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RESUMO 

Neste trabalho procura-se demonstrar o que são os produtos perigosos, segundo a legislação 

brasileira, citando alguns exemplos mais comuns encontrados no dia a dia e falando da 

necessidade dos condutores terem conhecimentos específicos para seu transporte. Apresenta-

se o que a norma exige de conhecimentos para que condutores de veículos transportem 

produtos perigosos. Em seguida demonstram-se as particularidades do curso MOPP e o que se 

espera como conduta segura dos condutores, após participarem de treinamento para 

realizarem o transporte de produtos perigosos. Conclui-se apresentando a realidade 

encontrada durante as fiscalizações realizadas, detalhando uma fiscalização realizada por este 

autor a um veículo de uma grande empresa de logística com diversas irregularidades. 

Apresentando, ao final, as considerações pertinentes para que os condutores de veículos de 

transporte, realizem o transporte de produtos perigosos com atitudes e de forma a propiciar 

mais segurança durante o transporte desses produtos. 

 

Palavras-chave: MOPP. Produtos Perigosos. Curso. Treinamento. 

 

Introdução 

 

Antes de tudo vale ressaltar que produtos perigosos, para fins desse trabalho, são 

aqueles produtos que, dados às suas características, possam oferecer, quando em manuseio e 

transporte, riscos à saúde, à propriedade e ao meio ambiente, sendo, portanto, quaisquer 

substâncias classificadas como produtos perigosos para o transporte, conforme 

recomendações do Comitê de Peritos sobre o Transporte de Produtos Perigosos do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas e, no Brasil, estão discriminadas na relação numérica 

de produtos perigosos ou na relação alfabética de produtos perigosos do capítulo 3.2 da 

Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

– ANTT. 

Dentre estes produtos encontram-se o GLP (ONU 1075), gás de cozinha, o ETANOL 

(ONU 1170), álcool para os mais diversos usos, o ETANOL (ONU 1170), o ÓLEO DIESEL 

(ONU 1202) ou a GASOLINA (ONU 1203), combustíveis para veículos, o EXTINTOR DE 

INCÊNDIO (ONU 1044), para veículos, residências, indústrias, etc. 

 

                                                 
1  Moacir Sousa Moreira é graduado em Tecnologia de Gestão de Segurança Pública pela UNISUL-SC, 

instrutor de Fiscalização de Produtos Perigosos e membro da Comissão Nacional de Análise de Recursos de 

Produtos Perigosos e da Comissão Nacional de Fiscalização de Produtos Perigosos da Polícia Rodoviária 

Federal. 



 

Figura 1: Exemplos de Produtos Perigosos Utilizados Diariamente 

 

Fonte: Google Imagens 

Isso sem contar com aqueles que se encontram já em concentrações diluídas em 

produtos de limpeza, perfumarias, refrigerantes e os presentes nos processos de fabricação de 

diversos materiais que são por nós utilizados diariamente. 

A sociedade convive e utiliza produtos perigosos diariamente, para se locomover, 

alimentar, limpar e, até, para se curar. Sim, para se curar, pois existem antissépticos e 

medicamentos classificados como perigosos para o transporte, e esse é caso do 

PERMANGANATO DE POTÁSSIO (ONU 1490) e outros que os tem em sua composição 

algum dos produtos classificados com perigosos. 

Também, no tratamento da água, que é distribuída para o consumo em nossas 

residências, são utilizados produtos perigosos, como o CLORO (ONU 1017), o ÁCIDO 

FLUORSILÍCICO (ONU 1778), o PERMANGANATO DE POTÁSSIO (ONU 1490), o 

CLORETO FÉRRICO, ANIDRO (ONU 1773), o ALUMINATO DE SÓDIO, SÓLIDO (ONU 

2812), além de outros produtos químicos classificados como perigosos. 

Qualquer pessoa, andando pelas ruas de qualquer cidade, pode deparar-se com 

veículos transportando algum tipo de produto perigoso, identificando essa situação, pelos 

tipos de veículos utilizados ou pela simbologia utilizada, sendo que, para chegar às indústrias 

ou aos domicílios, esses produtos circulam pelas rodovias, estradas e avenidas. 

Figura 2: Tipos de Veículos que Transportam Produtos Perigosos 

 

                                                                Fonte: Arquivos do autor 



Esses produtos exigem conhecimentos específicos para execução do seu transporte, 

bem como, que esse transporte seja realizado em veículos que ofereçam o mínimo de 

segurança. 

Para adquirir os conhecimentos específicos, o condutor que pretende transportar 

produtos perigosos, deve participar do curso que é comumente chamado de Curso MOPP
2
. 

