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JUSTIFICATIVA  
PL 0738/2013  
  
Se exigir, por questões de segurança que, na Cidade de São Paulo no ato do 
abastecimento dos veículos com sistemas para uso do Gás Natural Veicular - GNV, 
o condutor e o(s) passageiro(s) desembarque(m) do mesmo, que o compartimento 
onde estiver instalado o(s) cilindro(s) reservatório(s) seja aberto (porta malas) e 
que se apresente o Selo Gás Natural Veicular - GNV do Inmetro.  
Considerando que para os veículos aprovados em inspeção de segurança veicular 
anual, para fins de licenciamento, realizada por Organismos de Inspeção 
Acreditados pelo INMETRO e licenciados como Instituição Técnica pelo DENATRAN, 
deve ser emitido o Selo Gás Natural Veicular do INMETRO que atesta sobre a 
qualidade e segurança da instalação dos sistemas de GNV, sobre a emissão de 
poluentes, a validade da requalificação dos cilindros, e itens de segurança dos 
veículos;  
Considerando que o Selo Gás Natural Veicular - INMETRO é de porte obrigatório nos 
veículos e, contém dados que permitem a rastreabilidade dos sistemas de GNV;  
Considerando que o(s) cilindro(s) de armazenamento deve(m) ser RETESTADO(S) a 
cada 5 ANOS em Requalificadoras de cilindros Certificadas no INMETRO. O ensaio 
hidrostático é indispensável para verificação de sua segurança e durabilidade. O 
cilindro é abastecido em alta pressão (220 bar/2800 lbs);  
Considerando que o sistema GNV deve ser instalado em Instalador (oficina) 
Registrado no INMETRO e que todos os componentes do sistema GNV, inclusive 
cilindros, são Certificados pelo INMETRO;  
Considerando que, atualmente, em mais de 20 (vinte) estados brasileiros o Gás 
Natural Veicular - GNV encontra-se disponibilizado para uso em veículos 
automotores;  
Considerando que a frota com sistemas de GNV para uso desse combustível em 
circulação ultrapassa, segundo estimativas de mercado, a 1.500.000 (um milhão e 
quinhentos mil) veículos automotores;  
Considerando que desde a implantação do Programa Brasileiro do Gás Natural 
Veicular com a comercialização desse combustível a partir de 1991 nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, aconteceram acidentes com mais de quinze vitimas 
fatais, em todos os casos, por adulteração dos cilindros de abastecimentos 
embarcados nos veículos;  
Considerando a legislação vigente que regulamenta a utilização de sistemas GNV 
em veículos automotores:  
Resolução CONTRAN n.º 292/2008 estabelece que anualmente o veículo rodoviário 
automotor com sistema de GNV deve, através de uma inspeção de segurança 
veicular, obter o Certificado de Segurança Veicular - CSV junto a um Organismo de 
Inspeção Acreditado (OIA) pelo INMETRO / Instituição Técnica Licenciada pelo 
DENATRAN (ITL), o qual deve ser entregue ao DETRAN/CIRETRAN para o 
licenciamento anual  
As Portarias INMETRO nº 122/2002 e nº 190/2003 estabelecem que o SELO GNV 
do INMETRO é de PORTE OBRIGATÓRIO e deve estar aplicado no para-brisa do 
veículo ou junto aos documentos do mesmo  
Considerando noticias do recente acidente ocorrido em junho/2013 no Brasil 
(conforme relato abaixo) e no Exterior (Paquistão/maio2013/veiculo 
escolar/dezesseis crianças mortas), por desprezo aos itens de segurança;  
O acidente  
JUNIOR DA SILVA PEIXOTO, nove anos, e GABRIELLE THOMAZ DA SILVA GOMES, 
sete anos, foram vítimas fatais da explosão do veículo placa LYK-1131 movido a 
GNV durante seu abastecimento no posto “Metta”, situado à Rodovia Washington 



Luiz, nº 14.335, em Duque de Caxias / RJ, ocorrido em 12 de junho de 2013 por 
volta das 17hs. Além das duas crianças, ALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR também 
se feriu e permanece internado na CTI do hospital Adão Pereira Nunes.  
Comentário:  
Apesar de o veículo estar equipado com um KIT GNV, tal alteração de tipo de 
combustível não constava do cadastro do veículo junto ao DETRAN / RJ, tendo 
ocorrido seu último licenciamento no ano de 2006. Estas não são as únicas causas 
deste acidente.  
