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Apresentação
Devido a importância do assunto, o Comitê de Educação, Treinamento
e Uso Seguro (CETUS) da ANDEF produziu este Manual sob preceitos
da Legislação de Transporte e do que existe de mais atualizado sobre o
assunto, buscando oferecer orientação clara e objetiva aos profissionais que
transportam produtos fitossanitários. Uma publicação em que observamos
todo o trabalho, talento e dedicação dos nossos técnicos para oferecer o
melhor possível.
Assim, aos que passam a fazer uso deste Manual, posso dizer que estão
contando com a mais compacta e atualizada fonte de informações sobre o
transporte seguro de produtos fitossanitários.
Para finalizar, quero lembrar das limitações naturais de uma obra como
esta, cujas características de excelência mencionadas não são suficientes
para suprir, por exemplo, os treinamentos necessários sobre o assunto,
mas servem perfeitamente para enriquecer o nível de conhecimento para
desempenhar com maior segurança e responsabilidade o transporte de
produtos fitossanitários.
Cristiano Walter Simon
Presidente Executivo da ANDEF
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1. Introdução
Transportar produtos fitossanitários é uma tarefa de alta responsabilidade e
exige que sejam tomadas várias medidas de prevenção para diminuir o risco
de acidentes em vias urbanas e aumentar as chances de sucesso numa tarefa
de atendimento de emergência. São medidas que visam proteger a integridade
física das pessoas e preservar o meio ambiente.
Nesta nova edição do Manual de Transporte, além de apresentarmos as
normas e legislação de transporte alteradas em 2004, destacamos os principais
aspectos relacionados à legislação de proteção ambiental, que é um dos
compromissos da ANDEF e suas associadas.
Este manual tem o objetivo de oferecer informações sobre os requisitos mínimos
para o transporte seguro e adequado de produtos fitossanitários. Entretanto,
é necessário observar também as legislações específicas estaduais e/ou
municipais.

2. Legislação Brasileira
a) Decreto N.º 96.044 de 18 de Maio 1988 – Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências,
estabelece os deveres, proibições, responsabilidades, infrações e multas
nesta atividade.
b) Resolução Nº 420 de 12 de Fevereiro 2004 da ANTT, suplemento publicado
na íntegra no Diário Oficial da União em 31 de Maio de 2004 e alterado
pela Resolução Nº 701 de 25 de Agosto de 2004, publicado no Diário
Oficial da União em 31 de Agosto de 2004 pela ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres) – Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, que prevê os critérios de
classificação dos produtos perigosos, os números convencionados pela
Organização das Nações Unidas - ONU e demais informações de transporte
referente aos produtos, especificações de embalagens, bem como as
quantidades limitadas para o transporte, conforme as recomendações da ONU.
c) Decreto n.º 1.797 de janeiro de 1996 – Dispõe sobre a execução do Acordo
de Alcance Parcial para Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994. Deverá ser
seguido quando o destinatário ou o fornecedor estiver localizado em um dos
quatro países citados.
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d) Normas Técnicas (ABNT)
NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produtos
NBR 7501 – Transporte de Produtos Perigosos - Terminologia
NBR 7503 – Fichas de Emergência e Envelope para Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos, Características, Dimensões e Preenchimento
NBR 9735 – Conjunto de Equipamentos para Emergência no Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos
NBR 14619 – Incompatibilidade Química
e) Leis de Crimes Ambientais (Lei 9.605 de 13/02/98) – Dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente e dá outras providências.
Art. 56. – Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósitos ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos.

Qualquer descumprimento ao Regulamento do Transporte
de Produtos Perigosos, Resolução Nº 420/04 ANTT e
normas da ABNT poderá ser caracterizado como prática de
um crime ambiental, sujeito à multa e pena de reclusão de 1
a 4 anos. § 1º - Nas mesmas penas incorre quem abandona
os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os utiliza
em desacordo com as normas de segurança.
f) Decreto n.º 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das Sanções
aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras
providências. Regulamenta a lei 9.605/98. O art. 43 do decreto estabelece a
multa prevista pelo art. 56 da lei, de R$ 500,00 a R$ 2.000.000,00.

2.1. Classificação e identificação de produtos perigosos
Os produtos perigosos para transporte são classificados por classe e subclasse
de risco da seguinte maneira:
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Classes de risco:

Classe 6 e suas subclasses de risco (principal para este setor):

CLASSE
6

PRODUTO
Substâncias tóxicas (venenosas) e infectantes

SUBCLASSE
6.1
6.2

DESCRIÇÃO
Substâncias tóxicas (Venenosas)
Substâncias Infectantes

Número de Risco:

Obs.: A ordem numérica das Classes, Subclasses e Números de Risco não
corresponde ao grau de risco.
Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente
indicado por um único algarismo, esse será seguido por 0 (zero).
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3. Exigências da Legislação
3.1 Do veículo e equipamentos
O veículo de transporte deve estar sempre em perfeitas condições de uso. Além
de estar funcionando perfeitamente, deve estar limpo, sem frestas, parafusos,
tiras de metal ou lascas de madeiras soltas, proporcionando um transporte que
evite danificar as embalagens.
3.1.1 Sinalização do veículo (rótulo de risco e painel de segurança)
Quanto à sinalização da unidade de transporte, são necessárias as seguintes
medidas: Nos casos em que o transporte de produtos fitossanitários exigir uma
identificação por se tratar de produto(s) perigoso(s), a unidade de transporte
deve possuir:
• Uma sinalização geral, indicativa de “transporte de produtos perigosos”, por
meio de painel de segurança.
• Uma sinalização indicativa da “classe de risco do produto transportado”,
por meio do rótulo de risco principal, podendo ser também obrigatória a
utilização de rótulo de risco subsidiário.
Rótulo de Risco
Os rótulos de risco aplicáveis aos veículos transportadores devem ter o tamanho
padrão, no limite de corte da moldura, de 300 mm x 300 mm, com uma linha
na mesma cor do símbolo a 12,5 mm da borda e paralela a todo seu perímetro.
Para utilitários o tamanho do rótulo de risco é 250 mm x 250 mm.