O que se busca, com esse trabalho, é demonstrar o distanciamento encontrado entre as 

condições de manuseio e segurança propostas pela legislação e a realidade constatada nas 

rodovias, sobretudo em relação ao conhecimento adquirido pelos condutores que efetuam o 

transporte de produtos perigosos, quando da realização de ações de fiscalização desse tipo de 

transporte. 

Nota-se que há uma não capacitação dos condutores, mesmo daqueles que participam 

do Curso MOPP ministrados em instituições de renome nacional. 

 

Seção 1 

  

Sendo que oferecerem riscos a saúde humana e ao meio ambiente, além de potencial 

para causar danos a bens materiais, para que os produtos perigosos sejam transportados, há a 

exigência para que os condutores realizem e sejam aprovados em treinamento específico para 

os condutores de veículos de transporte de produtos perigosos, exigência esta que está descrita 

na legislação em vigor, em especial no artigo 22 da Resolução nº 3.665, de 04 de maio de 

2011, da ANTT: 

[…] Art. 22. O condutor de veículo utilizado no transporte de produtos perigosos, 

além das qualificações e habilitações previstas na legislação de trânsito, deve ter 

sido aprovado em curso específico para condutores de veículos utilizados no 

transporte rodoviário de produtos perigosos e em suas atualizações periódicas, 

segundo programa aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. [...] 
 

Com objetivo de normatizar a formação dos condutores de veículos, inclusive aqueles 

que se propõe a transportar produtos perigosos, o Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN publicou a Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004 (e respectivas 

alterações), que no seu Art. 33 informa a quem se destinam os cursos especializados: 

 

[…] Art. 33. Os Cursos especializados serão destinados a condutores habilitados que 

pretendam conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de 

produtos perigosos ou de emergência. […] Nosso Grifo. 
 

                                                 
2 MOPP - Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. 



Entre os cursos especializados, a Resolução acima, estabelece o conteúdo e forma para 

o curso de condutores de veículos de transporte de produtos perigosos, este conhecido 

comumente como Curso MOPP, fazendo publicar, também, a Resolução nº 205, de 20 de 

outubro de 2006, que dispõe sobre os documentos de porte obrigatório, que no seu artigo 2º 

versa sobre a comprovação da aprovação em curso especializado: 

 

[...]Art. 2º. Sempre que for obrigatória a aprovação em curso especializado, o 

condutor deverá portar sua comprovação até que essa informação seja registrada no 

RENACH e incluída, em campo específico da CNH, nos termos do §4o do Art. 33 

da Resolução do CONTRAN nº 168/2005. [...] 

 

Abaixo temos um exemplo de CNH, com anotação no campo observação, da 

habilitação do condutor para o transporte de produtos perigoso, sendo que, apesar da 

Resolução do CONTRAN especificar a forma desse apontamento, pode-se encontrar 

variações, de acordo com o DETRAN onde é expedida a CNH. 

 

Figura 3: Modelo de CNH com inclusão do Curso MOPP 

  
 

                                                                Fonte: Adaptado de DENATRAN 

 

Ainda há a previsão de modelo de certificado, com suas especificações expressas na 

Portaria nº 26, de 29 de junho de 2005 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4: Modelo de Certificado de Curso MOPP 

 

Fonte: DENATRAN 

 

 



Seção 2 

   

Com carga horária de 50 horas, exigindo que o candidato tenha idade mínima de 21 

anos e já seja habilitado em qualquer categoria para condução de veículos de quatro ou mais 

rodas, estando em pleno gozo do direito de conduzir veículos e não condenado por crime de 

trânsito, o curso para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos deverá 

contemplar a Legislação de trânsito e a Legislação específica para o transporte de produtos 

perigosos, abrangendo conteúdos que visam à capacitação para que os condutores efetuem 

esse transporte com um mínimo de segurança para si, para os demais condutores e para o 

meio ambiente. 

 O curso MOPP deve ser ministrado por órgão ou entidade executivo de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal ou por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação 

de Mão de Obra
3
, com um conteúdo programático que desenvolva o conhecimento, 

habilidades e competências para a execução do transporte de produtos perigosos. 

Mesmo não estando previsto na legislação, há Centros de Formação de Condutores – 

CFC's (Auto Escolas) que ministram o Curso MOPP, por delegação dos órgãos de trânsito 

estaduais. 

O conteúdo programático do Curso MOPP deve abranger desde os documentos de 

porte obrigatório do condutor e do veículo às infrações e crimes de trânsito e desde o conceito 

e classificação dos produtos perigosos aos procedimentos em caso de emergência com esses 

produtos 

Esse conteúdo ainda deverá permear temas como direção defensiva, primeiros 

socorros, responsabilidade do condutor durante o transporte, documentos e símbolos relativos 

aos produtos perigosos transportados, o efeito de cada classe de risco sobre o meio ambiente, 

a responsabilidade civil e criminal do condutor por infração a legislação ambiental. 

