
Principais requisitos de 
fiscalização da ANP em 

revendas de Gás LP



Dados do Balanço da fiscalização da ANP

• 32% das revendas 

visitadas pela ANP 

são autuadas por 

alguma irregular

dade.

• 4% das 64.848 

revendas de Gás LP 

do Brasil foram 

fiscalizadas no 1. 

Semestre de 2016.

Ações de fiscalização da ANP
1º 

SEM. 
2015

1º 
SEM. 
2016

Cresci-
mento

Quantidade 1.292 2.502 94%

Infrações
Não atender a normas de segurança 374 543 45%
Não prestar informações ao consumidor 99 115 16%
Exercer atividade regulada sem autorização 39 83 113%

Equipamento ausente ou em desacordo com a legislação 0 82 81900%

Não cumprir notificação 35 77 120%
Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da 
autorizada

69 68 -1%

Adquirir/comercializar sem cobertura fiscal 8 48 500%
Não possuir documento de outorga/habilitação 16 32 100%
Não atualizar dados cadastrais na ANP 9 16 78%
Comercializar com vício de quantidade 0 10 9900%
Deixar de apresentar ou apresentar incorretamente 
documentação de movimentação de combustíveis

2 7 250%

Outros. (Dificultar ação de fiscalização; Não informar à ANP 
a paralisação da atividade de revenda de GLP etc.)

5 3 -40%

Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em 
desacordo

90 2 -98%

Não cumprir medida cautelar. 0 1 900%
Romper ou ocultar faixa/lacre 0 1 900%
TOTAL 746 1088 46%



Manutenção da Autorização da ANP

• Manter 
critérios de 
segurança.



MCMM

• Preencher até o 3º dia do mês 

subsequente ao vencido;

• Mantido os do ano corrente e do ano 

anterior;

• Acompanhado de documentos fiscais de 

entrada e saída nele lançado, para o mês 

corrente e imediatamente anterior.



Quadro de aviso, painel de preços e placas 
de segurança



Capacidade de armazenamento

• Recipientes cheios, parcialmente utilizados e vazios.

Classe
Capacidade de armazenamento

Em quilos de 
Gás LP

Em botijões de 
13 kg de Gás LP

I Até 520 Até 40

II Até 1.560 Até 120

III Até 6.240 Até 480

IV Até 12.480 Até 960

V Até 24.960 Até 1.920

VI Até 49.920 Até 3.840

VII Até 99.840 Até 7.680

Especial Acima de 99.840 Acima de 7.680



Empilhamento máximo

Cheios
Vazios ou parcialmente 

utilizados
P02 Altura máxima: 1,5m Altura máxima: 1,5m
P05 Até 5 recipientes Até 5 recipientes
P07 Até 5 recipientes Até 5 recipientes
P08 Até 5 recipientes Até 5 recipientes
P13 Até 4 recipientes Até 5 recipientes
P20 Não é permitido empilhar Não é permitido empilhar
P45 Não é permitido empilhar Não é permitido empilhar
P90 Não é permitido empilhar Não é permitido empilhar



Piso da área de 
armazenamento
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Delimitação da área de armazenamento

• Pintura no piso ou cerca de tela
metálica, gradil metálico, elemento
vazado ou de concreto, cerâmica ou
outro material resistente ao fogo. Classe
III ou superior, delimitar os lotes.

• Manter a tinta aparente.

• Delimitação exclusivamente por
pintura só pode ser usada em terrenos
que sejam cercados.



Aberturas na área de armazenamento

•As áreas de armazenamento de recipientes de
Gás LP ou o terreno em que ela está localizada
deve ser cercado, para evitar que os recipientes
fiquem expostos à pessoas estranhas ao
manuseio de recipientes.

2,10m

Número de aberturas na área de armazenamento caso esta seja cercada

Classe I, II e III IV e superior

1 abertura
2 aberturas

localizadas no mesmo lado nas 
extremidades ou em lados adjacentes ou 

opostos

• Em qualquer classe, as aberturas devem abrir de dentro
para fora, para o caso de saídas emergenciais.



Aberturas no imóvel da revenda

•Uma abertura de, no mínimo, 1,20 m de largura por 2,10
m de altura, abrindo de dentro para fora.

•Adicionalmente, o terreno pode possuir outros acessos
com dimensões quaisquer e com qualquer tipo de
abertura, com passagens totalmente desobstruídas.

•Cuidado com dobradiças, gonzos, e demais peças
articuladoras.



Distâncias de segurança



Distâncias de segurança

• Quando a área de

armazenamento for

cercada, a distância

máxima a ser

percorrida de

qualquer ponto

dentro dela até

uma das aberturas

não pode ser

superior a 25m.



Distâncias de Segurança

Legenda Descrição
Classe de armazenamento

I II III IV V VI VII Esp

A
Limite do terreno com vizinhos ou com a calçada de

pedestres, com muro de, no mínimo, 1,8 m de altura.
1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 7,0 10

B
Limite do terreno com vizinhos, sem muros ou com muros

com menos de 1,8 m de altura.
1,5 3,0 4,5 5,0 6,0 7,5 10 15

C
Limite do terreno com a calçada de pedestres, sem muro ou

com muro com menos de 1,8 m de altura.
1,3 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0 15

D
Outras fontes de ignição (condicionador de ar, bomba elétrica,

tomadas elétricas, etc.)
1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

E
Edificação dentro do terreno da revenda. Escritório, por

exemplo.
1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

F

Locais de reunião de público, estádios, auditórios, ginásios,

escolas, clubes, teatros, cinemas, parques de diversão,

hospitais, supermercados, cultos religiosos e salão de uso

diverso, que tenham capacidade de superior a 200 pessoas.