Para produtos fitossanitários do
grupo de embalagem I, II e III
Espaço para
inscrição

Para produtos inflamáveis
Classe ou
Subclasse

Com a publicação da Resolução Nº 420/04 ANTT, deixou de existir o rótulo de risco
com a indicação NOCIVOS, para os produtos tóxicos do Grupo de Embalagem III.
Desta forma, todos os produtos fitossanitários que se classificam como tóxicos,
dos Grupos de Embalagem I, II e III devem utilizar o mesmo rótulo de risco.
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Risco Subsidiário
Nos casos em que for indicada a aposição de rótulos de risco subsidiário, estes
deverão levar indicação do número da classe ou subclasse no vértice inferior do
símbolo.

Painel de segurança
Os painéis de segurança devem ter o número da ONU e o número de risco do
produto transportado apostos em caracteres negros, não menores que 65 mm,
centralizados em um painel retangular de cor laranja, com altura de 300 mm
e comprimento de 400 mm, com uma borda preta de 10 mm. Para utilitários,
o tamanho do painel de segurança é 350 mm de largura e 250 mm de altura,
conforme NBR Nº 7500 da ABNT.
NOTA: Quando for expressamente proibido o uso de água no produto, deve ser
colocada a letra X no início antes do número de identificação de risco.

Painel de Segurança
Ex.: produto tóxico e inflamável (risco subsidiário)
O 2º Algarismo
representa o
risco subsidiário
Número
de Risco

Número
da ONU
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Sinalização da unidade de carga
No transporte de carga fracionada/embalada de produtos perigosos, são
previstas as seguintes regras:
• Na frente: o painel de segurança, ao lado do motorista. Na parte superior,
deve haver o número de identificação de risco do produto e, na parte inferior,
o número de identificação do produto (número de ONU, conforme Resolução
Nº 420/04 ANTT – Instruções complementares ao Regulamento do Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos), quando transportar apenas um produto;
• Na traseira: o painel de segurança, ao lado do motorista, idêntico ao
colocado na frente, e o rótulo indicativo do risco principal do produto, se
todos os produtos pertencerem a uma mesma classe de risco;
• Nas laterais: o painel de segurança, idêntico aos colocados na frente e na
traseira, e rótulo indicativo do risco do produto, colocado do centro para a
traseira, em local visível, se todos os produtos pertencerem a uma mesma
classe de risco.
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NOTAS:
• No caso de carregamento inicial de dois ou mais produtos perigosos de
classes ou subclasses de riscos diferentes e que, no final do trajeto, haja
apenas um produto perigoso sendo transportado, deverá ser mantido o
painel de segurança sem qualquer inscrição. Neste caso, o rótulo de risco
não é colocado.
• Quando o transporte for realizado em carroceria aberta, recomenda-se o uso
de lonas de forma que a identificação da carga fique visível.

3.1.1.1 Regras de colocação dos painéis e rótulos
• Transporte de embalados ou fracionados

12
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3.1.2 Kit de emergência (de acordo com as NBR 9735 da ABNT – Grupo 1)
Os veículos que transportam Produtos Perigosos deverão portar um Kit de
Emergência contendo:
• 2 calços para as rodas com as medidas 15 x 20 x 15 cm;
• Dispositivos para sinalização:
- Fita zebrada ou corda: 50 metros - caminhonetes ou 100 metros caminhões;
- 4 placas “PERIGO AFASTE-SE” com as dimensões 34 x 47 cm;
- 4 cones para sinalização da via nas cores laranja com faixas brancas;
- Sustentação fita/cone: 4 para caminhonetes ou 6 para caminhões.
• 1 caixa de primeiros socorros;
• 1 lanterna comum com 2 pilhas médias, no mínimo;
• Jogo de ferramentas (alicate, chave de boca, fenda e philips);
• Lona impermeável (3 x 4 m) e pá: produtos perigosos sólidos;
• Extintores de incêndio para a carga.
Recomenda-se para os veículos que transportam carga líquida embalada, além
dos equipamentos citados acima, que portem dispositivos para contenção de
vazamento, tais como:
• Martelo e batoques cônicos para tamponamento de furos, exceto para
embalagens plásticas;
• Almofadas impermeáveis para tamponamento de cortes e rasgos;
• Tirantes para fixação das almofadas, adequados ao tamanho da embalagem.
Os materiais de fabricação dos componentes dos equipamentos devem ser
compatíveis e apropriados aos produtos transportados. No caso de produtos
cujo risco principal ou subsidiário seja inflamável, os equipamentos devem ser
de material antifaiscante (exceto o jogo de ferramentas).

