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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos dois anos a adulteração de combustíveis mobilizou o Ministério 

Público, o poder Legislativo, a Agência Nacional de Petróleo – ANP, o Sindicato 

Nacional dos Distribuidores de Combustíveis – SINDICOM, enfim, todos àqueles que 

de forma direta ou indireta tenha relação com a comercialização de combustíveis.  

 

A presente pesquisa é uma abordagem da sonegação de ICMS pela adulteração 

de combustíveis, gasolina e álcool, no período de junho de 1999 a dezembro de 2000, 

no estado da Bahia.  

 

O aspecto legal, direito penal, civil, não foi abordado. Objetiva-se a repercussão 

da adulteração de combustível no recolhimento de ICMS de forma direta. 

 

A pretensão é despertar para novas soluções, esclarecendo, principalmente, aos 

consumidores para o prejuízo da aquisição de combustível adulterado e buscar novas 

respostas para a questão. 
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PARTE 1 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

 
O ano de 1999 foi marcado por diversas denúncias de adulteração de 

combustíveis, os órgãos: Agência Nacional de Petróleo – ANP e o Sindicato Nacional 

das empresas Distribuidoras de Combustíveis – SINDICOM mobilizaram-se em busca 

de respostas e esclarecimento à população para as conseqüências da aquisição de 

combustíveis adulterados. 

 
A presente pesquisa limita-se à adulteração da gasolina e a fabricação e 

comercialização do álcool, em razão de este ser componente na mistura da gasolina que 

é comercializada nos postos de combustíveis. O período abrange o mês de junho de 

1999 a dezembro de 2000, junto ao industrial (refinador de petróleo), distribuidor de 

combustíveis e os postos de combustíveis, no estado da Bahia. Referencial teórico 

utilizado: consulta eletrônica (INTERNET), Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 – 

Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do 

petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e Agencia Nacional do 

Petróleo, Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, implanta a Agência Nacional do 

Petróleo – ANP, Convênio ICMS nº 105/92 e posteriormente Convênio ICMS nº 03/99, 

que atribui aos remetentes de derivados de petróleo e dos demais combustíveis e 

lubrificantes, situados em outras unidades da federação, a condição de responsável para 

efeito de pagamento de ICMS, Publicação da Refinaria Gabriel Passos (Petrobrás) – 

intitulada “Produtos Petrobrás – Gasolina”, Anuário Estatístico da Indústria Brasileira 

do Petróleo 1990/1997, publicada em 1998, pela ANP, Projeto do Imposto Seletivo 

sobre Combustíveis de autoria do SINDICOM, Decreto 6.284, de 14 de março de 1997, 

aprovado pela Lei 7.014, de 04 de dezembro de 1996, do estado da Bahia. Foram 

entrevistados: a PETRÓLEO BRASILEIRO - REFINARIA - situada em São Francisco 

do Conde-BA, onde foram coletadas informações preliminares à cerca dos problemas 

em tela, O SINDICOM - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes - é a entidade de classe que congrega as principais 

empresas distribuidoras, situado no Rio de Janeiro, representando cerca de 85% do 

mercado de combustíveis e lubrificantes. Possui 13 associadas: Castrol, Cia. São Paulo, 
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DPPI, Esso, Ipê, Ipiranga, Mobil, BR - Petrobras Distribuidora, Shell, Sabbá, Texaco, 

Tutela e Wal, a ANP - Agência Nacional do Petróleo, entidade integrante da 

Administração Federal indireta,  situada no Rio de janeiro, submetida ao regime 

autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao 

Ministério de Minas e Energia, criada pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 e e a 

Agrovale, situada na cidade de Juazeiro-BA, Usina de açúcar e álcool.  

 

As entrevistas foram realizadas no mês de junho de 1999, e algumas informações 

foram atualizadas a partir de consultas eletrônicas (INTERNET).  

 

Objetivamente a presente pesquisa pretende demonstrar que a sonegação de 

ICMS de combustíveis não tem relação com a sua adulteração. Com a adulteração pode-

se sonegar ICMS daqueles produtos que foram adicionados na adulteração. 

 

Assim, perguntamos: A atual forma de tributação da gasolina e álcool, garante ao 

estado da Bahia o controle do ICMS? A quem interessa a adulteração de combustíveis? 

As normas para comercialização, distribuição e fiscalização de combustíveis dão 

segurança ao consumidor? 

 

Hipoteticamente, a cobrança do ICMS, mediante o regime de substituição 

tributária, garante o controle total ao fisco estadual do recebimento de ICMS. A 

adulteração interessa, tão-somente, àqueles que pretendem maximizar os lucros de 

forma desleal e por fim, as normas vigentes para comercialização de combustíveis, se 

aplicadas, garantem produtos de qualidade e empresários sérios no setor. 

 

O método de pesquisa utilizado é o dedutivo, com descrição e análise do tema. 

 

No Capítulo I, é apresentada a revisão bibliográfica, com conceitos de termos 

que são utilizados no desenvolvimento do trabalho, a fim de uniformizar o 

entendimento. 
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No Capítulo II, é abordada a tributação da gasolina e do álcool pelo ICMS, onde 

comprova-se a hipótese de que o regime de substituição tributária, garante o controle do 

recebimento do imposto pelo fisco estadual. 

 

No Capítulo III, são apresentados os números de industriais, distribuidores e 

varejistas de gasolina e álcool no País, bem como a norma vigente para comercialização 

de combustíveis. Neste Capítulo fica claro que a norma vigente para comercialização 

existe e deve ser adotada. 

