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RESUMO
O presente trabalho busca traçar um diagnóstico das principais irregularidades praticadas
no transporte de produtos perigosos através de uma análise das principais irregularidades
praticadas nas rodovias federais, utilizando como ferramenta os dados estatísticos
levantados junto à Polícia Rodoviária Federal e os depoimentos de uma amostragem de
policiais que contribuíram com suas experiências práticas. Visando interagir os três
segmentos envolvidos, ou seja, expedidor, transportador e fiscalização, buscou-se ainda as
manifestações apresentadas em dois workshops que contaram com a participação dos
legisladores da ANTT, de técnicos e empresários do setor de transporte. Estatísticas
comprovam que o transporte rodoviário de produtos perigosos tem gerado diversos riscos
ao homem e ao meio ambiente, causando danos materiais, bem como à saúde e à vida.
Sendo comum identificar a prática do transporte destes produtos sem o cumprimento das
exigências legais vigentes. Embora os dispositivos legais que regulam o assunto em
questão sejam complexos e de cunho estritamente técnico, dificultando sua interpretação
por parte do usuário operacional, os resultados demonstraram que as irregularidades
praticadas estão mais relacionadas a deficiências operacionais, destacando-se com maior
quantidade de multas lavradas, representando 38%, as aplicadas aos kits de emergência e
de EPI´s sendo identificada como irregularidade mais freqüente a falta de alguns itens que
integram os kits e 26% para as fichas de emergência, sendo mais comum encontrá-las fora
do padrão estabelecido pela norma brasileira ou inadequadas ao produto transportado.

Palavras-chave: produto perigoso, meio ambiente, transporte, legislação, irregularidades.
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ABSTRACT
The present work searchs to trace a diagnosis of the main irregularities practised in the
transport of dangerous products through an analysis of the main irregularities practised in
the federal highways, using as tool the statistical data raised together to the Federal Road
Policy and the depositions of a sampling of Policemen who had contributed with its
practical experiences. Aiming at to interact the three involved segments, or either,
dispatcher, transporter and fiscalization, workshops still searched the manifestations
presented in two that they had counted on the participation of the legislators of the ANTT,
technician and entrepreneurs of the transport sector. Statisticians prove that the road
transport of dangerous products has generated diverse risks to the man and the
environment, having caused material damages, as well as the a health and to the life. Being
common to identify the practical one of the transport of these products without the
fulfilment of the effective legal requirements. Although the legal devices that regulate the
subject in question are complex and of matrix strict technician, making it difficult its
interpretation on the part of the operational user, the results had demonstrated that the
practised irregularities more are related the operational deficiencies, being distinguished
with bigger amount of cultivated fines, representing 38%, the applied ones to kits of
emergency and identified EPI's being as more frequent irregularity the lack of some itens
that they integrate kits and 26% for the emergency fiches, being more common to find
them it are of the standard established for the inadequate norm Brazilian or the carried
product.
Keywords: dangerous product, environment, transport, legislation, irregularities.
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Capítulo 1 - Introdução

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Caracterizada pela legislação em vigor como potencialmente poluidora do meio ambiente,
o transporte de produtos perigosos é uma atividade cujo exercício pode causar impactos
ambientais em caso de acidentes com derramamentos provocados por avarias no veículo e
na carga transportada. Em relação ao transporte de produtos perigosos definimos carga
perigosa como: todos os produtos químicos, naturais ou sintetizados, que possam
apresentar qualquer risco ao ser humano, de forma direta ou através de impacto no
ambiente natural. Enquadram-se todos os produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos,
tóxicos, radioativos em seus três estados físicos e também produtos químicos que, apesar
de não apresentarem risco iminente, poderão ser incorporados ao curso de águas ou
absorvido pela terra gerando uma carga poluente.

A utilização substancial de produtos químicos é essencial para alcançar os objetivos sociais
e econômicos da comunidade mundial e as melhores práticas modernas demonstram que
eles podem ser amplamente utilizados com boa relação custo-eficiência e com alto grau de
segurança. Para o transporte seguro de mercadorias perigosas, entre as quais os produtos
químicos, utilizam-se atualmente um conjunto de disposições elaborado no âmbito das
Nações Unidas. Essas disposições levam em consideração, sobretudo, os graves riscos que
apresentam os produtos químicos (Agenda 21, capítulo 19).
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De acordo com levantamentos da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental, realizado desde 1978, uma média de 200 acidentes envolvendo produtos
químicos acontece por ano no estado de São Paulo. Desse total, 37% foram gerados no
transporte de produtos perigosos. O impacto causado por estes acidentes pode alcançar
grandes proporções, uma vez que esta atividade utiliza vias em áreas densamente povoadas
ou de proteção de mananciais, atingindo reservatórios de água ou reservas florestais e
ecológicas, ou aquelas próximas. A situação é mais crítica ainda, considerando que se
estima que existam atualmente cerca de vinte milhões de formulações químicas, sendo que
destas, aproximadamente um milhão representam substâncias ou produtos perigosos. E
ainda, que dos produtos classificados pela ONU, somente oitocentos possuem estudos
sobre seus efeitos na saúde ocupacional do homem.

Um produto (incluindo misturas e soluções) é considerado perigoso para o transporte
quando suas características físico-químicas enquadram-se, de acordo com o risco ou o mais
sério dos riscos que apresenta, em uma das nove classes que se encontram classificadas
pelo Manual da ONU – Recomendations on the Transport of Dangerous Goods. Os
produtos perigosos comumente transportados estão listados na relação de produtos
perigosos, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT - Agência Nacional de Transportes
Terrestres.

Estas substâncias químicas passam por várias etapas dentro da cadeia produtiva, que vão
desde a produção ou extração, processamento, armazenagem, transporte, consumo e
eliminação final como resíduo. Em cada uma destas etapas uma situação especial merece
atenção, pois é nela que se concentram as maiores probabilidades de acidentes: o transporte
(ARAÚJO, 2001).

O transporte de produtos perigosos ocorre com a carga a granel quando o produto é
transportado sem qualquer embalagem, sendo contido apenas pelo equipamento de
transporte (tanque, vaso, caçamba ou contêiner-tanque) ou com a carga embalada quando o
produto, no ato do carregamento, descarregamento ou transbordo do veículo transportador,
é manuseado juntamente com o seu recipiente (embalagem) (NBR 7501, 2003).
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Este trabalho não irá abordar o transporte de produtos explosivos e materiais radioativos,
respectivamente classes 1 e 7 pelo fato de haver legislação específica que trata das
especificidades destes produtos, e se concentrará na discussão sobre o transporte de
produtos perigosos embalados, por considerar que a condição atual destes é mais crítica.
Fato provocado talvez pela complexidade do tema, por subestimarem o risco ou ainda pela
tendência de preocupação maior com o risco oferecido pelo transporte a granel. Outro fato
importante que não pode ser desprezado é a quantidade mais reduzida dos tipos de
produtos perigosos que normalmente são transportados na forma a granel, possibilitando
maior domínio dos riscos oferecidos, restringindo as incompatibilidades e as variedades de
medidas preventivas que devem ser adotadas para a obtenção de um transporte seguro.

É evidente que quanto maior a variedade entre os produtos transportados, mais necessário
se torna que o expedidor e o transportador possuam um técnico que conheça as
características específicas individuais e que tenha domínio sobre a legislação vigente para
que possa determinar as atribuições, responsabilidades e co-responsabilidades na operação.
Infelizmente na maioria dos casos a complexidade deste conjunto associada ao comodismo
diante do desconhecido, leva à prática irregular expondo toda a sociedade a uma
vulnerabilidade que só é conhecida após a ocorrência de acidentes ambientais com grande
repercussão ou do consumo de produtos contaminados.

1.2 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

A dissertação apresentada é constituída de 6 capítulos, organizados da seguinte maneira:

Capítulo 1: será feita uma breve explanação sobre a classificação dos produtos perigosos
para o transporte terrestre e os riscos que os envolvem.

Capítulo 2: serão apresentados os objetivos gerais e específicos do trabalho.
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Capítulo 3: apresenta uma revisão bibliográfica com os pontos principais do Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos visando facilitar o entendimento do assunto
abordado por este trabalho.

Capítulo 4: serão apresentadas as fontes de pesquisa e as respectivas etapas de
desenvolvimento das pesquisas de campo.

Capítulo 5: será apresentado o resultado do cruzamento dos dados obtidos através dos
questionamentos dos debates técnicos e das infrações registradas nas operações de
fiscalização.

Capítulo 6: será apresentado o diagnóstico traçado através das considerações conclusivas
elaboradas com base nos resultados obtidos na pesquisa.

Referências Bibliográficas: serão apresentadas as fontes de consulta utilizadas para a
realização deste trabalho.

Anexos: serão apresentadas as definições dos termos técnicos e os dados da pesquisa.

5

Capítulo 2 - Objetivos

CAPÍTULO 2
OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Tendo como base as exigências legais vigentes estabelecidas pelo Regulamento de
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos através de suas instruções complementares
aprovadas pela Resolução n° 420/04, da ANTT, o presente trabalho busca identificar os
principais problemas existentes no dia-a-dia do transporte rodoviário de produtos perigosos
nas estradas brasileiras.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer as dificuldades existentes na interpretação do texto da Resolução n° 420/04 da
ANTT, através dos questionamentos elaborados em dois debates técnicos e verificar a
correlação com as irregularidades registradas nas operações de fiscalização.

Detectar as irregularidades mais praticadas no território nacional no transporte terrestre de
produtos perigosos através das infrações lavradas pela polícia rodoviária federal no período
de um ano.

Levantar um perfil dos infratores e uma amostragem das irregularidades mais praticadas
tendo como referência o relato da experiência vivida no dia-a-dia em campo nas
fiscalizações das rodovias federais.
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Traçar um diagnóstico do quadro atual que possa contribuir com as autoridades e as
empresas do setor na reflexão sobre suas causas, bem como na definição de medidas
preventivas para minimizar os riscos ao meio ambiente provenientes da atividade de
transporte, uma vez que esta é classificada como potencialmente poluidora pelo IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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CAPÍTULO 3
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 ASPECTOS GERAIS
A legislação em vigor que trata do transporte rodoviário de produtos perigosos busca
atribuir responsabilidades aos envolvidos nesta operação com o intuito de garantir
segurança à população, aos trabalhadores do processo operacional e ao meio ambiente.

Sua origem está no Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos que
foi instituído através do Decreto nº 96.044 em 18 de maio de 1988 com o objetivo de
aprovar o Regulamento e estabelecer diretrizes operacionais para os envolvidos em todas
as etapas do transporte terrestre. Subdividindo-se em:
9

Disposições preliminares.

9

Condições de transporte:
ª Dos veículos e dos equipamentos,
ª Da carga e seu acondicionamento,
ª Do itinerário,
ª Do estacionamento,
ª Do pessoal envolvido na operação do transporte,
ª Da documentação,
ª Do serviço de acompanhamento técnico especializado.

9

Procedimentos em caso de emergência, acidente ou avaria.
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Deveres, obrigações e responsabilidades:
ª Do fabricante e do importador,
ª Do contratante, do expedidor e do destinatário,
ª Do transportador.

9

Fiscalização.

9

Infrações e penalidades.

9

Disposições gerais.

