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Produzir este Manual constituiu um grande desafio, pois desejamos orientá-lo 
para atendimento à legislação sem ferir princípios básicos da cultura de seu ne-
gócio, como por exemplo, a prática de retirada de produtos na hora da compra.
Como dizer ao seu cliente que comparece na sua loja para comprar uma pe-
quena quantidade de produtos, mas que alguma coisa precisa ser ajustada para 
atender à legislação? Vamos tentar propor saídas para cada aspecto em que, 
nos termos da lei, possamos contribuir com algum recurso. Mas ao mesmo 
tempo, estamos nos desafiando a escrever um Manual de Transportes customi-
zado, que respeite a cultura do seu Setor e traga total conformidade legal.
O assunto é vasto e complexo e não temos pretensão de cobrir toda a legislação 
em todas as áreas envolvidas, mas orientar a promoção das melhores práticas 
para atender a legislação de transporte, meio ambiente e segurança dos traba-
lhadores, além da preservação do produto.
Não é nossa proposta fazer um Manual de Transporte apenas para produtos 
perigosos, porque em uma mesma expedição encontramos as duas situações, 
e temos uma grande quantidade de insumos agrícolas, incluindo os defensivos, 
que não apresentam riscos durante o transporte, pois o conceito deste perigo é 
diferente do ocupacional e ambiental. Vamos esclarecer este ponto no capítulo 
2, adotando os conceitos que aparecem em matéria normativa ou legal.
Por fim, desejamos ainda, lançar um manual inteligível, prático e o mais su-
cinto, que seja acolhido pelo mercado como práticas possíveis. Ainda assim é 
inevitável a abordagem da legislação e normas básicas e aplicáveis a qualquer 
transporte de químicos ou não químicos, considerando que a lei da Casa Civil 
para registro e definição das categorias de transportadores é para todos e que 
os requisitos do IBAMA também, uma vez que os veículos são fontes móveis 
de emissões.
Dúvidas ou sugestões para melhorar esta publicação serão acolhidas pelo Fale 
Conosco, no site www.andav.com.br.
Aproveitem o material e comuniquem-nos suas necessidades de informações, 
para eventuais considerações em revisões futuras.

Este material é um Manual, não substitui os textos das normas e não tem 
compromisso com a “atualização” das informações, após a data de sua 
publicação. É imprescindível que o Expedidor adquira sempre uma cópia 
da versão atualizada da norma.

Introdução
Caro Distribuidor,
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ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Acidente Evento não programado, que gera consequências 
indesejáveis tais como: vítimas, danos, ou prejuízo 
e/ou todos estes efeitos combinados.

ANDAV Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos 
Agrícolas e Veterinários.

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Amarração Termo relacionado à amarração das cargas. Uso de 
materiais de estiva adequados à fixação da carga na 
carroceria do veículo. Uma amarração só é bem feita 
se for precedida de um arranjo adequado.

Análise de risco Processo de identificação e registro escrito de ris-
cos. Análise do impacto e balanço das consequên-
cias destes riscos em caso de ocorrência de evento 
não programado.

Área Segregada Local físico, reservado, sinalizado e identificado para 
fim específico e de acordo com o controle utilizado.

Arranjo Termo relacionado a arranjo de carga e à forma como 
os produtos são estivados sobre a carroceria do veícu-
lo, respeitando os critérios de balanceamento sobre 
eixos, a forma das embalagens e seu intertravamento 
para que permaneçam intactas durante o transporte.

AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Capacitação 
(treinamento de 
pessoas)

Atualização, complementação e/ou ampliação das 
competências necessárias ao desempenho de um 
profissional no exercício de sua função.

Carregamento (de 
veículo com insumos 
agrícolas e/ou 
veterinários)

Ação de transferir produtos embalados da loja, 
terminal, armazém, depósito ou local de embar-
que, para veículos de transporte por meio manual 
ou mecanizado.

CB Corpo de Bombeiros.

“Check List” Aplicação de uma lista de verificação no veículo, 
para analisar conformidade com as condições de 
segurança: veículo, carroceria, documentação e car-
regamento. Deve ser aplicado antes que o veículo 
inicie a viagem, após o carregamento e durante a 
viagem.

Cofres de carga “São caixas com fechos para acondicionamento de 
carga geral perigosa ou não, com a finalidade de 
segregar durante o transporte, produtos incompatí-
veis” (Res. 420/04 – 1.2.1).

Comunidade Rede de relacionamentos da empresa, que pode es-
tar perto geograficamente (vizinhança) ou perto em 
termos de interesses comuns ou mútuos, como por 
exemplo, sua associação, seus clientes.

Condicionantes de 
licenças, permissões 
ou alvarás de 
funcionamento

Condições descritas numa autorização, alvará ou 
licença cujo atendimento é obrigatório para que o 
documento/permissão/alvará, licença ou dispensa, 
seja considerado válido, além do aspecto de prazo 
de validade do documento. 

Curso MOPP O MOPP é um apelido dado ao título do curso ci-
tado na Resolução CONTRAN 91/99: “Curso de 
Treinamento Específico e Complementar para Con-
dutores de Veículos e Transportadores de Produtos 
Perigosos”.

Descarregamento Ação de transferir os produtos embalados do veículo 
para a loja, terminal de transporte, armazém, depósito 
ou local de destino, por meio manual ou mecanizado.

Distribuidor Pessoa jurídica que comercializa e distribui insu-
mos agrícolas e veterinários e que possui técnicos 
responsáveis para a venda, promoção e difusão de 
seus produtos.

Embalagens “São recipientes e quaisquer outros componentes ou 
materiais necessários para que o recipiente desempe-
nhe sua função de contenção” (Res. 420/04 1.2.1).

1. Definições de termos ou conceitos aplicados neste manual.
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Embalagem certificada 
de segurança 

Embalagem, simples ou composta, testada e apro-
vada por organismos de inspeção e teste acreditado 
pelo INMETRO.

Embalagem composta “São embalagens que consistem numa embalagem 
externa e num recipiente interno, construídos de tal 
modo que formam uma embalagem única. Uma vez 
montada, passa a ser uma unidade integrada, que 
é enchida, armazenada, transportada e esvaziada 
como tal.” (Res. 420/04 1.2.1).

Embalagens de resgate “São embalagens especiais que atendem às dispo-
sições aplicáveis deste regulamento, nas quais se 
colocam para fins de transporte, recuperação ou dis-
posição, embalagens de produtos perigosos danifi-
cados, defeituosos ou com vazamento, ou produtos 
perigosos que tenham derramado ou vazado” (Res. 
420/04 1.2.1).

Embalagens externas “São proteções externas de uma embalagem com-
posta ou combinada, juntamente com quaisquer 
materiais absorventes ou de acondicionamento e 
quaisquer outros componentes necessários para 
conter e proteger recipientes internos ou embala-
gens internas”. (Res. 420/04 1.2.1).

Embalagens singelas “São embalagens constituídas de um único conten-
tor e não necessitam de uma embalagem externa 
para serem transportadas” (Res. 420/04 1.2.1).

Embalagens pequenas Embalagens com capacidade para até 450L/400 kg. 
(Res. 420/04 – parte 4).

Embalagens grandes Embalagens com capacidade acima de 450L/400 kg 
e até 3000L (Res. 420/04 – parte 6).

Emergência Situação que requer uma ação imediata de corte e 
cessação de seus efeitos, mas que deve ser planeja-
da para que não desencadeie eventos subsequentes.

EPI Equipamento de Proteção Individual: todo vestiário 
ou equipamento destinado a proteger pessoa envol-
vida em manuseio, movimentação ou uso de agro-
tóxicos, seus componentes e afins.

ETC Empresa de transportes de cargas – transportado-
ras prestadoras de serviços a terceiros e remunera-
das por fretes.

Exercício simulado Reprodução de cenários de emergência de um Pla-
no de Alarme e reprodução de uma hipotética situa-
ção de pânico ou princípio de sinistro.

Exigência Requisito mandatório de um sistema ou regulação.

Expedição “É qualquer volume, volumes ou carregamento de 
produto perigoso entregue para transporte por um 
expedidor.” (Res. 420/04 1.2.1).

Expedidor “É qualquer pessoa, organização ou governo que 
prepara uma expedição para transporte”. (Res. 
420/04 1.2.1).

Incompatibilidade 
química

Possibilidade de reação entre produtos químicos, 
quando colocados em contato entre si, por rompi-
mento de uma embalagem, vício da embalagem ou 
do carregamento, ou derrame em acidente (avaria 
ou rodoviário).

Ficha de Emergência Emitida em folha única, padronizada pela norma 
ABNT-NBR 7503. Orienta os procedimentos a se-
rem adotados em caso de acidentes rodoviários 
com produtos químicos.

Gerenciamento Processo de controlar, planejar e monitorar uma ati-
vidade, bem como medir seus resultados.

Grupo de embalagem Categoria associada a um produto e seu número 
ONU de acordo com a Res. 420/04 (relação de produ-
tos perigosos, coluna 5) diz respeito ao grau de risco 
de um produto, graduada de I à III, sendo Gr. I: maior 
risco, Gr. II: moderado risco e Gr. III: menor risco.

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis.

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia.
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Interstício Intervalo de descanso (pelo menos 11 horas, poden-
do ser de 8 + 3 horas) do empregado, entre uma jor-
nada e outra. Lei do motorista 12619/12 e 13.103/15.

Itinerário Rota principal e todas as ramificações. Programadas 
para trajeto de um veículo entre o ponto de expedi-
ção da carga e o ponto de destino.

Manutenção preventiva 
da frota

Manutenção feita de forma proativa, para prevenir 
que o veículo quebre em viagem.

NR Norma Regulamentadora (do Ministério do Trabalho, 
vinculadas ao cumprimento da Portaria 3214/78).

Paradas para descanso Pequenos intervalos de paradas ao longo da viagem, 
a cada 2 ou 3 horas de direção, com duração de 15 
a 30 minutos.

PAE Plano de Atendimento a Emergências. Procedimen-
to programado para estabelecer medidas de reme-
diação a possíveis acidentes em vias públicas.

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal (medicina do trabalho).

Perigo Fonte, situação ou ato com potencial para provo-
car danos ao ser humano em termos de lesão ou 
doença, ou uma combinação destas. (BS OSHAS 
18001:2007).

Permissão de trabalho 
(PT) ou Ordem de 
Serviço (OS) para 
trabalhos de risco

Peso sobre eixo

Documento que mediante condições de trabalho pré-
-estabelecidas por um profissional de formação técni-
ca, autoriza outro profissional a executar uma tarefa, 
conforme descrito na PT/S ou OS. Deve ser prece-
dido de uma APR – Análise Preliminar de Risco. No 
transporte, por exemplo, trabalhos em altura – NR 35.

Arranjo da carga sobre os eixos, respeitando o limi-
te de peso para cada eixo, porte e configuração do 
equipamento de transporte.

ONU

Na definição de ONU: Número ONU para produ-
tos químicos é o número de série de 4 dígitos, 
dado ao artigo ou substância química, de acordo 
com o sistema das Nações Unidas.
Quando de seu transporte, na Ficha de Emergên-
cia e na ‘Ficha Técnica de Segurança’ (em inglês: 
Material Safety Data Sheet ou MSDS) obrigato-
riamente deve constar, entre diversas outras in-
formações (tais como: Nome e descrição, Nome 
apropriado para Embarque, Número de Risco, 
Classe de risco, Risco subsidiário, Grupo de em-
balagem, etc), o código ‘’IMO’’ ship identification 
number e ONU da substância.

PPCI Programa de proteção e combate a incêndio. Termo 
utilizado na legislação estadual de corpo de bom-
beiros de alguns estados, quando aprovado. Insta-
lações vistoriadas com base neste PPCI equivalem 
ao AVCB – projeto de incêndio e memorial descritivo 
do sistema.

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nor-
ma Regulamentadora (NR 09) que visa à preserva-
ção da saúde e da integridade dos trabalhadores, 
por meio da antecipação, reconhecimento, avalia-
ção e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho.

Produtos perigosos Produtos que, nos termos da Resolução 420/04, duran-
te as operações de transporte podem causar reação e 
que estão elencados na parte 3 dessa Resolução.

Resíduo “Para efeito de transporte são substâncias, solu-
ções, misturas ou artigos que contém ou estão 
contaminados por um ou mais produtos sujeitos às 
disposições deste regulamento e suas instruções 
complementares, para os quais não está previsto 
utilização direta, mas que são transportados para 
fins de despejo, incineração ou qualquer outro pro-
cesso de disposição final.” (Res. 420/04 1.2.1).
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Risco “Probabilidade de ocorrência de perigos, que cau-
sem danos”. ABNT-NBR 14.725-1.

RNTRC Registro Nacional de Transportador Rodoviário de 
Cargas. Pode ser obtido nas categorias: ETC, TAC ou 
CTC. Lei 11442/07 da Casa Civil.

RTPP Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos.

TAC Transportador autônomo de cargas.

TCP Transportador de carga própria do comércio que en-
trega os produtos que vende com veículos perten-
centes à sua empresa, mas não tem como atividade 
comercial o transporte de cargas ou não é remune-
rado por fretes para estas entregas.

Transportador É qualquer pessoa, organização ou governo, que 
efetua o transporte de produtos perigosos por qual-
quer modalidade de transporte. O termo inclui tanto 
os transportadores comerciais quanto os de carga 
própria. (Res. 420/04 1.2.1).

Uso do termo “deve” Quando aplicado o termo “deve” em um documen-
to, procedimento ou registro, a ação é mandatória.

Uso do termo “pode” Quando aplicado o termo “pode” em um documen-
to, procedimento ou registro, a ação é recomendada.

