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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SRD BIODIESEL 

 

Esse manual foi composto com o objetivo de esclarecer aos usuários a forma de utilização do sistema 
SRD Biodiesel. São detalhadas as etapas do processo de tratativa dos contratos de 
fornecimento/aquisição de biodiesel através do cadastramento, alteração, cancelamento e validação. 
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1. ACESSO AO SISTEMA 

Endereço: http://app.anp.gov.br/anp-srd-biodiesel-web/ 

Selecionar “Usuário Externo”, preencher os campos com o CPF do usuário responsável pela inserção 
dos dados, CNPJ da empresa e senha de acesso. 

Caso ainda não possua cadastro selecionar a opção “Solicitar Acesso” na porção inferior direita da 
página. 

 

Figura 1 - Janela de acesso ao SRD Biodiesel 

  



2. UTILIZAÇÃO DO SRD BIODIESEL PELO PRODUTOR 

2.1. Cadastro de novo contrato por parte do PRODUTOR 

2.1.1. Na tela inicial do SRD Biodiesel selecionar “Contrato” e na sequência “Novo Contrato”. 

 

Figura 2 - Tela inicial do SRD Biodiesel (Novo Contrato) 

 

2.1.2. Ao selecionar “Novo Contrato” o sistema abrirá a tela para inserção de dados do contrato 
a ser cadastrado; 

 

 

Figura 3 - Cadastro de Contrato pelo Produtor 

 

➢ CNPJ do Distribuidor: CNPJ do distribuidor signatário do contrato; 

➢ CNPJ do Produtor: A raiz do CNPJ do produtor vinculado ao acesso feito no sistema será 
preenchida automaticamente, sendo necessário informar a filial/matriz da signatária do 
contrato em questão; 



➢ Razão Social: Os campos são automaticamente preenchidos caso os CNPJs inseridos sejam 
válidos, caso contrário uma mensagem de erro será disposta; 

➢ Início do Contrato: É aceito como período inicial um mês ainda não iniciado, mês futuro; 

➢ Término do Contrato: A duração mínima do contrato é de 2 (dois) meses. O sistema 
apresentará mensagem de erro caso seja indicado um mesmo mês de início e término; 

➢ Identificação do Contrato: Campo utilizado para indicar o nome/referência do contrato e 
diferenciá-lo de múltiplos contratos envolvendo as mesmas partes; 

➢ Volume Contratado: Volume em m³ (metros cúbicos) referente à quantidade de produto 
contratada para todo o período de vigência do contrato. 

 

2.1.3. Concluída a inserção dos dados selecionar a opção “Salvar” no canto inferior direito da tela. 
Estando as informações fornecidas válidas e de acordo com os requisitos supracitados será 
disposta mensagem informando sucesso na operação. Caso contrário o sistema mostrará 
mensagem de erro indicando a(s) incorreção(ões). 

 

Figura 4 - Sucesso na Operação de Cadastro de Contrato 

 

2.2. Lista de contratos vinculados ao PRODUTOR 

2.2.1. Na tela inicial do SRD Biodiesel selecionar “Contrato” e na sequência “Listar Contratos”. 

 

Figura 5 - Tela inicial SRD Biodiesel (Listar Contratos) 

 

2.2.2. Ao selecionar “Listar Contratos” o sistema apresentará a lista de todos os contratos 
vinculados ao CNPJ da empresa relacionada ao acesso feito no sistema; 

2.2.3. O cadastrado bem-sucedido no item anterior entrará na lista de contratos em situação 
“PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO DISTRIBUIDOR”. Essa situação indica a necessidade 
de confirmação desse contrato por parte do outro signatário. 

 

Figura 6 - Contrato Pendente de Confirmação do Distribuidor 



2.2.4. O detalhamento dos contratos cadastrados pode ser consultado através do ícone “ ” 
presente na coluna “AÇÕES” da lista de contratos. 

 

2.3. Alteração de contrato por parte do PRODUTOR 

2.3.1. Retificações podem ser executadas apenas em contratos cadastrados com situação 
pendente de confirmação. A tela para alteração pode ser acessada através da lista de contratos, 
coluna “AÇÕES”, ícone “ ”. Essa opção permite a revisão de todos os campos preenchidos no 
cadastro, com exceção à raiz do CNPJ da empresa vinculada ao acesso no sistema. Finalizada(s) 
a(s) correção(ões) selecionar a opção “SALVAR” no canto inferior direito da janela. O contrato 
retificado permanecerá na lista em situação “PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO” com os dados 
atualizados. 