10 15 40 45 50 75 90 90

G
Corredor de circulação ao redor e entre o(s) lote(s) de

recipientes.
Não Não 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

H
Aberturas para captação de águas pluviais, canaletas, ralos,

rebaixos ou similares
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

I Equipamentos ou máquinas que produzem calor. 5,0 7,5 14 14 14 14 14 15





Sistema de combate a incêndio



Sistema de combate a incêndio

Classe

ABNT NBR 15.514

Quantidade Capacidade 

extintora mínima

I 2 10 B

II 2 10 B

III 3 20 B

IV 3 20 B

V 4 20 B

VI 6 20 B

VI 6 20 B

Especial  

• Extintores de incêndio que encontram-se dentro do mesmo
imóvel num raio máximo de 10 m da(s) área(s) de
armazenamento, também serão considerados unidades
extintoras desta(s) área(s).



Sistema de combate a incêndio

Classes ABNT NBR 15514

I a V Isento

VI, VII e 
Especial Obrigatório

•Sistema preventivo fixo para combate a incêndio.

• As áreas de armazenamento classificadas como

especiais devem ter sistema de combate a incêndio de

acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.



Comercialização de recipientes 
cheios de Gás LP dentro do prazo 

de requalificação
(Resolução ANP nº 40/14)



•Vedação exclusivamente para a comercialização de recipientes fora
do prazo de requalificação e não o armazenamento na revenda.

•prazos de requalificação de recipientes transportáveis de Gás LP:

– 15 anos contados da fabricação do recipiente; e

– 10 anos após a última requalificação.

20/44

Comercialização de recipientes de Gás LP 
dentro do prazo de requalificação



Estacionamento de veículos 
em revendas de Gás LP

(Resolução ANP nº 70/11)



• Veículos com acesso restrito e controlado ao imóvel;

• Permitido aproximarse da área de armazenamento para
operações de carga e/ou descarga;

• Motor do veículo e seus equipamentos elétricos auxiliares
desligados e chave de partida na ignição;

• Quantidade de recipientes de Gás LP comercializado no
documento fiscal igual ou inferior à capacidade da classe da área
de armazenamento.

Estacionamento de veículos em 
revendas de Gás LP



• Estacionar afastado 1,5m de ralos, caixas de gordura, esgotos,
galerias subterrâneas e similares;

• Carreta ou semirreboque carregado com recipientes de Gás LP sem
o cavalo mecânico atrelado só podem permanecer no terreno de
revenda que disponha de hidrante;

• Veículo carregado com recipientes de Gás LP deve apresentar
condições
de ser retirado da revenda a qualquer momento.

Estacionamento de veículos em 
revendas de Gás LP



• Estacionar em local ventilado, caso coberto, deve ter 2,6m do
piso da carroceria ao teto, e 1,2m de espaço livre do topo da
pilha de recipientes ao teto, que não pode ser de material de
fácil combustão e deve ter resistência menor que a estrutura
que a suporta.

Estacionamento de veículos em revendas de 
Gás LP

• Exibir uma placa no local de estacionamento
de veículos carregados com recipientes de
Gás LP, instalada a 1,8m de altura do piso à
base da placa.



Estacionamento de veículos em revendas de Gás LP



Transporte de recipientes 
de Gás LP

(Resolução ANP nº 26/15)



Transporte de Gás LP
• Veículos permitidos e exemplos de proibidos.

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Identificação nas laterais 
como na figura.

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Painel de Segurança e Rótulo de Risco.

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• EPIs e Equipamentos de 
emergência

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Extintor de incêndio 8kg – 30B:C

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Treinamento de Movimentação 
e Operação de Produtos 
Perigosos – MOPP para o 
condutor.

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Ficha de emergência e Envelope de 
Transporte

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Ficha de Identificação da 
empresa (ANP).

Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta  
com 

semirreboque
Triciclo Caminhonete 

(PBT até 3,5t)

Caminhão
(PBT até 
16ton)

Caminhão
(PBT acima 
de 16ton)



Transporte de Gás LP

• Proibido o transporte em reboques e veículos de carrocerias
fechadas;

• Transporte de recipientes na posição vertical, exceto o P20;
• Empilhamento de botijões e transporte de ciindros permitido

em veículos com sobregrades laterais. No caso de
caminhonetes de carroceria aberta, deve fixar com fitas ou
correntes;

• Os veículos podem fazer outras entregas no trajeto da entrega;
• A utilização do veículo como ponto fixo de venda estacionária 

é proibida;
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Transporte de Gás LP

• Devem portar documento fiscal de comercialização
contendo o texto:

• “ONU 1075 GLP 2.1”
• “Declaramos que os produtos estão adequadamente

acondicionados e estivados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento e transporte, conforme
regulamentação em vigor”;

• Para usufruir das isenções para quantidade limitada até
333kg, equivalente a 12 P13, o documento fiscal deve
conter os termos “quantidade limitada” ou “QUANT.
LTDA” e o peso bruto total em quilos;
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Transporte de Gás LP

• O veículo pode ser próprio ou terceirizado, entretanto, o
produto deve ser acompanhado por documento fiscal
emitido por distribuidor ou revendedor de GLP autorizado
pela ANP;

• O veículo próprio (carga própria) não é obrigado a se
registrar na ANTT e é proibido de realizar transporte
remunerado de cargas.
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• O veículo terceirizado (frete
remunerado), deverá ter inscrição
e manutenção no RNTRC.



Encontro Técnico de Revendedores           
de Gás LP





Muito obrigado

marcelo@escoladogas.com.br
www.escoladogas.com.br

(92) 32371372
(92) 991872527
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