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Manual de Boas Práticas do uso de Gás Natural Veicular (GNV) 

 

Pegue carona nesta ideia! 

Faça a conta, use GNV! 

 

1) Solicite a instalação do sistema de Gás Natural Veicular 

(GNV) 

Realize a instalação do sistema de Gás Natural Veicular (GNV), e 

solicite autorização junto ao Detran-AM para “Alteração de 

Característica GNV”. Para a conversão, acesse o link abaixo: 

https://www.detran.am.gov.br/temporario-formularios-veiculos/ 

2) Cuidados com a instalação 

Antes de instalar em seu veículo um kit de GNV, certifique-se de que 

a empresa instaladora possui registro ativo junto ao Inmetro.  

Consulte a lista completa dos Instaladores Registrados no endereço: 

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/lista_oficinas.asp?end=

1&descr_estado=am  

Assegure-se de que somente serão instalados componentes 

certificados, os quais devem constar do Atestado da Qualidade que o 

Instalador Registrado deve entregar ao seu cliente. Os seguintes 

componentes são certificados junto ao Inmetro, como o cilindro, a 

linha de alta pressão (tubulação de aço), válvula de abastecimento, 

linha de baixa pressão (mangueira flexível), redutor e válvula do 

cilindro, suporte de cilindro e sistema de ventilação. As certificações 

estão marcadas na própria superfície ou embalagem do componente.  

A listagem dos componentes certificados pode ser acessada no 

endereço: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp 

 

 

https://www.detran.am.gov.br/temporario-formularios-veiculos/
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/lista_oficinas.asp?end=1&descr_estado=am
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/lista_oficinas.asp?end=1&descr_estado=am
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp
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3) De olho na manutenção 

Realize a manutenção preventiva e/ou corretiva do sistema de GNV e 

dos veículos em que se encontram instalados, por Instaladores 

Registrados (obrigatório para o sistema GNV), ou pessoas/empresas 

capacitadas; 

Observe possíveis vazamentos no sistema de GNV ou no de 

combustível líquido, e leve seu veículo a um Instalador Registrado 

(obrigatório para o sistema GNV) ou pessoas/empresas capacitadas; 

Identificando vazamento de GNV, a válvula do cilindro deve ser 

imediatamente fechada. Em seguida, leve seu veículo a um instalador 

registrado utilizando-se do combustível líquido; 

No caso de substituição de algum componente, assegure-se que o 

mesmo esteja certificado pelo Inmetro. O mesmo deve constar no 

Atestado da Qualidade que o instalador registrado entregue ao seu 

cliente; 

Se houver alteração no desempenho ou consumo do seu veículo, 

retorne ao instalador registrado para averiguar se existe algum 

problema. 

Inspecione seu veiculo em um Organismo de Inspeção acreditado 

pelo Inmetro (OIA), com o status “Ativo”. Faça a inspeção inicial (na 

instalação do sistema de GNV), e as inspeções periódicas 

(anualmente, antes do licenciamento anual do veículo).  

A lista completa dos Organismos de Inspeção pode ser encontrada no 

endereço: http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp 

Confira abaixo a lista de documentos exigidos na Inspeção de 

Segurança Veicular:  

Documentos a serem apresentados para realizar a Inspeção 

na Inclusão de combustível GNV  

- Autorização do Detran-AM; 

- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV); 

http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp
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- Documento de identificação do condutor do veículo; 

- Notas fiscais da aquisição do sistema de GNV e do serviço; 

- Atestado de Qualidade (Anexo B) fornecido pela oficina registrada 

pelo INMETRO; 

 - Certificado de Conformidade do Cilindro. 

Condições Gerais para inspeção Veicular 

- Veículo deve está limpo; 

- Abastecido de combustível em sua totalidade. O cilindro de GNV 

deve está com a carga na pressão mínima de 150 bar (75% do total 

de GNV); 

- Possuir estepe, triângulo, macaco mecânico ou hidráulico e 

ferramentas em geral (chave de rodas, etc). 

Documentos a serem apresentados para realizar a Inspeção 

de veículo com combustível GNV (periódica)   

- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV); 

- Documento de identificação do condutor do veículo; 

- Selo de GNV. 

Cuidados com o cilindro 

A Vida útil de cilindro é de cinco anos. Realize a requalificação do 

cilindro somente em empresa autorizada pelo INMETRO 

A lista das requalificadoras autorizadas pode ser encontrada no 

endereço: https://bit.ly/2WzX2JM 

Faça a Vistoria   

Procure uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) junto ao Detran-

AM para realizar a vistoria do seu veículo, acesse o link abaixo:  

https://www.detran.am.gov.br/tipos-de-credenciado/empresas-

credenciada-de-vistoria-ecv/ 

https://bit.ly/2WzX2JM
https://www.detran.am.gov.br/tipos-de-credenciado/empresas-credenciada-de-vistoria-ecv/
https://www.detran.am.gov.br/tipos-de-credenciado/empresas-credenciada-de-vistoria-ecv/
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Retorne ao Detran-AM para acrescentar no CRLV o novo combustível 

GNV 

Cuidados no abastecimento 

- Mantenha o veículo desligado durante o abastecimento; 

- Não permaneça no veículo, ou próximo a ele, durante o 

abastecimento; 

- Não fume ou manuseie isqueiros ou fósforos nos postos de 

abastecimento; 

- Não abasteça acima da pressão de 220 bar (220 kgf/cm²), que é a 

máxima permitida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), pois, apesar do aumento da autonomia do 

veículo gerada pela maior pressão, a sobrepressão causa danos aos 

componentes do sistema, reduzindo sua vida útil; 

- Recomendar aos frentistas que não deixem de utilizar o sistema de 

aterramento dos veículos. 

3 - Confira o Passo a Passo para a instalação do Kit de GNV 

1º Passo: Obtenha autorização junto ao Detran-AM para “Alteração 

de Característica” do seu veículo para o sistema de GNV; 

2º Passo: Escolha a oficina instaladora registrada pelo Inmetro; 

3º Passo: Conclua a instalação, leve o seu veículo para a inspeção 

inicial em um Organismo Acreditado pelo Inmetro (OIA) para a 

emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

4º Passo: Após a inspeção no OIA, o veículo precisa ser vistoriado 

pela ECV junto ao Detran-AM; 

5º Passo: Após a vistoria feita pela ECV, realize a mudança para o 

novo combustível GNV junto ao Detran-AM. 

Informações:  

Para maiores informações, dúvidas e/ou esclarecimentos entre em 

contato com o IPEM-AM nos telefones (92) 3663-3087 / 663-3678, 
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ou se preferir fale com a Ouvidoria no telefone 0800 092 2020, que 

funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. O órgão está 

localizado na avenida Governador Danilo Areosa, s/nº - Distrito 

Industrial I.  

 