2. Conceitos: o que são produtos perigosos para o transporte? 
O que são produtos ou atividades que representam riscos para o 
meio ambiente?

Produtos perigosos para o transporte são aqueles relacionados na Parte 3 da Re-
solução 420/04, por ordem de número ONU ou por ordem de nome apropriado 
para embarque, ou seja, o nome que, independente do nome comercial, deve 
constar no campo de descrição da Nota Fiscal. Os produtos perigosos podem 
reagir quimicamente durante as operações de transporte, armazenamento tem-
porário, transbordo ou, vazamentos, se colocados em contato com outra subs-
tância, incluindo água e ar. 
Produtos ou atividades que representam risco para a saúde ou meio ambiente 
são, além dos produtos perigosos, os produtos químicos ou não químicos, não 
perigosos para o transporte, mas que causam danos à saúde ou meio ambiente. 

Para enquadramento em qualquer dos dois conceitos é preciso uma aná-
lise preliminar e frequente de testes de laboratório. No caso dos produtos 
perigosos, a classificação do risco é feita por intermédio de metodologias 
especificas para cada classe de risco, que são classes 9, descritas na Parte 
2 da Resolução 420/04.
As metodologias aplicadas na parte 2 da resolução 420/04 enquadram também 
os graus de risco dos produtos associando-os a um grupo de embalagem. Trans-
portados a granel ou fracionados (embalados), aplica-se este grau de risco e 
cada classe tem seu critério de enquadramento. Os grupos de embalagem são:

Grupo de embalagem I – produtos de alto risco;
Grupo de embalagem II – produtos de risco moderado;
Grupo de embalagem III – produtos de baixo risco. 

No caso dos produtos perigosos para a saúde ou meio ambiente outras metodo-
logias são aplicadas em laboratório, ou não. A ANVISA e as legislações especi-
ficas dos produtos, assim como os próprios fabricantes dão os parâmetros com 
base nas formulações ou propriedades dos produtos, em experimentos e em 
histórico de danos causados por estas substâncias. Estes produtos podem ser 
químicos ou não químicos. Há produtos minerais, metais e outros inertes que 
representam riscos para a saúde e meio ambiente.

3. Características próprias do setor de Distribuição de Insumos 
Agrícolas.

3.1. Comercialização: 

Atender todo o acervo legal e normativo para o transporte correto e seguro de 
produtos perigosos representa um desafio para qualquer setor expedidor, mas 
devido a algumas características do setor é ainda mais desafiador.
Começa pelo fato de que muitos produtores são, além de agricultores, também 
pecuaristas e têm o habito de adquirir e levar os produtos comprados em seu 
próprio veículo, não necessariamente em veículo utilitário. Ocorrem retiradas 
em veículos de maior porte, embora em muitos casos as compras de pequena 
escala enquadram-se em quantidades isentas, cujas regras de utilização des-
creveremos no capítulo 6. Quando a compra é maior e o produtor possui frota 
própria, retira os produtos nos distribuidores e aí começam as dificuldades.
De acordo com o regulamento federal do transporte de produtos perigosos, 
transportador é: “qualquer pessoa, organização ou governo, que efetua o trans-
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porte de produtos perigosos, por qualquer modalidade de transporte. O termo 
inclui tanto os transportadores comerciais quanto os de carga própria.” (Res. 
420/04 - 1.2.1)
Posto isto, este transportador, quando não enquadrado em quantidades isentas, 
(cap.6 deste manual) não poderia transportar seus produtos sem atender todas 
as exigências do RTPP – Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos. 
Tentamos algumas saídas para todas as situações, mas certamente não cobrem 
todo o assunto.

3.2. Questões relacionadas à frota de transporte: transportador – 
ETC, própria do distribuidor, agregada do distribuidor ou própria 
do cliente.

De acordo com a agência reguladora dos transportes terrestres, ANTT, trans-
portador é qualquer pessoa, organização ou governo, que efetua o transporte 
de produtos perigosos, por qualquer modalidade de transporte. O termo inclui 
tanto os transportadores comerciais quanto os de carga própria. Donde pode-
mos concluir que, no universo do distribuidor, o que não é comércio é trans-
porte, carregando-se um veículo e transitando em via pública, é uma atividade 
de transporte. O artigo 1º da resolução 420/04 preceitua que “ninguém pode 
transportar, ou aceitar para o transporte produtos perigosos sem atender ao dis-
posto neste regulamento e suas instruções complementares. Está se referindo 
a todas as categorias de transportadores”.
Assim, fica claro, que quando o produtor/pecuarista faz uma compra no distri-
buidor e retira o produto no ato da compra, é uma atividade de transporte. O 
que se pode sugerir ao setor para resolver suas preocupações com atendimento 
legal no transporte, são as alternativas que estão dentro da lei.

DICAS:
a) Para quantidades que lotam um veículo de médio a grande porte (6, 8, 
11 ou acima de 20 ton.) pode-se sugerir uma negociação de venda CIF 
(Custo & Frete: quando o frete é pago pelo vendedor do produto), com a 
entrega incluída no preço de venda. O distribuidor teria as opções de uti-
lizar frota própria TCP, TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ou ETC 
(Empresa de Transporte de Cargas), porém habilitados para o transporte 
de produtos perigosos; 
b) Para quantidade entre 4,5 e 6 toneladas, a venda pode ser FOB (Free 
On Board: quando o frete é pago pelo comprador do produto) – dirigido. O 
comprador paga o frete, mas o distribuidor contrata este transportador ou 

autônomo registrado e atende os paramentos exigidos na regulamentação 
de transporte;
c) Para quantidades entre 1 e 6 toneladas o Distribuidor pode programar 
entregas rápidas, porém itinerante, ou seja, mais de uma entrega por via-
gem, preço CIF ou FOB, quando o comprador pagar o frete ao autônomo 
ou transportadora ou frota própria do distribuidor.
d) Para quantidades abaixo de 1 tonelada que o comprador retira na loja, 
deve ser consultado se enquadra-se em quantidade isenta (ver capítulo 6 
deste manual). Se sim, o cliente retira sem dificuldades. Se não, terá que 
contratar uma empresa habilitada para o transporte. 

4. Características próprias do setor de Distribuição de Produtos 
Veterinários.

O produtor agropecuário ou somente pecuarista, tendo em vista que o setor de 
insumos agrícolas cumpre com maior frequência o exposto no capítulo 3, ao 
retirar seus insumos no ponto de venda, com o agravante das escalas quando 
se trata de medicamento animal, é classificado como perigoso.
No caso de compras de materiais incompatíveis, para a retirada é necessário fa-
zer uso de um cofre de cargas, conforme orientado no capítulo 8 deste manual.

5. Decreto 96044/88 – Transporte rodoviário de produtos perigosos. 

Regulamento de Transporte Terrestre de produtos Perigosos, atualizado pela 
Resolução ANTT 3665:2011 e resoluções complementares.

5.1. Requisitos do RTPP atualizado pela Resolução 3665:11. 

Aplicáveis aos distribuidores de insumos agrícolas e veterinários, com foco em 
produtos embalados (fracionados), quando classificados como perigosos para 
o transporte.

5.1.1. Do veículo e equipamentos para o transporte. 

O veículo deve manter a sinalização de risco (painel de segurança e rótulo de ris-
co quando o caso), e também a Ficha de Emergência e envelope de transporte, 
enquanto carregado com produtos.
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Nota: no caso de produtos embalados, que não entram em contato direto com 
o equipamento de transporte, não se considera a regra de veículo contaminado. 
(exceto se durante o transporte houve vazamento de produto na carroceria).

Quando o veículo estiver limpo ou descontaminado, devem ser retirados os pai-
néis e rótulos, quando houver, assim como a Ficha de Emergência e envelope.
O veículo utilizado no transporte de produtos perigosos deve portar conjunto de 
equipamentos para situações de emergência (ABNT NBR 9735). Deve-se colo-
car no veículo 01 (um) kit para a carga + extintores (se for bitrem serão 2 Kits. 
Considera-se o numero de carrocerias tracionadas por um mesmo cavalo trator) 
conforme tabela da NBR 9.735 e conjuntos de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual para o motorista e para ajudantes, se houver. 
O transporte de produtos perigosos somente pode ser realizado por veículos e 
equipamentos de transporte cujas características técnicas e operacionais, assim 
como o estado de conservação, limpeza e descontaminação, garantam condi-
ções de segurança compatíveis com os riscos dos produtos transportados.
Exemplo de um caso de veículo de carga embalada (insumos agrícolas e vete-
rinários): além de manutenção preventiva do veículo e da carroceria, o veículo 
não pode ter sido modificado sem documentação emitida pelo órgão de trânsito 
competente. 

DICAS:
a) A carroceria deve estar livre de pregos, partes pontiagudas, deve pos-
suir materiais de estiva, desde o veículo até os acessórios e tudo deve 
estar em perfeito funcionamento.
b) O transporte de produtos perigosos deve ser feito em veículos “de car-
ga ou misto”, conforme definido pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Nota: Os veículos de carga ou misto têm o compartimento do motorista sepa-
rado fisicamente do compartimento de cargas, mesmo que utilitário.

Orientação: Para assegurar que as condições do veículo estejam adequadas 
para a viagem, sugerimos adotar uma lista de verificação ou “check list” antes 
do carregamento, cujo formulário padrão é o Anexo I – deste manual.

5.1.2. Da carga e seu acondicionamento.

Os produtos perigosos embalados devem ser acondicionados de forma a supor-
tar os riscos normais de carga, descarga, transbordo e transporte. O Expedidor 

(aquele que emite a NF e carrega o veículo) é responsável pela adequação do 
acondicionamento e da estiva, conforme especifica o fabricante.

Notas:
1) os produtos atualmente são acondicionados em embalagens de segu-
rança INMETRO;
2) as especificações do fabricante ou importador do produto aparecem nos 
volumes em forma de pictogramas ou frases de advertência. 
Exemplo: seta que indica o lado da embalagem que deve ficar para cima, 
quantidade de volumes que podem ser empilhados durante o transporte e 
proibições de tratamento das embalagens. Exemplos: não expor à radia-
ção solar ou calor, proteger de umidade, não aplicar grampos na embala-
gem, etc.

Selo de
segurança
INMETRO

As embalagens externas (de transporte) devem possuir a identificação relativa 
aos produtos e seus riscos, à marcação e a comprovação de sua adequação ao 
programa de avaliação de conformidade do INMETRO, ou selo de segurança.

É proibido:

I – conduzir pessoas em veículos transportando produtos perigosos;
II – transportar simultaneamente no mesmo equipamento de transporte, 
diferentes produtos perigosos, salvo se houver compatibilidade (*) entre 
eles;
III – transportar produtos perigosos juntamente com alimentos, medica-
mentos ou quaisquer objetos destinados a uso ou consumo humano ou 
animal, ou ainda, com embalagens de mercadorias destinadas ao mesmo 
fim;
IV – transportar alimentos, medicamentos ou quaisquer objetos destina-
dos ao uso ou consumo humano ou animal, em embalagens que contive-
ram produtos perigosos;
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V – transportar, simultaneamente, animais e produtos perigosos em veí-
culos ou equipamentos de transporte;
VI – abrir volumes contendo produtos perigosos, fumar ou adentrar áreas 
de carga do veículo ou equipamentos de transporte com dispositivos ca-
pazes de produzir ignição dos produtos, seus gases ou vapores, durante 
as etapas da operação de transporte;

(*) entende-se como compatibilidade entre produtos a ausência de risco de ocorrer explosão, 

desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, compostos ou misturas peri-

gosas, devido às características físicas ou químicas originadas de qualquer um dos produtos, se 

colocados em contato entre si. (por vazamento, ruptura de embalagem, ou outra causa qualquer).

As proibições dos itens II e III não se aplicam quando os produtos estiverem acon-
dicionados em cofres de carga (ver definição de cofre de carga) que assegurem a 
estanqueidade destes em relação ao restante do carregamento.
As atividades de manuseio, carregamento e descarregamento de produtos perigosos 
em locais públicos devem ser realizadas respeitando-se as condições de segurança 
relativas às características dos produtos transportados e à natureza de seus riscos. 

ciais, de reservatórios de água ou reservas florestais e ecológicas, ou que 
delas sejam próximas;
3. Respeitar as restrições de uso das vias, em seu todo ou em parte 
delas;
4. Se não houver via alternativa, o uso de via restrita deve ser justificado.

Orientação: antes de deixar o local de expedição dos produtos, o motorista 
deve orientar-se sobre as rotas selecionadas pelo distribuidor e segui-las.

5.1.4. Do estacionamento.

O condutor do veículo carregado com produtos perigosos, só pode estacionar 
para descanso ou pernoite, em áreas previamente autorizadas pelas autoridades 
de trânsito. Na ausência destas áreas, deve evitar zonas densamente povoadas 
ou de proteção de mananciais, de reservatórios de água ou reservas florestais e 
ecológicas, ou que delas sejam próximas;
Quando, por motivo de emergência ou parada por falha mecânica ou acidente, o 
veículo deve ser sinalizado e permanecer sob a vigilância do condutor, exceto se 
sua ausência for imprescindível para comunicar o fato ou obter socorro médico;
É recomendável que a vigilância do veículo seja compartilhada com a autoridade local;
Somente em caso de emergência o veículo pode parar no acostamento da via.

Orientação: Para comunicar paradas por falha mecânica ou emergência em 
local proibido o condutor deve fazer uso do envelope de transporte e comunicar-
-se com a polícia rodoviária e com o distribuidor. 

5.1.5. Do pessoal envolvido nas operações de transporte.

O transportador e o distribuidor devem assegurar-se de que as condições do 
veículo são adequadas. Ver sugestão de vistoria Anexo I deste Manual – Check 
list pré e pós-carregamento.
A documentação também deve ser verificada neste check list e o motorista 
deve portar habilitação válida para produtos perigosos (MOPP).
Durante a viagem o motorista é responsável pela guarda, conservação e bom 
uso do veículo, carga e todos os equipamentos de segurança embarcados e 
necessários à operação.

