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Com a publicação da ABNT NBR 9735 em 30/05/2016 foram suprimidas 

algumas exigências relativas ao conjunto de equipamentos para emergências no 

transporte terrestre de produtos perigosos. 

Nesse sentido, esta página especial proporcionará ao leitor informações 

pertinentes acerca das modificações. 

Ressalta-se que as alterações são de aplicabilidade imediata. Para tanto, não 

devem ser mais exigidos os itens excluídos quando do carregamento, transporte, 

descarregamento, transbordo e, também durante os processos de fiscalização de 

produtos perigosos por parte dos órgãos com circunscrição sobre a via por onde 

transitem tais veículos transportadores. 

 

Conjunto de equipamentos para situações de emergência para o transporte 

rodoviário 

 

Itens suprimidos (deixaram de ser exigidos): 

- Dispositivos para sustentação da fita; 

- Fita; 

- Placas autoportantes com a inscrição “Perigo afaste-se”; 

- Lanterna; 

- Pá e lona para produtos sólidos de qualquer classe de risco; 

- No transporte de óxido de etileno a granel (explosímetro portátil, nitrogênio, duas 

chaves de boca 27 mm, duas juntas de politetrafluoretileno 50,8 mm, duas chaves de 

boca 22 mm, duas juntas de politetrafluoretileno 43,1 mm, duas sinaleiras à bateria com 

luz âmbar intermitente, radiotransmissor; 

- No transporte de produtos perigosos sólidos da classe 1 (explosivos), pá e enxada de 

fibra de vidro ou similar. A exigência do transporte em carroceria fechada e a obrigação 

do uso de lona em caso de carroceria aberta. 

 

Conjuntos de equipamentos de proteção individual (EPI) 

 

Destaca-se que foi excluída a especificação EPI básico, passando as exigências 

para os 12 grupos de equipamentos de proteção individual. Nesse contexto, foi 

introduzida na norma o grupo 12, que se refere aos materiais radioativos, exigindo-se 

capacete de segurança e luvas de segurança de material compatível com o(s) produto(s) 

transportado(s), além do previsto na legislação vigente, quando aplicável. 
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Os óculos de segurança para produtos químicos, passou para a definição de 

óculos de segurança contra respingos de produtos químicos, tipo ampla visão, conforme 

CA específico. 

Salienta-se que permanecem as exigências específicas dos grupos, havendo 

apenas a substituição da especificação EPI básico pela descrição do EPI correspondente. 

No que diz respeito ao Certificado de Aprovação (CA) exigido pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, a norma esclareceu pontualmente a questão de equipamentos 

com certificação vencida, pacificando que para fins de utilização deverá ser adquirido 

dentro do prazo de validade do CA, ficando o controle a cargo do empregador que 

fornecerá o equipamento aos seus trabalhadores. 

Registra-se a exclusão para os produtos da classe 1 do colete de sinalização ou 

vestimenta com material refletivo. 

Por fim, os autores colocam-se a disposição dos seus leitores, esclarecendo 

dúvidas adicionais que se façam necessárias. 

 

Os autores. 
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INSCRIÇÕES ABERTAS 

 

O CBFPP é um curso extremamente importante para quem deseja conhecer a 

metodologia e técnicas de fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos 

ou ainda para quem deseja aprofundar seus conhecimentos acerca do transporte destes 

produtos.  

 O curso conta com uma equipe especializada de instrutores com vasta experiência 

prática na fiscalização desse transporte em rodovias federais e material didático 

completamente atualizado. 

Público Alvo: Profissionais atuantes na área de transporte rodoviário de produtos 

perigosos, fiscalizadores, policiais rodoviários federais, federais, civis e militares, 

bombeiros civis e militares, instrutores do curso MOPP, expedidores, estudantes da área 

de logística de transportes, fabricantes de produtos químicos, chefes de transporte, 

técnicos de segurança do trabalho e outros profissionais ligados ao transporte.  

A metodologia e técnica de ensino inovadora e eficaz da Rede Brasileira de Ensino traz 

um grande diferencial para quem deseja realmente a excelência do conhecimento na 

área do transporte de produtos perigosos. 

INSCRIÇÕES PELO SITE: 

www.rebraen.com 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO I - 12 Horas 
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HISTORIOLOGIA DE PRODUTOS PERIGOSOS 

1.1 China, onde tudo começou... 

1.2 Europa Século XX, porta do desenvolvimento da indústria química. 

1.3 Mundo na década de 90, as grandes transformações. 

1.4 Conferindo a Agenda 21 

1.5 GHS 

1.6 Manual de ensaios e critérios da ONU 

1.7 Histórico do Desenvolvimento de Instrumentos de Regulação Nacional 

1.8 Legislações Pertinentes 

1.9 Definição e Classificação de Produtos Perigosos 

 

MÓDULO II - 12 Horas 

 

SIMBOLOGIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

2.1 Rótulos de riscos 

2.2 Painel de Segurança 

2.3 Demais símbolos aplicáveis 

2.4 Rotulagem das embalagens 

2.5 Rótulo de risco das embalagens 

2.6 Rotulagem das embalagens de agrotóxico 

2.7 Marcação das embalagens 

2.8 Homologação das embalagens 

2.9 Disposição da Simbologia nos veículos que transportam produtos perigosos 

2.10 Embalagens, IBCs, embalagens grandes e tanques portáteis. 

2.11 Outros tipos de embalagens 

2.12 GHS – Sistema Globalmente Harmonizado 

 

MÓDULO III - 12 Horas 

 

DOCUMENTOS 

3.1 Documentos relativos à legislação de trânsito 

3.2 Documentação exigida para o transporte de produtos perigosos 

 

MÓDULO IV - 12 Horas 

 

QUANTIDADES LIMITADAS E SUAS DISPENSAS DO REGULAMENTO 

4.1 Quantidade limitada por unidade de transporte 

4.2 Quantidade limitada por embalagem interna 

4.3 Prescrições particulares 

4.4 Guia de consulta rápida das dispensas das colunas 8 e 9 

 

MÓDULO V - 12 Horas 

 

EQUIPAMENTOS - ATUALIZAÇÕES DA NBR ABNT 9735/2016 

5.1 Equipamentos para situação de emergência 

5.2 Equipamentos de Proteção Individual 
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MÓDULO IV - 12 Horas 

 

PRESCRIÇÕES GERAIS 

6.1 Prescrições Gerais do Transporte 

6.2 Procedimentos de Estiva e Acondicionamento 

6.3 Prescrições Específicas para alguns produtos ao Transporte 

6.4 Incompatibilidades 

 

MÓDULO VII - 12 Horas 

 

INFRAÇÕES AO REGULAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PERIGOSOS 

7.1 - Introdução às Infrações 

7.2 - Situações Passíveis de Autuações 

 


