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SALA
GLP
 Infraestrutura (Portuária e de Distribuição)
10:00 às 11:30
 Precificação de GLP e Outros usos
11:30 às 13:00
 Fiscalização, Venda fracionada pelo distribuidor e Rastreabilidade do
recipiente
14:30 às 17:00
 Especificação do GLP
17:00 às 18:00

Infraestrutura
(Portuária e de Distribuição)
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Infraestrutura Portuária - Região SUL
2. Cabotagem
 AÇÕES PROPOSTAS
Curto prazo:
- Serão avaliadas nas reuniões de abastecimento ou em fórum específico
- Utilização de um navio cisterna quando necessário
Longo prazo:
- Implantação de um terminal com investimento em forma de hub para melhorar o
abastecimento

 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
- Ultragaz, Sindigás, Petrobras, Transpetro e Liquigás

Infraestrutura
(Portuária e de Distribuição)
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Infraestrutura Portuária - Região SUDESTE
- Necessidade de um mini-hub (sem local) terminal de cabotagem para atendimento ao
Centro-Oeste
- Tancagem no Porto de Santos, acesso ao Porto, tamanho dos navios, interiorização do
produto
 AÇÕES PROPOSTAS
Curto prazo:
- Serão avaliadas nas reuniões de abastecimento ou em fórum específico
Longo prazo:
-Implantação de um terminal com investimento em forma de hub para melhorar o
abastecimento
- Ampliação do abastecimento por navio no Porto de Santos
- Venda FOB para ser levada ao Porto de Santos
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
SINDIGÁS, COPAGAZ, PETROBRAS, ULTRAGAZ e TRANSPETRO

Infraestrutura
(Portuária e de Distribuição)
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Infraestrutura – Região Centro-Oeste
- Avaliar o retorno das operações ao longo do OSBRA. Faz-se importante a garantia da
continuidade do funcionamento do “sistema”. Atualmente há grande uso do OSBRA
com outros derivados. Senador Canedo – primeiro terminal a funcionar
 AÇÕES PROPOSTAS
Curto prazo:
- Serão avaliadas nas reuniões de abastecimento ou em fórum específico
Longo prazo:
- PRUMO & BP – terminal do porto do Acú, possível investimento em GLP
- Pleito para agilizar a importação da Bolívia
- Proposta de criar comitê para discussão de ações para atração de investimentos
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
SINDIGÁS, COPAGAZ, PETROBRAS, ULTRAGAZ e TRANSPETRO

Infraestrutura
(Portuária e de Distribuição)
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Infraestrutura Portuária – Região Nordeste
- Entrega de GLP no Terminal de MADRE DE DEUS (BA) – PETROBRAS interrompeu a
cabotagem nesta região por questões relativas a SMS, ponto primário é a RLAM
- Necessidade de Investimento em grande hub
 AÇÕES PROPOSTAS
Curto prazo:
- Serão avaliadas nas reuniões de abastecimento ou em fórum específico

Longo prazo
- Petrobras está realizando estudos de SMS para posterior informação ao setor sobre a
possibilidade de retomada.
- Grande hub para o Nordeste
- Modal alternativo dutoviário para auxiliar o rodoviário
- Avaliar utilização das outras esferas em Lubnor
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
- Abragás, Sindigás, Petrobras, Transpetro e Ultragaz

Infraestrutura
(Portuária e de Distribuição)
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Infraestrutura Portuária – Região Norte
- A infraestrutura da região Norte está em linha com a demanda local.

 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
- Sindigás, Petrobras e Transpetro

Precificação de GLP e Outros usos
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Preços diferenciados praticados de acordo com a quantidade de produto envasado
 AÇÕES PROPOSTAS
Curto prazo
- Que as distribuidoras não sejam punidas caso decidam adquirir produto que não seja da
Petrobras, de forma que não impacte no perfil do preço (Sindigas)
- Alteração do art. 22 da RANP 49 de 2016 sem modificação da Resolução do CNPE 4 de
2005 (Sindigas). Petrobras fez o pleito de que todos os agentes (produtores e distribuidores
atuando como importadores) tenham tratamento isonômico.
- Resolução ANP que irá tratar da diferenciação de preço e prática de outros usos com
estímulo ao crescimento e investimento do setor (ANP)
Longo prazo
- Apresentar proposta conjunta ao governo de forma a conceder incentivo à população de
baixa renda de adquirir o P13, em substituição ao subsídio governamental de forma geral
ao P13 (consenso da sala)
- Extinção da Resolução CNPE 4 de 2005, com implementação de política pública
alternativa que atenda à população de baixa renda quanto ao consumo de GLP (consenso
da sala)
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
Sindigas, Abragas, Petrobras, Copagaz, Ultragaz