Conforme estabelecido no artigo 3º do referido decreto, caberia ao Ministro dos
Transportes expedir, mediante portaria, os atos complementares e as modificações de
caráter técnico que se fizessem necessários para a permanente atualização do Regulamento
e obtenção de níveis adequados de segurança nesse tipo de transporte de carga, em 31 de
maio de 1988 foi assinada a Portaria n° 291 com as instruções complementares ao
Regulamento com o objetivo de esclarecer e aperfeiçoá-lo. Este processo de atualização foi
continuado ao longo do tempo através da Portaria n° 204 em 20 de maio de 1997 e da
Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004.

Embora seja um processo natural de atualização das informações, o conteúdo técnico dos
documentos foi crescendo e na mesma proporção a sua complexidade. Requerendo
gradativamente maior esforço para seu entendimento, este fato foi constatado como
presente até mesmo com aqueles que os têm como parte integrante do dia-a-dia, conforme
foi dito por um dos agentes de fiscalização entrevistados durante a realização da pesquisa
de campo, quando estava em vigor a Portaria n° 291 seu conteúdo era sucinto e de fácil
aplicação, com a Portaria n° 204 aumentaram-se as interpretações controversas e com a
Resolução n° 420 vieram inúmeras dúvidas de entendimento. Foi a partir do conhecimento
da complexidade da legislação em vigor e da existência de práticas irregulares baseadas no
desconhecimento do preceito legal que a autora optou pela pesquisa das irregularidades
mais praticadas complementadas com a elaboração de um diagnóstico que possibilite aos
envolvidos no processo uma maior conscientização sobre sua contribuição para o quadro
atual.
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Os dispositivos legais vigentes contam com as normas técnicas da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, que representam um importante complemento para
padronizar as medidas preventivas do processo operacional, são elas:

NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produtos, que estabelece a simbologia convencional e o seu
dimensionamento para produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades de transporte e nas
embalagens, a fim de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados no transporte
terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento, de acordo com a carga contida.

NBR 7501 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia, que define os
termos empregados no transporte terrestre de produtos perigosos.

NBR 13221 - Transporte terrestre de resíduos, que especifica os requisitos para o
transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a
saúde pública.

NBR 14619 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade química, que
estabelece os critérios de incompatibilidade química a serem considerados no transporte
terrestre de produtos perigosos.

NBR 7503 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos
perigosos - Características, dimensões e preenchimento, que especifica os requisitos e as
dimensões para a confecção da ficha de emergência e do envelope para o transporte
terrestre de produtos perigosos, bem como instruções para o preenchimento da ficha e do
envelope.

NBR 9735 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de
produtos perigosos, que estabelece o conjunto mínimo de equipamentos para emergências
no transporte terrestre de produtos perigosos, constituído de equipamento de proteção
individual, a ser utilizado pelo motorista e pessoal envolvido (se houver) nas operações de
transporte do veículo, equipamentos para sinalização e isolamento da área da ocorrência
(avaria, acidente e/ou emergência) e extintor de incêndio portátil.
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3.2 ESCOPO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
A Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União em
31 de maio de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento de
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e que será utilizada como base para o presente
estudo, especifica exigências detalhadas aplicáveis ao transporte terrestre de produtos
perigosos.

Exceto se disposto em contrário no referido RTTPP, ninguém pode oferecer ou aceitar
produtos perigosos para transporte se tais produtos não estiverem adequadamente
classificados, embalados, marcados, rotulados, sinalizados conforme declaração emitida
pelo expedidor, constante na documentação de transporte e, além disso, nas condições de
transporte exigidas pelo RTTPP.

As expedições com origem ou destino aos portos ou aeroportos, que atendam às exigências
estabelecidas pela OMI - Organização Marítima Internacional, ou pela OACI Organização Internacional de Aviação Civil, serão aceitas para transporte terrestre.

O Regulamento em estudo não se aplica ao transporte de:

a) Produtos perigosos necessários para a propulsão de meios de transporte ou para a
operação de seus equipamentos especializados durante o transporte (p. ex., unidades de
refrigeração), ou que são exigidos de acordo com regulamentos operacionais (p. ex.,
extintores de incêndio);

b) Produtos perigosos embalados para venda no varejo, portados por indivíduos para uso
próprio.

Algumas provisões especiais contidas na seção 3.3.1, do Capítulo 3.3 do Anexo da
Resolução nº 420 da ANTT, também, indicam substâncias e artigos não sujeitos ao
RTTPP.
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Exceções relativas a produtos perigosos em quantidades limitadas:
- Determinados produtos perigosos em quantidades limitadas são isentos do cumprimento
de certas exigências do RTTPP, nas condições estabelecidas no seu Capítulo 3.4 –
Produtos perigosos em quantidades limitadas.

De acordo com a Convenção da União Postal Universal, produtos perigosos como
definidos no RTTPP, à exceção dos relacionados a seguir, não são admitidos nos correios.
As autoridades postais nacionais devem assegurar o cumprimento das disposições relativas
ao transporte de produtos perigosos.
Substâncias infectantes e dióxido de carbono sólido (gelo seco) quando utilizado para
refrigerar substâncias infectantes, podem ser aceitos nos correios, sujeitando-se às
disposições das autoridades postais nacionais.

Para a movimentação internacional pelo correio, aplicam-se as exigências adicionais
estabelecidas pelos Atos da União Postal Universal.

3.3

CLASSIFICAÇÃO

E

DEFINIÇÃO

DAS

CLASSES

DE

PRODUTOS

PERIGOSOS
A classificação de um produto considerado perigoso para o transporte deve ser feita pelo
seu fabricante ou expedidor, orientado pelo fabricante, tomando como base as
características físico-químicas do produto alocando-o numa das classes ou subclasses
descritas nos capítulos 2.1 a 2.9, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT.

No caso de produtos, substâncias ou artigos novos deverá ser encaminhado pelo seu
fabricante, solicitação de enquadramento acompanhado do relatório de ensaio do produto à
ANTT, autoridade competente para análise e estudos junto ao Fórum do Comitê de Peritos
sobre Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas.
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O RTTPP - Regulamento para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, possui nove
classes, algumas delas são subdivididas em subclasses conforme descrito abaixo. A ordem
numérica das classes e subclasses não corresponde ao grau de risco.

Classe 1: Explosivos

– Subclasse 1.1: Substâncias e artigos com risco de explosão em massa
– Subclasse 1.2: Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de
explosão em massa
– Subclasse 1.3: Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de
explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa
– Subclasse 1.4: Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo
– Subclasse 1.5: Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa
– Subclasse 1.6: Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em
massa

Classe 2: Gases

– Subclasse 2.1: Gases inflamáveis
– Subclasse 2.2: Gases não-inflamáveis, não-tóxicos
– Subclasse 2.3: Gases tóxicos

Classe 3: Líquidos inflamáveis

Classe 4: Sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas à combustão espontânea;
substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis

– Subclasse 4.1: Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos
sólidos insensibilizados
– Subclasse 4.2: Substâncias sujeitas à combustão espontânea
– Subclasse 4.3: Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis
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Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos

– Subclasse 5.1: Substâncias oxidantes
– Subclasse 5.2: Peróxidos orgânicos

Classe 6: Substâncias tóxicas e substâncias infectantes

Subclasse 6.1: Substâncias tóxicas
Subclasse 6.2: Substâncias infectantes

Classe 7: Material radioativo
Classe 8: Substâncias corrosivas
Classe 9: Substâncias e artigos perigosos diversos

Muitas das substâncias alocadas às classes 1 a 9 são consideradas, como sendo perigosas
para o meio ambiente, ainda que não seja necessária uma rotulagem adicional. Resíduos
devem ser transportados de acordo com as exigências aplicáveis à classe apropriada,
considerando-se seus riscos e os critérios do RTTPP.

Os riscos apresentados pelos produtos perigosos são determinados como um ou mais de
um, dentre os representados pelas classes 1 a 9 e subclasses, e, se for o caso, com o nível
de risco baseado nas exigências dos capítulos 2.1 a 2.9, do Anexo da Resolução nº 420 da
ANTT.

3.3.1 Classificação de Resíduos:
Resíduos, para efeitos de transporte, são substâncias, soluções, misturas ou artigos que
contêm, ou estão contaminados por um ou mais produtos sujeitos às disposições deste
RTTPP e suas Instruções Complementares, para os quais não seja prevista utilização direta,
mas que são transportados para fins de despejo, incineração ou qualquer outro processo de
disposição final.
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Um resíduo que contenha um único componente considerado produto perigoso, ou dois ou
mais componentes que se enquadrem numa mesma classe ou subclasse, deve ser
classificado de acordo com os critérios aplicáveis à classe ou subclasse correspondente ao
componente ou componentes perigosos. Se houver componentes pertencentes a duas ou
mais classes ou subclasses, a classificação do resíduo deve levar em conta a ordem de
precedência aplicável a substâncias perigosas com riscos múltiplos, estabelecida no item
2.0.3 – Precedência das características de risco, do RTTPP.

Resíduos que não se enquadrem nos critérios estabelecidos no RTTPP, mas que são
abrangidos pela Convenção da Basiléia, podem ser transportados como pertencentes à
Classe 9.

3.3.2 Classificação de Misturas e Soluções, Contendo uma Substância Perigosa:
Uma mistura, ou solução que contenha uma substância perigosa identificada pelo nome na
Relação de Produtos Perigosos e uma ou mais substâncias não-sujeitas a este RTTPP, deve
submeter-se às exigências estabelecidas para a substância perigosa (desde que a
embalagem seja apropriada para o estado físico da mistura ou solução), exceto se:
a) a própria mistura ou solução estiver identificada pelo nome no RTTPP;
b) a designação contida no RTTPP indicar especificamente que se aplica apenas à
substância pura;
c) a classe de risco, o estado físico ou o grupo de embalagem da mistura ou solução
for diferente do relativo à substância perigosa; ou
d) houver alteração significativa nas medidas de atendimento a emergências.

Uma mistura, ou solução que contenha uma ou mais substâncias identificadas pelo nome
no RTTPP, ou classificada sob uma designação N.E., e uma ou mais substâncias outras,
não estará sujeita a este RTTPP se as características de risco da mistura ou solução forem
tais que não se enquadrem nos critérios (critérios de experiência humana inclusive) de
nenhuma classe.
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RELAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS

A Resolução nº 420/04 foi elaborada com base na 11ª edição das Recomendações para o
Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas e na edição de 2001 do Acordo
Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Mas, a relação de produtos
perigosos incluiu produtos perigosos que constam da 12ª edição das referidas
Recomendações ONU.

Cada designação, na Relação de Produtos Perigosos, é caracterizada por um número ONU.
Essa Relação contém, também, informações relevantes a cada designação, como classe de
risco, risco(s) subsidiário(s) (se houver), grupo de embalagem (quando alocado),
exigências para transporte em embalagens e tanques etc.

3.4.1 Estrutura da Relação de Produtos Perigosos:
Os produtos perigosos comumente transportados estão listados na Relação de Produtos
Perigosos, no Capítulo 3.2 do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT, a qual divide-se em
treze colunas, conforme mostra o quadro abaixo.

Tabela 3-1 – Relação Numérica de Produtos Perigosos.
Nº

Nome e

Classe

Risco

Nº de

Grupo

Provisões

Quant. Limitada

Embalagens e

ONU

Descrição

de

Subsidiário

Risco

de

Especiais

por

IBCs

(1)

(2)

Risco

(4)

(5)

Emb.