Assim como o Estado do Rio de Janeiro tem significativa parcela de veículos em 
situação irregular o que coloca em risco toda a sociedade, há fortes indícios de que 
o mesmo aconteça em São Paulo.  
Agências reguladoras e normativas  
• ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
www.anp.gov.br  
• Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 
www.inmetro.gov.br  
• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - www.abnt.org.br  
• Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente - www.mma.gov.br/port/conama  
• Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - www.ibama.gov.br  
• Denatran - Departamento Nacional de Trânsito - www.denatran.gov.br  
• Contran - Conselho Nacional de Trânsito - www.denatran.gov.br/contran.htm  
• MME - Ministério de Minas e Energia - www.mme.gov.br  
Regulamentação e normas  
Gás Natural  
ANP Portaria 43/1998 - Estabelece regulamentação para importação de gás natural  
MME/MF Portaria 3/2000 - Estabelece os preços máximos de venda do gás natural 
de produção nacional, para venda à vista às concessionárias de gás canalizado  
ANP Portaria 29/2005 - Estabelece critérios para cálculo de tarifas de transporte 
duto viário de gás natural  
ANP Resolução 16/2008 - Estabelece a especificação do gás natural nacional ou 
importado, a ser comercializado em todo o território nacional  
ANP Resolução 40/2009 - Estabelece critérios de fixação do preço de referência do 
gás natural  
Transporte de Gás Natural  
ANP Portaria 170/1998 - Trata da construção, ampliação e operação de transporte 
ou transferência de gás natural, inclusive liquefeito (GNL).  
ANP Portaria 118/2000 - Regulamenta as atividades de distribuição de GNL a 
granel, e a construção, ampliação e operação de centrais de distribuição de GNL  
ANP Resolução 41/2007 - Regulamenta a distribuição e comercialização de GNC a 
granel, e a ampliação e operação de unidades de compressão e distribuição  
Distribuição e Abastecimento de GNV  
MME Portaria 20/1996 - Dispõe sobre a construção e operação de postos 
revendedores de GNV, os quais deverão observar as normas estabelecidas pela 
ANP, e de segurança e meio ambiente.  
ANP Portaria 116/2000 - Regulamenta a atividade de revenda varejista de 
combustível automotivo  
ANP Portaria 243/2000 - Regulamenta a atividade de comercialização a granel de 
gás natural comprimido (GNC) e a construção, ampliação e operação de unidades 
de compressão e distribuição de GNC  
ANP Portaria 32/2001 - Regulamenta a atividade de revenda varejista de Gás 
natural veicular (GNV) em posto que comercialize exclusivamente GNV  
Inmetro Port. 32/1997 - Estabelece os requisitos mínimos para medições de massa 
instaladas nos “dispensers”de gás automotivo  
Conama Resolução 273/2001 - Estabelece condições para construção (e 
desativaçao) de postos de combustíveis. (Vide Portaria 189/2004 - Inmetro, 
abaixo)  



Conama Resolução 319/2002 - Dá nova redação a dispositivos da Resolução 
Conama 273/2001, acima, passando a exigir o seu cumprimento a partir de 
01/01/2004 para postos revendedores e 01/07/2004 para os demais 
estabelecimentos.  
ABNT Norma NBR12236/1994 - Fixa condições exigíveis para projeto, construção, 
montagem e operação de postos de abastecimento de GNV, com pressão máxima 
de operação limitada a 25 Mpa.  
Inmetro Portaria 189/2004 - Regulamenta a conformidade de empresas de 
instalação e comissionamento de postos de GNV  
Inmetro Portaria 420/2008 - Estabelece requisitos metrológicos e técnicos 
aplicáveis aos sistemas de medição para abastecimento de GNV  
Inmetro Portaria 382/2011 - Dispõe sobre harmonização do procedimento para 
concessão, manutenção e renovação do registro do objeto de componentes dos 
sistemas de compressão de gás natural veicular e de gás natural comprimido.  
Fabricação de Cilindros  
ABNT Norma NBR 12790/1995 - Fixa condições exigíveis para cilindros de aço sem 
costura, para armazenagem e transporte de gases a alta pressão.  
ABNT Norma NBR 13973/1997 - Fixa condições mínimas exigíveis para o projeto, 
fabricação e inspeção de cilindros em plástico reforçado para GNV.  