 

No Capítulo IV, é analisada a adulteração da gasolina, os produtos utilizados na 

sua adulteração, a formação do preço da indústria até a bomba de combustível, as 

características da gasolina tipo C, a questão do álcool e as medidas adotadas pela 

fiscalização. Aí se demonstra a quem interessa a adulteração. 

 

Por fim, no Capítulo V, a Conclusão, onde é feita uma análise de todo conteúdo. 
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PARTE 2 - DESENVOLVIMENTO 

CAPÍTULO I 

 

1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 - Gasolina - é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos 

(compostos orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio) e, em menor 

quantidade, por produtos oxigenados (produtos que possuem átomos de oxigênio em sua 

formula química, como os álcoois, éteres, etc.). Os hidrocarbonetos que compõem a 

gasolina (hidrocarbonetos aromáticos, olefínicos e saturados) são, em geral, mais 

“leves” do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois são formadas por moléculas de 

menor cadeias carbônicas (normalmente cadeias de 4 a 12 átomos de carbono). Além 

dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, a gasolina contém composto de enxofre, 

composto de nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas concentrações. 

A gasolina atualmente disponibilizada em nosso país para o consumidor final e que é 

comercializada pelos postos revendedores (postos de gasolina) é aquela que possui 

compostos oxigenados em sua composição, normalmente, álcool etílico anidro. Em 

épocas de crise no abastecimento de álcool, quando a produção da indústria alcooleira 

não é suficiente para atender à demanda de etanol anidro, outros compostos oxigenados, 

como o MTBE (Metil, Terc-Butil-Éter) e metanol (álcool metílico), poderão, após 

aprovação Federal, estar presentes na gasolina disponível aos consumidores. 

 

1.1.1 - Gasolina Automotiva Tipo A – é a gasolina produzida pelas refinarias de 

petróleo e entregue diretamente às companhias distribuidoras. Esta gasolina constitui-se 

basicamente de uma mistura de naftas numa proporção tal que enquadre o produto na 

especificação prevista. Este produto é a base da gasolina disponível nos postos 

revendedores. 

 

1.1.2 - Gasolina Tipo A-Premium – é uma gasolina que apresenta uma formulação 

especial. Ela é obtida a partir da mistura de naftas de elevada octanagem e que fornecem 
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ao produto maior resistência à detonação, do que aquela fornecida pela gasolina tipo A 

comum. Esta gasolina é entregue diretamente às companhias distribuidoras e constitui a 

base da gasolina C Premium disponibilizada para os consumidores finais nos postos de 

revenda. 

 

1.1.3 - Gasolina Tipo C – é a gasolina comum que se encontra disponível no mercado 

sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em automóveis, motos, 

embarcações, etc. Esta gasolina é preparada pelas companhias distribuidoras que 

adicionam álcool etílico anidro à gasolina Tipo A.  

 

1.1.4 - Gasolina Tipo C-Premium – é uma gasolina desenvolvida pela Petrobrás com o 

objetivo principal de atender aos veículos nacionais e importados de altas taxas de 

compressão e alto desempenho e que tenham a recomendação dos fabricantes de utilizar 

um combustível de elevada resistência à detonação. Esta gasolina é preparada pelas 

companhias distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro à gasolina Tipo A-

Premium.  

 

1.1.5 - Gasolina Aditivada – as companhias distribuidoras adicionam a uma parte da 

gasolina tipo A, comum ou Premium, além do álcool etílico, produtos (aditivos) que 

conferem à gasolina características especiais. Os aditivos possuem entre outras 

características detergentes e dispersantes e tem a finalidade de melhorar o desempenho 

do produto. 

 

1.2 - Álcool - Qualquer composto orgânico que contenha, pelo menos, uma hidroxila 

(íon OH-) ligada diretamente a um átomo de carbono; 

 

1.2.1 - Álcool etílico - Etanol. Derivado do etano, composto por dois átomos de 

carbono, cinco átomos de hidrogênio e um íon OH. C2H5OH. 

 

1.2.2 - Álcool etílico anidro carburante (AEAC) - comumente chamado de álcool 

anidro. Utilizado em mistura com a gasolina, com o objetivo de aumentar o poder 

antidetonante em motores de Ciclo Otto. A quantidade de água encontrada no álcool 

anidro deve ser ínfima, daí seu nome (anidro = sem água). 
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1.2.3 - Álcool etílico hidratado carburante (AEHC) - comumente chamado  de álcool 

hidratado. Utilizado no Brasil como combustível em motores de Ciclo Otto. Também 

utilizado para fins industriais. Contém pequeno percentual de água. 

 

1.3 - Octanagem – a octanagem de uma gasolina indica sua resistência à detonação, em 

comparação com uma mistura contendo iso-octano (ao qual é creditado um número de 

octano igual a 100) presente em uma mistura com n-heptano (número de octano igual a 

zero). Exemplificando, uma gasolina terá uma octanagem igual a 80 se, durante o teste, 

apresentar a mesma resistência à detonação apresentada por uma mistura que contém 

80% em volume de isso-octano e 20% em volume de n-heptano. 

 

1.4 - Sonegação - numa das acepções encontradas no dicionário Aurélio, podemos dizer 

que é deixar de pagar (o devido), iludindo a lei. É claro que existem diversas formas de 

sonegação, mas o que pretendemos é mostrar que a sonegação está ligada diretamente ao 

não recolhimento do Imposto ou omissão deste. 