(7)

(6)

(3)

1090

Acetona

3

33

II

90

Veículo

Emb.

Inst.

Provisões

(kg)

Interna

Emb.

Especiais

(8)

(9)

(10)

(11)

333

1L

P001
IBC02

Tanques

Instruções
(12)

Provisões
Especiais

T4

Fonte: Capítulo 3.2 – Relação de Produtos Perigosos, Resolução nº 420/04 da ANTT.

Coluna 1 "Número ONU" - esta coluna contém o número de série dado ao artigo ou
substância, de acordo com o sistema das Nações Unidas.
Produtos perigosos são alocados a números ONU e nomes apropriados para embarque de
acordo com sua classificação de risco e sua composição.

(13)

TP1
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Coluna 2 "Nome e Descrição" - esta coluna contém os nomes de embarque em letras
maiúsculas, os quais se podem acompanhar de textos descritivos adicionais, em letras
minúsculas.

Quando um artigo, ou substância estiver, especificamente nominado, ele deve ser
identificado no transporte pelo nome apropriado para embarque, da Relação de Produtos
Perigosos. Para produtos perigosos não relacionados especificamente pelo nome, são
fornecidas as designações “genéricas” ou “N.E” – Não especificadas, para identificar o
artigo ou a substância no transporte.

As designações da Relação de Produtos Perigosos são de quatro tipos, como a seguir:

a) Designações singelas para substâncias e artigos bem definidos.
ex.: 1090 acetona
1194 nitrito de etila, solução
b) Designações genéricas para grupos bem definidos de substâncias ou artigos.
ex.: 1133 adesivos
1266 perfumaria, produtos
c) Designações específicas n.e., abrangendo um grupo de substâncias ou artigos de
uma particular natureza química ou técnica.
ex.: 1477 nitratos, inorgânicos, N.E.
1987 álcoois, N.E.
d) Designações gerais n.e., abrangendo um grupo de substâncias ou artigos que se
enquadram nos critérios de uma ou mais classes ou subclasses.
ex.: 1325 sólido inflamável, orgânico, N.E.
1993 líquido inflamável, N.E.

O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente, o
produto na Relação de Produtos Perigosos; é indicado em letras maiúsculas (acompanhada
por números, letras gregas, ou prefixos como "s", "t", "m", "n", "o", "p", que são parte
integrante do nome). Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado
entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (p. ex., ETANOL
(ÁLCOOL ETÍLICO)). Partes de uma designação que estejam em letras minúsculas não
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precisam ser consideradas como parte do nome apropriado para embarque, embora possam
ser utilizadas.

Quando conjunções como "e" ou "ou" estiverem em letras minúsculas, ou quando
segmentos do nome apropriado para embarque estiverem pontuados por vírgulas, não é
necessário incluir por inteiro o nome apropriado para embarque no documento de
transporte ou na marcação da embalagem. Este é o caso, especialmente, quando uma
combinação de diversas designações distintas é listada sob um único número ONU.
Exemplos que ilustram a seleção do nome de embarque para tais designações:

a) Nº ONU 1057 "ISQUEIROS ou CARGAS PARA ISQUEIROS" - O nome
apropriado para embarque será o mais adequado de uma das seguintes combinações
possíveis:
- ISQUEIROS;
- CARGAS PARA ISQUEIROS;

b) Nº ONU 3207 "COMPOSTO ORGANOMETÁLICO ou SOLUÇÃO DE
COMPOSTO

ORGANOMETÁLICO

ou

DISPERSÃO

DE

COMPOSTO

ORGANOMETÁLICO, QUE REAGE COM ÁGUA, INFLAMÁVEL, N.E. - O
nome apropriado para embarque será o mais adequado dentre as seguintes
combinações possíveis:
- COMPOSTO ORGANOMETÁLICO QUE REAGE COM ÁGUA,
INFLAMÁVEL, N.E;
- SOLUÇÃO DE COMPOSTO ORGANOMETÁLICO, QUE REAGE
COM ÁGUA, INFLAMÁVEL, N.E;
- DISPERSÃO DE COMPOSTO ORGANOMETÁLICO, QUE REAGE
COM ÁGUA, INFLAMÁVEL, N.E;
complementado pelo nome técnico do produto.

Para fins de documentação e marcação dos volumes, quando são usados nomes
apropriados para embarque "genérico" ou "N.E.", estes devem ser acompanhados do nome
técnico do produto, exceto se uma lei nacional ou convenção internacional proibir sua
identificação, caso se trate de substância controlada.
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As designações "genéricos" ou "N.E." que exigem essa informação suplementar são
indicadas pela Provisão Especial 274, constante na coluna 7 da Relação de Produtos
Perigosos.

Nomes apropriados para embarque podem aparecer no singular ou no plural conforme for
adequado. Além disso, quando são usados qualificativos como parte de um nome
apropriado para embarque, sua seqüência na documentação ou na marcação dos volumes é
opcional. Por exemplo, pode-se usar DIMETILAMINA SOLUÇÃO ou SOLUÇÃO DE
DIMETILAMINA.

Quando uma substância constante da Relação de Produtos Perigosos puder ser sólida ou
líquida, em função dos diferentes estados físicos de seus isômeros, e esse fato não estiver
indicado na Relação de Produtos Perigosos, o nome apropriado para embarque ali indicado
deve ser acompanhado de um dos qualificativos: "LÍQUIDO" ou "SÓLIDO", conforme o
caso

(p.

ex.,

"DINITROTOLUENOS,

LÍQUIDOS"

ou

"DINITROTOLUENOS,

SÓLIDOS").

Quando se tratar de transporte de resíduos, exceto no caso da Classe 7, o nome apropriado
para embarque deve ser precedido da palavra "RESÍDUO".

O nome apropriado para embarque de misturas ou soluções tratadas de acordo com as
exigências aplicáveis à substância perigosa nelas contida deve conter o qualificativo
"SOLUÇÃO" ou "MISTURA", conforme o caso (p. ex., ACETONA, SOLUÇÃO"). Além
disso, pode-se indicar, também, a concentração da solução ou mistura (p. ex., "ACETONA,
SOLUÇÃO a 75%").

Coluna 3

"Classe de risco" - esta coluna contém a classe ou subclasse e, no caso da

Classe 1, o grupo de compatibilidade alocado ao artigo ou à substância, de acordo com o
sistema de classificação descrito no item 4.3 deste trabalho.

Coluna 4

"Risco subsidiário" - esta coluna contém o número de classe ou subclasse de

quaisquer riscos subsidiários significativos que tenham sido identificados pela aplicação do
sistema de classificação descrito na Parte 2.
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"Número de risco" - esta coluna contém um código numérico que indica a

natureza e a intensidade do(s) risco(s). O fabricante do produto é responsável pela
indicação do número de risco quando este não constar na Relação.
Os números de risco para substâncias e artigos das Classes 2 a 9 consistem de dois ou três
algarismos que indicam a natureza e a intensidade do risco. Os algarismos e letras que o
compõem indicam os seguintes riscos:
2

Desprendimento de gás devido à pressão ou à reação química;

3

Inflamabilidade de líquidos (vapores) e gases ou líquido sujeito a auto-

aquecimento;
4

Inflamabilidade de sólidos ou sólido sujeito a auto-aquecimento;

5

Efeito oxidante (intensifica o fogo);

6

Toxicidade ou risco de infecção;

7

Radioatividade;

8

Corrosividade;

9

Risco de violenta reação espontânea;

X

A substância reage perigosamente com água (utilizado como prefixo do

código numérico).
Nota: O risco de violenta reação espontânea, representado pelo algarismo 9, inclui a
possibilidade, decorrente da natureza da substância, de um risco de explosão,
desintegração ou reação de polimerização, seguindo-se o desprendimento de
quantidade considerável de calor ou de gases inflamáveis e, ou tóxicos.
A repetição de um número indica, em geral, um aumento da intensidade daquele risco
específico.

Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por um
único algarismo, este será seguido por zero.

As combinações de algarismos a seguir têm, entretanto, um significado especial:
22

Gás liquefeito refrigerado, asfixiante.

323

Líquido inflamável, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

X323 Líquido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo
gases.
333

Líquido pirofórico.
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X333 Líquido pirofórico, que reage perigosamente com água.(*)
362

Líquido inflamável, tóxico, que reage com água, desprendendo gases

inflamáveis.
X362 Líquidos inflamáveis, tóxicos, que reage perigosamente com água,
desprendendo gases inflamáveis (*).
382

Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água, desprendendo gases

inflamáveis.
X382 Líquido inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água,
desprendendo gases inflamáveis.(*)
423

Sólido que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

X423 Sólido

que

reage

perigosamente

com

água,

desprendendo

gases

inflamáveis.(*)
44

Sólido inflamável, em estado fundido numa temperatura elevada.

446

Sólido inflamável, tóxico, em estado fundido a uma temperatura elevada.

462

Sólido tóxico que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

X462 Sólido que reage perigosamente com água, desprendendo gases tóxicos (*)
482

Sólido corrosivo que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

X482 Sólido que reage perigosamente com água, desprendendo gases corrosivos
(*)
539

Peróxido orgânico inflamável.

606

Substância infectante.

623

Líquido tóxico que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

642

Sólido tóxico que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

823

Líquido corrosivo que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

842

Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis.

90

Substâncias que apresentam risco para o meio ambiente; substâncias

perigosas diversas.
(*): Não usar água, exceto com aprovação de especialista.

Coluna 6

"Grupo de embalagem" - esta coluna contém o número do grupo de

embalagem das Nações Unidas (ou seja, I, II ou III), alocado ao artigo ou substância. Se
houver indicação de mais de um grupo de embalagem para a designação, o grupo de
embalagem da substância ou da formulação a ser transportada deve ser determinado, com
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base em suas propriedades, aplicando-se os critérios de classificação contidos descritos no
item 4.3 deste trabalho.

Algumas substâncias podem ser alocadas a um grupo de embalagem conforme o nível de
risco que apresentam. Os grupos de embalagem têm os seguintes significados:
– Grupo de Embalagem I – Substâncias que apresentam alto risco.
– Grupo de Embalagem II – Substâncias que apresentam risco médio.
– Grupo de Embalagem III – Substâncias que apresentam baixo risco.

Coluna 7

"Provisões especiais" - esta coluna contém um número que se refere a

quaisquer provisões especiais indicadas em 3.3.1, do Anexo da Resolução nº 420 da
ANTT, pertinentes ao artigo ou substância. As provisões especiais aplicam-se a todos os
grupos de embalagem admitidos para determinada substância ou artigo, exceto se
indicarem o contrário.
Ex.: Para o número ONU 3065, Bebidas Alcoólicas com mais de 70% de álcool em
volume aplica-se a provisão especial 146.
146 - Exceto para transporte aéreo e marítimo, bebidas alcoólicas do Grupo de Embalagem
II, transportadas em recipientes de até cinco litros, não estão sujeitas a este RTTPP.

Coluna 8

"Quantidade limitada por veículo" - esta coluna fornece a quantidade

máxima, por veículo, para quantidades limitadas. A palavra "zero" nesta coluna significa
que não é permitido o transporte do produto em questão de acordo com as disposições
abaixo.