Orientação: em nenhuma hipótese o motorista 
pode receber um veículo com embalagens vazando 
ou na iminência de vazamento. É boa prática fazer 
uma vistoria depois do carregamento, antes de dei-
xar o local. Ver modelo de Check list sugerido, no 
campo PÓS-CARREGAMENTO.

5.1.3. Do itinerário.

A empresa expedidora de produtos perigosos deve planejar o itinerário e orien-
tar o motorista sobre as rotas que foram selecionadas para sua operação. Para 
atender ao RTPP este planejamento precisa contemplar as seguintes situações:

1. Programar o itinerário de forma a evitar a presença de veículo carregado 
com produtos perigosos em vias de grande fluxo de trânsito, nos horários 
de maior intensidade de tráfego;
2. O condutor de veículo transportando produtos perigosos deve evitar o 
uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção de manan-

Cofre NBR 15589
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A cada parada o motorista deve examinar os pneus e a carga e se permanece 
em boas condições para prosseguir a viagem.
Em caso de emergência, acidente, avaria ou alteração das condições de partida 
que coloquem em risco a segurança de vidas, bens ou meio ambiente, o condu-
tor deve fazer uso do Envelope de Transporte e comunicar-se com a transporta-
dora, distribuidor e autoridades de trânsito.
Durante toda a operação de transporte, o motorista e ajudante, se houver, de-
vem usar trajes completos: calça, camisa com manga e sapatos fechados.

Carga e descarga de produtos perigosos só podem ser feitas por pessoas 
treinadas para este fim e atender as exigências de segurança e saúde do 
trabalho, incluindo uso de EPIs de manuseio e outras medidas estabele-
cidas nas Normas Regulamentadoras do trabalho.

Orientação: além das disposições acima, é necessário observar também a car-
ga horária ou jornada de trabalho do motorista. O condutor deve descansar 11 
(onze) horas ininterruptamente ou 8 (oito) horas + 3 (três) horas seguidas de 
descanso, entre uma jornada e outra de direção. A cada 3 (três) horas de direção 
deve fazer pequenas paradas. (Lei 12619: 2012 e flexibilização Lei 13.103:2015).

5.1.6. Da documentação.

O veículo carregado com produtos perigosos deve portar a seguinte documentação:

a. Documento fiscal (Nota Fiscal) da operação com o produto carregado 
e do serviço de transporte, quando serviço de transporte for remunerado 
por frete;
b. Se a venda direta ao produtor, no caso de defensivos agrícolas, receita 
agronômica;
c. Ficha de Emergência;
d. Envelope de transporte, que deve conter a FE(s) durante o transporte 
e estar anexado à Nota Fiscal;
e. Se na Nota Fiscal não constar a declaração do expedidor (impressa) ou 
carimbada, digitada ou datilografada e neste caso assinada, deve acom-
panhar uma declaração de expedição onde conste que os produtos estão 
adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais das eta-
pas necessárias à operação do transporte e que atendem a regulamen-
tação em vigor;

f. Se o transporte for interestadual de produtos perigosos deve acompa-
nhar licença IBAMA, conforme IN 05: 2012 e Lei do Ministério do Meio 
Ambiente Nº 140:2011.
g. Demais documentos regulamentados por produto ou operação de 
transporte. 

DICAS:
1) Na hipótese de várias notas fiscais de um mesmo distribuidor para um 
mesmo destinatário, todas as fichas de emergência podem ser coloca-
das dentro de um único envelope de transporte;
2) Em qualquer caso as fichas de emergência devem ficar dentro dos 
envelopes e anexados à Nota Fiscal;
3) Para produto perigoso a ficha é obrigatória e deve ter tarja vermelha. 
4) Para produto não perigoso a ficha é opcional e deve ter tarja verde.

Orientação: o pessoal envolvido nas operações de transporte deve conferir 
se na expedição dos produtos porta todos os documentos ao final do carrega-
mento: do veículo, da carga, do motorista e de ajudantes, se houver. O anexo I 
sugerido neste manual tem um campo para “Documentação.”

5.1.7. Procedimentos em caso de emergência, acidente ou avaria.

Em caso de acidentes com veículo carregado com produtos perigosos, o 
motorista ou ajudante devem comunicar-se com a transportadora, com o 
distribuidor e autoridades de trânsito, utilizando os telefones listados no en-
velope de embarque.
A autoridade que atender o acidente sobre a via pode pedir ao distribuidor ou ao 
fabricante do produto a presença de técnicos especializados no local.
Em caso de acidentes envolvendo derrame de produtos, o distribuidor, o fa-
bricante, o transportador ou o destinatário de produto podem ser chamados a 
prestar esclarecimentos, que forem solicitados pelas autoridades de trânsito.
As operações de transbordo de produtos, em vias públicas devem ser 
realizadas por pessoal treinado, usando os equipamentos de proteção 
individual definidos pelo fabricante e o fato deve ser comunicado às au-
toridades competentes sobre a via.



22 23

Deveres, Obrigações, 
Responsabilidades

Fabricante Expedidor ou
Distribuidor*

Transportador

Responder pela qualidade e adequa-
ção dos equipamentos de transpor-
te, de acordo com o fim a que se 
destinam.

X

Classificar os produtos perigosos 
de acordo com a parte 2 da Res. 
420/04.

X

Informar ao expedidor os cuidados a 
serem tomados no transporte e ma-
nuseio dos produtos, assim como as 
informações necessárias ao preen-
chimento da Ficha de Emergência.

X

Informar ao expedidor as especifica-
ções para acondicionamento e esti-
va dos produtos e a relação de EPIs.

X

Exigir do transportador uso de veícu-
los adequados à carga transportada 
e avaliar as condições de segurança 
antes de cada viagem.

X

Fornecer juntamente com as devi-
das instruções para sua utilização, 
os conjuntos de equipamentos para 
situações de emergências e EPIs, 
caso o transportador não os possua.

X

Fornecer ao transportador os docu-
mentos obrigatórios para o trans-
porte de produtos perigosos, cor-
retamente preenchidos e legíveis, 
assumindo a responsabilidade pelo 
que declarar.

X

Acondicionamento e estiva dos 
produtos a serem transportados, 
de acordo com especificações do 
fabricante.

X

Na composição de uma expedição 
com diversos produtos perigosos, 
o Expedidor deve adotar todas as 
precauções relativas à preservação 
da carga, especialmente quanto à 
compatibilidade.

X

Fornecer os elementos para sinaliza-
ção do veículo, quando o transpor-
tador não os possuir e exigir o seu 
emprego no veículo.

X

Entregar ao transportador os volu-
mes devidamente acondicionados, 
embalados, rotulados e marcados.

X

Operações de carga – orientar e trei-
nar o pessoal envolvido nas operações 
de carregamento de veículos.

X

Assumir as obrigações de expedidor, 
no que diz respeito às operações de 
carga de produtos embalados, quan-
do efetuar operações de redespacho 
por outro transportador.

X

Dar adequada manutenção e utili-
zação aos veículos e equipamentos 
de transporte, bem como mantê-los 
limpos e sem sinais de resíduos de 
carregamentos anteriores.

X

Vistoriar as condições de funciona-
mento do veículo e equipamentos 
de transporte.

X

Acompanhar as operações de carga 
e descargas realizadas pelo expedi-
dor e destinatário.

X

Portar no veículo o conjunto de equi-
pamentos para situações de emer-
gência e os EPIs em bom estado de 
conservação e funcionamento.

X

Instruir o pessoal envolvido nas opera-
ções de transporte, quanto à utilização 
dos equipamentos necessários para 
situações de emergência e dos EPIs.

X

Deveres, Obrigações, 
Responsabilidades

Fabricante Expedidor ou
Distribuidor*

Transportador5.1.8. Dos deveres, obrigações e responsabilidades do fabricante 
ou importador dos produtos, do transportador, do expedidor e do 
destinatário.
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Zelar pela adequada qualificação pro-
fissional de todo o pessoal envolvido 
nas operações de transporte, bem 
como observar os preceitos de hi-
giene e medicina ocupacional.

X

Utilizar corretamente nos veículos e 
equipamentos de transporte, os ele-
mentos de identificação de riscos ade-
quados aos produtos transportados.

X

Orientar o motorista e auxiliares 
quanto à correta estivagem da carga, 
exigindo deles o uso de trajes míni-
mos obrigatórios (5) e equipamentos 
de proteção individual, sempre que 
assumir as responsabilidades por 
carga e descarga.

X

Quando o transporte for realizado 
por autônomo, os deveres e obriga-
ções do transportador constituem 
responsabilidade de quem o tiver 
contratado.

X X X

O transportador é solidariamente 
responsável com o expedidor na 
hipótese de aceitar para transporte 
produtos cuja embalagem apresen-
te sinais de violação, deterioração ou 
mau estado de conservação.

X X

Deveres, Obrigações, 
Responsabilidades

Fabricante Expedidor ou
Distribuidor*

Transportador

DICAS: 
1) quando os produtos são transportados em frota própria, o Expedidor/
Distribuidor responde também, pelas obrigações do transportador;
2) as instruções do fabricante para acondicionamento dos produtos en-
contram-se nas embalagens externas de transporte, em pictogramas ou 
figuras, ou frases de advertência;
3) painéis de segurança e rótulos de risco e onde é aplicável;
4) as operações de descarga são de responsabilidade do destinatário dos 
produtos;
5) trajes mínimos obrigatórios são definidos pela ABNT NBR 9735 como: 
calça, camisa com manga (curta ou comprida) e calçado fechado.

5.1.9. Da Fiscalização.

A fiscalização compreende:
I – exame dos documentos de porte obrigatório;
II – verificação da aplicação correta da sinalização do veículo, de acordo 
com os produtos transportados;
III – acondicionamento da carga e compatibilidade;
IV – estivagem da carga no veículo;
V – verificação do estado de conservação do veículo;
VI – verificação do porte e condições de funcionamento do conjunto para 
situações de emergências para a carga e EPis.

Ao agente de fiscalização é proibido abrir volumes contendo produtos perigosos.
Observada qualquer infração que configure grave risco às pessoas, segurança 
pública ou meio ambiente, a autoridade de trânsito pode reter o veículo, liberan-
do após sanada a não conformidade, podendo, se necessário, determinar:

I – remoção do veículo para local seguro, podendo autorizar seu desloca-
mento para local onde possa ser corrigida a irregularidade;
II – o descarregamento ou transferência do produto para local seguro, ou 
transbordo para outro veículo adequado;
III – a eliminação da periculosidade da carga ou sua destruição, sob orien-
tação do fabricante ou expedidor e, quando possível, com a presença de 
representante da seguradora da carga.

5.1.10. Das infrações e penalidades.

A inobservância dos preceitos do regulamento de transporte de produtos peri-
gosos – RTPP sujeita o infrator à multa.

As infrações classificam-se, de acordo com a sua gravidade, em três grupos:
- primeiro grupo – multa de R$ 1.000,00 (mil reais);
- segundo grupo – multa de R$ 700,00 (setecentos reais);
- terceiro grupo – multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais);

Reincidência com a mesma infração, no período de 12 meses, duplica o valor 
da infração;

Cometidas duas ou mais infrações, as multas são cumulativas.
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Primeiro 
grupo

a. Transportar produto perigoso em via proibida pela ANTT;
b. Transportar produto perigoso em veículo cujo condutor não 
possua o mopp;
c. Transportar produto perigoso em veículo inadequado;
d. Conduzir pessoas em veículos que transportem produto 
perigoso;
e. Transportar produto perigoso incompatíveis em um mesmo 
veículo;
f. Transportar alimentos ou medicamentos ou produtos para uso 
ou consumo humano ou animal juntamente com produto perigoso;
g. Transportar simultaneamente, num mesmo veículo, produto 
perigoso e animais;
h. Deixar de dar apoio ou esclarecimentos solicitados pelas 
autoridades públicas, em caso de emergência, acidente ou avaria;
i. Manusear, carregar ou descarregar produtos em vias públicas 
e em condições de segurança inadequadas às características dos 
produtos e a natureza de seus riscos.

Segundo 
grupo

a. Transportar produto perigoso, mal estivado ou preso por meios 
não apropriados;
b. Transportar produto perigoso em veículo em estado inadequado 
de conservação, limpeza;
c.Transportar produto perigoso em veículo sem a devida sinalização, 
mal fixada, ilegível ou incorreta;
d.Transportar produto perigoso em embalagem sem selo de 
segurança INMETRO;
e. Transportar produto perigoso em embalagem sem identificação 
de riscos;
f. Transportar produto perigoso em cofre de carga não estanque e 
não fechado (1);
g. O condutor não adotar as ações previstas no envelope de 
transporte, em caso de avarias, acidentes ou outro fato que obrigue 
a parada do veículo sobre a via;
h. Transportar produto perigoso desprovido do conjunto de 
emergência e EPIs ou em condições impróprias ao uso;
i. Transportar produto perigoso em embalagem que apresente 
sinais de violação, deterioração ou mau estado de conservação; 
j. Transportar produto perigoso descumprindo as restrições de 
circulação da via;
k. Estacionar veículo carregado com produto perigoso em locais 
proibidos (ver 5.1.4);
l. Abrir volumes e adentrar as áreas de carga fumando ou portando 
objetos faiscantes.