 

1.5 - Adulteração - é falsificar. 

 

1.6 - ICMS - é um imposto de competência estadual, que incide sobre operações 

relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, de que tratam o art. 155, inciso II, §§ 

2º e 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Complementar nº 87, 

de 13 de setembro de 1996. 
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CAPÍTULO II 

 

1 – TRIBUTAÇÃO DA GASOLINA E DO ÁLCOOL PELO ICMS 

 

De que forma incide o ICMS para os estados, nas mercadorias: gasolina,  álcool 

anidro e hidratado: 

 

1.1 - A Gasolina 

Mediante Convênio1 os Estados e o Distrito Federal atribuíram aos remetentes 

dos derivados de petróleo e dos demais combustíveis e lubrificantes, situados em outras 

unidades da Federação, a condição de responsável para efeito de pagamento de ICMS. 

Assim, foi firmado o Convênio ICMS nº 105/92, com ratificação nacional em 16/10/92 

e posteriormente o Convênio ICMS nº 03/99, com ratificação nacional em 10/05/99.  

Nas operações internas, no período de junho/99 a dezembro/00, os estados adotam o 

regime de substituição tributária2. 

A partir do Convênio ICMS 03/97, com efeitos a partir de 01/03/97, até a 

presente data, o industrial refinador de gasolina automotiva passou a assumir a 

responsabilidade pelo lançamento e recolhimento do ICMS, na condição de sujeito 

passivo por substituição, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com este 

produto, a partir da operação que os remetentes estiverem realizando, até a última, 

assegurando o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o 

destinatário. 

 

 

 

1 – SACHA CALMON NAVARRO COELHO: “Convênio é acordo, ajuste, combinação e programa de 

reunião de Estados-membros”. A esta comparecem representantes de cada Estado, indicados pelo chefe do 

Executivo das unidades federadas. 

2 – Substituição Tributária – é um regime de tributação do ICMS, em que o remetente (substituto), fica 

responsável, legalmente, pela retenção e pagamento do ICMS do adquirente da mercadoria (substituído), 

nas operações subsequentes em este realizar. 
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1.2 - O Álcool 

O álcool anidro tem o ICMS suspenso3 ou diferido4, pelos estados, na saída do 

fabricante/Usina para a distribuidora, para o momento da venda da gasolina C, pela 

distribuidora, sendo que o responsável tributário é a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. 

 

O álcool hidratado tem o ICMS isento5 na saída do fabricante/Usina, pelos 

estados, sendo tributada a operação própria da distribuidora e pelo regime de 

substituição tributária, sendo o responsável tributário a distribuidora.  

 

Resumidamente, a gasolina e o álcool anidro tem o ICMS retido e recolhido pela 

Petrobrás, pelo regime de substituição tributária. Ou seja, nas operações realizadas pela 

Petrobrás, esta retém o imposto correspondente à operação que os postos de 

combustíveis realizarão com o consumidor. Enquanto a Distribuidora de combustível, 

fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto nas operações com álcool 

hidratado, da operação que realiza, até aquela em que os postos de combustíveis 

realizarão com o consumidor final. 

 

 

 

 

3 – Suspensão da incidência do imposto – há suspensão da incidência do imposto sempre que a 

ocorrência do fato gerador fique condicionado a evento futuro e incerto, Art. 340, do RICMS/BA, 

Decreto nº 6.284, de 14 de março de 1997. 

4 – Diferimento – é uma modalidade de substituição tributária, em que ocorre a operação e segundo a lei, 

a responsabilidade pelo lançamento e pagamento do ICMS é transferida para o adquirente ou destinatário 

da mercadoria, Art. 342, do RICMS/BA, Decreto nº 6.284, de 14 de março de 1997. 

5 – Isenção – É um benefício fiscal, ainda quando prevista em contrato, e sempre decorrente de lei que 

especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo 

caso, o prazo de sua duração, no caso do ICMS, depende de convênio entre todos os Estados, por 

disposição da Lei Complementar nº 24/75.  
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2 - SONEGAÇÃO 

 

Para haver a sonegação do ICMS nas operações interestaduais e internas, 

considerando o regime da substituição tributária, o posto revendedor ou a distribuidora, 

deverá possuir mandado de segurança, a fim de que recebam suas mercadorias sem a 

cobrança do ICMS antecipado. 

 

2.1 - ALGUMAS EMPRESAS QUE POSSUEM LIMINARES E QUE 

COMERCIALIZAM IRREGULARMENTE O COMBUSTÍVEL 

ADQUIRIDO: 

 

a) Total Distribuidora - tutela antecipada em ação ordinária (Proc. 980047946) que 

possibilita a compensação de créditos de ICMS nas operações com combustíveis. O 

valor de crédito acumulado a ser compensado é de R$ 2,5 milhões. 

 

b) Max Distribuidora - liminar em mandado de segurança (Proc. 47922-1) para adquirir 

combustíveis sem a retenção antecipada do ICMS pela refinaria, tanto nas operações 

interestaduais quanto nas operações internas. 

 

c) Frannel Distribuidora - liminar em mandado de segurança (Proc. 004915-8) para não 

recolher antecipadamente o ICMS devido por substituição tributária. A liminar foi 

concedida pelo Tribunal de Justiça  de Pernambuco. 