Para quantidades iguais ou inferiores aos limites de quantidade por unidade de transporte,
constantes na coluna 8, da Relação de Produtos Perigosos, independentemente das
dimensões das embalagens, dispensam-se as exigências relativas a:
a) Rótulos de risco e painéis de segurança afixados ao veículo;
b) Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para
atendimento a situações de emergência, exceto extintores de incêndio, para o
veículo e para a carga, se esta o exigir;
c) Limitações quanto a itinerário, estacionamento e locais de carga e descarga;
d) Treinamento específico para o condutor do veículo;
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e) Porte de ficha de emergência;
f) Proibição de se conduzir passageiros no veículo.

Permanecem válidas as demais exigências regulamentares, em especial as que se referem
a:
a) Às precauções de manuseio (carga, descarga, estiva);
b) Às disposições relativas à embalagem dos produtos e sua marcação e rotulagem,
conforme estabelecido no RTTPP.

A quantidade máxima de um produto que pode ser colocada em uma unidade de transporte,
em cada viagem, é a estabelecida na Relação de Produtos Perigosos (coluna 8). No caso de,
num mesmo carregamento, serem transportados dois ou mais produtos perigosos
diferentes, prevalece, para o carregamento total, considerados todos os produtos, o valor
limite estabelecido para o produto com menor quantidade isenta.

Coluna 9

"Quantidade limitada por embalagem interna" - esta coluna fornece a

quantidade máxima por embalagem interna que é autorizada para o transporte da
substância em questão, para quantidades limitadas. A palavra "zero", nesta coluna,
significa que não é permitido o transporte do artigo ou substância de acordo com as
disposições abaixo.

Para o transporte de produtos perigosos em quantidades limitadas por embalagem interna,
nas condições estabelecidas nesta seção, dispensam-se as exigências relativas a:
a) Porte de rótulo(s) de risco(s) no volume;
b) Segregação entre produtos perigosos num veículo ou contêiner;
c) Rótulos de risco e painéis de segurança afixados ao veículo;
d) Limitações quanto a itinerário, estacionamento e locais de carga e descarga.

Permanecem válidas as demais exigências regulamentares, em especial as que se referem
a:
a) Proibição de conduzir passageiro no veículo;
b) A marcação do nome apropriado para embarque e do número ONU no volume;
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c) Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para
atendimento a situações de emergência, inclusive extintores de incêndio, para o
veículo e para a carga, caso esta exija;
d) Treinamento específico para o condutor do veículo;
e) Porte de ficha de emergência;
f) As precauções de manuseio (carga, descarga, estiva).

Coluna 10

"Instruções relativas a embalagens" - esta coluna contém códigos

alfanuméricos que se referem às instruções pertinentes, especificadas na seção 4.1.4 –
Relação de instruções para embalagens, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT. As
instruções para embalagem indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes)
que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos.

Um código que inclua a letra "P" refere-se às instruções para embalagens relativas ao uso
de embalagens descritas nos Capítulos 6.1 – Exigências para fabricação e ensaio de
embalagens, 6.2 – Exigências para fabricação e ensaio de recipientes para gás ou 6.3 –
Exigências para fabricação e ensaio de embalagens para substâncias da subclasse 6.2, do
Anexo da Resolução nº 420 da ANTT.

Um código que inclua as letras "IBC" refere-se às instruções para embalagens relativas ao
uso de IBCs, descritas no Capítulo 6.5 – Exigências de fabricação e ensaio de contentores
intermediários para granéis, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT.
Um código que contenha as letras "LP" refere-se às instruções para embalagens relativas
ao uso de embalagens grandes descritas no Capítulo 6.6 – Exigências para fabricação e
ensaio de embalagens grandes, da referida resolução.

O não-fornecimento de um código em particular significa que não é autorizada a colocação
da substância no tipo de embalagem abrangido pela instrução para embalagens que portam
tal código.

Quando constar N/A na coluna, isso significa que a substância, ou o artigo, não precisa ser
embalada.
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"Provisões especiais relativas a embalagens" - esta coluna contém códigos

alfanuméricos que se referem às provisões especiais, pertinentes especificadas na seção
4.1.4 – Relação de instruções para embalagens do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT.
As instruções para embalagens especiais indicam as provisões especiais de embalagens
(incluindo IBCs e embalagens grandes).

Uma provisão especial para embalagens que contenha as letras "PP" refere-se à provisão
especial para embalagens aplicável ao uso das instruções para embalagens com o código
"P", no Capítulo 4.1 – Uso de embalagens, incluindo contentores intermediários para
granéis (IBCs) e embalagens grandes, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT.

Uma provisão especial para embalagens que contenha a letra "B" refere-se à provisão
especial para embalagens aplicável ao uso de instruções de embalagens com o código
"IBC", no referido Capítulo 4.1.

Uma provisão especial para embalagem que contenha a letra "L" refere-se à provisão
especial aplicável a instruções para embalagens com código "LP" no referido Capítulo 4.1.

Coluna 12

"Instruções relativas a tanques portáteis" - esta coluna contém um número

precedido pela letra "T", referente às instruções pertinentes em 4.2.4 – Instruções e
provisões especiais para tanques portáteis, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT, que
especificam o(s) tipo(s) de tanque(s) exigido(s) para o transporte da substância em tanques
portáteis.

Tanque portátil: é um tanque multimodal com capacidade superior a 450 litros, utilizado no
transporte de substâncias das Classes 3 a 9. O tanque portátil inclui uma carcaça dotada dos
equipamentos de serviço e estruturais necessários para o transporte de substâncias
perigosas. O tanque portátil deve ser carregado e descarregado sem a remoção de seu
equipamento estrutural; deve ter elementos estabilizadores externos à carcaça e poder ser
içado quando carregado; deve ser projetado, primariamente, para ser içado para um veículo
ou embarcação de transporte e ser equipado com plataforma, guarnições ou acessórios que
facilitem a movimentação mecânica. Caminhões-tanques, vagões-tanques, tanques não-
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metálicos e contentores intermediários de granéis (IBCs) não se incluem na definição de
tanques portáteis.

Coluna 13

"Provisões especiais relativas a tanques portáteis" - esta coluna contém um

número precedido pelas letras "TP", referente a quaisquer provisões especiais indicadas em
4.2.4.3 – Provisões especiais para tanques portáteis, do Anexo da Resolução nº 420 da
ANTT, aplicáveis ao transporte da substância em tanques portáteis.

Após a Relação Numérica de Produtos Perigosos, é apresentada, no referente Anexo em
3.2.5, a Relação Alfabética de Produtos Perigosos. Deve-se notar que nas designações
secundárias, diferentemente das designações principais, apenas as iniciais aparecem em
letras maiúsculas, nesta última.

3.5

PROCEDIMENTOS DE EXPEDIÇÃO

A Parte 5 - Procedimentos de Expedição, Capítulo 5.1 - Disposições Gerais, do Anexo da
Resolução nº 420 da ANTT, estabelece as exigências para a expedição de produtos
perigosos no que se refere à marcação, rotulagem, documentação e sinalização.

Exceto se disposto em contrário no RTTPP, ninguém pode oferecer ou aceitar produtos
perigosos, para transporte, se tais produtos não estiverem adequadamente classificados,
embalados, marcados, rotulados, sinalizados conforme declaração emitida pelo expedidor,
orientado pelo fabricante, constante na documentação de transporte e, além disso, nas
condições de transporte exigidas nesta Parte.

A sinalização de riscos para expedição de produtos perigosos, para transporte, é constituída
pela sinalização da unidade de transporte, por meio de rótulos de risco e painéis de
segurança e da rotulagem dos volumes, por meio de rótulos de risco, de segurança,
especiais e de símbolos de manuseio, quando aplicáveis.
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3.5.1 Identificação de Riscos:
A identificação de riscos é constituída pela sinalização da unidade de transporte (rótulos de
risco e painéis de segurança) e pela rotulagem das embalagens interna e externa (rótulos de
risco, de segurança, especiais e símbolos de manuseio, quando aplicável).

3.5.1.1 Características dos Rótulos de Riscos:
Os rótulos de risco e os painéis de segurança devem ser de material impermeável,
resistente a intempéries, que permaneça intacto durante o trajeto.

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 e grupo de compatibilidade, conforme apropriado, e quando
aplicável o texto indicativo da natureza do risco, exceto para as subclasses 1.4, 1.5 e 1.6.

Os rótulos de risco para as subclasses 1.4, 1.5 e 1.6 devem exibir, na metade superior, o
número da subclasse e na metade inferior, a letra correspondente ao grupo de
compatibilidade.

Quando constar nos rótulos de risco, o texto indicativo da natureza do risco (nome da
classe ou da subclasse do produto) (ou informação complementar) deve ser colocado na
metade inferior do rótulo. Os caracteres devem ter altura de 6% a 8% do comprimento da
diagonal do rótulo, escritos simetricamente dentro deste.

No rótulo de risco da classe 7 deve constar o texto indicativo da natureza do risco, e/ou
informação complementar, conforme Anexo da Resolução nº 420 da ANTT ou legislação
complementar, para os demais rótulos de risco este texto é opcional.

O número da classe ou subclasse de risco 5.1 ou 5.2 deve ser colocado no ângulo inferior
da moldura do rótulo de risco conforme figura abaixo e deve ter altura de 6% a 8% do
comprimento da diagonal do rótulo, não podendo tocar nas laterais da moldura, devendo a
base do algarismo ficar de 6% a 8% do vértice da linha contínua.
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Figura 3-1 – Modulação do rótulo de risco.

Tabela 3.2 – Dimensões do rótulo de risco.
Dimensões

Embalagem Dimensão

Unidade de transporte

Veículos utilitários

a
b

100

300

250

5

12,5

12,5

Dimensões em milímetros

Informações Complementares:
- Para rotulagem das embalagens, podem ser usados rótulos menores em embalagens que
não comportem os rótulos estipulados, sempre que as exigências específicas permitirem o
uso de embalagens com dimensões inferiores a 10 cm de lado.
- Para as unidades de transporte do tipo “veículos utilitários” (veículos com peso bruto
total de até 3,5 t), podem ser utilizadas as dimensões para o rótulo de risco das outras
unidades de transporte.
Os rótulos de risco referentes à subclasse 4.1 e à classe 9 devem ter 13 faixas verticais
(sendo sete faixas vermelhas e seis faixas brancas para a subclasse 4.1 e sete faixas pretas e
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seis faixas brancas para a classe 9). Todas estas faixas devem ter larguras iguais,
distribuídas uniformemente ao longo da diagonal do losango.
Os rótulos de risco subsidiário devem levar a indicação do número da classe ou da
subclasse no seu vértice inferior.
Os rótulos de risco podem ser ampliados ou reduzidos, desde que mantida a proporção.
As figuras do item 2.8.2 ilustram os rótulos de risco (principal e subsidiário) que devem ser
empregados em função da classe de risco dos produtos.

3.5.1.2 Características do Painel de Segurança:
O painel de segurança comporta, conforme o caso, os números de identificação de risco (nº
de risco) e do produto (nº ONU).

Os painéis devem ser de cor alaranjada e os números de identificação de risco e do produto
(nº ONU) devem ser de cor preta e indeléveis. Os painéis de segurança podem ser de
material refletivo, fosforescente ou outro que tenha por objetivo facilitar a visualização.
São permitidos números adesivos no painel de segurança, desde que atendido a
padronização de cores, dimensões e tipos de algarismos estabelecidos na NBR 7500,
referentes à medida e à colocação dos números e letras. Não é permitida a sobreposição de
número(s) no painel de segurança.

