
Atualização do livro: PRODUTOS PERIGOSOS UMA VISÃO PRÁTICA DA 

LEGISLAÇÃO, Comentado, ano 2017, Editora Kelps. 

 

 A equipe REBRAEN, no intuito de manter suas publicações atualizadas, 

apresenta a seguir, alguns trechos do livro mencionado que foram alterados pelas 

recentes atualizações na legislação vigente. Ademais, aproveita para realizar errata de 

itens incorretos que constam na respectiva obra. 

 Em 23 de novembro de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União a 

Resolução ANTT 5581/17, de 22 de novembro de 2017, que alterou alguns itens da 

Resolução ANTT 5232/16, em vigor, cujas exigências devem ser atendidas a partir de 

17 de dezembro da 2017. 

 Dos itens alterados nessa resolução, apresentamos na sequência aqueles que 

trouxeram alterações ao conteúdo do livro, e, portanto, trarão alterações na 

movimentação dos produtos perigosos no modal rodoviário. 
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Acrescentar os itens 3.5.5 e 3.5.6 trazidos pela nova resolução: 

 

3.5.6 Embalagens vazias e não limpas podem ser acondicionadas em 

embalagens externas que não portem a marca da conformidade ou em 

sobreembalagens, desde que tal volume porte o rótulo de risco da Classe 9, o 

nome apropriado para embarque e o número das Nações Unidas, precedido 

das letras ONU ou UN, referente ao número ONU 3509. 

3.5.7 Em carregamentos compostos exclusivamente por embalagens cheias e 

embalagens vazias e não limpas que contiveram os mesmos produtos 

perigosos (mesmo número ONU) contidos nas embalagens cheias, a 

sinalização do veículo deve corresponder somente às embalagens cheias, 

permanecendo necessárias, na documentação da expedição, as informações 

referentes tanto às embalagens cheias como às embalagens vazias e não 

limpas. 
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Onde consta o seguinte texto: 

7.1.2.4.1.1 Cofres de carga contendo produtos perigosos devem portar rótulo 

de risco, conforme estabelecido no Capítulo 5.2 e na norma ABNT NBR 

7500, correspondente ao risco de cada um dos produtos perigosos, com as 

mesmas dimensões utilizadas nos respectivos volumes. (Grifo nosso) 

O rótulo de risco citado deve ser substituído por painel de segurança, tendo em 

vista o novo texto da Resolução ANTT 5581/17. 

Neste norte o texto deverá ser o seguinte: 

5.2.2.1.1.1 Cofres de cargas utilizados para o transporte de produtos 

perigosos devem portar, em uma das faces ou na tampa, painel de segurança 

idêntico ao utilizado no veículo ou equipamento de transporte. 
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O texto do item 5.2.2.1.1.1 registrado na Tabela 6.27: 

6.27 Item 5.2.2 Rotulagem 

5.2.2.1 Disposições gerais, afixação e 

disposições especiais 

Inovação 

 

5.2.2.1.1.1 Cofres de cargas utilizados para o transporte de produtos 

perigosos devem portar os mesmos rótulos de risco aplicados às 

embalagens que estiver acondicionando. 



Deve ser substituído pelo novo texto trazido da Resolução ANTT 5581/17, a 

seguir: 

6.27 Item 5.2.2 Rotulagem 

5.2.2.1 Disposições gerais, afixação e 

disposições especiais 

Inovação 

 

5.2.2.1.1.1 Cofres de cargas utilizados para o transporte de produtos 

perigosos devem portar, em uma das faces ou na tampa, painel de 

segurança idêntico ao utilizado no veículo ou equipamento de transporte. 
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A tabela 6.57, apresenta no texto do item 7.1.2.4.1.1 a referência do rótulo de 

risco aplicado ao cofre de carga. Com a nova Resolução ANTT 5581/17, o “rótulo de 

risco” deve ser substituído pelo painel de segurança. 

 

6.57 Capítulo 7.1 – Prescrições gerais relativas às 

operações de transporte terrestre – Cofre de 

carga - simbologia 

7.1.2 Segregação de produtos perigosos 

Inovação 

 

7.1.2.4.1 O expedidor é o responsável por assegurar que o tipo de cofre 

de carga selecionado é adequado para garantir a estanqueidade, em 

função das características físico-químicas dos produtos perigosos 

presentes no carregamento. 