 

d) Dislub Distribuidora - obteve sua liminar em mandado de segurança (Proc. 

00192061578-4) em 29/12/98, permitindo a aquisição de produtos sem ICMS. 

 

e) Liminares de TRR’s - Arcosene, Discom, Canindé, Balança, Rododdiesel, Sumaré e 

vários outros TRR’s possuem liminares em mandados de segurança, possibilitando-lhes 

adquirir combustíveis sem o ICMS. Constatou-se que a maior parte do volume 

adquirido pelos TRR’s é fornecido pela BR DISTRIBUIDORA, que recebe o 

ressarcimento do imposto da PETROBRÁS após a venda. Geralmente os TRR’s 

também possuem liminares contra a Portaria 10 do MME. 
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f) Carajás Distribuidora - Possui liminar em mandado de segurança (Proc. 1294/98)  

para não sofrer a retenção antecipada do ICMS nas aquisições junto à PETROBRÁS. 

Liminar concedida em São Luiz - MA. 
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CAPÍTULO III 

 

1 - A COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 

O álcool é produzido por pelo menos 300 fabricantes, tendo como 

conseqüências: preços aviltados, produtores achando que não têm remuneração 

adequada e um mercado clandestino (sem controle da ANP) superior a 23%, ou seja 

mais ou menos 80  fabricantes na clandestinidade. 

 

Segundo informações do sindicato do setor, existem no Brasil, atualmente, 300 

(trezentas) unidades produtoras de álcool, envolvendo aí a produção de álcool anidro e 

hidratado.  

 

Os derivados de petróleo: gasolina, óleo diesel, glp, etc., são produzidos 

atualmente por: 09 empresas pertencentes ao governo federal - Petróleo Brasileiro S/A e 

02 empresas privadas: A Ipiranga - sediada no Rio Grande do Sul e o grupo Peixoto de 

Castro com a argentina, Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), sediada em 

Manguinhos - RJ. 

 

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, detém 98% (noventa e oito por cento) do 

mercado de produção de gasolina automotiva no Brasil, enquanto os demais fabricantes 

particulares ficam com uma fatia de 2% do mercado. 

 

No dia 06 de agosto de 1997, com a regulamentação da Emenda Constitucional 

nº 09, de 09/11/1996, e a edição da Lei nº 9.478, abrem-se à iniciativa privada as 

atividades da indústria petrolífera. 
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1.1 - OS DISTRIBUIDORES e VAREJISTAS 

 

Segundo informações do sindicato do setor, são 173 (cento e setenta e três) 

distribuidoras e 25.000 (vinte e cinco mil) postos revendedores (junho/99). 

 

As principais distribuidoras de combustíveis e lubrificantes: Castrol, Cia. São 

Paulo, DPPI, Esso, Ipê, Ipiranga, Mobil, BR - Petrobras Distribuidora, Shell, Sabbá, 

Texaco, Tutela e Wal, representam cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do mercado 

de tais produtos, conforme informações do seu sindicato (SINDICOM). 

 

A Portaria nº 29, de 09 de fevereiro de 1999, dispõe sobre a atividade de  

distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros 

combustíveis automotivos, vejamos: 

 

A atividade de distribuição de combustíveis líquidos 

derivados de petróleo, álcool combustível e outros 

combustíveis automotivos, considerada de utilidade 

pública será exercida exclusivamente por empresa 

sediada no País, organizada de acordo com as leis 

brasileiras, mediante autorização conferida com 

observância ao disposto nesta Portaria. 

 

A atividade de distribuição caracteriza-se pela 

comercialização autorizada dos produtos 

relacionados no artigo anterior, seu 

armazenamento, mistura, aditivação, transporte, e 

controle de qualidade. 

 

O exercício da atividade de distribuição depende do 

atendimento das seguintes exigências: 
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I - possuir autorização para o exercício da atividade 

de distribuição, expedida pela Agência Nacional do 

Petróleo - ANP; 

 

II - dispor de instalações próprias ou de terceiros, 

devidamente aprovadas pela ANP, para o 

recebimento e armazenagem dos produtos; 

 

III - solicitar, adquirir e retirar os produtos 

exclusivamente de fornecedores autorizados, 

observados os volumes mensais autorizados pela 

ANP ou pelo órgão responsável pela política de 

comercialização do álcool combustível, ou definidos 

em contratos cujos extratos deverão ser, 

obrigatoriamente, remetidos à ANP. 

 

1.1.1 - Da Comercialização 

 

São condições obrigatórias para a comercialização 

dos produtos de que trata esta Portaria: 

 

I - estar o produto de acordo com as especificações 

e condições de registro determinadas pela ANP; 

 

II - manter informado o consumidor a respeito do 

uso, da nocividade e da periculosidade dos 

produtos; 

 

III - não ter sido adicionada ao produto adquirido 

de fornecedor autorizado, qualquer substância cuja 

mistura não tenha sido previamente autorizada pela 

ANP; 
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1.1.2 - Das Obrigações da Distribuidora 

 

A Distribuidora obriga-se à: 

 

I - solicitar ao fornecedor autorizado, atestado de 

qualidade do produto, no ato da sua aquisição; 

 

II - fornecer combustíveis automotivos aditivados ao 

preço dos similares não aditivados, na falta eventual 

deste produto; 

 

III - garantir a qualidade e a quantidade dos 

combustíveis, quando transportados sob sua 

responsabilidade ou quando armazenados em 

instalações próprias ou de terceiros; 

 

IV - observar e respeitar as normas que regem a 

ordem econômica, o controle do meio ambiente e a 

segurança do consumidor; 

 

V - informar à ANP o término do exercício da 

atividade de distribuição; 

 

VI - informar à ANP o término da operação de 

instalação, ou de contrato de cessão, arrendamento 

ou locação de espaço de tancagem que mantenha 

com terceiros; 

 

VII - permitir o livre acesso dos agentes 

fiscalizadores da ANP e dos Órgãos credenciados às 

suas instalações e documentação; 
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VIII - informar à ANP, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, alterações nos dados cadastrais, 

mediante apresentação de requerimento, 

acompanhado dos documentos pertinentes.  