Não é permitida a utilização do verso dos painéis de segurança e do rótulo de risco
removíveis, para identificar outro produto ou classe de risco que não esteja sendo
transportado, também não podendo ser na cor alaranjada. Quando o painel de segurança
indicar o transporte de mais de um produto perigoso no mesmo veículo, o verso pode ser
na cor alaranjada.

A altura e a largura dos números e letras devem atender ao estipulado para as dimensões e
tipos de algarismos estabelecidos na NBR 7500. A largura do traço do número 1 pode ser
menor.
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3.5.1.3 Número de Identificação de Risco:
A parte superior do painel de segurança é destinada ao número de identificação de risco, o
qual é constituído por dois ou três algarismos e, quando aplicável, a letra X (A letra X é
usada quando o produto reagir perigosamente com água).

O número de identificação de risco permite determinar imediatamente os riscos do produto
conforme 3.2.4 e 3.2.5 do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT.

Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por um
único algarismo, este deve ser seguido do algarismo “zero”. No caso de gás, nem sempre o
primeiro algarismo significa o risco principal.

A repetição de um número indica em geral aumento da intensidade daquele risco
específico, por exemplo:
30 – líquido inflamável;
33 – líquido altamente inflamável.

No caso de serem transportados no veículo produtos de mesmo nº ONU com números de
risco diferentes, deve ser utilizado, para efeito de identificação do veículo, o painel laranja
sem identificação.

3.5.1.4 Número de Identificação do Produto:
Na parte inferior do painel de segurança, deve ser colocado o número de identificação do
produto (nº ONU), formado por quatro algarismos, conforme Anexo da Resolução nº 420
da ANTT. Os produtos da classe 1 devem ser identificados por meio de painel de
segurança, contendo somente o nº ONU.
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3.5.1.5 Dimensões e Tipos de Algarismos para o Painel de Segurança:

Figura 3-2 – Modulação do painel de segurança.
Figura 3-2 – Modulação do painel de segurança.

Tabela 3.3 – Dimensões para painel de segurança.
Descrição

Unidade de transporte

Para veículos utilitários

Largura do painel

a

400

350

Altura do painel

b

300

250

Borda do painel

c

10

10

Largura do número/letra

d

55

50

Altura do número/letra

e

100

78

Espaço horizontal entre

f

30

22

g

40

30

número/letra
Espaço

vertical

entre

linha
Dimensões em milímetros.
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Informações Complementares:
- O posicionamento dos números deve ser centralizado horizontal e verticalmente,
respeitando-se a soma do tamanho dos números dos espaçamentos horizontais e verticais.
- Para as unidades de transporte do tipo “veículos utilitários” (veículos com peso bruto
total de até 3,5 t), podem ser utilizadas as dimensões para o painel de segurança das outras
unidades de transporte.
- As medidas “f” e “g” podem ter uma tolerância de ± 10% do valor citado na tabela acima.
- O painel de segurança deve ter uma borda preta de 10 mm.

Figura 3-3 – Tipos de algarismos a empregar.

Informação Complementar:
O algarismo “7” pode ser escrito também sem a barra.
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Figura 3-4 – Exemplos de painéis de segurança.

3.6

MARCAÇÃO

O nome apropriado para embarque e o número ONU correspondente, precedido das letras
“UN” ou “ONU”, devem ser exibidos em cada volume. No caso de artigo não-embalado, a
marcação deve ser exibida no artigo, em seu engradado, ou em dispositivo de manuseio, de
estiva ou de lançamento. No caso de produtos da subclasse 1.4, Grupo de Compatibilidade
S, devem ser marcados também o número da subclasse e a letra do grupo de
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compatibilidade, a menos que seja exibido o rótulo correspondente a 1.4 S. Uma marcação
típica de volume é:
UN 3265 LÍQUIDO CORROSIVO, ACÍDICO, ORGÂNICO, N.E. (Cloreto de caprilila)

Todas as marcações de volumes devem ser:
a) Facilmente visíveis e legíveis;
b) Capazes de suportar exposição ao tempo, sem redução substancial de sua
eficácia;
c) Marcadas sobre um fundo de cor contrastante na superfície externa do volume;
d) Localizadas distantes de outras marcações existentes no volume, evitando
reduzir substancialmente sua eficácia.
Contentores intermediários para granéis com mais de 450 litros de capacidade devem ser
marcados em pelo menos dois lados opostos.

Disposições especiais de marcação para a classe 7:
Cada volume deve ser marcado de forma durável e legível, do lado externo da embalagem,
com identificação do expedidor ou do destinatário, ou de ambos.
Em cada volume, o número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU”, e o nome
apropriado para embarque devem ser legíveis e marcados de forma durável na parte
externa da embalagem.

3.7

ROTULAGEM

3.7.1 Exigências Relativas à Rotulagem:
Estas provisões referem-se essencialmente a rótulos de risco. Conforme a natureza e as
características das embalagens, contendo produtos perigosos, e dos próprios produtos, as
embalagens externas devem portar também os símbolos de manuseio e estiva adequados,
além dos rótulos de risco aplicáveis.

Além da sinalização das unidades de transporte, as embalagens devem conter rótulos de
segurança e os demais símbolos e rótulos, se aplicável.
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O rótulo de risco a ser utilizado deve ser correspondente à classe ou subclasse de risco do
produto, ter a forma de um quadrado, colocado num ângulo de 45º (forma de losango) e
possuir dimensões mínimas de 100mm por 100mm, exceto no caso de volumes com
dimensões que só comportem rótulos menores como é caso dos cilindros para gás da classe
2 que podem, em função de sua forma, orientação e mecanismos de fixação para o
transporte, portar rótulos de risco de dimensões reduzidas, de modo que possam ser
exibidos na parte não cilíndrica, “os ombros” de tais recipientes. Eles incluem uma linha da
mesma cor do símbolo a 5mm da borda e paralela a seu perímetro.

Quando um produto apresentar mais de um risco significativo, a embalagem deve portar
rótulos de riscos adicionais correspondentes aos riscos subsidiários importantes. Para os
produtos especificamente citados na relação de produtos perigosos do Anexo da Resolução
nº 420 da ANTT, os rótulos a serem colocados estão indicados na própria relação, na
coluna correspondente aos riscos subsidiários. Em certos casos a necessidade de uso de
rótulos de risco subsidiários está indicada em uma provisão especial. Nos casos de
produtos gasosos, a colocação de um segundo rótulo de risco indicativo do risco
subsidiário do produto deve seguir a tabela abaixo:

Tabela 3-4 – Rótulos para os gases da Classe 2 com risco(s) subsidiário(s).

Subclasse

Risco(s) subsidiário(s)

Rótulo de risco

Rótulo(s) de risco

indicados(s) no Capítulo 2.2

Principal

Subsidiário

2.1

Nenhum

2.1

Nenhum

2.2

Nenhum

2.2

Nenhum

5.1

2.2

5.1

Nenhum

2.3

Nenhum

2.1

2.3

2.1

5.1

2.3

5.1

5.1, 8

2.3

5.1, 8

8

2.3

8

2.1, 8

2.3

2.1, 8

2.3

Fonte: Resolução nº 420 da ANTT
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No caso de transporte de produto perigoso, a embalagem confiada ao transporte deve
conter o rótulo de segurança, rótulo de risco, nome apropriado para embarque e o nº ONU.
No rótulo de segurança ou na embalagem devem ser colocados o nome apropriado para
embarque, o nº ONU precedido pelas letras “UN” ou “ONU” e o rótulo de risco principal e
subsidiário (quando aplicável). As informações referentes ao nome apropriado para
embarque e nº ONU podem estar juntos (abaixo ou acima, ou antes, ou depois) do nome ou
marca do produto. Caso isto não seja possível, as informações devem estar localizadas
distantes de outras marcações existentes no volume, evitando reduzir substancialmente sua
eficácia.

Os rótulos de risco principal e subsidiário devem estar na mesma superfície do volume
onde constam o nome apropriado para embarque e o nº ONU, se as dimensões do volume
forem adequadas. Estas informações podem estar em etiqueta complementar. Quando
necessário, devem também ser utilizados os símbolos de manuseio.

O rótulo de segurança pode conter o rótulo de risco e/ou símbolos de perigo e/ou de
manuseio, conforme o caso.

Embalagens vazias que tenham contido produtos perigosos estão sujeitas às mesmas
prescrições que as embalagens cheias, a menos que se tomem medidas para anular
qualquer risco.

A identificação das embalagens deve atender também à legislação e às normas específicas
aplicáveis ao produto.

Para produtos perigosos comercializados e distribuídos no país, se as embalagens tiverem a
natureza de risco escrita em outro idioma no rótulo de risco, devem ter também a natureza
de risco escrita no idioma oficial do Brasil.

Nos casos de exportação ou de importação por qualquer modal, embalagem e/ou contêiner
contendo produtos perigosos podem circular em território brasileiro portando rótulos de
risco conforme recomendações da IATA - Dangerous goods regulations, e da IMO Organização Marítima Internacional0. Esta embalagem e/ou contêiner também podem
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circular com os rótulos de risco contendo a natureza do risco em idioma dos países de
origem ou de destino.

3.7.2 Modelos de Rótulos de Risco Principal e Subsidiário:

CLASSE 1 - Substâncias ou artigos explosivos
* Local para indicação do grupo de compatibilidade
** Local para indicação da subclasse

Figura 3-5 – Subclasses 1.1, 1.2 e 1.3
Símbolo (bomba explodindo): preto. Fundo: alaranjado. Texto e número: preto.
Número “1” no canto inferior.

Figura 3-6 – Subclasse 1.4
Fundo: alaranjado. Texto e número: preto. Número “1” no canto inferior.
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Figura 3-7 – Subclasse 1.5
Fundo: alaranjado. Texto e número: preto. Número “1” no canto inferior.

Figura 3-8 – Subclasse 1.6
Fundo: alaranjado. Texto e número: preto. Número “1” no canto inferior.

CLASSE 2 – Gases

Figura 3-9 – Subclasse 2.1, Gases Inflamáveis
Símbolo (chama), texto e número: preto ou branco. Fundo: vermelho.
Número “2” no canto inferior.
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Figura 3-10 – Subclasse 2.2, Gases não-inflamáveis, não-tóxicos
Símbolo (cilindro para gás), texto e número: preto ou branco. Fundo: verde.
Número “2” no canto inferior.

Figura 3-11 – Subclasse 2.3, Gases tóxicos
Símbolo (caveira e ossos cruzados): preto. Fundo: branco. Texto e número: preto.
Número “2” no canto inferior.

CLASSE 3 – Líquidos inflamáveis

Figura 3-12 – Símbolo (chama): preto ou branco. Fundo: vermelho.
Texto e número: branco. Número “3” no canto inferior.
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CLASSE 4 – Sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas à combustão espontânea;
substâncias que em contato com a água, emitem gases inflamáveis.

Figura 3-13 – Subclasse 4.1, Sólidos inflamáveis
Símbolo (chama): preto. Fundo: branco com sete listras verticais vermelhas.
Texto e número: preto. Número “4” no canto inferior.

