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Logística de Distribuição e GLP no País





Em aprovações finais pela Diretoria Colegiada:
RANP 67/2011 (Estoques de etanol anidro); RANP  

RANP 17/2004 (Envio de informações de  
movimentações ao SIMP);



Publicadas
RANP 49/2016 (Distribuição de GLP);
RANP 51/2016 (Revenda de GLP).

Em elaboração:
RANP 10/2016 (Transportador-Revendedor-Retalhista de Navegação Interior);

Portarias ANP nº 147, de 1º de outubro de 1998, nº 203, de 29 de dezembro de 1998, nº 204, 
de 29 de dezembro de 1998, nº 7, de 12 de janeiro de 1999, nº 63, de 8 de abril de 1999, nº 
85, de 4 de maio de 1999, nº 170, de 20 de outubro de 1999, nº 171, de 20 de outubro de 
1999, nº 32, de 23 de fevereiro de 2000, nº 107, de 28 de junho de 2000, nº 63, de 18 de abril 
de 2001, nº 312, de 27 de dezembro de 2001, nº 313, de 27 de dezembro de 2001, nº 314, 
de 27 de dezembro de 2001, nº 315, de 27 de dezembro de 2001, e as Resoluções ANP nº 3, 
de 14 de janeiro de 2005, nº 16, de 18 de junho de 2009, nº 17, de 18 de junho de 2009 e nº 
51, de 15 de dezembro de 2010 (atos normativos de autorização e anuência de Importações 
e Exportações).



Formação de Grupo de Trabalho com representantes da ANP e da ANTAQ
para elaboração de Resolução Conjunta e procedimentos que viabilizem ações
nos portos públicos para a garantia do abastecimento de combustíveis no país



Divulgação informações no site da ANP, para que sua utilização pelos agentes 
mercado

Publicação do Boletim Mensal de Lubrificantes, a partir de fevereiro de 2017

Publicação do Relatório Bimestral de Resultados de Comércio  Exterior, a partir de 
julho de 2017

Iniciativas de fomento para a entrada de novos players no mercado.

Realização do Workshop em Infraestrutura para em conjunto
com o Subcomitê e Infraestrutura realizado em 28/08/2017, que contou com a
participação de diversos atores da cadeia e de importadores que apresentaram
gargalos logísticos para a importação do GLP. Também foram apresentadas
alternativas de investimentos para melhoria da infraestrutura de recebimento do GLP
importado



Realizar estudos sobre o Panorama de Abastecimento de combustíveis e 
biocombustíveis no Brasil.

O Subcomitê de Abastecimento promoveu na ANP, no dia 13/11/2017 o workshop

abastecimento de combustíveis no . O evento teve como objetivos apresentar as

ações realizadas e debater cenários e propostas para os desafios relacionados ao

abastecimento nacional. Cabe ressaltar que o evento contou com participantes de diversos

setores da distribuição, produção e importação de combustíveis e biocombustíveis. No

workshop foram discutidos os temas projeção da demanda de óleo diesel e ciclo Otto, o

mercado de combustíveis, gargalos logísticos no Brasil, os desafios para o abastecimento

de óleo diesel e gasolina na Região Norte, evolução do mercado de diesel e gasolina, a

importação de combustíveis no Nordeste e no Sudeste, desafios para o abastecimento de

GLP e o abastecimento de asfalto.



A ANP realizou em 27/11, o seminário "Desafios do Mercado de Combustíveis de
Aviação com o objetivo de aperfeiçoar o marco regulatório desse segmento. O
evento reuniu representantes das distribuidoras de combustíveis de aviação, da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e técnicos da ANP. O foco dos debates foi
a revisão das Resoluções ANP nº 17/2006 e 18/2006, que estabelecem os requisitos
necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição e de revenda
de combustíveis de aviação, respectivamente. Também está prevista a realização de
um evento específico para a discussão do tema com representantes do segmento de
revenda.

O seminário atende às diretrizes da Agência de desburocratização e simplificação
dos regulamentos. "Os resultados dos debates que serão realizados poderão ser
agregados às contribuições da ANP para o Programa Combustível .