Terceiro 
grupo

a. O condutor ou auxiliar que deixar de informar a imobilização do 
veículo à autoridade competente sobre a via;
b. Retirar a sinalização, a Ficha de Emergência e o envelope de 
veículo que não tenha sido descarregado ou contaminado;
c. Não retirar a sinalização após o veículo descarregado;
d. Transportar produtos perigosos sem a documentação exigida 
(ver 5.1.6);
e. Transportar produto perigoso em veículo cujo motorista e auxiliar 
não estejam usando os trajes mínimos obrigatórios.

5.1.11. Infrações de responsabilidade do transportador 
(Art. 53 RTPP).
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Primeiro 
grupo

a. Expedir produto perigoso em via proibida pela ANTT; 
b. Expedir produto perigoso em veículo inadequado; 
c. Expedir produto perigoso incompatíveis em um mesmo veículo; 
d. Expedir alimentos ou medicamentos ou produtos para uso ou 
consumo humano ou animal juntamente com produto perigoso; 
e. Expedir simultaneamente, num mesmo veículo, produto 
perigoso e animais; 
f. Deixar de dar apoio ou esclarecimentos solicitados pelas 
autoridades públicas, em caso de emergência, acidente ou avaria; 
g. Expedir produtos perigosos sem a documentação exigida (ver 
5.1.6); 
h. Expedir produto perigoso mal estivado ou preso por meios não 
apropriados; 
i. Expedir produto perigoso em embalagem sem selo de segurança 
INMETRO; 
j. Expedir produto perigoso em embalagem sem identificação de 
riscos; 
k. Expedir produto perigoso em cofre de carga não estanque e não 
fechado (1); 
l. Expedir produto perigoso em embalagem que apresente sinais 
de violação,deterioração ou mau estado de conservação; 
m. Efetuar operações de carga de produtos em vias públicas e 
em condições de segurança inadequadas às características dos 
produtos e à natureza de seus riscos.

Segundo 
grupo

a. Expedir produto perigoso em veículo sem a devida sinalização, 
mal fixada, ilegível ou incorreta; 
b. Expedir produto perigoso desprovido do conjunto de emergência 
e EPIs ou em condições impróprias ao uso; 
c. Deixar de dar apoio ou esclarecimentos solicitados pelas 
autoridades públicas, em caso de emergência, acidente ou avaria; 
d. Transportar produto perigoso em veículo cujo condutor não 
possua o mopp; 
e. Expedir produto perigoso em veículo em estado inadequado de 
conservação, limpeza.

Segundo 
grupo

a. Efetuar operações de descarga produtos em vias públicas e 
em condições de segurança inadequadas às características dos 
produtos e à natureza de seus riscos.

5.1.12. Infrações de responsabilidade do Expedidor (Art. 54 RTPP). 5.1.13. Infrações de responsabilidade do destinatário (Art. 55 
RTPP).

DICAS:
1) o cofre de cargas adequado é o que atende a norma ABNT NBR 15589;
2) equipamento de transporte é a parte do veículo onde a carga é carre-
gada (carroceria).

Nota: As infrações e penalidades são aplicadas por evento e não por expedi-
ção. Ex. em uma mesma expedição/viagem pode haver várias não conformida-
des com o RTPP e as normas.

5.2. Principais Normas ABNT/CB-16 Comitê de Transporte e Trá-
fego – transporte de produtos perigosos.

5.2.1. ABNT NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, 
manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

Para melhor esclarecimento das exigências normativas, todos os textos e figu-
ras abaixo foram transcritos da própria NBR 7500, com alguns cortes de situa-
ções não aplicáveis ao Distribuidor de Insumos Agrícolas e Veterinários.
Este material é um Manual, não substitui os textos das normas e não tem com-
promisso com a “atualização” das informações, após a data de sua publicação. 
É imprescindível que o Expedidor adquira sempre uma cópia da versão atualiza-
da da norma a cada encomenda de simbologia de risco.
Sempre que a norma indicar o termo “deve” o requisito é obrigatório e o não 
atendimento implica nas seguintes infrações, conforme RTPP Resolução 
3665:2011:

Ao Expedidor: Art. 54 – multa do grupo II – letra A 
Ao Transportador: Art. 53 – multa do grupo II – letra C

Existem 9 classes de risco, porém para os Distribuidores de Insumos Agrí-
colas e Veterinários, algumas classes não são utilizadas, tais como: classe 
1, explosivos, classe 5.1 oxidantes, classe 5.2 peróxidos orgânicos e classe 
7 radioativos.
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5.2.1.1. Classes de risco, onde se encontram classificação para 
insumos agrícolas e veterinários.

CLASSE DE RISCO

CLASSE 2.1
Gases inflamáveis.

CLASSE 2.3
Gases tóxicos.

CLASSE 3
Líquidos Inflamáveis.

CLASSE 4.3
Perigoso quando úmido.

CLASSE 6.1
Tóxicos.

CLASSE 6.2
Substâncias infectantes
(organismos vivos patogênicos).

CLASSE 8 
Corrosivos.

CLASSE 9
Substâncias perigosas 
diversas.

Rótulo de Risco: todos os modelos de rótulos abaixo fazem parte da 
norma 7500:2012 e são aceitos. A ideia é que haja contraste entre 
a superfície e o rótulo. Portanto, as cores vermelhas/azuis/preta no 
fundo do veículo dão maior contraste.

5.2.1.2. Regras para sinalização de veículos transportando insu-
mos agrícolas e veterinários classificados como perigosos, em-
balados.

As unidades de acondicionamento de transporte de carga fracionada (em-
balada), quando trafegando vazias, não podem permanecer com os rótulos 
de risco nem com os painéis de segurança, inclusive os intercambiáveis, ou 
com os símbolos, assim como não podem 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 e 
atender ao prescrito nesta Norma.

Tipos de painéis: adesivados.
Os números adesivados podem ser utilizados uma vez só.
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Dimensões Legenda 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 45

Altura do número/letra e 100 80

Espaço horizontal entre número/letra f 30 25

Espaço vertical entre linha g 40 30

jj

k k k

j

Dimensões em milímetros

A letra X é colocada quando o produto reage com água.

Painéis e rótulos intercambiáveis: 
Muito útil para veículos que são dedicados a um só produto, ou varia pouco os 
carregamentos. 
Ex.: no transporte a granel, veículos tanque, etc.

ac

f

d
e e

b

g

h
i

b

j

Número ONU

Número
de risco

Painel sem 
preenchimento – 
veículo carregado 
com diversas 
classes de produto

Modulação 

Plaqueta tipo I Tipo II Tipo III

Plaquetas para encaixe 
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Dimensões Legenda Unidade de 
transporte

Para veículos 
utilitários

Largura do painel intercambiável a 400 350

Altura do painel intercambiável b 300 250

Borda do painel intercambiável c 10 10

Comprimento da área de encaixe da pla-
queta

d 330 290

Espaço horizontal da área de encaixe da 
plaqueta

e 35 30

Espaço vertical da área de encaixe da 
plaqueta

f 22 18

Altura da área de encaixe da plaqueta g 120 100

Espaço central entre as áreas de encaixe 
da plaqueta

h 16 14

Largura do trilho de encaixe da plaqueta i 8 8

Largura da plaqueta tipo I j¹) 40 35

Largura da plaqueta tipos II e III 80 70

Altura da plaqueta tipos I, II e III k 115 95

Painel de segurança intercambiável – Dimensões.

(1) Quando o número de risco for constituído por três algarismos ou dois algarismos 
mais a letra X, devem ser utilizadas duas plaquetas tipo I em ambas as extremidades 
do encaixe.

A trava deve ser segura, de modo a impedir que as plaquetas saiam da área 
de encaixe, podendo estar localizada na parte superior ou lateral (direita ou 
esquerda).

Rótulo de risco intercambiável:

Trilho de
encaixe das
plaquetas

Travas
superiores

Nota: 
Todas as formas de painel e rótulos são aceitas, desde que o veículo 
esteja sinalizado de forma: regular (atendendo os padrões de dimensões, 
cores e modulação da norma), legível, indelével (tinta fixa) e bem fixados 
ao veículo ou carroceria.
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Local Rótulo de risco Painel de segurança

Duas laterais Principal e subsidiário(s)
(do centro para a traseira)

Número de risco e número ONU
(do centro para a traseira)

Traseira Principal e subsidiário(s) Número de risco e número ONU
(à esquerda)

Frente Não Número de risco e número ONU
(à esquerda)

5.2.1.3. Em caso de produtos perigosos iguais (número ONU) e 
riscos iguais (número de risco).

No caso de produtos perigosos de mesmo número ONU, mesma classe ou 
subclasse de risco principal, mesma(s) classe(s) ou subclasse(s) de risco subsi-
diário (quando houver) e mesmo número de risco na mesma unidade de trans-
porte, a unidade de transporte deve portar o descrito a seguir, conforme Figuras 
P.6 e P.7:

a) Na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do condutor), 
onde devem figurar, na parte superior, o número de identificação de risco 
do produto (número de risco) e na parte inferior, o número de identifica-
ção do produto (número ONU), conforme instruções complementares do 
Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos (RTPP) aprovado 
pelo Decreto 96.044;
b) Na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do con-
dutor), 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 princi-
pal e subsidiário (quando houver) do produto, colocado do centro para a 
traseira, em local visível.

Tabela 1 – Rótulos de risco e painéis de segurança – Carga fracionada: produtos 
iguais (nº ONU) e riscos iguais (nº de risco).

Figura P.6 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos iguais (número ONU) 
e riscos iguais (número de risco), na mesma unidade de transporte.
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Local Rótulo de risco Painel de segurança

Duas laterais Principal
(do centro para a traseira)

Sem números
(do centro para a traseira)

Traseira Principal Sem números (à esquerda)

Frente Não Sem números (à esquerda)

Figura P.7 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos iguais (número ONU) 
e riscos iguais (número de risco), em veículo utilitário. 

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, deve manter o rótulo de risco principal e o 
painel de segurança sem qualquer inscrição.

Tabela 2 – Rótulos de risco e painéis de segurança – Carga fracionada: 
produtos diferentes e mesmo risco principal.

A identificação deve ser igual do início do transporte até a entrega do último produto.

5.2.1.4. Em caso de produtos perigosos diferentes e mesmo risco 
principal.

No caso de mais de um produto perigoso (de número ONU diferente), de mes-
ma 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 diferen-
tes, a unidade de transporte deve portar o descrito a seguir, conforme Tabela 5 
e Figuras P.8 e P.9:

a) Na frente: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do condutor), 
sem os números de identificação, ou seja, o número de risco do produto 
e o número ONU do produto;
b) Na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo (lado do con-
dutor), 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.
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Figura P.8 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos diferentes de mesmo 
risco principal, na mesma unidade de transporte.

Figura P.9 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos diferentes e mesmo 
risco principal, em veículo utilitário.
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Local Rótulo de risco Painel de segurança

Duas laterais Não Sem números (do centro para a traseira)

Traseira Não Sem números (à esquerda)

Frente Não Sem números (à esquerda)

Tabela 3 – Rótulos de risco e painéis de segurança – Carga fracionada: produtos 
perigosos diferentes (nº ONU diferentes) e riscos principais diferentes.

A identificação deve ser igual do início do transporte até a entrega do último 
produto.

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

5.2.1.5. Em caso de produtos perigosos diferentes e riscos prin-
cipais diferentes.

No caso de mais de um produto perigoso (de número ONU diferente), de 
classes ou subclasses de risco principal diferente, com ou sem risco(s) 
subsidiário(s) (iguais ou diferentes) e números de risco iguais ou diferen-
tes, a unidade de transporte deve portar o descrito a seguir, conforme 
Figuras P.10 e P.11:

d) Na frente e na traseira: o painel de segurança, do lado esquerdo 
(lado do motorista), sem os números de identificação, ou seja, número de 
risco do produto e número ONU do produto;
e) Nas laterais: o painel de segurança, idêntico aos colocados na frente 
e na traseira, colocado do centro para a traseira, em local visível.

Figura P.10 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos diferentes e riscos 
principais diferentes, na mesma unidade de transporte.
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Figura P.11 – Transporte de carga fracionada de produtos perigosos diferentes e riscos 
principais diferentes, em veículo utilitário. 

5.2.1.6. Unidade de transporte carregada com substância que 
apresenta risco para o meio ambiente (número ONU 3077 e/ou 
número ONU 3082).

A unidade de transporte carregada com uma substância que apresenta risco 
para o meio ambiente (número ONU 3077 e/ou número ONU 3082) deve por-
tar nas laterais, na frente e traseira, além da identificação, quando obrigatória 
(rótulos de risco e painéis de segurança), quando aplicável, o símbolo para o 
transporte de substâncias perigosas para o meio ambiente, conforme Figuras 
P.12, P.13 e P.28.

Figura P.28 – Veículo combinado com carga fracionada de substância perigosa ao meio 
ambiente com produto número ONU 3077.
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Figura P.12 – Transporte de carga fracionada de substância perigosa ao meio ambiente 
(número ONU 3082).

Figura P.13 – Transporte de carga fracionada de substâncias perigosas ao meio ambiente 
de número ONU 3077 juntamente com número ONU 3082, ou qualquer um dos produ-
tos citados ou ambos, com um ou mais produtos da classe 9.
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Transporte de carga fracionada de substâncias perigosas ao meio ambiente 
(número ONU 3077 e/ou número ONU 3082), juntamente com produto(s) de 
outra(s) classe(s) risco.

Nota:
A norma e legislação aplica o termo carga fracionada para produtos emba-
lados. Embalagens são recipientes que vão até 3000 Kg/L.

5.2.2. ABNT NBR 7503 – Ficha de Emergência e envelope para o 
transporte.

Para melhor esclarecimento das exigências normativas, todos os textos e figu-
ras abaixo foram transcritos da própria NBR 7503, com alguns cortes de situa-
çoes não aplicáveis ao distribuidor de insumos agrícolas e veterinários.