Figura 3-14 – Subclasse 4.2, Substâncias sujeitas a combustão espontânea
Símbolo (chama): preto. Fundo: metade superior branca, metade inferior vermelha.
Texto e número: preto. Número “4” no canto inferior.

Figura 3-15 – Subclasse 4.3, Substâncias que, em contato com a água, emitem gases
inflamáveis. Símbolo (chama): preto ou branco. Fundo: azul. Texto e número: branco.
Número “4” no canto inferior.
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CLASSE 5 – Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos

Figura 3-16 – Subclasse 5.1, Substâncias oxidantes
Símbolo (chama sobre um círculo): preto. Fundo: amarelo. Texto e número: preto.
Número “5.1” no canto inferior.

Figura 3-17 – Subclasse 5.2, Peróxidos orgânicos
Símbolo (chama sobre um círculo): preto. Fundo: amarelo. Texto e número: preto.
Número “5.2” no canto inferior.
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CLASSE 6 – Substâncias tóxicas (venenosas) e substâncias infectantes

Figura 3-18 – Subclasse 6.1, Substâncias tóxicas
Símbolo (caveira e ossos cruzados): preto. Fundo: branco. Texto e número: preto.
Número “6” no canto inferior.

Figura 3-19 – Subclasse 6.2, Substâncias infectantes
Símbolo (três meias-luas crescentes superpostas em um círculo): preto. Fundo: branco.
Texto e número: preto. Número “6” no canto inferior.
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CLASSE 7 – Materiais radioativos

Figura 3-20 – Classe 7 - Categoria I – (para embalagem)
Símbolo (trifólio): preto. Fundo: branco. Texto e número: preto. Algarismo romano: rosa
intenso. Número “7” no canto inferior.

Figura 3-21 – Classe 7 - Categorias II e III – (para embalagem)
Símbolo (trifólio): preto. Fundo: metade superior amarela e metade inferior branca. Texto,
número e símbolo (retângulo): preto. Algarismo romano: rosa intenso. Número “7” no
canto inferior.
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Figura 3-22 – Classe 7 – (para transporte)
Símbolo (trifólio): preto. Fundo: metade superior amarela e metade inferior branca.
Texto e número: preto. Algarismo romano: rosa intenso. Número “7” no canto inferior.

Figura 3-23 – Classe 7 – Material físsil
Fundo: branco. Texto e número: preto. Número “7” no canto inferior.

CLASSE 8 – Substâncias corrosivas

Figura 3-24 – Símbolo (líquidos, pingando de dois recipientes de vidro e atacando uma
mão e um pedaço de metal): preto. Fundo: metade superior branca e metade inferior preta
com borda branca. Texto e número: branco. Número “8” no canto inferior.
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CLASSE 8 – Substâncias perigosas diversas

Figura 3-25 – Fundo: metade superior branca com sete listras verticais pretas e metade
inferior branca. Texto e número: preto. Número “8” no canto inferior.

3.8

IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA

3.8.1 Sinalização:
Nos casos em que o transporte de produtos perigosos exigir uma sinalização, a unidade de
transporte deve possuir:
a)

uma sinalização geral, indicativa do transporte de produtos perigosos,

através de painéis de segurança;
b)

uma sinalização indicativa da classe ou da subclasse de risco do produto

transportado, através de rótulos de risco;
c)

uma sinalização de risco subsidiário para o transporte de produtos

perigosos, quando houver.

As unidades de transporte e de carga transportando substâncias e artigos de mais de uma
subclasse da classe 1 devem portar o rótulo indicativo do maior risco.

Os painéis de segurança e os rótulos de risco, caso haja, devem ser afixados (por exemplo:
adesivados, pintados, em portas-placa ou outras formas que permitam a rápida
identificação nos casos de emergência) em local visível do veículo e/ou equipamento,
conforme figuras específicas.

Capítulo 3 - Revisão bibliográfica

45

Os rótulos e os painéis de segurança não utilizados para identificação do veículo devem
estar agrupados e fixados de maneira a não estarem visíveis durante o transporte e não se
espalharem em caso de acidente, a fim de não confundirem a quem estiver atendendo a
emergência.

3.8.1.1 No Transporte a Granel:
As unidades de transporte a granel, quando trafegarem vazias sem terem sido
descontaminadas, estão sujeitas às mesmas prescrições que a unidade de transporte
carregada. Elas devem, portanto, estar identificadas com os rótulos de risco e os painéis de
segurança, assim como continuar portando a ficha de emergência dentro do envelope para
o transporte.
Não é permitido o transporte de embalagem ou de qualquer outro material em cima do
tanque de carga, exceto no tanque-comboio.

3.8.1.2 No Transporte de um Único Produto Perigoso:
A unidade de transporte deve portar o descrito a seguir:
a)

Na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista),

onde figuram, na parte superior, o nº de identificação de risco do produto (nº de
risco) e, na parte inferior, o nº de identificação do produto (nº ONU), conforme
3.2.4 e 3.2.5 do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT;
b)

Na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista),

idêntico ao colocado na frente, e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco
principal e subsidiário (quando houver) do produto;
c)

Nas laterais: o painel de segurança, idêntico aos colocados na frente e na

traseira, e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco principal e subsidiário
(quando houver) do produto, colocados do centro para a traseira, em local visível.
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Figura 3-26 – Transporte de carga a granel de um único produto perigoso, na mesma
unidade de transporte.

3.8.1.3 No Transporte de mais de um Produto Perigoso de Mesmo Risco Principal
(Exceto Álcool, Óleo Diesel, Gasolina e Querosene):
A unidade de transporte, com tanques distintos ou compartimentados deve portar o descrito
abaixo para produtos de mesmo risco principal:

a)

Na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista), sem

os números de identificação, ou seja, o nº de risco do produto e o nº ONU;
b)

Na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista),

idêntico ao colocado na frente, e o rótulo indicativo da classe ou subclasse do risco
principal e subsidiário dos produtos;
c)

Nas laterais: de cada tanque ou compartimento: o painel de segurança com

os números de identificação (ou seja, o nº de risco do produto, quando houver, e o
nº ONU) e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco principal e subsidiário
dos produtos.
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Figura 3-27 – Transporte de carga a granel de mais de um produto perigoso de mesmo
risco principal, na mesma unidade de transporte.

3.8.1.4 No Transporte de um Produto Perigoso de Mesmo Risco Transportando
Álcool, Óleo Diesel, Gasolina e Querosene:
A unidade de transporte compartimentada transportando concomitantemente mais de um
dos seguintes produtos: álcool carburante, óleo diesel, gasolina ou querosene, a granel,
devem portar o descrito abaixo:
a)

além do rótulo de risco referente à classe, devem portar somente painel de

segurança correspondente ao produto de maior risco. Nestes casos a unidade de
transporte deve portar fichas de emergências correspondentes a cada produto
transportado ou apenas uma ficha de emergência correspondente ao produto de
maior risco (conforme identificado no painel de segurança);
b)

quando do transporte de combustíveis para motores, em que o metanol fizer

parte da mistura, deve ser acrescentado na identificação de risco do produto,
constante no painel de segurança, o número 6 após os números correspondentes ao
risco do produto;
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no caso de tanque-comboio para estes produtos, o veículo deve ser

identificado como transporte a granel, devendo as embalagens dos produtos
(contendo qualquer produto perigoso ou não) estarem identificadas atendendo à
legislação.

3.8.1.5 No Transporte de mais de um Produto Perigoso de Riscos Principais
Diferentes:
A unidade de transporte, com tanques distintos ou compartimentados, deve portar o
descrito abaixo para produtos de riscos principais diferentes:
a)

na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista), sem

os números de identificação, ou seja, o nº de risco do produto e o nº ONU;
b)

na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista),

idêntico ao colocado na frente, e os rótulos indicativos de cada uma das classes ou
subclasses de riscos principais e subsidiário dos produtos;
c)

nas laterais de cada tanque ou compartimento: o painel de segurança com

os números de identificação (ou seja, o nº de risco do produto, quando houver, e o
nº ONU) e os respectivos rótulos indicativos de cada uma das classes ou subclasses
de riscos principais e subsidiário dos produtos.

Os tanques com produtos de mais de uma classe estão dispensados de afixar um rótulo de
risco subsidiário que já esteja representado por um outro rótulo indicativo de risco
principal.
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Figura 3-28 – Transporte de carga a granel de mais de um produto perigoso de riscos
principais diferentes, na mesma unidade de transporte.

3.8.1.6 No Transporte de Substância à Temperatura Elevada:
A unidade de transporte carregada com uma substância em estado líquido que seja
transportada ou oferecida para transporte a uma temperatura igual ou superior a 100ºC ou
uma substância em estado sólido a uma temperatura igual ou superior a 240ºC deve portar
nas laterais (do centro para a traseira) e na frente e traseira, além da identificação
obrigatória (rótulos de risco e painéis de segurança) pertinentes, a sinalização de
temperatura elevada.
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Figura 3-29 – Unidade de transporte carregada com substância à temperatura elevada.

3.8.1.7 No Transporte de Carga Fracionada:
As unidades de acondicionamento de transporte de carga fracionada, quando trafegando
vazias, não devem permanecer com os rótulos de risco nem com os painéis de segurança,
bem como não devem continuar portando a ficha de emergência e o envelope para o
transporte. Durante o transporte de carga fracionada, as unidades de acondicionamento,
quando carregadas, devem portar a(s) ficha(s) de emergência dentro do envelope para o
transporte.

3.8.1.8 No Transporte de Produtos Perigosos Iguais (Nº ONU) e Riscos Iguais (Nº de
Risco):
No caso de produto(s) perigoso(s) de mesmo Nº ONU, mesma classe ou subclasse de risco
principal, mesma(s) classe(s) ou subclasse(s) de risco subsidiário (quando houver) e
mesmo número de risco na mesma unidade de transporte, a unidade de transporte deve
portar o descrito abaixo.
a) Na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista), onde
figuram, na parte superior, o nº de identificação de risco do produto (nº de risco) e,
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na parte inferior, o nº de identificação do produto (nº ONU), conforme 3.2.4 e 3.2.5
do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT;
b) Na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista), idêntico
ao colocado na frente, e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco principal
e subsidiário (quando houver) do produto;
c) Nas laterais: o painel de segurança, idêntico aos colocados na frente e na traseira,
e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco principal e subsidiário (quando
houver) do produto, colocados do centro para a traseira, em local visível.

Figura 3-30 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos iguais (Nº ONU) e
risco iguais (Nº de risco), na mesma unidade de transporte.

3.8.1.9 No Transporte de Produtos Perigosos Diferentes e Mesmo Risco Principal:
No caso de mais de um produto perigoso (de nº ONU diferente), de mesma classe ou
subclasse de risco principal, com ou sem classe(s) ou subclasse(s) de risco subsidiário
(iguais ou diferentes) e números de risco iguais ou diferentes, a unidade de transporte deve
portar o descrito abaixo.
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Na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista), sem

os números de identificação, ou seja, o nº de risco do produto e o nº ONU do
produto;
b)

Na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do motorista),

idêntico ao colocado na frente, e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco
principal dos produtos;
c)

Nas laterais: o painel de segurança, idêntico aos colocados na frente e na

traseira, e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de risco principal dos produtos,
colocado do centro para a traseira, em local visível.

