
CONSULTA ANP – SOBRE O TRANSPORTES DE GÁS GLP. 

 

Atenção: 
Favor não responder esta mensagem, pois, por questões técnicas, seu e-mail não será recebido 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Para se comunicar novamente com a ANP, acesse o endereço https://www.gov.br/anp/pt-
br/canais_atendimento/fale-conosco  ou ligue para 0800 970 0267. 
    
  
Endereço eletrônico: diretoria.casaconarte@gmail.com  
  
  
Número do Atendimento: 533026 
  
  
Mensagem recebida:  
Bom dia. 
Prezados da ANP. 
Gostaríamos de tirar algumas dúvidas e perguntas sobre o transporte de botijão GLP para um 
evento que estamos promovendo no Município De Itaboraí - RJ. 
Somos uma entidade que promove festivais de balões sem fogo com as devidas autorizações da 
aeronáutica com o uso do espaço aéreo brasileiro. 
No dia 24/10/2021, vamos promover um festival de balões sem fogo, onde precisamos encher os 
balões com o Gás GLP, onde os mesmos precisam ser levados até o local do evento pelos seus 
responsáveis em seus veículos onde os mesmos serão usados para encher seus balões. 
sabemos que existe leis que não permitem o transporte irregular desse produto, em nosso caso 
precisamos que cada um leve seu botijão GLP (pequeno), para o local em um pequeno trajeto de 
10km de transporte e não caracterizando comercialização. 
Gostaríamos de solicitar uma ciência do órgão ou orientações para em especial ao evento uma 
possibilidade de ajuda de como podemos transportar ou realizar esse pequeno deslocamento do 
Gás GLP sem trazer qualquer prejuízo ou caracterização de transporte irregular. 
  
No aguardo do vosso retorno. 
  
Máximo Patrício De Miranda. 
Diretor Presidente Do Grupo casa Conarte. 
  
  
Prezado (a) Senhor (a)  Máximo Patrício De Miranda , 
  
  
Em atendimento a sua manifestação, informamos que a ANP regula a atividade de revenda de 
glp. Para informações sobre transporte, sugerimos entrar em contato com a ANTT - AGÊNCIA 
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. 
  
Gostaríamos de reiterar que estamos ao dispor para qualquer informação adicional, seja através 
do "Fale Conosco" desta Agência, disponível em nosso site www.gov.br/anp, ou na Central de 
Atendimento/ANP: 0800 970 0267. 
   
Atenciosamente, 
  
Ouvidoria/ANP 
MMartins 
 