Este material é um Manual, não substitui os textos das normas e não 
tem compromisso com a “atualização” das informações, após a data de 
sua publicação. É imprescindível que o Expedidor adquira sempre uma 
cópia da versão atualizada da norma, a cada encomenda de formulário e 
instruções de preenchidmento.

Sempre que em uma norma surgir o termo “deve”, o requesito da norma deve 
ser atendido, sob pena de infração e multa.

O termo “pode” representa uma ação opcional.

Infrações e penalidades aplicadas ao não atendimento aos requisitos obrigató-
rios desta norma, conforme Resolução 3665:2011 – RTPP:

Ao Expedidor: Art. 54 – multa do grupo I – letra G
Ao Transportador: Art. 53 – multa do grupo III – letra D

REQUISITOS DA FICHA DE EMERGÊNCIA

 Papel e impressão

O papel deve ser branco, tamanho A4 (210 mm x 297 mm), carta (216 mm x 
279 mm) ou ofício (216 mm x 355 mm), com gramatura de 75 g/m² a 90 g/m². 
A Ficha de Emergência deve ser impressa em uma única folha, não podendo 
ser plastificada.

Toda a impressão deve ser na cor preta, com exceção da tarja, que deve ser 
na cor vermelha, com largura mínima de 5 mm e comprimento mínimo de 250 
mm. O padrão da cor da tarja está estabelecido na ABNT NBR 7500. A largura 
mínima entre as faixas deve ser de 188 mm.

A impressão deve ser feita em fonte legível, similar à arial, corpo mínimo 10, 
sendo que os títulos FICHA DE EMERGÊNCIA, RISCOS e EM CASO DE ACI-
DENTE devem estar em letras maiúsculas (caixa-alta).

Estes requisitos não se aplicam à impressão da logomarca da empresa.

Não é permitido o uso de etiquetas na Ficha de Emergência.

 Modelo e aplicação

É admitido somente o modelo de Ficha de Emergência, conforme a Figura A1- 
(abaixo), para impressão em gráfica ou impressora de computador.

Não é necessário que as linhas divisórias horizontais, que devem ter as dimen-
sões mínimas definidas na Figura A.1, estejam encostadas às tarjas laterais. As 
linhas horizontais de início e final da Ficha de Emergência são opcionais.

Para cada produto classificado de acordo com a numeração ONU, deve ser 
elaborada uma única Ficha de Emergência, ou seja, não é permitida a utilização 
de uma Ficha de Emergência contendo vários produtos com números ONU 
diferentes.
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A(s) ficha(s) de emergência relativa(s) ao(s) produto(s) que está(ão) sendo 
transportado(s) deve(m) estar dentro do(s) envelope(s) para transporte. Deve 
haver no mínimo um envelope para cada expedidor, contendo as fichas de 
emergência dos produtos expedidos por ele.

As fichas de emergência elaboradas para produtos não perigosos (não obrigató-
rias) podem ter qualquer formato. Pode também ser usado o modelo especifi-
cado na Figura A.1 e incluindo a frase:

“Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre trans-
porte de produtos perigosos”

Neste caso, a tarja do modelo especificado na Figura A.1 deve ser na cor verde.

Nota:
Para os produtos não enquadrados no Anexo da Resolução nº 420 da 
ANTT sobre transporte terrestre de produtos perigosos, não é obrigatório 
o uso da Ficha de Emergência.

 Preenchimento

A Ficha de Emergência é destinada as equipes de atendimento a emergência. 
As informações ao motorista devem estar descritas exclusivamente no envelo-
pe para transporte.

Os expedidores de produtos perigosos são responsáveis pela elaboração da 
Ficha de Emergência dos produtos com base nas informações fornecidas pelo 
fabricante ou importador do produto. A Ficha de Emergência é composta por 
seis áreas, dispostas conforme a Figura A.1 e o verso.

As informações contidas na Ficha de Emergência não podem ser abreviadas.

A área “A” deve conter o seguinte:

a) O título: “FICHA DE EMERGÊNCIA”;
b) A identificação do expedidor, tanto para produtos nacionais quanto para im-
portados, deve conter as informações referentes ao nome, o endereço (pode 
ser incluído o CEP) e o telefone do expedidor, podendo conter os títulos “Expe-

didor”, “Endereço” e “Telefone”. Deve conter também o número do telefone 
(disponível 24 h por dia) da equipe que possa fornecer informações técnicas so-
bre o produto em caso de emergência. Este telefone pode ser do expedidor, do 
transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer em-
presa contratada para atendimento à emergência em território brasileiro. Pode 
ser colocado o logotipo da empresa expedidora nesta área. Não é necessário 
que o endereço constante na Ficha de Emergência seja o mesmo do documen-
to fiscal. Caso o telefone da equipe que possa fornecer informações técnicas 
sobre o produto seja do próprio expedidor, o outro telefone do expedidor pode 
ser suprimido;
c) Os títulos: “Número de risco”; “Número da ONU” ou “Número ONU”; “Clas-
se ou subclasse de risco”; “Descrição da classe ou subclasse de risco” e “Gru-
po de embalagem”, devem ser preenchidos. Nas classes 2, 4, 5 e 6, deve-se 
informar a subclasse e descrição da subclasse de risco ao invés da classe.

Nota:
O grupo de embalagem, quando exigido, consta na coluna 6 da relação 
de produtos perigosos do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT e suas 
atualizações.

d) O título: “Nome apropriado para embarque”, é o nome apropriado para em-
barque do produto e deve ser preenchido conforme as instruções complemen-
tares do regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos da legisla-
ção em vigor. Pode ser acrescido, abaixo do nome apropriado para embarque, 
o nome comercial e/ou técnico do produto. No caso de Ficha de Emergência 
para produto não classificado como perigoso, tarja verde, este campo pode ser 
preenchido com o nome técnico do produto e/ou o nome comercial.

A área “B” é destinada ao título “Aspecto”.

Deve ser preenchida com a descrição do estado físico do produto, podendo citar 
cor e odor. Deve ser incluída a descrição do risco subsidiário do produto, quando 
existir. Incompatibilidades químicas previstas na ABNT NBR 14619 e na FISPQ 
do produto devem ser expressas neste campo, bem como os produtos não 
perigosos que possam acarretar reações químicas que ofereçam risco.

A área “C” é destinada ao título “EPI de uso exclusivo da equipe de atendimen-
to a emergência” ou ao título “EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimen-
to a emergência”.
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Devem ser mencionados, única e exclusivamente, os equipamentos de prote-
ção individual para o(s) integrante(s) da equipe que for atender à emergência, 
devendo-se citar a vestimenta apropriada (por exemplo, roupa, capacete, luva, 
bota etc.) e o equipamento de proteção respiratória: tipo da máscara (peça se-
mifacial etc.) e tipo de filtro (químico, mecânico ou combinado).

Neste campo não pode ser incluído o EPI do motorista, constante na ABNT 
NBR 9735.

Após a relação dos equipamentos deve ser incluída a seguinte frase: “O EPI do 
motorista está especificado na ABNT NBR 9735”. 

A área “D” deve conter o título: “RISCOS” e os seguintes subtítulos:

a) “Fogo”. 
Esta área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em 
relação ao fogo. Devem ser mencionadas as características intrínsecas 
do produto de incendiar-se e/ou explodir, além dos riscos que o produto 
possa oferecer quando submetido a condições externas envolvendo ca-
lor, faísca, fogo e outras fontes de ignição e contatos com outros produtos 
não compatíveis com o(s) produto(s) transportado(s), se puderem gerar 
fogo/explosão. No caso de risco de inflamabilidade (produtos da classe 
de risco 3 ou risco subsidiário 3), deve-se citar o ponto de fulgor. Devem 
ser citados os limites de explosividade, quando aplicável, de modo a faci-
litar o atendimento à emergência;

b) “Saúde”. 
Esta área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta 
em relação à saúde. Devem ser mencionados os efeitos imediatos à ex-
posição e/ou contato do produto com o corpo humano, tais como quei-
madura, irritação nas vias respiratórias e digestivas, asfixia, narcose, ci-
tando vias de absorção (inalação, contato ou ingestão), lesões agudas e/
ou crônicas. Deve ser indicada a toxicidade inalatória (CL50 em ppm) dos 
produtos da subclasse 2.3 (gases tóxicos). Para os produtos da subclasse 
6.1 (substâncias tóxicas) devem ser indicados os parâmetros que emba-
saram a classificação (dosagem letal (DL50 em mg/kg) e/ou concentra-
ção letal (CL50 em mg/L); 

c) “Meio Ambiente”. 
Esta área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em 
relação ao meio ambiente. Devem ser relacionados os danos causados 
devido à possível alteração da qualidade do ar, da água e do solo, e se o 
produto é solúvel em água. Se aplicável, informar a densidade relativa dos 
líquidos, de vapores e de gases, se são mais pesados ou mais leves que 
a água ou o ar, e a reação com outros materiais. 

A área “E” é destinada ao título: “EM CASO DE ACIDENTE”.
A área “F” é reservada às providências a serem tomadas em caso de acidente, 
devendo conter:

a) O título: 
“Vazamento”. Em caso de vazamento, devem ser mencionados os proce-
dimentos a serem tomados:

– Isolamento da área: indicando o raio mínimo em todas as direções da 
distância de isolamento ou evacuação inicial. Caso necessário, indicar a 
área de isolamento em função das condições climáticas;
– Estancamento do vazamento: indicar procedimentos e equipamen-
tos/materiais a serem utilizados;
– Contenção das porções vazadas: indicar formas de contenção ade-
quadas e contraindicadas (se houver);
– Precauções: indicar as precauções que devem ser tomadas na reali-
zação de transbordo e as possíveis restrições do manuseio do produto;

b) O título: 
“Fogo”. Essa área é destinada à descrição dos procedimentos a serem 
tomados em caso de fogo. Devem ser mencionadas as precauções quan-
to à possibilidade de explosão, os agentes extintores ou outros meios de 
extinção recomendados, os contraindicados e os meios de resfriamento;

c) O título: 
“Poluição”. Devem ser mencionados os procedimentos em caso de po-
luição ambiental. Citar, quando necessário, agentes neutralizantes para 
o risco do produto e proporção recomendada em relação à quantidade 
vazada. Deve ser indicada a forma de recolhimento do resíduo, se houver;
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d) O título: 
“Envolvimento de pessoas”. Devem ser mencionados os primeiros so-
corros a serem prestados no caso de ingestão, inalação e contato com 
os olhos e pele;

e) O título: 
“Informações ao médico”. Deve ser mencionado o correspondente tra-
tamento ao paciente e quando recomendado, os antídotos e contraindi-
cações. Estas informações devem ser fornecidas por um serviço médico 
especializado;

f) O título: 
“Observações”. Neste campo deve ser incluída a frase: “As instruções 
ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusiva-
mente no envelope para transporte”. O campo pode conter informações 
complementares quando houver necessidades específicas para o produ-
to ou para o veículo/equipamento, tais como:
– Inclusão do nome do fabricante, com endereço e telefone, caso o fabri-
cante do produto não seja o expedidor. Neste caso deve ser acrescentada 
a palavra “Fabricante”;
– Inclusão do nome, endereço e telefone do expedidor, no caso de uso da 
Ficha de Emergência do fabricante, importador ou distribuidor do produto 
ou embalagens vazias não limpas. Neste caso, deve ser incluído também 
o número do telefone (disponível 24 h por dia) da equipe que possa forne-
cer informações técnicas sobre o produto em caso de emergência. Este 
telefone pode ser do próprio expedidor, do transportador, do fabricante, 
do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada 
para atender a emergências. Pode ser colocado o logotipo da empresa 
expedidora nesta área. Neste caso deve ser acrescentada a palavra “Ex-
pedidor” após a identificação da empresa;
– Inclusão do nome do expedidor, nos casos de devolução de embalagens 
vazias não limpas acompanhadas de documento fiscal. Neste caso deve 
ser acrescentada, após a identificação da empresa que está devolvendo 
as embalagens, as palavras “Expedidor – Devolução de Embalagem”.

Neste campo, os dados podem ser impressos, datilografados, carimbados ou 
manuscritos em caractere legível e indelével na cor preta ou azul. Este campo 
só deve ser utilizado para uma única remessa de produto.

A ficha deve conter no seu verso, os telefones:
– De emergência 193 da corporação de bombeiros;
– De emergência 190 da polícia;
– De emergência 199 da defesa civil;
– De emergência 191 da polícia rodoviária federal;
– Dos órgãos de meio ambiente estadual 
(no mínimo ao longo do itinerário);
– Dos órgãos competentes para as classes 1 (explosivos)
e 7 (materiais radioativos) (no mínimo ao longo do itinerário).

Estes telefones de emergência podem constar no envelope para transporte.
No verso da Ficha de Emergência podem ser mencionados os telefones de 
emergência de órgãos de informações centralizadas, tais como Pró-Química/
ABIQUIM, CEATOX. 

Figura A1 – NBR 7503: Ficha de Emergência para produtos classificados como 
perigosos para o transporte.

 
FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

1. EMPRESA 
  

2. NOME APROPRIADO PARA O 
EMBARQUE 

 
 

3. INFORMAÇÕES DO PRODUTO 
Nº. Risco:  
Nº. ONU:  
Classe ou subclasse de risco:  
Descrição da Classe ou 
Subclasse: 
Grupo de Embalagem:  

4. TELEFONE:  
5. ASPECTO:  Incompatibilidades químicas com produtos das classes/subclasses: 
6. EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:  O EPI do motorista 
está especificado na ABNT NBR 9735. 