Um único produto perigoso (última entrega), resultante de um carregamento fracionado,
contendo inicialmente dois ou mais produtos perigosos de nº ONU diferentes, porém da
mesma classe, devem manter o rótulo de risco principal e o painel de segurança sem
qualquer inscrição.

Figura 3-31 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos diferentes de mesmo
risco principal, na mesma unidade de transporte.
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3.8.1.10 No Transporte de Produtos Perigosos Diferentes e Riscos Principais
Diferentes:
No caso de mais de um produto perigoso (de nº ONU diferente), de classes ou subclasses
de risco principal diferentes, com ou sem classe(s) ou subclasse(s) de risco(s)
subsidiário(s) (iguais ou diferentes) e número(s) de riscos iguais ou diferentes, a unidade
de transporte deve portar o descrito abaixo.
a)

Na frente e na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do

motorista), sem os números de identificação, ou seja, nº de risco do produto e nº
ONU do produto;
b)

Nas laterais: o painel de segurança, idêntico aos colocados na frente e na

traseira, colocado do centro para a traseira, em local visível.

Produto(s) perigoso(s) até a última entrega, resultante(s) de um carregamento fracionado,
contendo inicialmente dois ou mais produtos perigosos de riscos diferentes devem manter
o painel de segurança sem qualquer inscrição até a última entrega.

Figura 3-32 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos diferentes e riscos
principais diferentes, na mesma unidade de transporte.
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3.8.1.11 No Transporte de Produto(s) a Granel e de Carga Fracionada (embalagens)
no Mesmo Veículo:
No caso de transporte de produtos a granel com produtos embalados (cujo objetivo é a
retirada do produto a granel), o veículo deve ser identificado como transporte a granel,
devendo as embalagens dos produtos (contendo qualquer produto perigoso ou não) estar
identificadas atendendo à legislação, a unidade de transporte deve portar na frente, na
traseira e laterais do equipamento de transporte a granel, o estabelecido para o transporte a
granel no item 3.8.3.1.1.

As unidades de transporte que estejam transportando produto perigoso fracionado e a
granel no mesmo veículo, quando este estiver trafegando vazio sem haver sido
descontaminado, devem permanecer com os rótulos de risco e painéis de segurança
referentes ao produto que foi transportado no equipamento a granel e as embalagens que
estejam contaminadas também devem continuar identificadas, assim como continuar
portando as fichas de emergência dentro do envelope para o transporte, estando sujeitas às
mesmas prescrições que os veículos carregados.

No caso de descarregamento de embalagens, devem ser retiradas as suas fichas de
emergência, mantendo a identificação e documentos do equipamento a granel, se estiver
carregado ou não tiver sido descontaminado.
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Figura 3-33 – Transporte de carga a granel e fracionada no mesmo veículo.

3.8.1.12 No Transporte de Produto(s) a Granel e de Carga Fracionada e a Granel em
Veículos Distintos (veículo combinado):
A unidade de transporte deve portar o descrito abaixo.
a)

Carga a granel: na frente, na traseira e laterais, seguindo as determinações

do granel;
b)

Carga fracionada: na frente, na traseira e laterais, seguindo as

determinações do fracionado.
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Figura 3-34 – Veículo combinado com carga fracionada e a granel com diferentes riscos.

As unidades de transporte que estejam transportando produto perigoso fracionado e a
granel no mesmo veículo, quando este estiver trafegando vazio sem haver sido
descontaminado, devem permanecer com os rótulos de risco e painéis de segurança
referentes ao produto que foi transportado no equipamento a granel e as embalagens que
estejam contaminadas também devem continuar identificadas, assim como continuar
portando as fichas de emergência dentro do envelope para o transporte, estando sujeitas às
mesmas prescrições que os veículos carregados.

No caso de descarregamento de embalagens, devem ser retiradas as suas fichas de
emergência, mantendo a identificação e documentos do equipamento a granel se estiver
carregado ou não tiver sido descontaminado.

No caso de veículos compartimentados, deve ser identificado cada equipamento como
independente, conforme estabelecido para o de mesmo risco ou de riscos diferentes.
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DOCUMENTAÇÃO

3.9.1 Documentos para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos:
Para fins do RTTPP, documento de transporte de produtos perigosos é qualquer documento
(declaração de carga, nota fiscal, conhecimento de transporte, manifesto de carga ou outro
documento que acompanhe a expedição) que contenham as informações exigidas em
5.4.1.1.1 e a declaração exigida em 5.4.1.1.11 ambos do Anexo da Resolução nº 420 da
ANTT.

3.9.2 Informações Exigidas no Documento de Transporte:
O documento de transporte de produtos perigosos deve conter, para cada substância e
artigo objeto do transporte, as informações a seguir:
a) O nome apropriado para embarque;
b) A classe ou a subclasse do produto, acompanhada, para a classe 1, da letra
correspondente ao grupo de compatibilidade;
c) O número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU” e o grupo de embalagem
da substância ou artigo;
d) A quantidade total por produto perigoso abrangido pela descrição (em volume,
massa, ou conteúdo líquido de explosivos, conforme apropriado).

As informações exigidas no documento de transporte devem ser legíveis.

3.9.3 Disposições Gerais:
No caso de resíduos de produtos perigosos (exceto resíduos radioativos) serem
transportados para fins de disposição, ou de processamento para disposição, o nome
apropriado para embarque deve ser precedido da palavra “RESÍDUO”.

Para materiais à temperatura elevada, se o nome apropriado para embarque de uma
substância transportada, ou oferecida para transporte, em estado líquido a uma temperatura
igual ou superior a 100ºC, ou em estado sólido a uma temperatura igual ou superior a
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240ºC, não transmitir a condição de elevada temperatura (por exemplo, pelo uso do termo
”FUNDIDO” ou da expressão “TEMPERATURA ELEVADA” como parte do nome
apropriado para embarque), no documento de transporte o nome apropriado para embarque
deve ser imediatamente seguido da palavra “QUENTE”.

No caso de substâncias auto-reagentes da subclasse 4.1 e de peróxidos orgânicos que
requeiram controle de temperatura durante o transporte, as temperaturas de controle e de
emergência devem ser indicadas no documento de transporte.

Quando, no caso de certas substâncias auto-reagentes e correlatas da subclasse 4.1 e de
certos peróxidos orgânicos da subclasse 5.2, a autoridade competente permitir a dispensa
do rótulo subsidiário de “EXPLOSIVO” para um volume específico, o documento de
transporte deve conter uma declaração nos termos: “dispensados do rótulo de explosivo”.

Quando for transportada uma amostra de peróxido orgânico ou de substância autoreagente, o documento de transporte deve incluir o nome apropriado para embarque
precedido da palavra “AMOSTRA”.

Para substâncias infectantes o documento de transporte deve conter o endereço completo
do destinatário e o nome e o número do telefone de um responsável.

O documento de transporte deve conter informações que identifiquem a unidade de
transporte a ser utilizada, a data da realização do transporte e, ou o nome do(s)
aeroporto(s), da(s) estação(ões) de transbordo e do (s) local(is) de descarga.

Se a substância for perecível, o documento de transporte deve conter advertências
apropriadas, como: “Manter resfriado, entre +2ºC e +4ºC”, ou “Manter congelado”, ou
“Não congelar”.

Quando forem transportados produtos perigosos com as disposições para quantidades
limitadas estipuladas nas colunas 8 ou 9 da Relação de Produtos Perigosos conforme
Capítulo 3.4, do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT, a descrição da expedição deve
incluir uma das seguintes expressões “quantidade limitada” ou “QUANT. LTDA”.
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Quando forem transportados produtos perigosos numa embalagem de resgate, as palavras
“VOLUME DE RESGATE” devem ser acrescentadas à descrição dos produtos no
documento de transporte.

Meios de contenção vazios (incluindo embalagens, IBCs, tanques portáteis, tanques para
transporte rodoviário e tanques para transporte ferroviário) que contenham resíduos de
produtos perigosos, exceto se da classe 7, devem portar rótulos de risco e painéis de
segurança específicos até que sejam limpos e descontaminados.

3.9.4 Declaração do Expedidor:
O documento de transporte para produtos perigosos, emitido pelo expedidor deve também
conter, ou ser acompanhado de uma declaração de que o produto está adequadamente
acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento,
transbordo e transporte e que atende à regulamentação em vigor.

A declaração deve ser assinada e datada pelo expedidor. Ficam dispensados de apresentar a
assinatura no documento de transporte do produto transportado, os estabelecimentos que
usualmente forneçam produtos perigosos, desde que apresentem documento com a
declaração impressa de que o produto esteja adequadamente acondicionado para suportar
os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte.

Quando se tratar de exportação ou importação, a declaração do expedidor será aceita no
idioma oficial dos países de origem acompanhado de tradução no idioma do país destino.
Quando se tratar de transporte internacional no âmbito do Mercosul, será aceita no idioma
oficial dos países de origem ou de destino.

3.9.5 Seqüência das informações exigidas no documento de transporte:
Se um documento de transporte listar tanto produtos perigosos quanto não perigosos, os
produtos perigosos devem ser relacionados primeiro, ou ser enfatizados de outra maneira.
A ordem em que os elementos de informação exigidos em 5.4.1.1, de a) a c) do Anexo da
Resolução 420/04 da ANTT, aparecem no documento de transporte deverá ser sem
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interposição de qualquer informação adicional. Exemplos de descrições de produtos
perigosos são:

UN 1098 ÁLCOOL ALÍLICO 6.1 (3) I
ÁLCOOL ALÍLICO 6.1(3) I UN 1098

3.9.6 Apresentação do Documento de Transporte:
Não se exige um documento de transporte separado para produtos perigosos quando uma
expedição contiver tanto produtos perigosos quanto não-perigosos, nem há restrição quanto
ao número de descrições de produtos perigosos individuais que podem aparecer num
mesmo documento.

O texto da declaração do expedidor exigida e as informações relativas aos riscos dos
produtos a serem transportados podem ser incorporados a (ou combinados com) um
documento de transporte ou manifesto de carga existente.

3.9.7 Outras Informações e Documentos:

Trens e veículos automotores conduzindo produtos perigosos deverão circular por vias
terrestres, portando os documentos a seguir:
a) Documento de transporte, contendo as informações prescritas nos itens 5.4.1 a
5.4.1.1.11 do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT;
b) Certificados de capacitação, originais, do veículo e dos equipamentos, expedido
pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial ou por entidade por ele credenciada, no caso do transporte rodoviário de
produto a granel;
c) Documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em legislação
de trânsito de que recebeu treinamento específico para transportar produtos
perigosos;
d) Ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente e incidentes, contendo
instruções fornecidas pelo expedidor conforme informações recebidas do fabricante
ou importador do produto transportado, que explicitem de forma concisa:
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(i) A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados,
bem como as medidas de emergências;
(ii) As disposições aplicáveis caso uma pessoa entre em contato com os
produtos transportados ou com substâncias que podem desprender-se deles;
(iii) As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de
embalagens ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de
produtos perigosos transportados;
(iv) No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir
viagem, as medidas necessárias para a realização do transbordo da carga ou,
quando for o caso, restrições de manuseio do produto;
(v) Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia,
defesa civil, órgão de meio ambiente e, quando for o caso, órgãos
competentes para as classes 1 e 7, ao longo do itinerário.

