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Quantitativo de agentes



Vendas internas de combustíveis



Ações da ANP na greve dos 
caminhoneiros

• Flexibilização regulatória temporária (basicamente estoques, 
misturas obrigatória e flexibilização das marcas)

• Identificação dos pontos com maior necessidade de ações 
por parte da PRF e das Forças Armadas

• Reuniões com Casa Civil, MME e mercado

• Monitoramento diário do mercado de combustíveis

• Mapeamento da evolução do abastecimento de GLP



Flexibilização regulatória

• Liberar a vinculação de marca para vendas de distribuidoras 
de combustíveis líquidos, combustíveis de aviação e GLP

• Suspender a exigibilidade das resoluções de estoques 
operacionais mínimos de gasolina e diesel (Resolução ANP 
45/13), querosene de aviação - QAV (Resolução ANP 6/15) e 
gás de botijão - GLP (Resolução ANP 5/15)

• Flexibilizar a obrigatoriedade de mistura de biodiesel no 
diesel A e de etanol anidro entre 18% e 27% da mistura na 
gasolina A

• Permitir que TRRs vendam para postos revendedores



Flexibilização regulatória

• Liberar o engarrafamento de distribuidoras de GLP para 
vasilhames de outras marcas

• Estabelecer canal de denúncias sobre preços abusivos

• Autorizar a venda direta de biodiesel (B100), dos produtores 
de biodiesel para empresas com frotas cativas

• Permitir a comercialização de GLP em recipientes 
transportáveis (até 90kg) pelas revendas em quantidades 
superiores às autorizadas



Monitoramento diário do mercado 
de combustíveis



Mapeamento da evolução do 
abastecimento de GLP



Resoluções de estoques 
operacionais

• Exigência regulatória de manutenção de estoques mínimos 
de combustíveis para produtores e distribuidores

• Cálculo considera diferenças regionais, modais de 
suprimento e volumes comercializados pelos agentes

• Resolução ANP 45/13 – Gasolina e Diesel; Resolução ANP 
6/15 – Querosene de Aviação - QAV e Resolução ANP 5/15 –
GLP



Workshop
Marco Regulatório do GLP

Obrigado!


