
Manual de Segurança 
para Transporte de Recipientes  

Transportáveis de GLP

Resolução ANP no 26/2015



Motocicleta  
com sidecar

Motocicleta com 
semirreboque

Triciclo Caminhonete  
PBT até 3,5 ton

Caminhão  
PBT até 16 ton

Q

Permitido o transporte de botijões 
de GLP somente na posição vertical.
Para os cilindros de 20kg, também 

pode ser na horizontal

 Sim  Sim**  Sim  Sim  Sim

Permitido empilhamento  
de botijões

 Somente se 
houver sobregrade 

lateral

 Somente se 
houver sobregrade 

lateral

 Somente se houver 
sobregrade lateral

 Somente se houver sobregrades laterais/traseiras 
com fixação através de fitas/correntes

Transporte de cilindros de  
20kg ou 45kg de capacidade PROIBIDO*** PROIBIDO PROIBIDO

 Somente junto ao Santo Antônio  
ou sobregrades laterais/traseiras com fixação  

através de fitas/correntes

Identificação nas laterais através 
de pintura, adesivo ou adesivo 
imantado****, contendo razão 

social, endereço eletrônico da ANP 
e código do agente***** na ANP

Sim, podendo ser 
somente na traseira 

do veículo

Sim, podendo ser 
somente na traseira 

do veículo

Sim, podendo ser 
somente na traseira  

do veículo
 Sim  Sim

Ficha de emergência  Não  Não  Não  Sim, se a carga for superior a 333kg (peso bruto)

Envelope para transporte  Não  Não  Não  Sim, se a carga for superior a 333kg (peso bruto)

Ficha de identificação da empresa  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

Rótulo de Risco e Painel de 
Segurança nas laterais e traseira 

do veículo  Não  Não  Não  Sim, se a carga for superior a 333kg (peso bruto)

Documento Fiscal de 
comercialização com consumidor 

final ou outra revenda  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

Comercialização de  
botijões ou cilindros de GLP  

no trajeto******
 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

(*) Esta cartlha não substitui as legislações municipais, estaduais e federais.
(**) Deve-se observar a regulação do Denatran e Contran.
(***) Proibido segundo a Resolução 356/2010, Art. 12, do Contran.
(****) O adesivo pode ser colorido ou preto e branco.
(*****) O código do agente está disponível na tabela de relação de distribuidores autorizados (Coluna J), disponível neste link.
(******) Vedada utilização como ponto fixo de venda estacionária.

QUADRO RESUMO 

DAS EXIGÊNCIAS PARA 
VEÍCULOS PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO ANP No 26/2015*

http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_28_10.pdf


PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXIGIDAS
RÓTULO DE RISCO, PAINEL DE SEGURANÇA*  
E IDENTIFICAÇÃO LATERAL, 
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TRANSPORTE FRACIONADO DE GLP 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

Rótulo de Risco: Construído no formato de um quadrado apoiado sobre um de seus vértices, que 
apresenta símbolos, figuras e/ou expressões emolduradas, referente às classes ou subclasses dos 
Produtos Perigosos. Os rótulos de risco são divididos em duas metades; a metade superior do rótulo 
deve exibir o pictograma, símbolo de identificação do risco, e a metade inferior deve exibir o número da 
classe ou subclasse, conforme apropriado, e quando aplicável o texto indicativo da natureza do risco. 
 

 

Símbolo: figura com significado convencionado pela ONU, usada para 
exprimir graficamente um risco, aviso, recomendação ou instrução, de 
forma rápida e facilmente identificável; prevista na NBR 7500 da ABNT. 
   
Texto: correspondente a descrição da classe ou subclasse; sendo 
opcional sua apresentação. 
 
Nº da classe: identifica a classe do risco. 

 

Cores: fundo e borda na cor vermelha com símbolos, texto e 
número da classe na cor preta ou branca. 

 

Rótulos de Risco da Subclasse 2.1: 

   
 
 

Dimensões do rótulo de risco (em milímetros) 
 

 Veículo com peso bruto total 
superior a 3,5 toneladas 

Veículos com peso bruto total 
até 3,5 toneladas 

a 300 250 
b 12,5 12,5 

 
Os veículos com PBT até 3,5 toneladas também poderão usar os rótulos de risco com as dimensões 
previstas para os veículos com PBT superior a 3,5 toneladas 
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OBSERVAÇÕES: 
     Os Rótulos de risco deverão ser confeccionados em material impermeável, resistente às intempéries 
e permanecer intactos durante o trajeto. 
 

     O verso não poderá ser utilizado para identificar outro risco. 
 

