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Ofício DS/009/2018 

 
Brasília, 27 de maio de 2018. 

 
A Sua Excelência o Senhor Décio Oddone 
Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 
 
 
Ref.: Frotas Cativas - Flexibilização da aquisição de B100 e operacionalização das Misturas 
Voluntárias B20 e B30 (Complemento ao Ofício DS 008/2018 – Greve Caminhoneiros). 

 
Senhor Diretor-Geral, 
 
Em complemento ao Ofício Ubrabio DS 008, desta data, e aderente à busca de alternativas para ampliação da 
oferta de combustíveis diante dos transtornos causados pela greve dos caminhoneiros, solicitamos a Vossa 
Excelência autorizar, ainda em caráter excepcional, as propostas emergenciais conforme abaixo: 
 

 Venda Direta de Biodiesel Puro (B100) das Unidades Produtoras a Consumidores Finais para o uso das 
misturas B20 e B30 voluntários sem a necessidade de utilização da sistemática de Leilões Bimestrais 
organizados pela Agência, especialmente para detentores de Frota Cativa de veículos de carga e de 
transporte de passageiros. Necessário alterar o art. 2º da Portaria MME 516/2015, abaixo transcrito: 
 

“Art. 2º A comercialização de biodiesel para fins de uso voluntário, nos termos do 
art. 4º, caput, da Resolução CNPE nº 3, de 2015, deverá ser realizado em conjunto 
com os Leilões Públicos para atendimento ao percentual mínimo obrigatório de 
Biodiesel adicionado ao óleo diesel, de que trata a Portaria MME nº 476, de 15 de 
agosto de 2012.” 

 
 Formulação, pelos consumidores detentores de Frota Cativa, das Misturas Voluntárias B20 e B30, sem 

a necessidade da intermediação das Distribuidoras. Necessário alterar o art. 4º da Resolução ANP 
30/2016, que trata da especificação de óleo diesel BX a B30, abaixo reproduzido. 

 
“Art. 4º Fica o distribuidor de combustíveis líquidos responsáveis pela formulação e 
comercialização de óleo diesel BX a B30, observados os dispositivos constantes da 
Resolução CNPE nº 3, de 21 de setembro de 2015 e Portaria MME nº 516, de 11 
de novembro de 2015.” 

 
A Ubrabio permanece à disposição para colaborar com os órgãos do Governo Federal na busca de soluções 
alternativas e emergenciais ao suprimento de combustíveis e detalhar as propostas apresentadas nesta data. 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Donizete Tokarski 
Diretor Superintendente 


