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ANP fiscaliza mais de 300 postos no Paraná  
  

 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou entre 
os dias 26 e 30 de julho uma operação de varredura para identificar irregularidades 
na venda de lubrificantes, combustíveis líquidos e de GLP em 15 municípios no norte 
do Paraná. Foram fiscalizados 311 postos revendedores e 34 revendas de GLP. 
 

Dois postos tiveram bicos interditados por problema de bomba baixa (o consumidor 

recebe menos produto do que está marcado na bomba) e três foram autuados por 

infidelidade a bandeira, 2 por falta de atualização de dados cadastrais e 1 por quadro e 

placa em desacordo com as normas da ANP.  

 

Entre os revendedores de GLP, dois foram interditados por falta de autorização da ANP 

para funcionar, outros dois por armazenar recipientes de GLP acima da capacidade 

autorizada e mais 3 autuações por motivos diversos. Foram apreendidos o 

correspondente em GLP a 450 botijões P-13, além de 110 litros de lubrificantes/aditivo. 

Também foram realizadas coletas de produtos para análise laboratorial. 

 

Esta é a quarta operação de varredura realizada pela ANP, as anteriores foram feitas em 

Minas e Rio Grande do Sul, além de Curitiba. Essas operações têm como característica 

fiscalizar todos os postos revendedores de uma determinada região. Além de coibir a 

venda de combustível adulterado, elas também são úteis para a fiscalização da Agência 

acompanhar mais de perto a movimentação do mercado nas regiões fiscalizadas. 

 

A operação na região norte do Paraná mobilizou 12 equipes de fiscalização. Elas 

percorreram 15 municípios (Jardim Olinda, Miraselva, Sarandi, Marialva, Alvorada do 

Sul, Primeiro de Maio, Bela Vista do Paraíso, Cornélio Procópio, Cambara, Barra do 

Jacaré, Jacarezinho, Londrina, Cambé, Maringá e Ibiporã). 

 

A qualidade dos combustíveis na região norte do Paraná apresenta um dos menores 

índices de não conformidade do país. A maioria não registrou não conformidades em 

junho. No Paraná, a não conformidade da gasolina no mês passado foi de 2%, a do 

diesel de 1,5% e a do etanol de 1%. 

 

Este ano a ANP já realizou mais de 15 mil ações de fiscalização no Brasil, fazendo 642 

interdições e cerca de três mil autuações em 1.150 municípios. 

 

Fonte: Assessoria de Imprensa/SCI/ANP- imprensa@anp.gov.br 