7. RISCOS 
7.1. FOGO:  
 
7.2. SAÚDE:  
 
7.3. MEIO AMBIENTE:  

8. EM CASO DE ACIDENTE 
8.1. VAZAMENTO:  
 
8.2. FOGO:  
 
8.3. POLUIÇÃO:  
 
8.4. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS:  
 
8.5. INFORMAÇÕES AO MÉDICO:  
 
8.6. OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas 
exclusivamente no Envelope para o Transporte.  
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Requisitos do envelope

 Papel e impressão

O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou 
similar, nas cores ouro (pardo), puro ou natural, com gramatura mínima de 80 g/
m² e tamanho de 190 mm x 250 mm, com tolerância de ± 15 mm.
Toda impressão do envelope deve ser na cor preta. A logomarca da empresa 
pode ser impressa em qualquer cor.
Não é permitido o uso de etiquetas no envelope.
Pode haver variação na pontuação dos textos, desde que não seja comprometi-
do o entendimento das informações. 

 Modelo

É admitido somente o modelo de envelope conforme as Figuras B.1 e B.2, para 
impressão em gráfica ou impressora de computador.
As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas Figuras B.1 e B.2.
O(s) envelope(s) deve(m) conter a(s) ficha(s) de emergência apenas do(s) 
produto(s) que está(ão) acondicionado(s) na unidade de transporte.
O envelope deve ser usado para as fichas de emergência com tarja vermelha, 
podendo também ser usado para produto não classificado como perigoso (ficha 
com tarja verde).

 Preenchimento do envelope

O envelope deve ser composto de quatro áreas, dispostas conforme as Figuras 
B.1 e B.2, com as utilizações descritas de 5.3.1 a 5.3.4.

A área A deve ser destinada à impressão dos seguintes textos:

- em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16:

ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.

- em letra maiúscula legível na cor preta, negrito e corpo mínimo 12:

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE, SE POSSÍVEL, EM ÁREA 
VAZIA, AVISE À POLÍCIA (190), AOS BOMBEIROS (193) E AO(S) 
TELEFONE(S) DE EMERGÊNCIA.

O(s) telefone(s) para atendimento à emergência deve(m) ser do expedidor, do 
transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer ou-
tra equipe contratada para atender a emergências. Pode(m) ser impresso(s), 
datilografado(s), carimbado(s) ou manuscrito(s) em caractere legível e indelé-
vel, na cor preta ou azul.

A área “B” deve ser destinada à identificação do expedidor, devendo conter:
- o logotipo e/ou a razão social, podendo ser incluído o endereço e o CEP;
- o(s) telefone(s) para contato com o(s) ponto(s) de apoio do expedidor.

Podem ser incluídos nesta área os telefones dos órgãos de meio ambiente, da 
defesa civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191), bem como outros telefo-
nes complementares, tais como Pró-Química.
Os dados desta área podem ser impressos, datilografados, carimbados ou ma-
nuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul. 
O envelope do fabricante, importador ou distribuidor do produto pode ser utiliza-
do pelo novo expedidor, desde que sejam colocados nesta área a frase “NOVO 
EXPEDIDOR” (em letra maiúscula) e os dados citados nas alíneas a) e b) desta 
subseção, não cancelando os dados do expedidor anterior. Este caso aplica-se 
somente a uma única remessa de produto.

A área “C” deve ser destinada à identificação do transportador, devendo conter:

- o título: “TRANSPORTADOR”, em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito 
e corpo mínimo 10;

- o nome, o endereço (pode ser incluído o CEP) e o telefone do transporta-
dor, podendo ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos 
em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul;
- caso o transportador seja alterado, deve ser escrito ou impresso o títu-
lo “REDESPACHO” (em letra maiúscula) na área B, próximo à área C. 
Quando ocorrer o redespacho, os dados devem ser os citados na alínea b, 
não cancelando o nome do transportador anterior. No caso de impressão, 
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NOVO DESPACHO
REDESPACHO

deve ser em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 
10, podendo estar impresso no envelope independentemente da neces-
sidade de preenchimento conforme a Figura B.3. Caso ocorra mais de um 
redespacho, deve constar nesta área o título “NOVO REDESPACHO”, 
acima do título redespacho, incluindo os dados citados na alínea b.

Esta área se destina à identificação do transportador que deve ser acionado 
no caso de emergência. Logo, não é necessário que o nome, o endereço e o 
telefone do transportador sejam os mesmos do Certificado de Registro e Li-
cenciamento do Veículo (CRLV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

Nota: 
Para efeito desta norma define-se redespacho como ato praticado por 
qualquer pessoa, organização ou governo, que implique descarregamen-
to e novo carregamento do volume para uma nova expedição.

A área “D”, no verso do envelope, deve ser reservada para a impressão dos 
seguintes textos:

– em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16, o 
título: OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
– em letra maiúscula ou minúscula legível, na cor preta e corpo mínimo 
12, as seguintes informações, na sequência:
– Usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) (conforme a ABNT NBR 
9735);
– Isolar a área, afastando os curiosos;
– Sinalizar o local do acidente;
– Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
– Entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chega-
rem;
– Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao 
corpo de bombeiros e à polícia;
– Avisar imediatamente ao(s) órgão(s) ou entidade(s) de trânsito.

Podem ser acrescentadas outras instruções consideradas desejáveis e neces-
sárias ao motorista sobre os produtos transportados, em caso de emergência.

É opcional o uso de marcadores precedendo as frases citadas nesta alínea e 
quando usados, não existe padrão definido.

Figura B1

Figura B2
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Verso do envelope (B1 ou B2).

5.2.3. ABNT NBR 9735 – Conjunto de equipamentos para emer-
gências no transporte terrestre de produtos perigosos.

Para melhor esclarecimento das exigências normativas, todos os textos e figu-
ras abaixo foram transcritos da própria NBR 9735, com alguns cortes de situa-
ções não aplicáveis ao distribuidor de insumos agrícolas e veterinários.

Infrações e penalidades aplicaveis ao não atendimento aos requisitos desta nor-
ma, Resolução 3665:2011 RTPP:

Ao Expedidor: Art. 54 – grupo II – letra B
Ao Transportador: Art. 53 – grupo II – letra H

5.2.3.1. Conjunto de Equipamentos de proteção Individual.

O transportador deve propiciar o treinamento adequado ao condutor e pessoal 
envolvido (se houver) nas operações de transporte, para a utilização do conjunto 
de equipamentos estabelecidos nesta Norma.

Para o treinamento, o transportador deve atender às orientações dos fabricantes 
do produto e do equipamento de proteção individual.

Para efetuar a avaliação da emergência e ações iniciais constantes na Ficha de 
Emergência e/ou envelope para transporte, de acordo com a ABNT NBR 7503, 
o condutor e o pessoal envolvido (se houver) deve(m) utilizar o EPI indicado 
nesta Norma, além do traje mínimo obrigatório (calça comprida, camisa ou ca-
miseta, com mangas curtas ou compridas, e calçados fechados).

O traje mínimo obrigatório não é considerado EPI.

Durante o transporte, o condutor e o pessoal envolvido (se houver) deve(m) 
utilizar o traje mínimo obrigatório (calça comprida, camisa ou camiseta, com 
mangas curtas ou compridas, e calçados fechados).

Na unidade de transporte devem ter tantos conjuntos de EPI quantas forem as 
pessoas envolvidas (condutor e auxiliar(es)) nas operações de transporte, para 
sua proteção na fuga/escape.

Todo EPI deve apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número de CA (Certi-
ficado de Aprovação), ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o 
lote de fabricação e o número do CA.

Os EPIs devem estar higienizados, livres de contaminação e acondicionados 
no interior da cabine da unidade de transporte. O EPI citado nesta Norma só 
deve ser utilizado em caso de emergência (avaliação e fuga), não podendo ser 
utilizado para outros fins.

O filtro do equipamento de proteção respiratória deve ser substituído conforme 
especificação do fabricante (saturação pelo uso ou esgotamento da vida útil) ou 
em caso de danos que comprometam a eficácia do equipamento.
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ONU Grupo de EPI Descrição do grupo

1993, 2210, 2968, 3077 e 3082 1 EPI básico; Óculos de se-
gurança para produtos quí-
micos;

1992 e 3071 2 EPI básico; Peça facial intei-
ra com filtro VO/GA combi-
nado com filtro mecânico;

2757, 2758, 2759, 2760, 276, 2762, 
2763, 2764, 2771, 2772, 2775, 2776, 
2781, 2782, 2783, 2784, 2786, 2787, 
2810, 2811, 2902, 2903, 2922, 2923, 
2927, 2928, 2929, 2930, 2991, 2992, 
2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 
3005, 3006, 3009, 3010, 3015, 3016, 
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3024, 
3025, 3026, 3027, 3048, 3172, 3278, 
3279, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 
3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355

6 EPI básico; Óculos de se-
gurança para produtos quí-
micos; Peça semifacial com 
filtro VO/GA combinado 
com filtro mecânico;

2588 8 EPI básico; Óculos de se-
gurança para produtos 
químicos; Peça semifacial 
filtrante (de acordo com o 
princípio ativo).

Os produtos perigosos e os grupos correspondentes estão listados no Anexo A. 
A composição dos conjuntos de equipamento de proteção deve ser a seguinte:

EPI básico: capacete e luvas de material adequado ao(s) produto(s) 
transportado(s), definidos pelo fabricante do produto;

Grupo 1:
- EPI básico;
- Óculos de segurança para produtos químicos.

Grupo 2:
- EPI básico;
- Peça facial inteira com filtro VO/GA combinado com filtro mecânico.

Grupo 6:
- EPI básico;
- Óculos de segurança para produtos químicos;
- Peça semifacial com filtro VO/GA combinado com filtro mecânico.

Grupo 8:
- EPI básico;
- Óculos de segurança para produtos químicos;
- Peça semifacial filtrante (de acordo com o princípio ativo).

Anexo A: Listagem de EPI por produto/Número ONU
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Tipo de unidade de transporte Quantidade de calços

Caminhão ou caminhão-trator com semirreboque 2

Caminhão com reboque (Romeu e Julieta), bitrem, bitren-
zão ou rodotrem 

4

Tritrem 6

Demais unidades de transporte, incluindo os veículos uti-
litários

2

5.2.3.2. Equipamentos de emergência para a carga.

Equipamentos para sinalização, isolamento da área da ocorrên-
cia (avaria, acidente e/ou emergência).

Os materiais de fabricação dos componentes dos equipamentos devem ser 
compatíveis e apropriados aos produtos transportados e de material antifaiscan-
te, em se tratando de produtos cujo risco principal ou subsidiário seja inflamável, 
exceto o jogo de ferramentas.

Os equipamentos devem estar em local de fácil acesso e fora do compartimen-
to de carga, podendo estar lacrados e/ou acondicionados em locais com chave, 
cadeado ou outro dispositivo de trava a fim de evitar roubo/furto dos equipa-
mentos de emergência. Somente para unidades de transporte com capacidade 
de carga de até 3 t (toneladas), podem ser colocados no compartimento de 
carga, próximos a uma das portas ou tampa, não podendo ser obstruídos pela 
carga.

Todos os dispositivos para isolamento da área, quando em uso, devem garantir 
a sua sustentação, devendo estar dispostos em locais visíveis.

Todas as unidades de transporte utilizadas no transporte de produtos perigosos, 
exceto as que transportam produtos perigosos na quantidade limitada por uni-
dade de transporte, constante na coluna 8 das instruções complementares ao 
regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos constante na legisla-
ção em vigor, devem portar no mínimo os equipamentos abaixo:

Nota:
A quantidade limitada de produtos perigosos por unidade de trans-
porte é citada na coluna 8 do Anexo da Resolução nº 420 da ANTT e 
suas atualizações.

Tabela 1 – Quantidade de calços

Dimensões em milímetros.
Legenda: A – opcional e de 
dimensão não especificada.
Nota: A rampa pode ser 
côncava ou reta.

Figura 1 – exemplo de calços.

Calços, na quantidade descrita na Tabela 1, com dimensões mínimas de 150 
mm x 200 mm x 150 mm (conforme Figura 1).
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Tipo de unidade de transporte Comprimento 
mínimo da fita (m)

Quantidade de 
dispositivos

Caminhão, caminhão-trator com semirre-
boque, caminhão com reboque

100 6

Bitrem, bitrenzão, rodotrem ou tritrem 200 10

Demais unidades de transporte, incluin-
do os utilitários

50 4

Tabela 2 – Comprimento mínimo da fita e quantidade mínima de dispositivos para isola-
mento.

Jogo de ferramentas adequadas para reparos em situações de emergên-
cia durante a viagem, contendo no mínimo:

– Alicate universal;
– Chave de fenda ou Philips (conforme a necessidade);
– Chave apropriada para a desconexão do cabo da bateria.

Dispositivos para isolamento da área:
– Fita (largura mínima de 70 mm), de qualquer cor (exceto transparente), 
de comprimento mínimo compatível com as dimensões da unidade de 
transporte;
– Dispositivos para sustentação da fita, de modo que não toque o solo 
e seja possível o isolamento da unidade de transporte, a uma distância 
segura, na quantidade estabelecida na Tabela 2, podendo ser tripés, co-
nes, cavaletes ou outros tipos de dispositivos. Não confundir o cone na 
função de dispositivo para sustentação da fita utilizada para isolamento 
com o cone para sinalização. Quando forem utilizados cones na função 
de dispositivos para sustentar a fita, estes podem ou não atender à ABNT 
NBR 15071.
– Material para advertência composto de quatro placas autoportantes 
com dimensões mínimas de 340 mm x 470 mm, com a inscrição “PERI-
GO – AFASTE-SE”.

Dispositivos para sinalização:
– Quatro cones para sinalização da via, que atendam à ABNT NBR 15071.