O Curso MOPP deve preparar o condutor para que ele tenha um comportamento 

preventivo e saiba adotar procedimentos corretos em casos de emergência, sendo esses 

procedimentos específicos para cada produto transportado. 

 

 

 

                                                 
3  Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, conhecido por Sistema “S” é formado pelas seguintes 

instituições de interesse de categorias profissionais: SEST, SENAT, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SENAR, 

SEBRAE e SESCOOP. 



Seção 3 

Tendo por base as proposições da Legislação em vigor, que leva em consideração os 

riscos apresentados durante o transporte de produtos perigosos, visando à segurança e 

minimizar as consequências em casos de acidentes envolvendo estes produtos, deseja-se que o 

condutor após a conclusão do curso para o transporte de produtos perigosos, quando efetuar 

esse tipo de transporte, tenha conhecimento para executá-lo com segurança. 

Portanto, espera-se que o condutor, conheça as classes de riscos dos produtos 

perigosos com a respectiva simbologia para sua identificação, as consequências danosas 

desses produtos a saúde humana e ao meio ambiente, distinguindo suas responsabilidades, das 

responsabilidades do transportador e do expedidor. 

É necessário que o condutor conheça e porte os documentos necessários para realizar o 

transporte de produtos perigosos, conheça, porte e saiba quando e como utilizar os 

equipamentos de proteção individual e para situação de emergência, conheça e utilize 

corretamente a simbologia necessária para o transporte de produtos perigosos, conheça e saiba 

adotar as medidas necessárias, quando o veículo estiver na condição de 

acidente/emergência/avaria, constantes no envelope para o transporte. 

Deve, ainda, o condutor conhecer e realizar a verificação/checagem dos itens 

obrigatórios ao veículo transportador de produtos perigosos antes de iniciar a viagem na 

origem e nas paradas para descanso e abastecimento, procurar ter conhecimento de todos os 

produtos que esteja transportando, assim como sua condição de estiva dentro do 

compartimento de carga do veículo. 

 Porém, mesmo tomando como base os condutores fiscalizados que, comprovadamente 

realizaram e foram aprovados no Curso MOPP, verificamos que a realidade constatada 

durante as fiscalizações realizadas em vários pontos do território nacional, tanto em trabalhos 

de rotina como em operações específicas, é que os condutores que realizam o transporte de 

produtos perigosos pouco sabem sobre a execução do transporte desses produtos. 

É comum encontrar condutores que, quando realizam o transporte de cargas 

fracionadas, que contenham produtos perigosos, desconhecem os produtos que estão 

transportando, tampouco os riscos que esses oferecem. 

Outros condutores que nem mesmo sabem que deveriam usar um traje mínimo para 

sua própria proteção. 

Pode-se encontrar, também, condutores que desconhecem a simbologia utilizada para 

indicar que está realizando o transporte de produtos perigosos. 



 Algumas vezes isso ocorre porque muitos transportadores (empresas) não permitem 

que os condutores acompanhem o carregamento do veículo e estes, tampouco, conferem os 

documentos que lhes são entregues para a execução do transporte, outras porque, mesmo o 

condutor participando ou acompanhando o carregamento, este não se preocupa com quais são 

os produtos que transportará e mesmo por não ter adquirido, na participação do curso MOPP, 

a habilidade para a conferência do carregamento, visando à identificação de produtos 

perigosos. 

 Também temos conhecimento de empresas transportadoras que não possuem 

colaboradores da área de expedição com capacitação ou um mínimo de treinamento para 

identificação e correto despacho de produtos perigosos. Outras simplesmente ignoram a 

Legislação específica para o transporte de produtos perigosos, visando lucro. 

Como exemplo dessa prática citamos uma fiscalização realizada no município de 

Chorozinho/CE no ano de 2014, da qual este autor participou, sendo flagradas diversas 

infrações ao Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, num veículo 

de uma grande empresa de logística, de alcance mundial, que opera no Brasil com seis redes 

de fast-food, fazendo a gestão de estoque e distribuição dos seus insumos em todo território 

nacional, com entrega em mais de 3.500 pontos. 

Foi constatado nessa fiscalização que o veículo não dispunha de equipamentos para 

situação de emergência e simbologia, o condutor não dispunha de equipamentos para proteção 

individual e não usava o traje mínimo. 

No veículo eram transportados junto com alimentos e embalagens os produtos de 

limpeza dos estabelecimentos, sendo entes de uso institucional e classificados como produtos 

perigosos para o transporte: LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E. (ONU 1719), para 

limpeza de banheiros, LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. (ONU 1760), um produto para limpeza 

de pisos e um desengordurante para limpeza pesada de cozinhas industriais e LÍQUIDO 

INFLAMÁVEL, N.E. (ONU 1993), higienizante para mãos. 