 

IX - apresentar à ANP, a cada 6(seis) meses, as 

certidões de quitação de tributos Federais, 

Estaduais e Municipais , bem como a comprovação 

de regularidade junto à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 

 

A atividade de comercialização é regulamentada pela ANP, conforme o tipo de 

produto a ser comercializado, para a gasolina e o óleo diesel o instrumento legal é a 

Portaria nº 35, de 06 de Abril de 1998. 
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CAPÍTULO IV 

 

1 - ADULTERAÇÃO 

 

A adulteração da gasolina ocorre pelo acréscimo de SOLVENTES OU 

RAFINADO, após a sua devida mistura com o álcool anidro, na proporção de “gasolina 

A” 76% e 24% de álcool anidro, daí resultando a “gasolina C”.  

 

Tal acréscimo pode se dar na distribuidora, no tanque do posto revendedor ou no 

percurso (transporte), em local desconhecido, da distribuidora para o posto revendedor. 

 

1.1 - Características dos produtos que são acrescentados à gasolina C: 

 

1.1.1 - Rafinado de Pirólise -   Corrente alifática C6-C8 com faixa de destilação 60 

- 1100 C. A gasolina de pirólise do processo de craqueamento da nafta petroquímica é 

hidrogenada para separação  das frações C5 e C9+. O corte  C6-C8 obtido é então 

submetido ao processo de extração de aromáticos  e o produto final denominado 

rafinado. Por apresentar uma faixa mais estreita e menor odor ocupou mercado de 

correntes similares oriundas de refinarias. Suas principais aplicações são para adesivos e 

solvente de borracha. É produzido pelas três centrais petroquímicas, sendo o da Copene 

o de melhor qualidade. O da Copesul apresenta um maior teor de benzeno e faixa de 

destilação mais ampla. O rafinado apresenta teor de aromáticos muito baixos, logo baixa 

octanagem. Seu preço de mercado é de R$ 240 - 260/m3, à vista ex-impostos. Produto 

ideal para corrigir combustíveis adulterados por elevada adição de etanol. Não 

identificado por cromatografia. 

 

1.1.2 - Rafinado de Reforma - Corrente obtida de centrais petroquímicas que 

possuem reforma catalítica de nafta, logo somente Copene e PQU. Corrente muito 

semelhante ao rafinado  de pirólise, i.e., alifática C6-C8 e faixa de  destilação 60-1100 C. 
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Obtida na fase de extração de aromáticos cuja carga é o produto dos reformadores. 

Mesmo nível de preço e aplicação final que o rafinado de pirólise. 

 

1.1.3 - Solvente C9/AB9/C9 Aromático - Corrente aromática composta por 

alquilbenzenos e de nomenclatura e composição diferenciada por central. Obtida da 

hidrogenação da gasolina de pirólise, em geral em dois estágios. Utilizada 

principalmente em tintas e vernizes e em defensivos agrícolas. Preço na faixa de R$ 

280/m3, à vista ex-impostos. Menor possibilidade de ser utilizada em combustíveis.  

 

1.1.4 - Benzeno, Tolueno e Xilenos - Aromáticos produzidos em centrais 

petroquímicas (extração já mencionada anteriormente) e em unidades de reforma de 

refinarias (RPBC). O benzeno, dada suas séries restrições ambientais, é consumido 

quase que exclusivamente como intermediário na indústria química. Tolueno e Xilenos 

apesar de largamente utilizados como intermediários, encontra também mercado na 

fabricação de tinners. Dada sua elevada octanagem são utilizados como “boosters”, 

inclusive em refinarias, e seus preços são da ordem de R$ 285/m3. 

 

1.1.5 - Hexano - Corte de refino composto por hidrocarboneto alifático com seis 

carbonos, produzidos somente pela RLAM, RPBC e REFAP. Encontra aplicação na 

indústria de extração de óleos vegetais e adesivos. Faixa de destilação muito estreita 

(60-700C) e preço da ordem de R$ 310/ m3 , à vista ex-impostos. 

 

1.1.6 - Solventes  Alifáticos - São cortes de hidrocarbonetos produzidos 

principalmente pela RECAP e em menor escala pela REVAP e pela REDUC. 

Enquadram-se nessa categoria Solventes para borracha (faixa de destilação (60-1280C). 

Diluente de tintas (60-1400C) e Solventes médios utilizados em inseticidas domésticos 

(160-2100C). Os preços médios praticados no mercado estão na faixa de R$ 250/ m3 , à 

vista ex-impostos. Os dois primeiros produtos podem ser facilmente adicionado ao pool 

de gasolina. 