     Deverão ser apostos em superfícies de cor contrastante 
 
 
Painéis de Segurança: Além dos rótulos de risco, os veículos com produtos perigosos estão obrigados 
de portarem os Painéis de Segurança como previsto pela ABNT NBR 7500. 
 

 

 

Dimensões do 
Painel de Segurança 

Veículo com peso 
bruto total superior 

a 3,5 t 

Veículos com 
peso bruto 

total até 3,5 t 

     
Cores: 

Números e borda na cor Preta 
Fundo na cor alaranjada 

 
 

Os veículos com PBT  
até 3,5 toneladas também poderão usar os painéis 
de segurança com as dimensões previstas para os 

veículos com PBT superior a 3,5 toneladas 
 

a Largura do Painel 400 mm 350 mm 

b Altura do Painel 300 mm 250 mm 

c Largura da Borda 10 mm 10 mm 

d Largura do número 55 mm 45 mm 

e Altura do número 100 mm 80 mm 

f 
 

Espaço horizontal 
entre números 30 mm 25 mm 

g Espaço vertical entre 
linhas 40 mm 30 mm 

 

 

 

Os Painéis de Segurança são estabelecidos pela 
ABNT NBR 7500 

 

Número de Risco 
Identifica os riscos do Produto 

 
 

Número ONU 
Identifica o Produto 

 

Modelo de numerais a serem 

utilizados na construção dos 

Painéis de Segurança  

ABNT NBR 7500 

(*) Estabelecidos pela ABNT NBR 7500.
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g Espaço vertical entre 
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AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:
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www.anp.gov.br/faleconosco
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     O verso não poderá ser utilizado para identificar outro risco. 
 

     Deverão ser apostos em superfícies de cor contrastante 
 
 
Painéis de Segurança: Além dos rótulos de risco, os veículos com produtos perigosos estão obrigados 
de portarem os Painéis de Segurança como previsto pela ABNT NBR 7500. 
 

 

 

Dimensões do 
Painel de Segurança 

Veículo com peso 
bruto total superior 

a 3,5 t 

Veículos com 
peso bruto 

total até 3,5 t 

     
Cores: 

Números e borda na cor Preta 
Fundo na cor alaranjada 

 
 

Os veículos com PBT  
até 3,5 toneladas também poderão usar os painéis 
de segurança com as dimensões previstas para os 

veículos com PBT superior a 3,5 toneladas 
 

a Largura do Painel 400 mm 350 mm 

b Altura do Painel 300 mm 250 mm 

c Largura da Borda 10 mm 10 mm 

d Largura do número 55 mm 45 mm 

e Altura do número 100 mm 80 mm 

f 
 

Espaço horizontal 
entre números 30 mm 25 mm 

g Espaço vertical entre 
linhas 40 mm 30 mm 

 

 

 

Os Painéis de Segurança são estabelecidos pela 
ABNT NBR 7500 

 

Número de Risco 
Identifica os riscos do Produto 

 
 

Número ONU 
Identifica o Produto 

 

Modelo de numerais a serem 

utilizados na construção dos 

Painéis de Segurança  

ABNT NBR 7500 

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Caminhão PBT até 16 ton

Motocicleta com sidecar

Triciclo ou semirreboque

Caminhonete PBT até 3,5 ton



ANEXO I

MODELO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

DÚVIDAS OU
DENÚNCIAS:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXEMPLOS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº 26, DE 
27.5.2015 - DOU 29.5.2015

Clique aqui para acessar.

COMUNICADO ANP 06/10/2015:  
TRANSPORTE DE RECIPIENTES DE GLP EM VEÍCULOS

Clique aqui para acessar.

COMUNICADO ANP 28/10/2015:  
TRANSPORTE DE RECIPIENTES DE GLP EM VEÍCULOS

Clique aqui para acessar.

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

Dúvidas ou
denúncias:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

GLP/UFXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

Dúvidas ou
denúncias:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

AUTORIZAÇÃO
DA ANP nº:

RAZÃO 
SOCIAL:

Dúvidas ou
denúncias:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

http://www.anp.gov.br/?dw=77104
http://www.anp.gov.br/?dw=77105
http://www.sindigas.org.br/uploads/resolucao_ANP_26.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/resolucao_ANP_26.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/resolucao_ANP_26.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_06_10.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_06_10.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_06_10.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_28_10.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_28_10.pdf
http://www.sindigas.org.br/uploads/comunicadoanp_28_10.pdf


ANEXO II

MODELO DE FICHA DE EMERGÊNCIA
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FICHA DE EMERGÊNCIA (ABNT NBR 7503) 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:

Endereço:
Tel.:

Nome apropriado
para embarque 

Número de risco:                     
Número da ONU:
Classe ou subclasse de risco:   
Descrição da classe ou 
subclasse de risco: 
Grupo de embalagem:

Aspecto:

EPI de uso exclusivo para a equipe de emergência:

RISCOS
Fogo: 

Saúde: 

Meio Ambiente: 

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:

Poluição:

Envolvimento
de pessoas:

Informações
ao médico: 

Observações: 

Área A

Área B

Área C

Área D

Área E

Área F

250

18855

Dimensões em milímetros

5

Formato, disposições das áreas e dimensões mínimas da ficha de emergência

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:

Endereço:
Tel.:

Nome apropriado
para embarque 

Número de risco:                     
Número da ONU:
Classe ou subclasse de risco:   
Descrição da classe ou 
subclasse de risco: 
Grupo de embalagem:

Aspecto:

EPI de uso exclusivo para a equipe de emergência:

RISCOS
Fogo: 

Saúde: 

Meio Ambiente: 

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:

Poluição:

Envolvimento
de pessoas:

Informações
ao médico: 

Observações: 

Área A

Área B

Área C

Área D

Área E

Área F

250

18855

Dimensões em milímetros

5

Formato, disposições das áreas e dimensões mínimas da ficha de emergência

 
 Pode ser impressa em gráfica ou impressora de computador, em papel branco, tamanho A4, Carta 

ou Ofício, com gramatura de 75 g/m² a 90 g/m², devendo ser impressa em uma única folha, tendo toda 
a impressão em preto, com exceção das tarjas que devem ser em na cor vermelha. 

 

 Os detalhes de construção e preenchimento da Ficha de Emergência estão previsto na ABNT NBR 
7503. 

 

  No campo “aspecto” deve constar as incompatibilidades citadas na ABNTNBR14619. 
 

  Verso da Ficha de Emergência deve conter os telefones de emergência 193 da corporação de 
Bombeiros, 190 da Polícia Militar, 191 da Polícia Rodoviária Federal, 199 da defesa civil e os telefones 
dos órgãos do Meio Ambiente estadual (no mínimo ao longo do itinerário). Neste campo também 
podem ser constados os telefones de emergência de órgãos de informação centralizados, tais como 
“CEATOX” e o "Pró-Química/ABIQUIM”.       

  

ANEXO II

MODELO DE ENVELOPE DE TRANSPORTE  

DE PRODUTOS PERIGOSOS
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 ENVELOPE PARA O TRANSPORTE (ABNT NBR 7503) 
 

 

 
 
 Deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro, 

puro ou natural, com gramatura mínima de 80 g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm (com tolerância de 
± 15 mm tanto para a largura como para o comprimento), onde todas as linhas deverão ser impressas na 
cor preta; 

 

  Toda impressão do envelope deve ser na cor preta. A logomarca da empresa pode ser impressa 
em qualquer cor.  A impressão pode ser em gráfica ou impressora de computador. 

 

 Na área com o título Transportador deverá conter o Nome, endereço e telefone do 
transportador, podendo ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito de forma legível. 

 

  No caso de redespacho, caso o transportador seja alterado, deve ser escrito o título 
REDESPACHO (em letras maiúsculas) na área “B” acima do título transportador, com os mesmos dados 
citados, não cancelando o nome do transportador anterior. 

 

 A Ficha de Emergência deverá estar dentro do Envelope para o Transporte, devendo ser mantida 
a bordo junto ao condutor do veículo. 

 

Frente do 
 Envelope para o 

transporte 

Verso do 
Envelope para o 

Transporte 
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 ENVELOPE PARA O TRANSPORTE (ABNT NBR 7503) 
 

 

 
 
 Deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro, 

puro ou natural, com gramatura mínima de 80 g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm (com tolerância de 
± 15 mm tanto para a largura como para o comprimento), onde todas as linhas deverão ser impressas na 
cor preta; 

 

  Toda impressão do envelope deve ser na cor preta. A logomarca da empresa pode ser impressa 
em qualquer cor.  A impressão pode ser em gráfica ou impressora de computador. 

 

 Na área com o título Transportador deverá conter o Nome, endereço e telefone do 
transportador, podendo ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito de forma legível. 

 

  No caso de redespacho, caso o transportador seja alterado, deve ser escrito o título 
REDESPACHO (em letras maiúsculas) na área “B” acima do título transportador, com os mesmos dados 
citados, não cancelando o nome do transportador anterior. 

 

 A Ficha de Emergência deverá estar dentro do Envelope para o Transporte, devendo ser mantida 
a bordo junto ao condutor do veículo. 

 

Frente do 
 Envelope para o 

transporte 

Verso do 
Envelope para o 

Transporte 

VERSO

FRENTE
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