O condutor do veículo em questão, sendo interpelando, apresentou argumentações que, 

o responsável pelo carregamento não lhe informou da necessidade do uso da simbologia, não 

lhe fornecendo os documentos e equipamentos necessários para o transporte dos produtos 

perigosos, informando, também, que desconhecia a proibição do transporte desses produtos 

juntamente aos alimentos e embalagens. 

Mesmo esse condutor comprovando sua aprovação em curso MOPP ministrado por 

instituição de renome nacional, ficou demonstrado que o mesmo não adquiriu as habilidades 



necessárias para preservar sua segura e de outrem, bem como do meio ambiente. Lembrando 

que este é um exemplo dentre muitos acolhidos durantes as fiscalizações realizadas. 

 Sem prologar em exemplos, a falta de conhecimento ou de aquisição de habilidades 

necessárias para realizar o transporte de produtos perigosos, com a devida segurança, é 

notadamente flagrante aos condutores que foram aprovados no Curso MOPP. 

Sendo, porém, fator de maior preocupação, o grande número de condutores que, 

realizam o transporte de produtos perigosos, sem sequer participar de nenhum treinamento e, 

também, os condutores que apresentam certificação falsificada. 

 

Quanto ao curso MOPP – Movimentação de produtos perigosos, a constatação foi 

preocupante, ou seja, oitenta porcento informaram a presença de cursos falsos contra 

apenas nove porcento de ausência dos mesmos. Tal irregularidade deve ser reduzida 

a partir da Resolução Nº 168, de 14 de dezembro de 2004 que incluiu na carteira de 

habilitação a observação de que o motorista é habilitado para o transporte de 

produtos perigosos eliminando assim, após a renovação do curso, a apresentação 

separada das carteiras usadas atualmente.(VIEIRA, 2006, p.106) 
 

As carteiras apresentadas separadamente, além de representarem um documento a 

mais para ser portado, se tronaram objetos de constantes falsificações, situação esta flagrada 

em diversas fiscalizações, pratica criminosa que potencializa os riscos do transporte de 

produtos perigosos, por ser efetuado por condutores sem o devido preparo para essa atividade. 

 

Considerações Finais 

 

Diante da situação apresentada e de muitas outras encontradas, quando da realização 

de ações de fiscalização do transporte de produtos perigosos, podemos constatar que os 

condutores dos veículos transportadores desses produtos, mesmo quando egressos de curso 

específico para esse fim, não estão capacitados adequadamente para realizarem com a devida 

segurança o transporte de produtos perigosos. 

 Constatamos, nas diversas fiscalizações das quais participamos, que os condutores de 

veículos transportadores de produtos perigosos, em sua maioria, senão na totalidade, não são 

capazes de afixar nos veículos a correta simbologia, fazer a conferência dos documentos 

necessários, desconhecem a forma correta de uso dos equipamentos de proteção individual e 

para situação de emergência e o principal desconhecem os riscos aos quais estão submetidos 

ou oferecem a outrem ou ao meio ambiente, quando transportam produtos perigosos. 

 Assim podemos questionar: O curso MOPP é uma capacitação? 



Levando em consideração as mais diversas alegações dos condutores de veículos 

transportadores de produtos perigosos fiscalizados, de que desconhecem as ações e medidas 

preventivas e ações que deveriam adotar em casos de emergência com seus veículos, pode-se 

afirmar que, na forma como é ministrado atualmente, o curso MOPP é uma enrolação. 

Como constatado em diversas situações, o Curso MOPP não capacita adequadamente 

o condutor, deixando a dúvida se a ministração desse curso não é mera fonte de renda para as 

entidades que o ministram, uma vez que não se percebe manifestação do interesse dessas 

entidades, no sentido de aprimorarem essa capacitação. 

No sentido de manter a incolumidade pública e preservar o meio ambiente, é que se 

sugere a adoção de medidas que visem a melhor regulação do Curso MOPP, com inserção de 

aulas práticas e métodos que realmente avaliem se o participante alcançou a capacitação 

desejada, bem como, seja a realizada a fiscalização às entidades que o ministram, evitando o 

mero comércio de certificados. 

 A continuidade na fiscalização será a ferramenta para que haja a adequação na 

legislação e o convencimento para a mudança de atitude das empresas transportadoras e 

transportadores autônomos, exigindo condutores capacitados adequadamente para o transporte 

de produtos perigosos, refletindo no transporte seguro desses produtos e, consequentemente, 

na segurança da sociedade e na preservação do meio ambiente. 
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