Todos os equipamentos devem estar em local de fácil
acesso e em perfeitas condições de uso.
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3.1.3 EPI (de acordo com as NBR 9735 da ABNT – Grupo 6, 8 e 12)
Luva, capacete, óculos de segurança para produtos químicos e máscara semifacial com filtro para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos, combinado com filtro
mecânico.
Vestuário: calça, camisa e bota.
Os veículos que transportam Produtos Perigosos deverão portar um Kit de
Emergência e pelo menos um conjunto completo de EPI (equipamentos de
proteção individual) para cada pessoa (motorista e ajudantes). Deste modo, a
presença de caronas pode resultar em infração de transporte, além de colocar
em risco a vida deles.
Os EPI deverão estar higienizados e identificados com o nome do fabricante e
número do Certificado de Aprovação.
OBS: Não confundir com EPI de aplicação de produtos fitossanitários e
nem com EPI emergencial dos socorros públicos competentes (exemplo:
Bombeiros e Defesa Civil).
3.1.4 Identificação do RNTRC
RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga –
RESOLUÇÃO – 437 e 537 de 2004 - ANTT.
Esta identificação tem o objetivo de promover estudos e levantamentos relativos
a frota de caminhões, bem como organizar e manter um registro nacional de
transportadores rodoviários.
Exigências: transportadoras/empresas constituídas e operadores autônomos.
Consultas: www.antt.gov.br ou nos escritórios regionais credenciados pela ANTT.
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3.2 Prescrições de serviço
Produtos fitossanitários perigosos: não devem ser aceitos para transporte
ou transportados, a não ser que tenham sido adequadamente classificados,
embalados, marcados, rotulados, sinalizados e com a declaração de
acondicionamento descrita num documento de transporte (exemplo: nota fiscal)
em conformidade com a Resolução Nº 420/04 ANTT.
Disposição da carga: os diferentes volumes num carregamento contendo
produtos perigosos devem ser convenientemente arrumados e escorados entre
si ou presos por meios adequados na unidade de transporte, de maneira a evitar
qualquer deslocamento, seja de um volume em relação a outro, seja em relação
às paredes da unidade de transporte.
Fogo/explosão: é proibido entrar numa carroceria coberta, carregada com
produtos da Classe 3 (inflamáveis), portando aparelhos de iluminação a chama.
Além disso, não devem ser utilizados aparelhos e equipamentos capazes de
produzir ignição dos produtos ou de seus gases e vapores.
Gêneros alimentícios (e outros produtos de consumo): nos locais de carga,
descarga e transbordo, os produtos perigosos devem ser mantidos isolados.
Veículo contaminado: em caso de contaminação, o veículo transportador, antes
de ser recolocado em serviço, deverá ser cuidadosamente lavado com água
corrente e devidamente descontaminado em local previamente licenciado pelo
órgão de controle ambiental.

Use material absorvente para
recolher o material derramado.
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Lave com água corrente a parte
contaminada.

Manuseio em locais públicos: se, por qualquer motivo, tiverem que ser
efetuadas operações de manuseio em locais públicos, as embalagens contendo
produtos de natureza distinta deverão ser separadas, segundo os respectivos
símbolos de risco.
Materiais sensíveis à umidade: seus volumes devem ser transportados em
veículos tipo baú ou de carroceria lonada que garantam suas características.
Revisão dos veículos: devem ser realizadas para assegurar boas condições de
transporte.

Carregamento ou descarregamento em locais públicos (e/ou aglomerados
populacionais): em se tratando de produtos tóxicos não devem ser realizados
sem permissão especial das autoridades competentes, a menos que essas
operações sejam justificadas por motivos graves relacionados com segurança,
caso em que as autoridades devem ser imediatamente informadas.
Paradas durante o transporte: as paradas no transporte de produtos tóxicos
por necessidade de serviço devem, tanto quanto possível, ser efetuadas
longe de locais habitados ou de locais com grande afluxo de pessoas. Se
for imperiosa uma parada prolongada nas proximidades de tais lugares, as
autoridades locais devem ser informadas.
Embalagens vazias: as que tenham contido uma substância perigosa estão
sujeitas às mesmas prescrições deste Regulamento para embalagens cheias, a
menos que se tomem medidas para anular qualquer risco (por exemplo: triplice
lavagem ou lavagem sob pressão, de acordo com a norma técnica NBR 13.968
da ABNT).
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3.2.1 Da carga e seu acondicionamento
O expedidor é responsável pelo bom acondicionamento da carga no veículo. As
embalagens deverão estar devidamente rotuladas, etiquetadas e marcadas de
acordo com a correspondente classificação e tipo de risco.
Não é permitido
o transporte
de produto
fitossanitário
em cabines de
veículos, Kombis,
automóveis e
outros tipos de
veículos não
apropriados. O
veículo apropriado
é do tipo
caminhonete.
Também é proibido o transporte destes produtos conjuntamente com animais,
alimentos, medicamentos ou embalagens para estes bens.
Nunca deixe as embalagens soltas ou empilhadas desordenadamente.
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As embalagens devem estar preferencialmente organizadas em paletes e
empilhadas de forma a evitar o tombamento durante a viagem. A altura máxima
de empilhamento para transporte deve ser respeitada.

3.2.2 Quanto ao itinerário
O itinerário deverá ser planejado para
que os veículos não utilizem vias ou
áreas densamente povoadas ou de
proteção de mananciais, reservatórios
de água ou reservas florestais. Além
disso, há em alguns municípios e
rodovias, restrições ao transporte
de produtos perigosos, que deverão
ser observadas no planejamento da
viagem.
3.2.3 Quanto ao estacionamento
Se houver necessidade do veículo parar em situações emergenciais (parada
técnica, falha mecânica ou acidente) em local não autorizado (zonas
residenciais, logradouros públicos ou locais de fácil acesso ao público e a
veículos), ele deve ser bem sinalizado e ficar sob vigilância do condutor e/ou
autoridades locais (bombeiros, polícia, órgãos do meio ambiente etc), sendo
que, somente em caso de emergência, o veículo poderá estacionar ou parar nos
acostamentos das rodovias.
19

