
NEWSLETTER
Nova resolução da ANP trata 

da produção de derivados 

de petróleo e gás natural
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24 de setembro de 2021

Foi publicada, na sexta-feira (24), a Resolução nº 852 da Agência Nacional do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (“Resolução nº 852/2021”) regulando a atividade de

produção de derivados de petróleo e gás natural. A norma entrará em vigor em 1º de

outubro de 2021.

Segundo a ANP, o objetivo é simplificar o processo regulatório e reduzir custos dos

agentes e da própria ANP, mantendo as melhores práticas de segurança operacional na

produção de derivados.

As principais inovações trazidas pela resolução são as seguintes:

• Para exercer a atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural, caso já

seja autorizada ao exercício de outra atividade regulada pela ANP, a pessoa jurídica

deverá constituir um estabele cimento específico, com inscrição própria no CNPJ.

• A construção de nova instalação produtora de derivados de petróleo e gás natural

independe de autorização, bastando o encaminhamento de comunicado à ANP,

sendo que deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis à instalação. Desta

forma, a autorização apenas será exigida para o início da operação.

• Permanece necessária a autorização da ANP nos casos de:
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(i) Nova instalação produtora de derivados de petróleo e gás

natural;

(ii) Alteração física que amplie ou reduza a capacidade autorizada da

instalação produtora ou de suas unidades;

(iii) Ampliação da capacidade autorizada da instalação produtora ou

de suas unidades por melhoria no processo, que altere as

condições de processamento ou os insumos, sem a adição de

equipamentos para esse fim; ou

(iv) Transferência de titularidade da autorização de operação.

Na hipótese de alteração da instalação produtora que não amplie a

capacidade autorizada ou que modifique a área de armazenamento, há

necessidade apenas de aprovação da ANP.

No caso de transferência de titularidade da autorização de operação de

refinador de petróleo, deverão ser apresentados à ANP os seguintes

documentos e informações:

(i) Plano de transição e continuidade operacional da instalação

produtora;

(ii) Perfil de produção previsto; e

(iii) Declaração de conformidade com a Resolução ANP nº 05/2014,

que trata do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional,

assinada pelo representante legal do novo titular.

A vistoria da instalação produtora poderá ser dispensada pela ANP nos

casos de redução da capacidade autorizada ou ampliação da capacidade

autorizada por melhoria no processo.

Quanto à comercialização de derivados, a depender do agente, esta

poderá ser realizada conforme a tabela abaixo:
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AGENTE COMERCIALIZADOR

AGENTE COMPRADOR
REFINADOR

DE PETRÓLEO

PROCESSADOR

DE GÁS

NATURAL

FORMULADOR DE

GASOLINA E ÓLEO

DIESEL (PARA

COMERCIALIZAÇÃO DE

GASOLINA A E ÓLEO

DIESEL A)

CENTRAL

PETROQUÍMICA

PRODUTORA DE

DERIVADOS DE

PETRÓLEO E GÁS

NATURAL

Distribuidor de combustíveis líquidos 

autorizado pela ANP
X X X

Distribuidor de GLP autorizado 

pela ANP
X X X

Distribuidor de gás natural 

comprimido (GNC) a granel 

autorizado pela ANP

X

Distribuidor de gás natural liquefeito 

(GNL) a granel autorizado pela ANP
X

Distribuidor de combustíveis de 

aviação autorizado pela ANP
X X

Distribuidor de asfalto autorizado pela 

ANP
X X

Distribuidor de solventes autorizado 

pela ANP
X X X

Produtor de óleo lubrificante acabado 

autorizado pela ANP
X X

Produtor de solventes autorizado pela 

ANP
X X X

Outro produtor de derivados de 

petróleo e gás natural autorizado pela 

ANP

X X X X

Consumidor final X X X X

Consumidor industrial de solventes 

cadastrado na ANP
X X X

Comercial exportadora autorizada 

pela ANP
X

Concessionária estadual de gás 

natural canalizado
X

Comercializador de gás natural 

autorizado pela ANP
X

Carregador de gás natural autorizado 

pela ANP
X

Transportador de gás natural

Agente de comércio exterior 

autorizado pela ANP
X X X X

Mercado externo diretamente X X X

Mercado externo, mediante 

autorização da ANP para o exercício 

da atividade de comércio exterior

X

Transportador dutoviário autorizado 

pela ANP
X X X X
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• Na hipótese de comercialização direta de produtor de derivados de

petróleo e gás natural com o consumidor final, este deverá possuir ponto de

abastecimento. Ademais, destaca-se que, no caso de comercialização de

produtor de derivados diretamente com consumidor final, o consumidor final

deverá assegurar a contratação de distribuidor de combustíveis líquidos

autorizados pela ANP para realização da mistura obrigatória de óleo diesel A

com biodiesel B100 e de gasolina A com etanol anidro, nos termos da

legislação vigente. Tratando-se de refinador de petróleo, este poderá realizar

a mistura de óleo diesel A com biodiesel B100. Além disso, o processador de

gás natural poderá comercializar diretamente com o consumidor final apenas

o gás natural.