Precificação de GLP e Outros usos
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Outros usos
 AÇÕES PROPOSTAS
Curto prazo
- Ampliação ao uso de GLP em caldeiras, motores a explosão (exceto
automotivos), piscinas e saunas sem escalonamento para que haja investimentos
do setor (distribuidoras)
- É preciso investimento na internação do produto antes da ampliação ao uso para
que não haja desabastecimento (Petrobras)
- É preciso avaliar a estimativa de aumento da demanda com a liberação dos
outros usos e o crescimento vegetativo do mercado (Petrobras)
- Revisitação do trabalho realizado pela ANP em 2008 a respeito da ampliação ao
uso (ANP), exceto uso automotivo
- EPE manifestou interesse em participar das discussões

 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
Sindigas, Abragas, Petrobras, Copagaz, Ultragaz, Asmirg

Fiscalização, Venda fracionada
pelo distribuidor e Rastreabilidade
do recipiente
 PONTOS IDENTIFICADOS
1. Rastreabilidade de recipientes transportáveis de GLP
 AÇÕES PROPOSTAS
- Uso de instrumentos de rastreabilidade dos recipientes, como uso de
código de barras, chip, QR code
- O Sindigás se coloca à disposição para realizar estudos a fim encontrar
um tecnologia que seja adequada ao ganho de qualidade em relação aos
instrumentos de rastreabilidade que já existem para os recipientes
transportáveis de GLP.
- Continuidade do trabalho de identificação da data de primeira
requalificação
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
Sindigas, Abragas, Copagaz, Ultragaz

Fiscalização, Venda fracionada
pelo distribuidor e Rastreabilidade
do recipiente
 PONTOS IDENTIFICADOS
2. Venda fracionada de carga de produto para recipientes transportáveis de GLP
- O enchimento parcial ou mesmo integral não é recomendável que seja realizado em
lugar diferenciado que o parque industrial, que detém as condições adequadas de
segurança

 AÇÕES PROPOSTAS
- O Sindigás não recomenda que seja realizado o projeto piloto de venda fracionada
por não haver viabilidade econômica e condições de segurança adequadas
- o Sindigás disponibilizará estudo econômico no qual analisou se a proposta
apresentava caráter disruptivo e economicidade.
- Abragas propôs que o debate seja aprofundado sobre o tema e que novas tecnologias
sejam sempre debatidas para evolução.
- A ANP não se furta ao debate e está sempre aberta ao estudo de inovações do
arcabouço regulatório, observando-se as normas de segurança e interesses dos
consumidores.
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
Sindigas, Abragas, Copagaz, Ultragaz

Fiscalização, Venda fracionada
pelo distribuidor e Rastreabilidade
do recipiente
 PONTOS IDENTIFICADOS
3. Fiscalização
- Medidas reparadoras de conduta
- SIMP revenda - simplificado
 AÇÕES PROPOSTAS
- Ampliação do rol das MRCs para revenda e distribuição (Sindigás).
- Rever itens de segurança em relação ao regulamento que trata da dupla visita em micro
empresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP) (Sindigás).
- Ampliação dos itens de segurança e isonomia de tratamento quanto à dupla visita em
empresas que não sejam ME e EPP. (Abragas).
- Acréscimo de situações de graves e iminentes riscos de segurança quanto à proposta de
minuta de resolução de ME e EPP, simplificação da regulação, rever a qualificação do
revendedor (Escola de Gás).
- Incluir os dados de aquisição do revendedor de GLP no SIMP iniciando com um projeto
piloto (Sindigás e Asmirg).
- Abragas questiona a utilidade da iniciativa de inclusão dos dados de aquisição do
revendedor de GLP no SIMP.
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
Sindigás, Abragas, Copagaz, Ultragaz, Escola de Gás, Asmirg, Liquigas

Especificação do GLP
 PONTOS IDENTIFICADOS
Especificação do GLP
 AÇÕES PROPOSTAS
- Diminuição da variação da amplitude da massa específica
- Novos ensaios na saída do produto que acreditam ser desnecessários
- Expansão dos locais onde há necessidade do GLP inverno
- Formação de oleosidade e depósitos em motor de empilhadeira
causados por alcenos (olefinas) quando sofrem choques térmicos
- Certificação do gás na fronteira com a Bolívia
- Os debates em relação à minuta de Resolução encontram-se em
andamento
 ENTIDADES ENVOLVIDAS NA DISCUSSÃO
Sindigás, Abragas, Copagaz, Ultragaz, Liquigas