3.2.4. Pessoal envolvido na operação de transporte
Para o transporte de Produtos Fitossanitários perigosos, acima da quantidade
limitada, o motorista deverá apresentar o Certificado do Curso de Treinamento
Específico ou Complementar para Condutores de Veículos Rodoviários
Transportadores de Produtos Perigosos realizados no SENAI ou SENAT ou
empresas credenciadas pelos DETRAN que o credenciará para tal (curso
MOPP).
Para fazer o curso o motorista deve ter acima de 21 anos de idade, ser habilitado
(Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias B, C, D ou E e ter capacidade
de interpretar textos.
O curso poderá ser feito a distância ou regular com 50 horas de duração. A cada
5 anos, é obrigatório fazer a reciclagem (Curso Complementar).
Durante o trajeto, o condutor é o responsável pela carga e deverá checar se as
condições dos veículos e da carga estão satisfatórias (por exemplo se não há
vazamentos).
Todas as pessoas envolvidas na operação de transporte devem ter consciência
do tipo de produto que estão transportando, dos riscos que o trabalho envolve
e como evitá-los e de como agir em caso de emergência. Todos os envolvidos
devem possuir seus EPI (Equipamentos de Proteção Individual).
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3.2.5. Procedimentos no recebimento do produto:
1) O cliente deverá observar na nota fiscal, se junto com a mesma estão as
fichas de emergência de cada produto;
2) Todas as mercadorias recebidas devem ser conferidas em sua qualidade
e quantidade, e confrontadas com a nota fiscal. Observando qualquer
anormalidade, o cliente deverá comunicar-se com o fabricante pelos telefones
constantes dos envelopes ou fichas de emergência das embalagens ou com o
representante regional;
3) Se constatar avaria quando receber os produtos e caso tenha ocorrido
vazamento, agir como um acidente de transporte e seguir o procedimento
descrito no verso do envelope de emergência e ficha de emergência;
4) Qualquer anormalidade com a carga: avaria, falta, troca de produto etc,
deverá ser anotada no conhecimento de transporte;
5) Nossas transportadoras estão orientadas a efetuar as entregas somente nos
endereços constantes no corpo da nota fiscal.

3.3 Documentos obrigatórios
A documentação que acompanha a carga é de importância vital, pois é nela que
estão todas as informações dos produtos.
Para fins de transporte de produtos perigosos, documento de transporte de
produtos perigosos é qualquer documento (declaração de carga, nota fiscal,
conhecimento de transporte, manifesto de carga ou outro documento que
acompanhe a expedição) que contenha as informações obrigatórias sobre o
produto e declaração de responsabilidade.
Se um documento de transporte listar tanto produtos perigosos quanto nãoperigosos, os produtos perigosos devem ser relacionados primeiro ou ser
enfatizados de outra maneira. (Ex: em itálico, negrito ou com título indicativo).
3.3.1 Nota Fiscal (Transporte de Produtos Perigosos) deve conter:
a) O Nome Apropriado Para Embarque (Resolução Nº 420/04 ANTT): o
nome apropriado para embarque a ser usado no transporte do pesticida,
deve ser selecionado com base no ingrediente ativo, no estado físico do
pesticida e em quaisquer risco subsidiário que apresente. Quando são usados
nomes apropriados para embarque “genéricos” ou “N.E.”, estes devem ser
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acompanhados do nome técnico do produto. As designações “genéricas” ou
“N.E.” que exigem esta informação suplementar são indicadas pela Provisão
Especial 274, constante na coluna 7 da Relação de Produtos Perigosos. O
nome técnico deve figurar entre parênteses, imediatamente após o nome
apropriado para embarque e deve ser um nome químico reconhecido ou
outro nome correntemente utilizado em manuais, periódicos ou compêndios
técnicos ou científicos. Nomes comerciais não devem ser empregados com
este propósito. No caso de pesticidas, devem ser usados somente nome(s)
comum(ns) ISO, outro(s) nome(s) constante(s) na WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification, ou
o(s) nome(s) da(s) substância(s) ativa(s). Ver a RELAÇÃO DE NOMES DE
EMBARQUE GENÉRICOS OU NÃO-ESPECIFICADOS neste manual.
b) A classe ou a subclasse do produto: nos casos de existência de risco(s)
subsidiário(s), poderão ser incluídos os números das classes e subclasses
correspondentes, entre parênteses, após o número da classe ou subclasse
principal do produto conforme a Resolução Nº 701/04 ANTT. Para os produtos
inflamáveis, citar o algarismo 3 (três). Para os produtos tóxicos, citar 6.1
(seis ponto um).
c) O número ONU precedido das letras “UN” ou “ONU”;
d) Grupo de Embalagem da substância ou artigo, considerando a Classe de
Risco principal:

Grupo de Embalagem I

Substâncias que apresentam alto risco

Grupo de Embalagem II

Substâncias que apresentam risco médio

Grupo de Embalagem III

Substâncias que apresentam baixo risco

e) Declaração do expedidor. Estão dispensados dessa declaração, os
estabelecimentos que usualmente forneçam produtos perigosos, desde que
apresentem documento com a declaração impressa na nota fiscal de que o
produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais
de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme a
Resolução Nº 701/04 ANTT. A declaração deve ser datada, independente da
data da Nota Fiscal;
f) A quantidade total por produto perigoso abrangido pela descrição (em
volume, massa ou conteúdo liquido de explosivos, conforme apropriado).
Exemplo: descrição exigida para produtos perigosos na nota fiscal.
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NOTA - Sequência exigida:
Nome de Embarque para
Transporte, Componentes
de Risco, Classe ou
Subclasse de Risco, Risco
Subsidiário caso existir,
Grupo de Embalagem e
Número da ONU

NOTA - Sequência exigida:
Número da ONU, Nome de
Embarque para Transporte,
Componentes de Risco,
Classe ou Subclasse de
Risco, Risco Subsidiário
caso existir, Grupo de
Embalagem

Obs.: Na resolução 701 e em
esclarecimento da NTT em
Workshop, ficou definido a
não obrigatoriedade de uma
sequência nas informações
de risco do produto.
O que ficou definido é a
obrigatoriedade de não ter
interposições entre estas
informações.

