
 
   

Petrobras sobre nova gasolina 

—  

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A.– Petrobras informa que já está produzindo 

em todas as suas refinarias e comercializando aos distribuidores a gasolina com octanagem RON 93, que 

será obrigatória no Brasil apenas em 2022, de acordo com a nova regulamentação da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - Resolução ANP 807/20.   

A Resolução ANP 807/20, cuja primeira fase entrará em vigor em 03/08/2020, estabelece uma octanagem 

mínima de 92 pela metodologia RON (Research Octane Number), já adotada na Europa e mais adequada às 

novas tecnologias de motores que estão sendo introduzidas no Brasil. Essa resolução estabelece também 

densidade mínima de 715 kg/m³, o que significa mais eficiência, com possibilidade de redução no consumo 

de gasolina por quilômetro de 5%, em média, além de dificultar fraudes na sua formulação, combatendo o 

uso de solventes e naftas de baixa qualidade na adulteração do produto comercializado ao consumidor.  

Na segunda fase, prevista para janeiro de 2022, será adotada octanagem mínima RON 93. A companhia já 

antecipou a produção da gasolina com padrão de qualidade superior, garantindo ao consumidor um 

produto com melhor desempenho e eficiência.  
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Para mais informações: 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores 

 e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br 

 Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ. 

 Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540 

 

Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da 

lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: 

“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos sim ilares, visam a identificar tais previsões, as quais, 

evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais 

expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.   

 