ABNT Projeto NBR ISSO 4705/2001 - Especifica requisitos mínimos para projeto, 
fabricação e testes de cilindros para gases comprimidos a alta pressão, com 
capacidade de 1 a 150 litros.  
ABNT Projeto NBR 11439/2001 - Especifica requisitos mínimos para projeto e 
fabricação de cilindros leves, para gás natural veicular (GNV).  
Inmetro Portaria 74/2001 - Aprova os requisitos mínimos para produção de 
cilindros leves para GNV, conforme ISO 11439  
Inmetro Portaria 143/2004 - Altera a cor da pintura de cilindros novos de GNV para 
amarelo, obrigatório a partir de 01/07/2006. Os cilindros existentes alteram a cor, 
quando da requalificação  
Inmetro Portaria 298/2008 - Aprova o Regulamento Técnico (RT) Mercosul, de 
cilindros para GNV, baseado na Norma ISO 11439  
Resolução MERCOSUL/GMC/RE S. Nº 03/08 - Regulamento Técnico MERCOSUL de 
Cilindros para armazenamento de gás natural veicular, utilizado como combustível 
a bordo de veículos automotores  
Certificação de Cilindros  
Inmetro Portaria 198/2000 - Estabelece que os cilindros de aço sem costura 
destinados ao armazenamento de gás natural veicular(GNV) necessitam ser 
certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, demonstrando sua 
conformidade com a Norma lSO 4705.  
Inmetro Portaria 171/2002 - Estabelece critérios para avaliação de conformidade de 
cilindros de GNV, demonstrando sua conformidade com a Port. 7412001 (lSO 
11439), obrigatório a partir de 01/01/2003.  
ABNT Norma 12274/1994 - Fixa condições mínimas exigíveis que um cilindro deve 
atender para voltar ao serviço, em geral, independentemente de sua norma de 
fabricação.  
Certificação de Empresas de Requalificação de Cilindros  
Inmetro Portaria 199/2000 - Estabelece que as empresas de requalificação de 
cilindros para GNV necessitam ser certificadas no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Certificação, devendo demonstrar competência na execução de serviços, em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 12274.  
Inmetro Portaria 90/2001 - Estabelece prazo até 30/11/2001 para enquadramento 
de fabricantes, importadores e requalificadoras de cilindros atendam às exigências 
para certificação de seus produtos e serviços.  
Fabricação de “Kits” de Conversão  
Inmetro Portaria 170/2002 - Estabelece os requisitos mínimos para fabricação 
decomponentes do sistema de GNV, exceto cilindro.  



Conama Resolução 291/2001 - Regulamenta o conjunto para conversão de veículos 
para GNV. (Diversas datas para cumprimento - vide texto)  
Ibama Instrução Normativa 15/2002 - Estabelece procedimentos administrativos 
para execução da Resolução Conama 291/2001, acima.  
ABNT Norma NBR 11353-1/1999 - Estabelece os requisitos mínimos de segurança 
para componentes e instalações em veículos a GNV.  
Inmetro Portaria 257/2002 - Estabelece o mecanismo de avaliação da conformidade 
para o kit de GNV.  
Inmetro Portaria 417/2007 - Estabelecer os requisitos de segurança para fabricação 
de Componentes para Instalação do Sistema para Gás Natural Veicular, utilizados a 
bordo de veículos rodoviários automotores  
ABNT NBR 11353:2007 - Veículos rodoviários automotores - Sistema de gás natural 
veicular - partes de 1 a 6.  
Inmetro Portaria 328/2010 - Regulamento Técnico MERCOSUL de válvula de cilindro 
para armazenamento de gás natural veicular utilizado como combustível a bordo de 
veículos automotores  
Oficinas Instaladoras de Sistemas a GNV  
Inmetro Portaria 132/2001 - Estabelece o Regulamento Técnico de Qualidade para 
Registro de Instalador de Sistemas de GNV (Substituida pela Portaria 91/2007, em 
seguida).  
Inmetro Portaria 91/2007 - Estabelece os critérios para concessão e renovação do 
Registro do Instalador, conforme requisitos do RTQ-37 - Inspeção de veículos 
rodoviários a GNV  
Veículos a GNV  
Conama Resolução 18/1986 - Institui em caráter nacional o Proconve - Programa 
de Controle de Veículos Automotores  
Conama Resolução 07/1993 - Define diretrizes básica e padrões de emissão para o 
Programa de Inspeção e Manutenção de veículos automotores.  