7.1.2.4.1.1 Cofres de carga contendo produtos perigosos devem portar 

rótulo de risco painel de segurança, conforme estabelecido no Capítulo 

5.2 e na norma ABNT NBR 7500, correspondente ao risco de cada um 

dos produtos perigosos, com as mesmas dimensões utilizadas nos 

respectivos volumes. (Grifos nossos). 
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Acrescentar as tabelas a seguir relacionadas: 

6.62 CAPÍTULO 3.5 - Embalagens (incluindo ibcs e 

embalagens grandes) vazias e não limpas que 

contiveram produtos perigosos 

Inovação 

 

3.5.6 Embalagens vazias e não limpas podem ser acondicionadas em 

embalagens externas que não portem a marca da conformidade ou em 

sobreembalagens, desde que tal volume porte o rótulo de risco da Classe 

9, o nome apropriado para embarque e o número das Nações Unidas, 

precedido das letras ONU ou UN, referente ao número ONU 3509. 

 

6.63 CAPÍTULO 3.5 - Embalagens (incluindo ibcs e 

embalagens grandes) vazias e não limpas que 

contiveram produtos perigosos 

Inovação 

 

3.5.7 Em carregamentos compostos exclusivamente por embalagens 

cheias e embalagens vazias e não limpas que contiveram os mesmos 

produtos perigosos (mesmo número ONU) contidos nas embalagens 

cheias, a sinalização do veículo deve corresponder somente às 

embalagens cheias, permanecendo necessárias, na documentação da 

expedição, as informações referentes tanto às embalagens cheias como às 

embalagens vazias e não limpas. 

 

ERRATA 
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Na figura 99 constam dimensões idênticas para embalagens, veículos e 

utilitários, devendo ser desconsiderada. 



 

Em substituição a figura 99, deverá ser considerada a disposta a seguir: 
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No item 8.2.22.10 Veículo vazio e descontaminado portando simbologia afixada, 

desconsiderar “em desacordo ao parágrafo único do art. 3º” e considerar “em desacordo 

ao parágrafo segundo do art. 3º”. 



8.2.22.10 Veículo vazio e descontaminado portando simbologia afixada 
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Acrescentar os números ONU 3475 e 3509 a relação de equipamentos de 

proteção individual constantes no grupo 1 da ABNT-NBR 9735 (Capacete de 

segurança, luvas de segurança de material compatível com o(s) produto(s) 

transportado(s), óculos de segurança contra respingos de produtos químicos tipo 

ampla visão). 
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No item 8.2.33 Movimentação de produtos perigosos sem uso do traje mínimo, 

desconsiderar “previsto no parágrafo único do art. 26” e considerar “previsto no art. 26”. 

8.2.33 Movimentação de produtos perigosos sem uso do traje mínimo 

 

 

 

Os Autores 

INFRAÇÃO APLICADA AO TRANSPORTADOR 

RESOLUÇÃO ANTT nº 3.665/11 RESOLUÇÃO ANTT nº 3.924/12 

Artigo, 

Inciso, 

Alínea 

Descrição Código Descrição 

53, III, c 

Não retirar a sinalização dos 

veículos e equipamentos de 

transporte após as operações de 

limpeza e descontaminação, em 

desacordo ao parágrafo único 

segundo do art. 3º. 

959-80 

Não retirar a sinalização dos 

veículos e equipamentos de 

transporte após as operações de 

limpeza e descontaminação, em 

desacordo ao parágrafo único 

segundo do art. 3º. 

INFRAÇÃO APLICADA AO TRANSPORTADOR 

RESOLUÇÃO ANTT nº 3.665/11 RESOLUÇÃO ANTT nº 3.924/12 

Artigo, 

Inciso, 

Alínea 

Descrição Código Descrição 

53, III, e 

Transportar produtos perigosos 

em veículo cujo condutor ou 

auxiliar não estejam usando o 

traje mínimo obrigatório previsto 

no parágrafo único do art. 26. 

961-00 

Transportar produtos perigosos 

em veículo cujo condutor ou 

auxiliar não estejam usando o 

traje mínimo obrigatório previsto 

no parágrafo único do art. 26. 