Obs.: Declaração do expedidor impressa na nota fiscal.
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3.3.2 Ficha de emergência
Contém os dados do transportador e telefone disponível 24 horas por dia, para
atendimento emergencial, identificação do produto, seus riscos, procedimentos
de emergência e, no verso, telefones da corporação de bombeiros, polícia
rodoviária, órgão de meio ambiente e Defesa Civil.
Para produtos que não foram enquadrados na relação de produtos perigosos
(ONU x Brasil), recomenda-se a utilização da ficha de emergência com tarja
verde a fim de orientar as equipes de emergência e minimizar os danos ao meio
ambiente.
Modelos de Fichas de Emergência
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3.3.3 Envelope para transporte
O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft , nas
cores ouro, puro ou natural, com gramatura mínima de 80g/m² . Todas as linhas
devem ser impressas em cor preta.
O tamanho é 190 x 250 mm, com tolerância de ± 15 mm.
O envelope é composto por quatro áreas, com as utilizações especificadas a seguir:
Área A: reservada para impressão do texto conforme a figura. O telefone de
emergência deve ter atendimento disponível 24 horas por dia.
Área B: deve conter logotipos impressos em qualquer cor e telefones de
emergência, caso não tenha sido impresso no verso da Ficha de Emergência.
Área C: está reservada para conter o nome, endereço e telefone da
“Transportadora”, que atualmente é de preenchimento obrigatório. É o único campo
que pode ser manuscrito, desde que legível. No caso de redespacho, deve ser
incluído o título REDESPACHO e, abaixo deste, o nome, telefone e endereço da
transportadora que recebeu a carga. Esta informação deverá ser incluída logo acima
do campo Transportadora.
Área D: reservada para impressão do texto conforme a figura.
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Modelo de Envelope para o transporte (frente)

Modelo de Envelope para o transporte (verso)
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Esta documentação deverá ser emitida pelo expedidor e deverá estar disposta
dentro do envelope de emergência desde o início até a entrega do produto ao
seu destinatário.
3.3.4 Carteira nacional de habilitação (CNH) e do curso MOPP
Além dos documentos do produto, deverá ser portado pelo motorista o
documento do veículo, devidamente licenciado, carteira do Curso MOPP –
Movimentação de Produtos Perigosos e Carteira Nacional de Habilitação, onde
deve ser observada a validade, idade mínima de 21 anos e a categoria de
habilitação correspondente ao veículo.
Obrigatoriamente, o motorista deve ter sido aprovado no Curso de Condutores
de Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos realizado
pelo SEST/SENAT - Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte ou SENAI (conveniado).
O curso consiste de:
• Direção Defensiva
• Prevenção de Incêndio
• Elementos Básicos da Legislação
• Movimentação de Produtos Perigosos
• Meio Ambiente

Observações:
• Ao terminar o curso o participante recebe um CERTIFICADO com validade de
5 anos credenciado pelo CONTRAN.
• Maiores informações do CURSO MOPP - www.sestsenat.org.br
• Regulamentado pelo artigo 145 da Lei 9.503/97, Decreto 96.044/88,
Resolução 168 / 04 do CONTRAN e Portaria do DETRAN n°12 / 2000 de SP.
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4. Responsabilidades
O fabricante deve fornecer ao expedidor:
• Informações relativas aos cuidados a serem tomados no transporte e
manuseio do produto e quanto ao preenchimento da ficha de emergência;
• Especificações para o acondicionamento do produto e o conjunto de
equipamentos para emergências.
As responsabilidades no momento do embarque dos produtos são do expedidor
e do transportador.
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O expedidor deverá exigir do transportador:

• Motorista com curso MOPP - Movimentação de Produtos Perigosos;
• Uso de veículo e equipamentos em boas condições operacionais;
• Veículo que contenha equipamentos necessários para situações de
emergência (conforme instruções de uso)
e EPI;
• Acondicionamento de produto de acordo com as especificações do
fabricante;
• Emprego de rótulos de risco e painéis de segurança;
• Informar ao motorista sobre as características dos produtos transportados;
• Entregar ao transportador todas as embalagens devidamente rotuladas e
etiquetadas, bem como os rótulos de risco e painéis de segurança para uso
no veículo;
• Orientar e treinar o pessoal empregado nas atividades de carga
(amarração etc).
O transportador deverá fazer cumprir todos os procedimentos do Decreto para
Transporte, no que se refere à carga, documentação, identificação do risco etc.

Tanto o expedidor quanto o transportador
devem ter conhecimentos sólidos sobre
transporte de produtos perigosos.
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5. Infrações e Penalidades
Multas para o transportador e o expedidor, que não cumprirem as
regulamentações de transporte, vão de 123,4 UFIR a 617 UFIR. O veículo será
apreendido e a carga transbordada.
Acidentes de transporte que provocarem danos ambientais por não atenderem
às normas vigentes serão enquadrados na Lei de Crimes Ambientais (Art. 56
da Lei 9.605 de 13 de fevereiro de 1998), onde está previsto multa, reparação
do meio ambiente atingido e até mesmo pena de reclusão de 2 a 4 anos aos
infratores.
AO TRANSPORTADOR
I - Primeiro Grupo (617 UFIR), quando:
a) Transportar produto cujo deslocamento rodoviário seja proibido pelo Ministério dos
Transportes;
b) Transportar produto perigoso a granel que não conste do Certificado de Capacitação
(produtos a granel);
c) Transportar produto perigoso a granel em veículo desprovido de Certificado de
Capacitação válido;
d) Transportar, juntamente com produto perigoso, pessoas, animais, alimentos ou
medicamentos destinados ao consumo humano ou animal ou, ainda, embalagens
destinadas a estes bens;
e) Transportar produtos perigosos incompatíveis entre si, apesar de advertido pelo
expedidor.

II - Segundo Grupo (308,5 UFIR), quando:
a) Não der manutenção ao veículo ou ao seu equipamento;
b) Estacionar ou parar com inobservância ao preceituado no Art 14;
c) Transportar produtos cujas embalagens se encontrem em más condições;
d) Não adotar, em caso de acidente ou avaria, as providências constantes da Ficha de
Emergência e do Envelope para o Transporte;
e) Transportar produto a granel sem utilizar o tacógrafo ou não apresentar o disco à
autoridade competente, quando solicitado.