Dispositivos complementares:
Uma lanterna. No caso de transporte de produto a granel cujo risco principal ou 
subsidiário seja inflamável ou explosivo, a lanterna deve ser apropriada para uso 
em locais sujeitos a fogo e/ou explosão em presença de gases, vapores e líqui-
dos, e passíveis de sofrer ignição pela presença de faíscas, como, por exemplo, 
lanterna à prova de explosão ou lanterna de segurança aumentada combinada 
com segurança intrínseca, podendo ser nacional ou importada, desde que aten-
da à legislação aplicável;
– Extintor(es) de incêndio para a carga.
Para o transporte de produtos perigosos sólidos de qualquer uma das classes 
de risco, é obrigatório portar pá com cabo e lona totalmente impermeável, re-
sistente ao produto, de tamanho mínimo de 3 m x 4 m, para recolher ou cobrir 
o produto derramado.

Extintores de incêndio:
Qualquer unidade de transporte, se carregada com produtos perigosos, deve 
portar extintores de incêndio portáteis que atendam a ABNT NBR 15808 e com 
capacidade suficiente para combater princípio de incêndio:

a) Do motor ou de qualquer outra parte do veículo, conforme previsto na 
legislação de trânsito;
b) Da carga.

Os agentes de extinção devem ser tais que não possam liberar gases tóxicos na 
cabina 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 podem agravá-lo. Da mesma forma, os extintores destinados a 
combater incêndio da carga não podem agravar incêndio do motor.
O extintor deve estar em local de fácil acesso aos ocupantes da unidade de 
transporte, a uma distância segura do eixo, que permita sua utilização inclusive 
em caso de princípio de incêndio na lona de freio.
O extintor de incêndio não pode ser instalado dentro do compartimento de car-
ga. Somente para unidades de transporte com capacidade de carga de até 3 t, 
pode ser colocado no compartimento de carga, próximo a uma das portas ou 
tampa, não podendo ser obstruído pela carga.
Os extintores devem atender a legislação vigente e estar com identificação legível. 

Nota: 
Os extintores tem a certificação INMETRO. As empresas responsáveis 
pela manutenção e recarga dos extintores são creditadas pelo INMETRO.
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Os dispositivos de fixação do extintor devem possuir mecanismos de liberação, 
de forma a simplificar esta operação, que exijam movimentos manuais mínimos. 
Os dispositivos de fixação do extintor não podem possuir mecanismos que im-
peçam a sua imediata liberação, tais como chaves, cadeados ou ferramentas.
A cada viagem devem ser verificado o estado de conservação do extintor e a 
sua carga, bem como os seus dispositivos de fixação.
No transporte de carga fracionada, o dispositivo de fixação do extintor deve 
situar-se na lateral do chassi ou à frente do compartimento de carga, obedecen-
do aos demais critérios estabelecidos nesta Norma.

A unidade de transporte para transporte fracionado/embalado com:
a) Produto inflamável líquido ou gasoso deve portar um extintor com 
carga de pó, de 8 kg, ou dois extintores com carga de gás carbônico, de 
6 kg cada; 
b) Demais produtos perigosos deve portar um extintor;
c) Capacidade de carga de até 1 t, excetuando-se o citado em a), deve 
portar um extintor de pó de 4 kg e 20-B:C ou 4 kg 2-A:20-B:C ou de gás 
carbônico de 4 kg e 5-B:C, no mínimo;
d) Produto da classe 1 (explosivos):
– Deve portar dois extintores de incêndio de pó;
– Devem portar dois extintores de incêndio de pó de 4 kg 2-A:20-B:C ou 4 
kg e 10-B:C, no mínimo, para as unidades de transporte com capacidade 
de carga de até 1 t.

Não utilizar agente extintor tipo água para os produtos da subclasse 4.3, para os 
produtos cujo número de risco seja precedido da letra “X” e para metais fundi-
dos em altas temperaturas.

5.2.4. ABNT NBR 14619 – Transporte terrestre de produtos peri-
gosos – Incompatibilidade química.

Para melhor esclarecimento das exigências normativas, todos os textos e figu-
ras abaixo foram transcritos da própria NBR 14619, com alguns cortes de situa-
çoes não aplicáveis ao distribuidor de insumos agrícolas e veterinários.

Infrações aplicáveis pelo não atendimento aos requisitos desta norma, de acor-
do com o RTPP – Resolução 3665:2011:

Ao Expedidor: Art. 54 – grupo I – letra E
Ao Transportador: Art. 53 – Grupo I – letra C 

São incompatíveis o transporte conjunto de:
I – Pessoas x produtos perigosos (Exceto os ajudantes da carga);
II – transportar simultaneamente no mesmo equipamento de transporte, 
diferentes produtos perigosos, salvo se houver compatibilidade (*) entre 
eles; (o fabricante ou expedidor irão definir estas incompatibilidades no 
campo “ASPECTO” da Ficha de Emergência);
III – transportar produtos perigosos juntamente com alimentos, medica-
mentos ou quaisquer objetos destinados ao uso ou consumo humano ou 
animal, ou ainda, com embalagens de mercadorias destinadas ao mesmo 
fim (exemplo: junto com bonés, brindes, etc);
IV – transportar alimentos, medicamentos ou quaisquer objetos destina-
dos ao uso ou consumo humano ou animal, em embalagens que con-
tiveram produtos perigosos (ex. pegar uma caixa vazia de defensivos e 
colocar dentro um pacote de ração);
V – transportar simultaneamente, animais e produtos perigosos em veí-
culos ou equipamentos de transporte (exemplo: levar o pet na cabine e 
comprar e trazer no veículo insumos agrícolas);
VI – abrir volumes contendo produtos perigosos, fumar ou adentrar áreas 
de carga do veículo ou equipamentos de transporte com dispositivos ca-
pazes de produzir ignição dos produtos, seus gases ou vapores, durante 
as etapas da operação de transporte. (exemplo: portar um isqueiro no 
bolso durante carga, descarga, transbordo ou transporte de produtos pe-
rigosos);
VII – produtos com pH ácido x pH básico.

(*) entende-se como compatibilidade entre produtos a ausência de risco de ocorrer ex-

plosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, compostos ou 

misturas perigosas, devido às características físicas ou químicas originadas de qualquer 

um dos produtos, se postos em contato entre si. (por vazamento, ruptura de embalagem, 

ou outra causa qualquer).



70 71

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo

1992 Líquido, inflamável, 
tóxico, NE.

3 33
33
30

I
II
III

Zero
20 litros
333 litros

1993 Líquido, inflamável, 
NE.

3 336
336
33

I
II
III

20 litros
333 litros 
1.000 litros

2210 Maneb ou preparação 
de maneb, com 60% 
ou mais de maneb.

4.2 40 III 1.000 kg

2588 Pesticida sólido, tóxi-
co, NE.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg 
333 kg

2757 Pesticida à base de 
carbamatos, sólido, 
tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg 
333kg

2758 Pesticida à base de 
carbamatos, líquido, 
inflamável, tóxico, 
com PFg inferior a 
23ºC.

3 336
336

I
II

20 L
333 L

2759 Pesticida à base de 
arsênico, sólido, tó-
xico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

6. APLICAÇÃO NO SETOR DO CAP. 3. DA RES. 420/04 – QUANTI-
DADES ISENTAS OU LIMITADAS POR VEÍCULO.

É um recurso muito difícil de ser aplicado, quando a entrega é feita pelo distribui-
dor. Em alguns casos, pode ser aproveitado pelo cliente com retirada de produto 
no ato da compra.
De acordo com o capítulo 3.4.3 – Quantidades limitadas por unidade de trans-
porte, da Res. 420/04, para carregamentos iguais ou inferiores aos limites de 
quantidade por unidade de transporte (veículo), constantes na coluna 8 da rea-
ção de produtos perigosos, independente das dimensões das embalagens, 
dispensam-se as exigências relativas a:

a) Rótulos de risco e painéis de segurança no veículo;
b) Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para 
atendimento à situações de emergência, exceto extintores de incêndio, 
para o veículo e para a carga, se esta o exigir;
c) Limitações quanto ao itinerário, estacionamento e locais de carga e 
descarga;
d) Treinamento específico para o condutor do veículo (MOPP);
e) Porte da Ficha de Emergência e envelope de transporte;
f) Proibição de conduzir passageiros no veículo.

Exigências não dispensadas para as quantidades isentas ou limitadas:
a) As precauções de manuseio (carga, descarga e estiva);
b) Porte do rótulo de risco no volume;
c) Marcação do nome apropriado para embarque e do número ONU pre-
cedido das letras ONU ou UM nos volumes e
d) Porte da marca ou identificação de conformidade nos volumes (selo de 
segurança INMETRO).

IMPORTANTE: 
Para usufruir das isenções previstas acima, a quantidade máxima de um 
produto que pode ser colocada no veículo, em cada viagem, é a estabele-
cida na coluna abaixo. No caso de num mesmo carregamento serem 
transportados dois ou mais produtos diferentes, prevalece, para o 
carregamento total considerados todos os produtos, o valor limite 
estabelecido para o produto com menor quantidade isenta (Res. 
420/04 item 3.4.3).

Resumindo: não se soma as isenções, só se aproveita uma quantidade isenta 
e a menor! De forma que, quando o cliente retira um produto na loja, há maior 
possibilidade de enquadramento em quantidades isentas, quando o distribui-
dor faz entregas itinerantes com seu veiculo ou veículo contratado, dificilmente 
aproveitará este recurso.

Nos dois casos, tanto o produto retirado, como o produto entregue, pode ser 
aplicável a questão da incompatibilidade, consultar capítulo 8 deste manual.
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2760 Pesticida à base de 
arsênico, líquido, in-
flamável, tóxico, com 
PFg inferior a 23ºC.

3 336 336 I II 20 L 333 L

2761 Pesticida à base de 
organoclorados, sóli-
do, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg 
333 kg
333 kg

2762 Pesticida à base de 
organoclorados, lí-
quido, inflamável, 
tóxico, com PFg in-
ferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L 
333 L

2763 Pesticida à base de 
triazina, sólido, tóxi-
co.

6.1 66
60
60

I
II
III

20 kg
333 kg
333 kg

2764 Pesticida à base 
de triazina, líquido, 
inflamável,tóxico, 
com PFg inferior a 
23ºC.

3 336
336

I
II

20 L
333 L

2771 Pesticida à base de 
tiocarbamatos, sóli-
do, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

2772 Pesticida à base de 
tiocarbamatos, líqui-
do, inflamável, tóxi-
co, com PFg inferior 
a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

2775 Pesticida à base de 
cobre, sólido, tóxico

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

2776 Pesticida à base de 
cobre, líquido, infla-
mável, tóxico, com 
PFg inferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

2781 Pesticida à base de 
dipiridilio, sólido, tó-
xico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

2782 Pesticida à base de 
dipiridilio,líquido, in-
flamável, tóxico, com 
PFg inferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

2783 Pesticida à base de 
organofosforados, 
sólido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

2784 Pesticida à base de 
organofosforados, 
líquido, inflamável, 
tóxico, com PFg in-
ferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

2786 Pesticida à base de 
organoestanicos, só-
lido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

2787 Pesticida à base de 
organoestanicos, 
líquido, inflamável, 
tóxico, com PFg in-
ferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

2810 Líquido, tóxico, orgâ-
nico, NE.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg 
333 kg
333 kg

2811 Sólido, tóxico, orgâ-
nico, NE.

6.1 66
60
60

I
II
III

20 kg
333 kg
333 kg

2902 Pesticida líquido, tó-
xico, NE.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L 
333 L

2903 Pesticida, líquido, infla-
mável, tóxico, NE, com 
PFg inferior a 23ºC.

6.1 663
63 
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo
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2922 Líquido corrosivo, tó-
xico, NE.

8 886
86
86

I 
II 
III

20 L
333 L
1000 L

2923 Sólido corrosivo, in-
flamável, NE.

8 886
86
86

I 
II 
III

20 kg
333 kg
1.000 kg

2927 Líquido tóxico, corro-
sivo, orgânico, NE.

6.1 668
68

I 
II

20 L
333 L

2928 Sólido tóxico, corro-
sivo, orgânico, NE.

6.1 668
68

I
II

20 kg
333 kg

2929 Líquido tóxico, infla-
mável, orgânico, NE.

6.1 663
63

I
II

20 L
333 L

2930 Sólido tóxico, inflamá-
vel, orgânico, NE.

6.1 664
64

I
II

20 kg
333 kg

2968 Maneb estabilizado 
ou preparação de ma-
neb estabilizada con-
tra auto aquecimento.

4.3 423 III Zero

2991 Pesticida à base de 
carbamatos, líquido, 
tóxico, inflamável,
com PFg igual ou 
superior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2992 Pesticida à base de 
carbamatos, líquido, 
tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2993 Pesticida à base de 
arsênio, líquido, tóxi-
co, inflamável com 
PFg igual ou superior 
a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2994 Pesticida á base de 
arsênio, líquido, tó-
xico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2995 Pesticida à base 
de organoclorados, 
líquido, tóxico, in-
flamável, com PFg 
igual ou superior a 
23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2996 Pesticida à base de 
organoclorados, lí-
quido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2997 Pesticida à base de 
triazina, líquido, tóxi-
co, inflamável, com 
PFg igual ou superior 
a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

2998 Pesticida à base de 
triazina, líquido, tó-
xico.

6.1 66
60 
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3005 Pesticida à base de 
tiocarbamatos, líqui-
do, tóxico, inflamá-
vel, com PFg igual 
ou superior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3006 Pesticida à base de 
tiocarbamatos, líqui-
do, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3009 Pesticida à base de 
cobre, líquido, tóxico, 
inflamável, com PFg 
igual ou superior a 
23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3010 Pesticida à base de 
cobre, líquido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo
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3015 Pesticida à base de 
dipiridilio, líquido, tó-
xico, inflamável, com 
PFg igual ou superior 
a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3016 Pesticida à base de 
dipiridilio, líquido, 
tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3017 Pesticida à base de 
organofosforado, lí-
quido, tóxico, inflamá-
vel, com PFg igual ou 
superior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II
III

20 L
333 L
333 L

3018 Pesticida à base de 
organofosforado, lí-
quido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3019 Pesticida à base de 
organoestânicos, 
líquido, tóxico, infla-
mável, com PFg igual 
ou superior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3020 Pesticida à base de 
organoestânicos, lí-
quido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3021 Pesticida líquido, in-
flamável, tóxico, com 
PFg inferior a 23ºC.