 

1.1.7 - Aguarrás Industrial - Hidrocarboneto alifático de cadeia mais longa que a 

dos solventes alifáticos e com faixa de destilação 150-2100C. Encontra aplicação em 
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tintas e tinners. É produzido pela REFAP, REPLAN, REDUC e REGAP. Preço de 

mercado da ordem de R$ 230/ m3 , à vista ex-impostos.  

 

1.1.8 - Outra forma de adulteração é a adição de uma maior porcentagem 

de álcool anidro na mistura da gasolina A. 

 

Entretanto, segundo informação da Petrobrás, a gasolina A produzida atualmente 

no Brasil é de excelente qualidade e em alguns casos, mesmo que se adicione uma 

determinada quantidade de álcool anidro ou outros solventes, acima da proporção legal, 

a gasolina C resultante, continua dentro da sua especificação. Assim, dificulta a 

fiscalização. 

 

1.2 - O PREÇO DA GASOLINA 

 

A gasolina A sai das refinarias com preço tabelado pelo Governo. As 

distribuidoras respondem pela mistura da gasolina A com o álcool anidro, que resulta na 

gasolina C, vendida ao consumidor a preços livres. 

A tabela abaixo apresenta a formação do preço da gasolina C, no estado de São 

Paulo, vigente em 16/04/99: 
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GASOLINA – SÃO PAULO 
A PARTIRDE 16/04/99 

ICMS = 
Margem Presumida = 

Pis/Cofins = 
Margens Presumidas 

 
 
R$/Litro 
Preço Tabelado na Refinaria 
Frete de Dutos 
Encargo Financeiro 
Total Refinaria sem ICMS 
ICMS da Refinaria 
PIS/COFINS Refinaria 
Preço Refinaria com ICMS 
 
ICMS de Substituição 

 
PIS/COFINS Dist. 

PIS/COFINS Revend 
PIS/COFINS total de substituição 
 
Preço Total na Refinaria 
Custo do álcool anidro (aprox.) 
Custo da Gasolina C 
 
Frete de entrega (aprox.) 
Margem Distribuidora (aprox.) 
PIS/COFINS Álcool Anidro (distrib) 
Preço Distribuidora 
 
PIS/COFINS Álcool Anidro (Revend) 
Preço Total Distribuidora 
 
Margem do Posto Revendedor (aprox.) 
 
Preço Bomba Estimado 
 
ICMS Total (por litro de Gasol C) 
PIS/COFINS TOTAL (por litro de Gasol C) 

25% 
128,08% 
3,65% 
1,80 
2,20 
1,40 

 
0,4825 
0,0053 
0,0020 
0,4897 
0,1632 
0,0238 
0,6529 

 
0,2091 

 
0,0322 
0,0393 
0,0715 

 
0,9335 
0,2195 
0,7622 

 
0,0073 
0,0600 
0,0073 
0,8368 

 
0,0103 
0,8470 

 
0,1500 

 
0,9970 

 
0,2830 
0,0900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,4% 
9,0% 

Fonte: SINDICOM 
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1.2.1 - A PPE 

 

A Parcela de Preço Específica (PPE) foi utilizada para absorver os impactos das 

variações cambiais e dos preços internacionais do petróleo. Vigorou até o mês de janeiro 

de 1999, quando foi denunciado o Convênio ICMS 02/97. 

 

O Convênio atribuía a isenção para o álcool hidratado nas saídas realizadas pelas 

usinas, destilarias e importadores e crédito presumido do ICMS para as distribuidoras. 

Tais créditos presumidos eram suportados pelos Estados. 

 

Para compensar a perda de receita, em razão dos créditos presumidos, foi criado 

o repasse, em dinheiro, realizado pelo DNC, e posteriormente ANP. Entretanto, os 

Estados teriam que aderir ao Convênio. Para adesão os Estados firmavam acordo com o 

órgão acima, mediante Protocolo. 

 

1.3 - CARACTERÍSTICAS DA GASOLINA C COMUM – DADOS DE 

1995 A 1996 

 

CARACTERÍSTICAS VALORES MÉDIOS 
 GASOLINA C COMUM 
COR 
ASPECTO 
ÁLCOOL ETÍLICO, % VOL 
DENSIDADE, 20/4 ºC, 
DESTILAÇÃO, 10% EVAP., ºC 
DESTILAÇÃO, 50% EVAP., ºC 
DESTILAÇÃO, 90% EVAP., ºC 
PONTO FINAL DE EBULIÇÃO, ºC 
RESÍDUO DA DESTILAÇÃO, % VOL. 
Nº DE OCTANO, MON 
Nº DE OCTANO, RON 
ÍNDICE ANTIDETONANTE 
PRESSÃO DE VAPOR (a 37,8ºC), kPa 
GOMA ATUAL (mg/100ml) 
CORROSIVIDADE, 
ENXOFRE, % massa 
BENZENO, % volume 
TOLUENO, % volume 
XILENO, % volume 

* 
LIMS** 
22*** 
0,7495 
59,2 
73,4 
167,2 
214,2 
1,05 
81,9 
93,6 

- 
48,30 
1,5 
1 

0,09 
0,60 
3,31 
5,55 
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P. CALORÍFICO SUPERIOR, Kcal/Kg 
P. CALORÍFICO INFERIOR, Kcal/Kg 
CARBONO, % (massa) 
HIDROGÊNIO, % (massa) 

9688 
8997 
76,7 
13,6 

 

* A cor varia conforme a gasolina seja aditivada ou não. 