III - Terceiro Grupo (123,4 UFIR), quando:
a) Transportar carga mal estivada;
b) Transportar produto perigoso em veículo desprovido de equipamento para situação
de emergência e proteção individual;
c) Transportar produto perigoso desacompanhado de Certificado de Capacitação para o
Transporte de Produtos Perigosos a Granel;
d) Transportar produto perigoso desacompanhado de declaração de responsabilidade
do expedidor aposta no Documento Fiscal;
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e) Transportar produto perigoso desacompanhado de Ficha de Emergência e Envelope
para o Transporte;
f) Transportar produto perigoso sem utilizar, nas embalagens e no veículo, rótulos de risco
e painéis de segurança em bom estado e correspondente ao produto transportado;
g) Circular em vias públicas nas quais não seja permitido o trânsito de veículos
transportando produto perigoso;
h) Não dar imediata ciência da imobilização do veículo em caso de emergência, acidente
ou avaria.

AO EXPEDIDOR
I - Primeiro Grupo (617 UFIR), quando:
a) Embarcar no veículo produtos incompatíveis entre si;
b) Embarcar produto perigoso não constante do Certificado de Capacitação do veículo
ou equipamento ou estando esse Certificado vencido;
c) Não lançar no Documento Fiscal as informações de que trata o item II do Art 22 ;
d) Expedir produto perigoso mal acondicionado ou com embalagens em más condições;
e) Não comparecer ao local do acidente quando expressamente convocado pela
autoridade competente.

II - Segundo Grupo (308,5 UFIR), quando:
a) Embarcar produto perigoso em veículo que não disponha de conjunto de
equipamentos para situações de emergência e proteção individual;
b) Não fornecer ao transportador a Ficha de Emergência e o Envelope para o Transporte;
c) Embarcar produto perigoso em veículo que não esteja utilizando rótulos de risco e
painéis de segurança, afixados nos locais adequados;
d) Expedir carga fracionada com embalagem externa desprovida dos rótulos de risco
específicos;
e) Embarcar produto perigoso em veículo ou equipamento que não apresente
adequadas condições de manutenção;
f) Não prestar os necessários esclarecimentos técnicos em situações de emergência ou
acidentes, quando solicitados pelas autoridades. Obs.: a aplicação das penalidades
estabelecidas no regulamento não exclui outras previstas em legislação específica,
nem exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

As multas são aplicadas para cada infração.
Se ocorrer reincidência será cobrado o
valor em dobro.
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6. Limites de isenção para produtos fitossanitários
6.1 Considerações gerais:
Diferentemente do que era previsto pela Portaria Nº 204/97 do Ministério dos
Transportes, a nova regulamentação do transporte rodoviário de produtos
perigosos não estabelece uma quantidade de isenção genérica para os
pesticidas, conforme o Grupo de Embalagens.
Entretanto, de acordo com a Resolução Nº 420/04 da Agência Nacional de
Transportes Terrestres, há um limite máximo em peso bruto por embalagens
internas e por veículo, para a expedição de produtos perigosos sem que seja
obrigatório o cumprimento de algumas exigências previstas pelo Regulamento
do Transporte de Produtos Perigosos.
A dispensa dessas exigências, entretanto, não exonera qualquer dos agentes
envolvidos na operação, de suas respectivas responsabilidades.
Exceto as isenções previstas neste item, todas as demais exigências para o
transporte são aplicáveis a essas quantidades limitadas.
Para as disposições previstas neste item, no documento de transporte deve ser
incluída, no nome apropriado para embarque, uma das expressões “quantidade
limitada” ou “QUANT. LTDA”.

6.2 Quantidades limitadas por embalagens internas
As disposições previstas neste item são válidas apenas para produtos
transportados em embalagens internas cuja capacidade máxima não exceda o
limite constante na Relação de Produtos Perigosos.
Embalagens internas são embalagens que, para serem transportadas, exigem
uma embalagem externa, por exemplo, uma caixa de papelão.
As “partes internas” de uma “embalagem combinada” são sempre denominadas
“embalagens internas”, não “recipientes internos”. Um frasco plástico é um
exemplo de “embalagem interna”.
Diferentes produtos perigosos, embalados em quantidades limitadas, podem
ser colocados na mesma embalagem externa, desde que não interajam
perigosamente em caso de vazamento.
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6.2.1 Exigências dispensadas
Para o transporte de produtos perigosos em quantidades limitadas por
embalagem interna, dispensam-se as exigências relativas a:
a) Porte de rótulo(s) de risco(s) no volume;
b) Segregação entre produtos perigosos num veículo ou contêiner;
c) Rótulos de risco e painéis de segurança afixados ao veículo;
d) Limitações quanto a itinerário, estacionamento e locais de carga e descarga.
Permanecem válidas as demais exigências regulamentares, em especial as que
se referem a:
a) Proibição de conduzir passageiro no veículo;
b) A marcação do nome apropriado para
embarque e do número ONU no volume;
c) Porte de equipamentos de proteção
individual e de equipamentos para
atendimento a situações de emergência,
inclusive extintores de incêndio, para o
veículo e para a carga, caso esta exija;
d) Treinamento específico para o condutor do
veículo;
e) Porte de ficha de emergência;
f) As precauções de manuseio (carga, descarga,
estiva).