Conama Resolução 15/1995 - Estabelece controle de emissão veicular e nova 
classificação de veículos a partir de 01/01/1996 (continuidade da Resolução 
CONAMA nº 18)  
Contran Resolução 292 de 29/08/2008 - Inspeção de Segurança Veicular aplicável a 
veículos rodoviários a GNV.  
Conama Resolução 299/2001 - Estabelece procedimentos para preparar o relatório 
de valores de emissões de veículos novos, produzidos no país, ou importados.  
Conama Resolução 415/2009 - Estabelece nova fase -Proconve L6 - para limites de 
emissões de veículos automotores leves  
Ibama Instrução Normativa 13/2002 - Institui o Termo de Referência para 
habilitação de Agente Técnico junto ao Proconve.  
Inmetro Portaria 122/2002 - Estabelece que veículos a GNV deverão ser 
identificados com o selo GNV  
Inmetro Portaria 203/2002 - Aprova o RTQ-37-Rev. 1. Estabelece que todos os 
veículos devem atender à RTQ-37-Rev.1 a partir de 22/10/2002, com as excessões 
previstas no Paragr.Único do Art.3º e o Art.4º, as quais passarão a ser atendidas a 
partir de 01/10/2003.  
Inmetro Portaria 190/2003 - Estabelece que o uso do selo GNV é obrigatório e 
deverá ser aplicado no parabrisa dianteiro do veículo ou entregue ao 
proprietário/condutor, sendo nesse caso, mantido junto aos demais documentos do 
veículo  
Inmetro Portaria 446/2008 - Estabelece regulamento para controle de utilização de 
GNV nos países do Mercosul; Inclui etiquetas de identificação e padrão de 
adaptador para bicos de abastecimento  
Inspeção Veicular  
Inmetro Portaria 71/1996 - Estabelece requisitos para inspeção das alterações das 
características veiculares, de parte das OICs - Organismos de Inspeção 
Credenciados pelo Inmetro.  
ABNT NBR 14040/1998 - Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados  



Inmetro Portaria 122/2002 - Estabelece o uso do selo GNV, após inspeção de 
segurança veicular executada por entidade credenciada, a partir de 01/10/2002.  
Inmetro Portaria 30/2004 - Estabelece que as inspeções de segurança veicular 
devem atender à RTQ 24-”lnspeção de veículos rodoviários automotores - 
modificação ou fabricação artesanal”e à RTQ 25 -“Inspeção de veículos rodoviários 
rebocados com PBT até 7500 N - modificação ou fabricação artesanal  
Contran/Resolução 280/2008 - Dispõe sobre a inspeção periódica do Sistema de 
Gás Natural instalado originalmente de fábrica, em veículo automotor.  
Conama/Resolução 418/2009 - Estabelece a implantação de Programas de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M  
Ibama/Instrução Normativa 06/2010 - Estabelecer os requisitos técnicos para 
regulamentar os procedimentos para avaliação do estado de manutenção dos 
veículos em uso  
Inmetro Portaria 49/2010 - Revisão do RTQ-37 - Inspeção de Segurança de 
veículos com sistemas de GNV  
Organismos de Inspeção  
Denatran/Inmetro Resolução Conjunta 01/2002 - Estabelece critérios para o 
credenciamento de OlCs (organismos de inspeção credenciados), na área de 
segurança veicular, autorizando esses organismos a emitir o CSV, para atender ao 
art. 106 do Código de Transito Brasileiro.  
Denatran Portaria 27/2007 - Estabelece instruções para a instalação e 
funcionamento das Instituições Técnicas Licenciadas - ITL  
Denatran Portaria 29/2007 - Estabelece instruções para registro e controle da 
emissão de Certificado de Segurança Veicular - CSV  
Finalmente, cumpre destacar que a Cidade de Sorocaba, sob a prerrogativa do 
Poder de Polícia Administrativa, já regulamentou o tema através Lei no. 10.539, de 
4 de setembro de 2013. Outrossim, por se encontrar nos limites de iniciativa e 
competência do Poder Legislativo, e diante do nítido interesse público abrangido 
pela questão, mister se faz à aprovação da propositura em tela. 
 