 

 

Figura 7 - Alteração de Cadastro de Contrato 

 

2.4. Cancelamento de contrato por parte do PRODUTOR 

2.4.1. Somente é possível cancelar um contrato cadastrado se este estiver pendente de 
confirmação. O cancelamento pode ser efetuado através do ícone “ ” da coluna “AÇÕES” na lista 
de contratos.  

2.4.2. Ao selecionar o referido ícone o sistema mostrará uma janela para confirmação. Ao 
selecionar “COFIRMO” o cancelamento será efetivado e o contrato em questão constará na lista 
em situação “ENVIO CANCELADO”. 



 

Figura 8 - Janela de Cancelamento de Contrato 

 

 

Figura 9 - Contrato Cancelado na Lista de Contratos 

 

2.5. Validação de contrato por parte do PRODUTOR 

2.5.1. Um contrato cadastrado no SRD Biodiesel para ser considerado válido no tocante às metas 
necessita de confirmação por parte da empresa não responsável pela inserção do mesmo no 
sistema; 

2.5.2. O(s) contrato(s) constante(s) na lista de um PRODUTOR em situação “PENDENTE DE 
CONFIRMAÇÃO DO PRODUTOR” possuirá(ão) na coluna “AÇÕES” o ícone “ ”. 

2.5.3. Ao acessar essa função o sistema irá dispor uma janela de confirmação. Será feito um 
questionamento a respeito do reconhecimento do contrato com a identificação desse e o CNPJ do 
PRODUTOR. Nessa tela serão dispostas opções para confirmar, “SIM! RECONHEÇO ESTE 
CONTRATO” ou não confirmar o contrato em questão, “NÃO RECONHEÇO ESTE CONTRATO”. 

 

Figura 10 - Janela de Confirmação de Contrato 

 

2.5.4. O(s) contrato(s) confirmado(s) constará(ão) na lista em situação “CONTRATO VALIDADO” e 
os não reconhecidos em situação “CONTRATO NÃO RECONHECIDO”. 

 

Figura 11 - Contrato Validado 

 

 

Figura 12 - Contrato Não Reconhecido 



3. UTILIZAÇÃO DO SRD BIODIESEL PELO DISTRIBUIDOR 

3.1. Cadastro de novo contrato por parte do DISTRIBUIDOR 

3.1.1. Na tela inicial do SRD Biodiesel selecionar “Contrato” e na sequência “Novo Contrato”. 

 

Figura 13 - Tela inicial do SRD Biodiesel (Novo Contrato) 

 

3.1.2. Ao selecionar “Novo Contrato” o sistema abrirá a tela para inserção de dados do contrato 
a ser cadastrado; 

 

 

Figura 14 - Cadastro de Contrato pelo Distribuidor 

 

➢ CNPJ do Distribuidor: A raiz do CNPJ do distribuidor vinculado ao acesso feito no sistema 
será preenchida automaticamente, sendo necessário informar a filial/matriz da signatária do 
contrato em questão; 

➢ CNPJ do Produtor: CNPJ do produtor signatário do contrato; 



➢ Razão Social: Os campos são automaticamente preenchidos caso os CNPJs inseridos sejam 
válidos, caso contrário uma mensagem de erro será disposta; 

➢ Início do Contrato: É aceito como período inicial um mês ainda não iniciado, mês futuro; 

➢ Término do Contrato: A duração mínima do contrato é de 2 (dois) meses. O sistema 
apresentará mensagem de erro caso seja indicado um mesmo mês de início e término; 

➢ Identificação do Contrato: Campo utilizado para indicar o nome/referência do contrato e 
diferenciá-lo de múltiplos contratos envolvendo as mesmas partes; 

➢ Volume Contratado: Volume em m³ (metros cúbicos) referente à quantidade de produto 
contratada. 

 

3.1.3. Concluída a inserção dos dados selecionar a opção “Salvar” no canto inferior direito da tela. 
Estando as informações fornecidas válidas e de acordo com os requisitos supracitados será 
disposta mensagem informando sucesso na operação. Caso contrário o sistema mostrará 
mensagem de erro indicando a(s) incorreção(ões). 