• Desde que de forma não discriminatória (i.e., sem dar preferência a um

agente em detrimento de outro), o produtor de derivados de petróleo e gás

natural poderá ceder espaço de sua instalação produtora para armazenar

derivados para outro agente regulado pela ANP sem que seja exigida

autorização. Desta forma, as autorizações de cessão de espaço para

armazenagem e movimentação de combustíveis nas refinarias de petróleo

vigentes serão canceladas após prazo de vigência dos contratos que as

regulam.

• Também observada a condição não discriminatória, é permitida a prestação

de serviço de refino de petróleo e processamento de gás natural para terceiro

nas instalações produtoras autorizadas pela Resolução nº 852/2021.

• As hipóteses de revogação da autorização de operação passaram a ser as

seguintes:

(i) Aplicação de pena à pessoa jurídica, com base no art. 10 da Lei nº

9.847, de 1999;

(ii) Inscrição no CNPJ da instalação produtora de derivados de

petróleo e gás natural estiver suspensa, inapta, baixada, nula ou

similar;

(iii) Constatação da não continuidade da produção de derivados de

petróleo e gás natural por um período superior a dois anos;

(iv) Indeferimento da alteração cadastral; ou

(v) Existência de fundadas razões de interesse público, justificadas

pela autoridade competente.

Como regra de transição, as pessoas jurídicas com requerimento de

autorização em análise na ANP, protocolado antes da publicação da

Resolução nº 852/2021 e devidamente instruído com base nas normas

anteriormente vigentes, terão prazo de 90 dias para atender às disposições

estabelecidas na resolução, sob pena de arquivamento do pedido. Ademais,

as centrais petroquímicas já autorizadas pela ANP precisarão se adequar aos

requisitos de autorização da Resolução nº 852/2021, para que suas

autorizações de operação sejam republicadas.

Por fim, observa-se que a Resolução nº 852/2021 consolida normas

relacionadas à atividade de produção que atualmente são reguladas por

normas esparsas, as quais serão revogadas. São elas:
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NORMAS REVOGADAS OBJETO

Resolução ANP nº 16/2010 Regula a atividade de refino de petróleo.

Resolução ANP nº 17/2010
Regula a atividade de processamento de gás

natural

Resolução ANP nº 5/2012
Regula a atividade de formulação de

combustíveis.

Portaria ANP nº 84/2001

Regulamenta a produção, armazenamento,

transporte e comercialização de Gás

Liquefeito de Petróleo e Óleo Diesel, pelas

centrais de matérias-primas petroquímicas.

Portaria ANP nº 317/2001

Regulamenta o exercício das atividades de

produção, armazenamento e

comercialização de gasolina tipo A, comum e

premium, a ser exercido pelas Centrais de

Matérias-Primas Petroquímicas.

Resolução ANP nº 29/2011 Altera a Resolução ANP nº 16/2010.

Resolução ANP nº 30/2011
Altera as Resoluções ANP nº 40/2013 e nº

1/2014.

Resolução ANP nº 34/2011 Altera a Resolução ANP nº 16/2010.

Resolução ANP nº 35/2011 Altera a Resolução ANP nº 17/2010.

Resolução ANP nº 48/2014 Altera a Resolução ANP nº 16/2010.

Resolução ANP nº 49/2014 Altera a Resolução ANP nº 17/2010.

Artigos 25, 28, 31 e 32 da

Resolução ANP nº

790/2019

Dispõe sobre o Programa de Monitoramento

da Qualidade dos Combustíveis – PMQC.

Incisos I e II do artigo 4º,

incisos I, II e VIII do artigo

8º e o artigo 10º da

Resolução ANP nº

839/2021.

Estabelece os níveis de risco associados ao

exercício de atividades econômicas no

âmbito da ANP.

A equipe do Stocche Forbes permanece à disposição para prestar

esclarecimentos adicionais sobre a regulamentação da Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, bem como

para prestar assessoria jurídica sobre o tema.