6.3 Quantidades limitadas por unidade de transporte
Independentemente das dimensões das embalagens, as quantidades limitadas
são estabelecidas em função da classificação dos produtos fitossanitários e do
grupo de embalagem.
6.3.1. Exigências dispensadas
a) Rótulos de risco e painéis de segurança afixados ao veículo;
b) Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para
atendimento a situações de emergência, exceto extintores de incêndio, para
o veículo e para a carga;
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c) Limitações quanto a itinerário, estacionamento e locais de carga e descarga;
d) Treinamento específico para o condutor do veículo;
e) Porte de ficha de emergência;
f) Proibição de conduzir passageiros no veículo.
Permanecem válidas as demais exigências regulamentares, em especial as que
se referem:
a) Às precauções de manuseio (carga, descarga, estiva);
b) Às disposições relativas à embalagem dos produtos e sua marcação e
rotulagem, conforme estabelecido no Regulamento.
A quantidade máxima de um produto que pode ser colocada em uma unidade
de transporte, em cada viagem, é a estabelecida na Relação de Produtos
Perigosos.
No caso de serem transportados dois ou mais produtos perigosos diferentes em
um mesmo carregamento, prevalece o valor limite estabelecido para o produto
com menor quantidade isenta.

6.4 Prescrições particulares
Quando se tratar de transporte de produtos perigosos para venda no comércio
varejista, com risco de contaminação juntamente com alimentos, medicamentos
ou objetos destinados ao uso humano ou animal, não serão consideradas as
proibições de carregamento comum quando tais produtos forem separados dos
demais por pequenos cofres de cargas distintos. Cofres de carga são caixas
com fechos para acondicionamento de carga geral perigosa ou não com a
finalidade de segregar durante o transporte, produtos incompatíveis.

6.5 Indicação dos limites de isenção
Pesticidas sólidos (pó/granulado)

PRODUTOS: tóxicos / levemente tóxicos ou altamente tóxicos
Grupo de
Embalagem
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Quantidade Limitada por

Número
de Risco

Veículo(*)

Embalagem
Interna (**)

I

20 Kg

zero (***)

66

II
III

333 Kg
333 Kg

500 gramas
5 Kg

60
60

Pesticidas líquidos - situação A:

PRODUTOS: tóxicos / levemente tóxicos ou altamente tóxicos
ou tóxicos inflamáveis com ponto de fulgor entre 23°C e 60,5°C.
Grupo de
Embalagem

Quantidade Limitada por

Número
de Risco

Veículo(*)

Embalagem
Interna (**)

I

20 L

zero (***)

66

663

II
III

333 L
333 L

100 ml
5L

60
60

63
63

Pesticidas líquidos - situação B:

PRODUTOS: líquidos altamente inflamáveis, tóxicos,
com ponto de fulgor menor que 23°C.
Grupo de
Embalagem

Quantidade Limitada por

Número
de Risco

Veículo(*)

Embalagem
Interna (**)

I

20 Kg

zero (***)

336

II

333 Kg

1L

336

(*) Veículo: Quantidade máxima permitida por unidade de carga (caminhões, caminhonetes) para transporte
do produto, dispensando certas exigências do Regulamento (RTPP).
(**) Embalagem interna: Quantidade máxima permitida por embalagem interna do produto, dispensando
certas exigências do Regulamento (RTPP).
(***) Zero: a palavra “zero” indica que o transporte do produto não está dispensado das exigências do
Regulamento (RTPP ).

7. Incompatibilidade de produtos
Consideram-se incompatíveis, para fins de transporte conjunto, produtos que,
postos em contato entre si, apresentem alterações das características físicas
ou químicas originais de qualquer deles, gerando risco de provocar explosão,
desprendimento de chama ou calor, formação de compostos, misturas, vapores
ou gases perigosos.
Os critérios de incompatibilidade previstos na norma da ABNT não são
exclusivos, sendo que os embarcadores devem, de acordo com as
características específicas dos produtos perigosos ou não perigosos para
o transporte, fazer as considerações necessárias e aplicar relações de
incompatibilidade não previstas nas tabelas da norma, desde que mais rígidas.
35

Tabela de Inconpatibilidade

X= Incompatível;
A= Incompatível para produtos classe 2.3 LC 50 < 1000 ppm;
B= Incompatível apenas para produtos da subclasse 4.1 com os seguintes n° da ONU: 3221, 3222, 3231
e 3232;
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NOTA: Cianetos
ou misturas
de cianetos
não devem ser
transportados
com ácidos.
C= Incompatível apenas para os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes n° da ONU: 3101,3102,3111
e 3112;
D= Incompatível apenas para os produtos da subclasse 6.1 do Grupo Embalagem I;
E= Verificar as incompatibilidades dentro de uma mesma classe de risco.
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8. Em caso de emergência, acidente ou avaria
Em caso de acidente, avaria ou outro fator que obrigue a imobilização do
veículo que está transportando Produto Fitossanitário, o condutor adotará as
medidas indicadas na Ficha de Emergência do produto transportado e Envelope
para o Transporte, colocando a autoridade de trânsito mais próxima a par da
ocorrência, do local e das classes e quantidades dos materiais transportados.
Nestes casos, o fabricante, a transportadora, o expedidor e o destinatário
deverão dar todo o apoio necessário e prestarão os esclarecimentos que lhes
forem solicitados pelas autoridades públicas.

Em casos de acidentes
com Produtos
Fitossanitários, leia as
informações na ficha de
emergência.

8.1 Orientações para o motorista em caso de
vazamento e/ou acidente
Parar imediatamente o veículo e observar o que está acontecendo (vazamento
de produto, defeito mecânico do veículo etc.).

Não fume, não
acenda fósforo, não
coma e não beba
durante o processo
de limpeza.
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Em caso de vazamento de produto:
• Sempre use Equipamento de Proteção Individual (EPI);
• Sinalize e isole a área utilizando os cones, fita/corda, dispositivos de
sustentação da fita/corda e as placas de advertência “Perigo Afaste-se”;

• Estanque o produto com
terra, para que não atinja
rios, lagos, outras fontes
de água, rodovias etc. Ser
for necessário, cave uma
canaleta ou levante um dique
de contenção;

• Afaste curiosos;
• Siga as orientações da Ficha de
Emergência;
• Contate o fabricante;
• Acione as autoridades locais e o expedidor
(telefone do expedidor na ficha de
emergência);
• Não deixe o veículo sozinho.
• Recolha o material derramado para que
possa ser feito o descarte em locais
adequados.