 

Figura 15 - Sucesso na Operação de Cadastro de Contrato 

 

3.2. Lista de contratos vinculados ao DISTRIBUIDOR 

3.2.1. Na tela inicial do SRD Biodiesel selecionar “Contrato” e na sequência “Listar Contratos”. 

 

Figura 16 - Tela inicial SRD Biodiesel (Listar Contratos) 

 

3.2.2. Ao selecionar “Listar Contratos” o sistema apresentará a lista de todos contratos vinculados 
ao CNPJ da empresa relacionada ao acesso feito no sistema; 

3.2.3. O cadastrado bem-sucedido no item anterior entrará na lista de contratos em situação 
“PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO PRODUTOR”. Essa situação indica a necessidade de 
confirmação desse contrato por parte do outro signatário. 

 

Figura 17 - Contrato Pendente de Confirmação do Distribuidor 



3.2.4. O detalhamento dos contratos cadastrados pode ser consultado através do ícone “ ” 
presente na coluna “AÇÕES” da lista de contratos. 

 

3.3. Alteração de contrato por parte do DISTRIBUIDOR 

3.3.1. Retificações podem ser executadas apenas em contratos cadastrados com situação 
pendente de confirmação. A tela para alteração pode ser acessada através da lista de contratos, 
coluna “AÇÕES”, ícone “ ”. Essa opção permite a revisão de todos os campos preenchidos no 
cadastro, com exceção à raiz do CNPJ da empresa vinculada ao acesso no sistema. Finalizada(s) 
a(s) correção(ões) selecionar a opção “SALVAR” no canto inferior direito da janela. O contrato 
retificado permanecerá na lista em situação “PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO” com os dados 
atualizados. 

 

 

Figura 18 - Alteração de Cadastro de Contrato 

 

3.4. Cancelamento de contrato por parte do DISTRIBUIDOR 

3.4.1. Somente é possível cancelar um contrato cadastrado se este estiver com situação pendente 
de confirmação. O cancelamento pode ser efetuado através do ícone “ ” da coluna “AÇÕES” na 
lista de contratos.  

3.4.2. Ao selecionar o referido ícone o sistema mostrará uma janela para confirmação. Ao 
selecionar “COFIRMO” o cancelamento será efetivado e o contrato em questão constará na lista 
em situação “ENVIO CANCELADO”. 



 

Figura 19 - Janela de Cancelamento de Contrato 

 

 

Figura 20 - Contrato Cancelado na Lista de Contratos 

 

3.5. Validação de contrato por parte do DISTRIBUIDOR 

3.5.1. Um contrato cadastrado no SRD Biodiesel para ser considerado válido no tocante às metas 
necessita de confirmação por parte da empresa não responsável pela inserção do mesmo no 
sistema; 

3.5.2. O(s) contrato(s) constante(s) na lista de um DISTRIBUIDOR em situação “PENDENTE DE 
CONFIRMAÇÃO DO DISTRIBUIDOR” possuirá(ão) na coluna “AÇÕES” o ícone “ ”. 

3.5.3. Ao acessar essa função o sistema irá dispor uma janela de confirmação. Será feito um 
questionamento a respeito do reconhecimento do contrato com a identificação desse e o CNPJ do 
PRODUTOR. Nessa tela serão dispostas opções para confirmar, “SIM! RECONHEÇO ESTE 
CONTRATO” ou não confirmar o contrato em questão, “NÃO RECONHEÇO ESTE CONTRATO”. 

 

Figura 21 - Janela de Confirmação de Contrato 

 

3.5.4. O(s) contrato(s) confirmado(s) constará(ão) na lista em situação “CONTRATO VALIDADO” e 
os não reconhecidos em situação “CONTRATO NÃO RECONHECIDO”. 

 

Figura 22 - Contrato Validado 

 

 

Figura 23 - Contrato Não Reconhecido 



4. VALIDAÇÃO DE CONTRATO PELA ANP 

4.1. Contratos enviados pelo SEI em casos de complementação de meta após o início do período de 

referência serão analisados pela ANP e cadastrados diretamente no sistema com a situação 

“VALIDADO PELA ANP”. Estes contratos serão contabilizados para fins de atendimento das metas 

de contratação. 

 

 

Figura 24 - Contrato Validado pela ANP 

 