** LIMS = Límpida e isenta de impurezas 

*** Atualmente o álcool etílico é misturado à gasolina A, % vol 24. 

 

Notadamente os produtos que são utilizados para adulteração da gasolina, 

normalmente são encontrados nesta, num percentual adequado, conforme tabela que 

apresenta as suas características. 

 

A adição de tais produtos só seria viável se o custo destes forem inferior ao do 

álcool e ao preço da gasolina A comercializada pela refinaria. 

 

Daí conclui-se que objetivamente a intenção é aumentar ou maximizar o lucro do 

distribuidor ou do posto de combustível que comercialize o produto adulterado.  

 

A tabela de formação de preço acima, demonstra que a margem de lucro 

aproximada do distribuidor é de 6% e a dos postos de combustíveis é de 15%, 

considerando a comercialização de um produto (gasolina tipo C), com as características 

determinadas pela ANP. 

 

O acréscimo de um produto qualquer, com o custo menor do que o álcool anidro, 

incrementará o lucro da distribuidora ou do posto, caso estes comercializem o seu 

produto (adulterado) pelo mesmo preço adotado pelo mercado.  

 

Ou, poderá comercializar o seu produto abaixo do preço de mercado, oferecendo 

uma mercadoria sem qualidade.  
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1.4 - O QUE ACONTECE COM O ÁLCOOL 

 

O álcool, como já foi comentado, é  produzido por pelo menos 300 fabricantes, 

tendo como conseqüências: preços aviltados, produtores achando que não têm 

remuneração adequada e um mercado clandestino (sem controle da ANP) superior a 

23%, ou seja mais ou menos 80  fabricantes na clandestinidade. 

 

O álcool anidro tem o ICMS suspenso ou diferido, pelos estados, na saída do 

fabricante/Usina para a distribuidora, para o momento da venda da gasolina C, pela 

distribuidora, sendo que o responsável tributário é a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. 

 

O álcool hidratado tem o ICMS isento na saída do fabricante/Usina, pelos 

estados, sendo tributada a operação própria da distribuidora e pelo regime de 

substituição tributária, sendo o responsável tributário a distribuidora.  

 

Assim, as liminares em madado de segurança contra a substituição tributária 

atingem as vendas de álcool hidratado e anidro, com o agravante de se ter mercadoria 

clandestina circulando nas distribuidoras ou postos revendedores. 

 

2 - A FISCALIZAÇÃO/AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 

  

2.1 - MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A ANP, já está atuando no controle da produção e comercialização dos 

compostos aromáticos (produtos utilizados para a adulteração da gasolina), mediante 

monitoramento dos fabricantes, bem como a importação dos mesmos. 

 

Com a crise atual, algumas medidas preventivas têm sido sugeridas objetivando 

amenizar as dificuldades do setor de combustíveis, tais como: 
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2.1.1 - Pela ANP: 

 

- Estuda a possibilidade de assinar Convênios com os estados, delegando-lhes a 

fiscalização da comercialização de combustíveis; 

 

- Convênios com Universidade e Faculdade para analisar o combustível, emitindo 

laudos sobre a qualidade. Na Bahia foi firmado Convênio com a UNIFACS. 

 

- aumentar o contingente de fiscais; 

 

2.1.2 - Pelo SINDICOM: 

 

O Sindicato demonstra uma preocupação intensa com a atual crise do setor, 

inclusive quando se trata da concessão para comercialização de novos distribuidores ou 

postos revendedores, bem como sugere em diversas correspondências encaminhadas à 

ANP medidas regulamentadoras para aperfeiçoamento da legislação vigente, vejamos: 

 

- Proposta de alteração da Medida Provisória 1.690/98 e do Decreto 2.593/99, tornando-

os mais coercitivos, estendendo a punição quando da infração não somente a eliminação 

à parte do estabelecimento que causa o risco (no caso a bomba ou mercadoria estocada 

adulterada), mas  a interdição do estabelecimento, instalação, equipamento ou obra, pelo 

tempo que perdurarem os motivos, com a perda da mercadoria adulterada; 

 

- Criação de Câmara Julgadora especial, visando assegurar rapidez e eficácia no 

julgamento dos processos administrativos e assim tornar-se-á mais ágil a punição do 

infrator, diminuindo o lapso de tempo entre a verificação da infração e a punição, dando 

tempo em alguns casos para o infrator corrigir a sua infração sem que sofra nenhuma 

punição; 

 

- Proposta de Lei para os estados, exigindo a manutenção da bandeira da distribuidora, a 

fim de garantir a qualidade da mercadoria comercializada pelo posto revendedor; 
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3 - ALGUNS TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS PELO ÓRGÃO 

FISCALIZADOR DE COMBUSTÍVEL 

 

3.1 – ASPECTO 

 

É um teste que dá uma indicação visual da qualidade e de possível contaminação 

do produto. A gasolina deve apresentar-se límpida e isenta de materiais em suspensão 

como água, poeira, ferrugem etc. 

 

3.2 – COR 

 

Indica a tonalidade característica do produto. No caso da gasolina tipo A e tipo 

C, sem aditivo, a cor pode variar de incolor a amarelo. 

 

3.3 – TEOR DE ENXOFRE 

 

Indica a concentração total dos compostos sulfurosos presentes na gasolina. O 

enxofre é um elemento indesejável em qualquer combustível devido à ação corrosiva de 

seus compostos. 