Leve sempre os
dispositivos de sinalização
para serem utilizados em
caso de acidente.
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9. Orientações ao agricultor
9.1 Na compra do produto
Verificar com o comerciante (revenda ou cooperativa), as seguintes informações:
• Se é necessário algum cuidado especial para transportar os produtos
adquiridos;
• Se a nota fiscal está corretamente preenchida com as disposições exigidas
no regulamento de transporte de produtos perigosos (RTPP);
• Se a Ficha de Emergência e o envelope para transporte acompanham a
nota fiscal;
• Se os produtos estão ou não dentro do limite de isenção.
Se a quantidade do produto fitossanitário adquirida estiver acima dos limites
de isenção, o agricultor deverá solicitar que o transporte seja realizado por
transportador habilitado, devidamente preparado para cumprir a legislação e
normas para o transporte de produtos perigosos.

9.2 Transporte para a propriedade rural
Quando um agricultor compra um produto fitossanitário e vai transportá-lo para a
sua propriedade também se fazem necessárias medidas de segurança. Seguem
algumas indicações para transporte no varejo:
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• O transporte de produtos fitossanitários acima da quantidade limitada exige
que o motorista tenha curso para transporte de produtos perigosos;
• Para pequenas quantidades de produtos fitossanitários, o veículo
recomendado é do tipo caminhonete, onde os produtos devem estar,
preferencialmente, cobertos por lona impermeável e presos à carroceria do
veículo;
• É proibido o transporte de produtos fitossanitários dentro das cabines de
veículos automotores ou dentro de carrocerias quando esta transportar
alimentos, rações etc;
• Acondicionar os produtos fitossanitários de forma a não ultrapassarem o
limite máximo da altura da carroceria;
• Uma caixa especial (cofre de carga), pode ser usada para separar pequenas
quantidades de produtos fitossanitários, quando transportados junto com
outro tipo de carga;
• Ao transportar qualquer quantidade de produtos fitossanitários, levar sempre
consigo a ficha de emergência e envelope para transporte que contém as
instruções para casos de acidentes;
• Em caso de acidentes, devem ser tomadas medidas para evitar que
possíveis vazamentos alcancem mananciais de águas ou que possam atingir
culturas, pessoas, animais, depósitos, instalações etc.
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Deve ser providenciado o recolhimento seguro das porções vazadas. No caso
de derramamento de grandes quantidades, devem ser avisados o fabricante
e as autoridades locais e deve-se seguir as informações contidas na ficha de
emergência.
• Embalagens que contenham resíduos ou que estejam vazando, não devem
ser transportadas;
• Produtos Fitossanitários nunca devem ser transportados junto com alimentos
ou ração animal.

“É melhor investir no transporte seguro de produtos
perigosos que correr o risco de ser multado ou sofrer
com os danos e os desdobramentos jurídicos de um
grave acidente na estrada”
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10. Lista de Verificações
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- Resolução n.º 91/99 de 06 de maio de 1999. Dispõe do Curso de Treinamento Específico e
complementar (reciclagem) para condutores de veículos com Produtos Perigosos.
- Resolução n.º 26/98 de 22 de maio de 1998. Disciplina o transporte de carga em veículos
destinados ao transporte de passageiros.
- Decreto n.º 3.179, de 21 de setembro de 1999 - Regulamenta a lei n.º 9.605.
- SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) - Decreto n.º 3.179, de 21
de setembro de 1999 - Regulamenta a lei n.º 9.605 - curso de condutores de veículos
rodoviários transportadores de produtos perigosos.

12. Observação legal importante:
Os dados e informações aqui transcritos revestem-se de caráter meramente
complementar, fornecidos de boa fé e representam o que de melhor até hoje
se tem conhecimento sobre a matéria, não significando, porém, que exauram
completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado
da aplicação desses dados e informações, não eximindo os expedidores,
transportadores e usuários de suas responsabilidades em qualquer fase de
manuseio, transporte e armazenamento dos produtos. Prevalece sobre os dados
aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes.
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Telefones úteis:
Policiamento de Transito - 190

Bombeiros - 193

Policia Rodoviária Federal - 191

Defesa Civil - 199

Polícia Rodoviária Estadual - 198

Pró Química/ABIQUIM - 0800 11 8270

Telefone de Emergência das Empresas Associadas
à ANDEF (24 horas):
BASF - 0800 112273
BAYER - 0800 243334
CHEMTURA - 0800 7711506
DOW AGROSCIENCES - (11) 4449 3222 / 4605 5111
DU PONT - 0800 7010109
FMC - 0800 343545 - (34) 3319-3019
HOKKO - (15) 3292 1161
IHARABRAS - (15) 3235-7700
MONSANTO - 0800 141977
SIPCAM AGRO - 0800 7010450 e (34) 3319 5568
SUMITOMO - 0800 111767
SYNGENTA - 0800 7044304

Consultas e Emergências:
STD - Safe Truck Driving
Consultoria em Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
Consultas (0 XX 11) 9906 0127 / Fax (0 XX 11) 4522 4926
Caixa Postal 911 – CEP 13201-970 – Jundiaí - SP
E-mail: contato@stdturiani.com.br
www.stdturiani.com.br
www.produtosperigosos.com.br
Sudeste On Line
Consultoria e Informática Ltda
Rua Izaltino Serafim dos Santos, 1036, Vila Serafim
CEP: 18.203-000 ; Itapetininga – SP
Telefone/Fax: (15) 3272-9780
E-mail: acspinola@sudesteonline.com.br
www.sudesteonline.com.br
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lineacreativa.com.br

Rua Capitão Antônio Rosa, 376 – 13º andar, Jardim Paulistano
CEP 01443 010, São Paulo – SP, Tel.: (11) 3081 5033 – Fax: (11) 3085 2637
www.andef.com.br – e-mail: andef@andef.com.br
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