3.9.8 Informações Complementares:
- No transporte rodoviário de produtos perigosos, a ficha de emergência, deverá estar num
Envelope para Transporte conforme padrão estabelecido pela ABNT, devendo ser mantida
a bordo junto ao condutor do veículo.

- As informações devem ser colocadas longe dos volumes contendo produtos perigosos de
maneira a permitir acesso imediato, no caso de um acidente ou incidente.

- A ficha de emergência ou guia de procedimentos de emergência, nos casos de exportação
ou importação, deverão ser redigidos nos idiomas oficiais dos países de origem, trânsito e
destino.

3.10 PRESCRIÇÕES RELATIVAS ÀS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

3.10.1 Aplicação e Disposições Gerais:

Capítulo 3 - Revisão bibliográfica

62

As recomendações, a seguir, exceto indicação em contrário, são aplicáveis ao transporte de
produtos de qualquer classe. Elas constituem as precauções mínimas que devem ser
observadas para a prevenção de acidentes, bem como para restringir os efeitos de acidente
ou emergência. Além destas, devem ser consultadas as disposições particulares aplicáveis a
cada classe de produtos, e as baixadas pelas respectivas autoridades competentes, em
relação a produtos da classe 1 e da classe 7, e as disposições pertinentes a produtos da
subclasse 6.1 e 6.2 e a resíduos, quando for o caso.

Para fins do RTTPP, as unidades de transporte compreendem veículos de carga e veículostanque, para o transporte rodoviário; vagões e vagões-tanque, para o transporte ferroviário;
e contêineres de carga, contêineres-tanque, tanques portáteis para o transporte multimodal
e automóvel para a classe 7.

Produtos perigosos não devem ser aceitos para transporte, ou transportados, a não ser que
tenham sido adequadamente classificados, embalados, marcados, rotulados, sinalizados e a
declaração de acondicionamento descrita num documento de transporte e, que, nos demais
aspectos, estejam nas condições exigidas pelo RTTPP.

Durante operações de carga e descarga, embalagens que contenham produtos perigosos
devem ser protegidas contra danos. Deve-se prestar atenção especial ao manuseio de
volumes durante sua preparação para transporte, ao tipo de unidade de transporte no qual
serão transportados e ao método de carregamento e descarga, de sorte que não haja dano
acidental decorrente de arrasto ou manuseio incorreto dos volumes.

Durante o transporte, IBCs e embalagens grandes devem ser seguramente fixadas ou
acondicionadas na unidade de transporte, de modo a impedir movimentos laterais ou
longitudinais indesejáveis ou impactos, e de modo a proporcionar apoio externo adequado.

Os diferentes volumes num carregamento contendo produtos perigosos devem ser
convenientemente arrumados e escorados entre si ou presos por meios adequados na
unidade de transporte e, de maneira a evitar qualquer deslocamento, seja de um volume em
relação a outro, seja em relação às paredes da unidade de transporte.
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3.10.2 Prescrições aplicáveis a veículos e equipamentos do transporte terrestre:
Tanques, vagões e equipamentos destinados ao transporte de produtos perigosos, bem
como todos os seus dispositivos que entrem em contato com o produto (bombas, válvulas
e, inclusive, seus lubrificantes), não devem ser atacados pelo conteúdo nem formar com
estas combinações nocivas ou perigosas.

Se, após a descarga de um veículo, contêiner, vagão ou equipamento que tenha recebido
carregamento de produtos perigosos, for constatado que houve vazamento do conteúdo das
embalagens, o veículo deve ser limpo e descontaminado imediatamente, e sempre antes de
qualquer novo carregamento.

Veículos, contêineres, vagões-tanque e contêineres-tanque que tenham sido carregados
com produtos perigosos a granel devem, antes de ser carregados novamente, ser
convenientemente limpos e descontaminados, exceto se o contato entre os dois produtos
não acarretar riscos adicionais.

Veículos, contêineres, vagões-tanque e contêineres-tanque descarregados, não limpos, que
contenham resíduos do conteúdo anterior e por isso possam ser considerados
potencialmente perigosos, estão sujeitos às mesmas prescrições aplicáveis a veículos
carregados.

Veículos de múltiplos compartimentos que transportem, concomitantemente, mais de um
dos seguintes produtos: álcool motor, óleo diesel, gasolina ou querosene, a granel, além do
rótulo de risco referente à classe, devem portar somente painel de segurança
correspondente ao produto de maior risco.

Quando, durante a carga e descarga, for derramado qualquer quantidade de produtos
perigosos, o trabalho deverá ser interrompido e só recomeçado depois de adequada limpeza
do local.

A limpeza deve ser realizada conforme orientação de técnico especializado ou do
responsável pelo produto.
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3.10.3 Prescrições aplicáveis a veículos e equipamentos do transporte rodoviário:
Qualquer unidade de transporte, se carregada com produtos perigosos, deve portar:
a) Extintores de incêndio portáteis e com capacidade suficiente para combater
princípio de incêndio:
(i) do motor ou de qualquer outra parte da unidade de transporte (conforme
previsto na legislação de trânsito);
(ii) do carregamento, caso o primeiro seja insuficiente ou inadequado.

Os agentes de extinção devem ser tais que não liberem gases tóxicos, nem na cabine de
condução, nem sob influência do calor de um incêndio. Além disso, os extintores
destinados a combater fogo no motor, se utilizados em incêndio da carga, não devem
agravá-lo.

Da mesma forma, os extintores destinados a combater incêndio da carga não devem
agravar o incêndio do motor.

Reboque carregado de produtos perigosos, deixado em local público, desatrelado e longe
do veículo trator, deverá ter, pelo menos, um extintor adequado ao combate de princípio de
incêndio da carga;

b) Um jogo de ferramentas adequado para reparos em situações de emergência
durante a viagem;

c) Por veículo, no mínimo dois calços de dimensões apropriadas ao peso do veículo
e ao diâmetro das rodas, e compatíveis com o material transportado, os quais devem
ser colocados de forma a evitar deslocamento do veículo em qualquer dos sentidos
possíveis.

Estão proibidos de circular os veículos que apresentem contaminação em seu exterior.
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3.10.4 Prescrições de serviço aplicáveis ao transporte terrestre:
Se o carregamento compreender diversas categorias de mercadorias, os volumes com
produtos perigosos devem ficar separados das demais mercadorias, de modo a facilitar o
acesso a eles em casos de emergência.

É proibido carregar qualquer produto sobre uma embalagem frágil e não se deve empregar
materiais facilmente inflamáveis na estiva das embalagens.

Todas as prescrições relativas à carga, descarga e estiva de embalagens que contenham
produtos perigosos em veículos ou vagões são aplicáveis à carga, descarga e estiva dessas
embalagens em contêineres e destes sobre os veículos e os vagões.

É proibido fumar, durante o manuseio, perto das embalagens, dos veículos, vagões e
contêineres parados, ou dentro desses.
É proibido entrar num veículo e numa unidade de transporte com aparelhos de iluminação
a chama. Além disso, não devem ser utilizados aparelhos e equipamentos capazes de
provocar ignição dos produtos ou de seus gases ou vapores.

É proibido o transporte de produtos perigosos incompatíveis entre si, bem como com
produtos não-perigosos em um mesmo veículo, quando houver possibilidade de risco,
direto ou indireto, de danos a pessoas, bens ou ao meio ambiente, respeitadas as
orientações contidas no Capítulo 3.4 do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT, exceto,
quando produtos perigosos ou não perigosos forem colocados em pequenos cofres de
cargas (ou contentores) distintos que assegurem a impossibilidade destes danos.

As proibições de carregamento conjunto, num mesmo veículo, são aplicáveis ao
carregamento num mesmo contêiner.

Produtos que se polimerizam facilmente só podem ser transportados se forem tomadas
medidas para impedir sua polimerização durante o transporte.
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Veículos e equipamentos que tenham transportado produtos capazes de contaminá-los
devem ser inspecionados após a descarga para garantir que não haja resíduos do
carregamento. No caso de contaminação, deverão ser cuidadosamente limpos e
descontaminados em locais e condições que atendam às determinações dos órgãos de meio
ambiente, ouvidas as recomendações do fabricante do produto.

Se não houver risco de alteração, as bebidas alcoólicas isentas (com até 24% de álcool em
volume) podem ser transportadas em tanques que tenham contido bebidas não-isentas,
desde que sejam tomadas medidas para evitar contaminação das primeiras.

3.10.5 Prescrições de serviço aplicáveis ao transporte rodoviário:
Exceto nos casos em que a utilização do motor seja necessária para fazer funcionar bombas
e outros mecanismos de carga ou descarga, o motor do veículo deve estar desligado
durante essas operações.

Os volumes constituídos de materiais sensíveis à umidade devem ser transportados em
veículos tipo baú ou de carroceria lonada que garanta suas características.

3.10.6 Transporte de bagagens e de pequenas expedições:

Em veículos ou trens de transporte de passageiros e veículos rodoviários, de passageiros
especificamente, microônibus, ônibus e bonde, bagagens acompanhadas só poderão conter
produtos perigosos de uso pessoal (medicinal ou artigos de toucador), em quantidade
nunca superior a um quilograma ou um litro por passageiro. Está proibido o transporte de
qualquer quantidade de substâncias das classes 1 e 7 nesses veículos.

Bagagens desacompanhadas serão consideradas pequenas expedições.

3.10.7 Segregação de produtos perigosos:

Produtos incompatíveis devem ser segregados uns dos outros durante o transporte. Para
fins de segregação, duas substâncias ou artigos são considerados mutuamente
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incompatíveis quando sua estiva conjunta puder resultar em riscos indevidos no caso de
vazamento, derramamento, ou qualquer outro acidente.

Especial atenção deverá ser dada para a aplicação das proibições de carregamento comum
previstas no RTTPP; nesses casos, não será considerado proibido o transporte conjunto,
num mesmo carregamento, desde que tais produtos sejam colocados em cofres distintos ou
contentores que assegurem a impossibilidade de danos a pessoas ou a mercadorias.

A extensão do risco decorrente de possíveis reações entre produtos incompatíveis pode
variar e, em conseqüência, podem variar as providências de segregação. Em certos casos, a
segregação pode ser obtida exigindo-se certas distâncias entre produtos perigosos
incompatíveis. Os espaços de segregação entre tais produtos perigosos podem ser
preenchidos com cargas compatíveis com as substâncias ou artigos perigosos em questão.

Sobreembalagens não devem conter produtos perigosos que reajam perigosamente entre si.
As disposições do RTTPP são de natureza geral. As exigências de segregação específicas
de cada modalidade de transporte devem basear-se nos seguintes princípios:
a) Produtos perigosos incompatíveis devem ser segregados uns dos outros,
conforme recomendado pelo expedidor ou fabricante de forma a efetivamente
minimizar os riscos em caso de vazamento ou derramamento acidental, ou de
qualquer outro acidente;
b) Sempre que se estivarem produtos perigosos em conjunto, deve-se adotar a
exigência de segregação mais restritiva dentre as aplicáveis aos vários produtos;
c) Para volumes que devam exibir rótulo de risco subsidiário, devem-se adotar as
medidas de segregação aplicáveis ao risco subsidiário, quando forem mais
restritivas que as exigidas pelo risco primário.