 

3.4 – PERCENTAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO 

 

É uma indicação do teor de álcool etílico (etanol) presente na gasolina 

automotiva. A avaliação dessa característica é de grande importância pois se esse 

produto é adicionado em excesso, ou em teor menor do que o especificado, poderá 

comprometer o bom funcionamento dos veículos que, no Brasil, são regulados para 

consumir uma gasolina com teor de álcool na faixa de 21 a 24%, em volume. Essa 

adição de álcool contribui para a elevação da octanagem do combustível. 

O consumo de uma gasolina com o teor de álcool etílico inferior ao mínimo 

especificado poderá levar o motor do veículo (a menos que seja feita uma nova 

regulagem) a apresentar problemas. 
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Por outro lado, o uso de gasolina com o teor de álcool superior ao especificado e para o 

qual o motor foi regulado, levará o veículo a apresentar perda de potência, acompanhada 

de um aumento no consumo de combustível. 

 

3.5 – PERCENTAGEM DE AROMÁTICOS 

 

Expressa o teor de compostos aromáticos (compostos que possuem o anel 

benzênico, C6 H6) presentes na gasolina. Estes compostos conferem à gasolina uma boa 

resistência à detonação apresentando, isoladamente, um maior número de octanagem. 

Os aromáticos possuem a tendência de gerar mais fumaça e depósito de carbono, 

durante a queima do motor. 

 

Em matéria publicada no jornal A Tarde, de 28/09/2000, intitulada “Gasolina 

baiana lidera adulterações”, demonstra a preocupação da ANP pela qualidade do 

combustível comercializado no País. 

 

A presente pesquisa, aponta que a adulteração interessa àqueles que 

comercializam o produto a partir da distribuição. Considerando que a Petróleo Brasileiro 

detém, aproximadamente, 98% da produção de combustíveis no Brasil e o controle da 

qualidade de tais produto fica fácil pelo órgão fiscalizador. 

 

Há necessidade de uma maior concentração de fiscalização no transporte, 

refinaria/distribuidor e distribuidor/postos de combustível. A partir daí o monitoramento 

dos postos de combustíveis, combinado com sanções mais severas inibirão a adulteração 

dos mesmos. 
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CAPÍTULO V 

 

1 - CONCLUSÃO 

 

A adulteração de combustíveis derivados ou não de petróleo, acompanhada ou 

não de sonegação de ICMS, talvez seja uma prática de algum tempo. 

 

As mudanças atuais como, a quebra do monopólio da Petrobrás, a extinção do 

DNC e consequentemente a criação da ANP, agitou o setor de combustíveis e trouxe-

nos à tona tais problemas. 

 

Outro ponto importante é a insatisfação do setor na questão tributação, fazendo 

com que o SINDICOM, apresente diversos trabalhos objetivando a mudança da 

tributação de tais produtos.  

 

Para os derivados de petróleo sugere-se a criação do IVC e para o álcool a 

isenção de impostos. 

 

Os estados entendem, entre eles a Bahia, que o regime de substituição tributária 

é o mais eficaz no combate à sonegação, ficando a Petróleo Brasileiro como responsável 

pela retenção e recolhimento quando da venda de gasolina, enquanto a distribuidora fica 

como responsável pela retenção e recolhimento nas vendas do álcool hidratado.  

 

O único ponto negativo na atual forma de tributação são as liminares concedidas 

contra o regime de substituição tributária. Neste particular, o Estado da Bahia tem se 

mobilizado para a cassação das referidas liminares e a imediata cobrança do ICMS pelo 

fisco. 

 

È de se destacar que a antecipação do ICMS, nesta modalidade de cobrança, 

protege o estado da sonegação quando a distribuidora de combustível está localizada 
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dentro da Bahia. Para as distribuidoras localizadas fora da Bahia, necessitamos de 

controle pela fiscalização de Trânsito, a fim de observar a regularidade da operação e, 

em especial, se o ICMS foi informado pelo remetente (distribuidora) para repasse à 

Bahia. 

 

A adulteração de combustíveis só será combatida com a incrementação da 

fiscalização, envolvendo fabricantes, distribuidores, postos revendedores e os órgãos 

públicos interessados, aplicando para este caso punição à altura. 

 

O monitoramento, pelo órgão fiscalizador, do quantitativo de produção e relação 

de adquirentes, no caso do álcool, é um dos passos para impedir aviltamento de preço e 

desconhecimento dos seus fabricantes, considerando que trata-se do produto 

combustível. Necessita-se de uma legislação própria para concessão de fabricação de 

álcool anidro e hidratado. 

  

Em alguns casos a fiscalização (ANP) só exerce o seu papel a partir da 

comercialização na Distribuidora, no caso do álcool produzido a partir da cana de 

açucar, ficando o fabricante sem o devido controle. 

 

Sonegação só existe para os casos em que o distribuidor de combustíveis ou o 

posto revendedor possui liminar em mandado de segurança contra a substituição 

tributária, deixando claro de que a sua intenção é efetuar vendas sem o pagamento do 

tributo. Outro tipo de sonegação é a venda da mercadoria sem nota fiscal (difícil 

acontecer) ou a nota fiscal fria.  

 

A adulteração é uma prática mais ousada e o aumento de tal modalidade tem 

acontecido em razão da falta de fiscalização, punição branda e a proliferação de 

empresas do setor sem o devido controle ou pseudocontrole.  
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