6.1 663 
63

I 
II

20 L
333 L

3024 Pesticida à base de 
derivados de cuma-
rina, líquido, inflamá-
vel, com PFg inferior 
a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

3025 Pesticida à base de 
derivados de cuma-
rina, líquido, inflamá-
vel, com PFg igual 
ou superior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3026 Pesticida à base de 
derivados de cumari-
na, líquido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3027 Pesticida à base de 
derivados de cumari-
na, sólido, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

3048 Pesticida à base de 
fosfeto de alumínio.

6.1 642 I 20 kg

3071 Mercaptanas tóxi-
cas, inflamáveis, 
líquidas, NE ou mis-
turas de mercaptana 
tóxica, inflamável, 
líquida, NE.

6.1 63 II 333 L

3077 Substância que apre-
senta risco para o meio 
ambiente, sólida, NE.

9 90 III 1000 kg

3082 Substância que apre-
senta risco para o 
meio ambiente, líqui-
da, NE.

9 90 III 1000 L

3172 Toxinas extraídas de 
fontes vivas, liquidas 
ou sólidas, NE.

6.1 66
60
60

I
II
III

20 L/kg
333 L/kg
333 L/kg

3278 Composto organo-
fosforado, toxico, 
NE, líquido ou sólido.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L/kg
333 L/kg
333 L/kg

3279 Composto organo-
fosforado, toxico, NE, 
inflamável, líquido.

6.1 663
63 

I 
II

20 L
333 L

3345 Pesticida à base de 
derivados do ácido 
fenoxiacético, sóli-
do, tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 kg
333 kg
333 kg

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo
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3346 Pesticida à base de 
derivados do ácido fe-
noxiacético, líquido, in-
flamável, tóxico, com 
PFg inferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

3347 Pesticida a base de 
derivados do ácido 
fenoxiacético, líqui-
do, tóxico, inflamável 
com PFg igual ou su-
perior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3348 Pesticida a base de 
derivados do áci-
do fenoxiacético, 
líquido,tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3349 Pesticida à base de 
piretróide, sólido, 
tóxico.

6.1 66 60 60 I II III 20 kg 333 
kg 333 kg

3350 Pesticida à base 
de piretróide, 
líquido,inflamável, 
tóxico, com PFg in-
ferior a 23ºC.

3 336
336

I 
II

20 L
333 L

3351 Pesticida à base de 
piretróide, líquido, 
tóxico, inflamável 
com PFg igual ou su-
perior a 23ºC.

6.1 663
63
63

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3352 Pesticida à base de 
piretróide, líquido, 
tóxico.

6.1 66
60
60

I 
II 
III

20 L
333 L
333 L

3354 Inseticida inflamável, 
gasoso, NE.

2.1 23 Não aplicável 333 L

3355 Inseticida tóxico, 
inflamável, gasoso, 
NE.

2.3 263 Não aplicável 20 L

ONU Nome apropriado 
para embarque

Classe 
de risco

Número 
de risco

Grupo 
de embalagem

Qtde. isenta 
ou Ltda. por 
veículo

7. Embalagens de produtos perigosos e TIPOS MAIS COMUNS NA 
COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS.

Por atender uma variedade de consumidores de vários portes e mercados (agríco-
la/veterinário) o distribuidor trabalha também com uma variedade de embalagens 
que vão desde a ampola até um IBC (Intermediate Bulk Container) ou um Big-Bag.

Na linha de defensivos agrícolas são comuns as embalagens: 
a) Caixas compostas contendo litros, sacos aluminizados, sacos hidrosso-
lúveis ou bombonas de até 10 L;
b) Bombonas singelas de 5, 10, 20, 60, 80, 160, 180, 200 ou 220L;
c) Baldes de plástico (fertilizantes) ou metal;
d) Tambores metálicos de até 220L;
e) IBC de 900 a 1400L;
f) Big bags de 450 a 1000 kg.

Na linha de produtos veterinários:
a) Ampolas em embalagens compostas em caixa de isopor e embala-
gem externa;
b) Bisnagas,
c) Sprays;
d) Bandejas com bisnagas, sprays, frascos de vidro ou plástico.

Na linha de saúde ambiental rural ou desinfestação:
a) Garrafas de alumínio contendo pastilhas;
b) Caixas com sachês hidrossolúveis;
c) Sprays;
d) Caixas com iscas.

8. Como atender a Res. 3665:2011 e ABNT NBR 14619: INCOM-
PATIBILIDADE QUÍMICA no transporte conjunto de defensivos 
agrícolas e produtos veterinários.

Quando houver numa mesma expedição, incompatibilidade entre os pro-
dutos que precisam ser transportados num mesmo veículo, a lei autoriza 
o uso de cofres de cargas, que devem atender ao padrão da norma ABNT 
NBR 15889. Isolando-se a parte incompatível neste cofre, fica extinta a 
condição de incompatibilidade.
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Placa veículo:_________________________  Placa carroceria: ______________________

Peso carga:

SIM NÃO N/A

Condutor

Veículo

unidade de 
carga

Painéis de segurança, conforme o produto transportado ( NBR 7500 item 6.1.3) 
Rótulo de risco, quando o caso, principal e subsidiário( quando o caso)?  (NBR 7500 6.1.3 )

Os produtos foram aceitos sem ressalvas? 

   Nome:_______________________________________________  Nome:___________________________________________
   RG:    _______________________________________________  RG:    ___________________________________________

PBT:                   Dentro limite balança?

_____/_____/____

Transportadora  [   ]  veículo próprio   [   ]  veículo subcontratado [    ] autônomo  [    ] empresa

DOCUMENTAÇÃO DO CONDUTOR, AJUDANTE E VEÍCULO

_____/_____/____

avental e botas ( requisito dos clientes) com nº CA

Quatro, seis ou dez dispositivos de suporte da fita (tripé, cone ou cavalete) de acordo com o veículo 

Calços com dimensões minimas: 150 mm x 200 mm x 150 mm (no caso de combinacao de veiculo do carga — CVC, dois calços por
unidade de carga)

Ajudante

Carteira Naciona Habilitação (CNH) categoria compatível com o veículo?

O MOTORISTA LEU AS INSTRUÇÕES DO ENVELOPE DE EMBARQUE ANTES DA SAÍDA?

Ajudantes?  [   ] sim   [    ] não Se sim, verificar EPIs de ajudantes, 1 por pessoa

Envelope de transporte : [    ] sim   [     ] não 

Documento de transporte ou Notas 
fiscais (verificar se deve estar 

acompanhada de laudos, ou outro 
documento)

Nome do Motorista:                                                                  RG:

Motorista (CNH):Nº  ou registro:______________________________ Categ:_______   Validade: 
______/_______/ ___________

Faróis alto e baixo, buzina, velocímetro, lanternas de posição, indicador de mudança de direção (seta/pisca), luzes de freio, iluminação
de placa traseira e, quando aplicável, luz de ré.  

VEÍCULO, FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Registrador inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo) e diagramas de registro ou eletrônico?

EPI completo para cada ocupante do veiculo (por exemplo: condutor e ajudante(s)) 

VEÍCULO E 
EQUIPAME
NTOS DE 

SEGURANÇ
A

_____/_____/____

[    ]baú   [    ] aberta  [     ] sider  [     ] graneleira

Cronotacógrafo?

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) (distinto para cavalo e carreta), DUT , IPVA?

NF Nº:

Documento de identificação (RG) Nº:                                                      Orgão emissor:SSP_____
certificado curso MOPP ou credencial válida

VALIDADE

_____/_____/____

Ficha Emergência : [    ]Sim   [     ]Não 

Vestido adequadamente (calça comprida, camisa com manga e sapato fechado) - NBR 9735 - item 4.1.2

registro RNTRC?

Licenças de operação, IBAMA interestadual produtos perigosos?  

Extintor do veiculo automotor (0,9 - 2 k g ABC ou PQS) e 1 Extintor para carga, no Reboque ou Semi-reboque estão acessíveis,
carregados e com inspeção válidos (8 Kg  PQS).
Capacete de boa resistência e luvas de material apropriado ao produto ( EPI´s básicos)  com nº CA

Produto(s) transportado(s): (família de produtos) ONU: Classe Risco:

Condições físicas (embriaguez/sonolência/problema físico)?

Faixas refletivas nas laterais, traseira e pára-choque.  Para choque e paralamas?

NBR - 9735 - CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA EMERGÊNCIA E EPIs PARA MOTORISTA E AJUDANTES

CONJUNTO 
DE 

EMERGEN
CIAS PARA 

CARGA 
(KIT)  NBR 

9735

Jogo de ferramentas (mínimo: alicate universal, chave de fenda, ou philips, chave de boca (fixa) apropriada para desconexão do cabo
da bateria) 

Lanterna comum de no mínimo duas pilhas médias (ou lanterna blindada no caso do transporte a granel do produto cujo risco principal
ou subsidiário seja inflamável) 

para líquidos : martelo e batoques conicos, almofadas impermeáveis e tirantes 

Quatro cones para sinalização da via de acordo com a ABNT NBR15071 (1)

Fita para isolamento do veículo  70mm largurax 100 truck \carreta,ou 200 metros bitrem, 

Quatro placas autoportantes com o mínimo de 340x470 mm, com a inscrição "PERIGO - AFASTE-SE” 

Partida do veículo, sistema elétrico e mecânico em bom funcionamento, nível e pressão do óleo? 

PÓS CARREGAMENTO 

Óculos de segurança (requisito clientes)  para produto químico com nº CA

Filtros VA\GO , verificar tipo e validade do fabricante

Peça facial ou semifacial com filtro, quando apropriado ao produto

_____/_____/____

Quando carreta 5. roda e pino rei sem trincas e bem acoplados? 

O tanque de combustível deve estar fechado e sem vazamento? 

EPI NBR 
9735 

   Assinatura e dados do condutor Assinatura e dados do responsável pela vistoria

CARROCERIA

Equipamento/carroceria em boas condições. livre de: pregos, saliências, buracos, lascas. Está  limpa, seca, descontaminada,  portas 
fechando e travando, teto sem vazamentos. Dispõe de material de amarração disponível, lonas e cordas . 

PÓS 
CARGA

Após o carregamento o veículo não apresenta defeitos, trincas e vazamentos no tanque de combustível, ,partes do veiculo(óleo, freio, 
etc.) / carroceira /embalagens?  

DESCARREGAMENTO
As embalagens chegaram íntegras , livres de defeitos ou vazamentos?

A carroceria permanece limpa e sem defeitos que possam comprometer a próxima carga?

Pneus e rodas bom estado, banda mínima 1,67 mm , calibragem, pressão, aperto de rodas ? 

Freios funcionando e sem queixas do c ondutor, quanto a regulagem?  

Espelho retrovisor e limpador de parabrisa em ordem?

Verificação visual da limpeza e adequação da carroceria?

PÓS 
ENTREGA

Cintos de segurança para todos as ocupantes, extintor do veículo, chave de rodas e triângulo em ordem?

As cargas que estão no  veículo são compatíveis entre si ou isoladas em cofre de carga? NBR 14619-  Há compatibilidade quando 
cargas múltiplas?

É incompatível o carregamento conjunto de produtos perigosos com os seguin-
tes produtos:

– Alimentos, medicamentos humano ou animal ou embalagens para es-
tes fins;
– Todo e qualquer produto para uso humano ou animal;
– Produtos que reagem entre si;
– Ácidos e bases;
– Produtos inflamáveis (classes 2.3, 3, 4.1, 4.2 e 4.3) com produtos oxi-
dantes e peróxidos orgânicos(classes 5.1 e 5.2).

9. Considerações finais.

Fica claro, que atender todo o aparato legal e normativo para o transporte regular 
de insumos agrícolas e veterinários não é tarefa fácil e merece reflexão sobre 
a melhor forma de realizá-la. Além do conhecimento difundido é preciso esta-
belecer políticas de negócio, que incluam esta preocupação nas estratégias de 
vendas das empresas.
A conformidade legal contribui para que a empresa não tenha perdas marginais 
com multas, veículos parados, atrasos nas entregas e desgaste com questões 
fora da rotina e do foco da empresa.
Há meios para resolver os problemas e a maior parte deles não são decisões 
imediatas, nem podem ser tomadas sem uma análise do impacto sobre os 
negócios.
As associações representativas do setor de distribuição precisam receber infor-
mações sobre os problemas de logística dos distribuidores, para poder de forma 
organizada representá-las em defesa de seus interesses, inclusive participando 
das consultas públicas que revisam ou publicam textos legais e normas, para 
especificar a forma de funcionamento do setor e defender posições, evitando 
assim, aprovação de situações infactíveis ou que nada agreguem à segurança 
na distribuição de insumos agropecuários.
Há que se lembrar da importância econômica do setor, na produção de produtos 
essenciais ao bem estar da sociedade, além da geração de empregos e impos-
tos/encargos.
A ANDAV, consciente de seu papel na transmissão de informações técnicas 
de qualidade, busca informar e orientar seus distribuidores por meio deste 
manual, de acordo com sua meta de profissionalizar o setor de distribuição.
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