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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  

 

 

 

PAULO SERGIO RAMOS BARBOZA, Deputado Federal pelo 

Estado do Rio de Janeiro - PDT, no exercício de suas funções 

parlamentares, e Considerando que é dever do Ministério Público a 

tutela, judicial e extrajudicial, de todo e qualquer interesse difuso ou 

coletivo, por força dos artigos 129, III, da Constituição Federal, 5º da 

Lei nº 7.347/85 e 25, IV, da Lei nº 8.625/93, vem apresentar a presente: 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

Expor para em seguida requerer o que se segue: 

 

Desde junho do presente ano, filiados da Associação de 

Pilotos e Proprietários de Aeronaves (Aopa) vêm denunciando 

problemas na gasolina de aviação distribuída no Brasil, com graves 

conseqüências para a segurança dos vôos. 
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A única refinaria que produz este tipo de gasolina na America 

do Sul é a Refinaria Presidente Bernardes Cubatão – RPBC, no 

litoral santista. A unidade de produção de gasolina de aviação desta 

refinaria foi paralisada para manutenção em setembro de 2018, não 

retornando à atividade desde então. 

 

Dessa maneira, atualmente, 100% da gasolina de aviação 

distribuída no país é importada.  

 

As causas da suposta adulteração, origem da gasolina adulterada 

e qual substância pode ter contaminado o combustível ainda não foram 

informadas.  

 

O editor-chefe, Carlos Martins, da Aeroin (maior site de aviação 

do Brasil), informou: 

"Agora novas informações indicam 

que a Petrobrás já sabia de uma 

diferença na qualidade da gasolina de 

aviação importada, antes mesmo de 

comercializá-la e bem antes de dar 

problemas nos aviões. O fato foi 

revelado pelo Jornal da Band, que 

obteve acesso exclusivo a documentos 
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de análise do lote importado do Golfo 

do México". 

 

 

Os primeiros relatos sobre a degradação de componentes do 

sistema de armazenamento e distribuição da gasolina de aviação foram 

feitos no começo de junho, por pilotos de diversos estados brasileiros, 

como Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Eles citam corrosões 

agressivas em tanques de aeronaves, juntas, mangueiras, seletoras, 

bicos injetores, drenos e em outras partes e componentes. 

 

A gasolina importada apresentou um teor de "aromáticos" muito 

alta, a tal ponto que a leva a DISSOLVER as partes sintéticas dos 

sistemas de revestimentos, juntas e mangueiras dos aviões. Estas têm 

uma composição nitrílica ou simular, incompatíveis com compostos 

aromáticos.  

 

A distribuição desta gasolina com composição "adulterada", se foi 

consciente como citado, torna-se um ato CRIMINOSO e 

IRRESPONSÁVEL, uma vez que sabe-se, há anos,  na indústria do 

petróleo dos efeitos danosos dos aromáticos aos componentes 

sintéticos. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Deputado PAULO RAMOS – PDT/RJ 

 

 

Gabinete do Deputado Federal Paulo Ramos – PDT/RJ – Câmara dos Deputados, Anexo IV, gabinete 804 –  CEP 70160-900 - Brasília DF 
Telefone: +55 (61) 3215-5804 

 
Escritório RJ – Rua da Assembléia nº 40/ 10º andar – Centro/ RJ – CEP: 20011-000 -  Telefone:( 21) 2215-6336 

Ademais, a ociosidade das refinarias brasileiras aumenta, com a 

redução do processamento de petróleo e da produção de combustíveis 

no Brasil. Aumenta, ainda, a exportação de petróleo cru. A elevação do 

preço relativo do diesel aos produtores e importadores no Brasil tornou 

lucrativa e viabilizou a elevação da importação do combustível, como 

conseqüência as refinarias da Petrobrás ficaram com um quarto de sua 

capacidade ociosa. 

 

O que causa estranheza, é que a Agencia Nacional de Petróleo 

não se pronunciou sobre o assunto mesmo tendo entre suas 

atribuições "a proteção dos interesses dos consumidores quanto ao 

preço, qualidade e oferta dos produtos (combustíveis). 

 

Pelo exposto, Requer a Vossa Excelência o seguinte: 

 

1- Seja feita rigorosa investigação sobre o que é denunciado na 

presente Representação. 

 

2- Seja intimada a Agencia Nacional de Petróleo, para esclarecer 

sua omissão diante da denuncia. 
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Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 


