condições operacionais e ambientais;  



7. o biodiesel é um excelente meio de contaminação microbiana. Biocidas que 
funcionam com diesel devem funcionar igualmente bem com o biodiesel, 
embora nenhuma norma ou quantidade recomendada para uso tenham sido 
desenvolvidas;  

8. o período entre manutenções deverá ser reduzido, em virtude  da 
deteriorização mais rápida do biodiesel; e  

9. outra grande preocupação, diz respeito à perda das garantias do fabricante 
do motor.  Alguns fabricantes estão reconhecendo o uso do biodiesel e 
informando as suas observações sobre os efeitos desse combustível em 
seus motores.  Desses, muitos exigem que antes da mistura o biodiesel 
utilizado possua os requisitos por eles  especificados; e a mistura final deve, 
também, possuir os requisitos especificados por eles. Danos diretamente 
imputáveis ao biodiesel podem não ser cobertos pela garantia de um motor,  
uma vez que a maioria dos fabricantes de motores têm requisitos muito 
específicos de combustível. Novos usuários devem ter certeza de que os 
seus fornecedores de biodiesel proveem cobertura de responsabilidade civil 
em seu biodiesel ou suas misturas e de que fornecem combustível que 
atenda aos requisitos dos fabricantes de motores. Geralmente, os casos de 
combustível ruins são difíceis de provar. 

Além das preocupações técnicas acima citadas, cabe observar que o comércio 
marítimo é uma atividade eminentemente internacional, e que mais de noventa 
por cento das exportações/importações brasileiras são realizadas por meio 
marítimo. Também deve ser levado em consideração que a maior parte do 
movimento portuário brasileiro é realizado por navios de bandeira estrangeira, 
que poderão deixar de abastecer nos portos brasileiros, caso esse combustível 
seja adotado apenas no nosso território. Da mesma forma, os navios de 
bandeira brasileira poderão ter dificuldades para abastecer no exterior. 

A questão da logística do abastecimento dos navios com biodiesel, no nosso 
entendimento, somente deve ser equacionada com a adoção de uma norma 
técnica ISO, padronizando internacionalmente a mistura do biocombustível ao 
diesel marítimo.  Mesmo assim, provavelmente será necessário um período 
razoável até que haja uma produção mundial dessa mistura em quantidade 
suficiente para abastecer os navios, pelo menos nos principais portos do 
mundo, uma vez que não se recomenda o abastecimento ora com diesel ora 
com biodiesel, pois seria necessária uma limpeza dos tanques com uma maior 
frequência.  

Para atender às imposições acima citadas, acreditamos que o primeiro passo 
deveria ser o Estado brasileiro, como um grande interessado em fazer 
prosperar a geração de bioenergia, aí incluindo o biodiesel, desenvolver as 
pesquisas necessárias de modo a fornecer dados para o estabelecimento de 
uma norma técnica ISO internacional.   



Finalmente, cabe ressaltar que a adição obrigatória de biodiesel ao diesel 
marítimo provocará um aumento do custo de manutenção, elevando o valor do 
frete, em um momento em que as empresas brasileiras de navegação marítima 
buscam a redução do seu custo operacional.  A desoneração desse custo é a 
única forma de permitir a competição com navios de bandeira de conveniência, 
hoje representando mais de 60% da frota mundial, operados por empresas que 
não pagam encargos sociais a seus tripulantes e nenhum tipo de imposto ou 
taxa. 

Assim, em face das incertezas quanto a segurança e o custo do uso do 
biodiesel no modal marítimo, parece-nos mais razoável, no momento, postergar 
a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel marítimo, seja por meio 
de resoluções da ANP, como tem sido feito, ou por meio de uma proposta de 
emenda à Lei 11097/2005, até que pesquisas e experimentos indiquem o seu 
emprego com segurança, e a logística de abastecimento dos navios com 
biodiesel tenha sido equacionada, com a adoção de uma norma técnica ISO 
padronizando internacionalmente a mistura do biocombustível ao diesel 
marítimo. 
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