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RESUMO 

Os acidentes envolvendo produtos perigosos necessitam de diversas intervenções por parte 

dos policiais rodoviários federais respondedores da emergência. Além da participação de 

outros profissionais dos mais diferentes órgãos acionados para atuarem nas ações de 

intervenção. A reflexão sobre o tema implica na correlação da capacitação profissional no 

âmbito da Polícia Rodoviária Federal - PRF e, sua aplicabilidade na resposta a estas 

emergências, passando pela história do ensino da disciplina ao longo do tempo e sua situação 

atual. Busca-se, diante da análise e reflexão sobre o tema, apurar a aplicabilidade do conteúdo 

curricular da disciplina de Fiscalização de Produtos Perigosos no Curso de Formação 

Profissional da PRF, avaliando a situação atual e propondo uma condição futura. A partir 

disso, atuar de maneira eficiente e eficaz na capacitação dos policiais rodoviários federais 

frente às adversidades impostas no seu dia a dia de trabalho, para que possam interagir 

adequadamente com os demais atores envolvidos ao se deparem com um acionamento 

envolvendo produtos perigosos.  

 

Palavras-chave: produtos perigosos. Capacitação. Acidentes. Emergências. Polícia. 

 

Introdução 

 

  Esse artigo foi elaborado para compor o acervo de publicações da Academia Nacional 

da Polícia Rodoviária Federal - ANPRF, como fruto do I Congresso de Produtos Perigosos e 

tem como objetivo, despertar no efetivo da Polícia Rodoviária Federal – PRF, que trabalha na 

área fim, bem como nos gestores da administração da instituição e a quem mais interessar as 

preocupações da Comissão Nacional de Fiscalização de Produtos Perigosos da PRF - 

CONAFIPP sobre o conteúdo curricular abordado na formação dos novos policiais 

rodoviários federais.  

 Nessa seara, se faz necessário refletir sobre a importância de rever o que está sendo 

abordado, uma vez que a carga horária apresentada para a disciplina de Fiscalização de 

Produtos Perigosos – FPP é incompatível com as necessidades reais de uma boa formação 

profissional, pois os riscos advindos do transporte rodoviário de produtos perigosos são 

enormes e, a capacitação deficiente, sujeitará a exposição arriscada, policiais rodoviários 

federais que por ventura forem atender situações de emergência que envolva produtos 
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perigosos.  

 Na primeira seção será apresentado um breve relato do ensino da disciplina de 

Fiscalização de Produtos Perigosos – FPP, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal – PRF, 

propondo ao leitor a compreensão da situação atual e o acompanhamento da evolução ao 

longo do tempo. 

 Na segunda seção será proposta uma reflexão acerca da formação profissional e a 

importância da acidentologia no contexto da capacitação, principalmente quando envolve 

produtos perigosos. 

 Por fim, na terceira seção estará sendo apresentada a necessidade do trabalho 

integrado, uma vez que toda ocorrência que envolve produtos perigosos, há por sua vez o 

acionamento de diversas instituições que não podem somente interagir nas situações de crise, 

havendo, portanto, a necessidade de previamente comunicarem-se, capacitarem-se para que 

cada uma faça a sua parte quando em atendimento de ocorrências que envolvam produtos 

perigosos. Sendo assim, na formação profissional há igualmente a necessidade de capacitar o 

efetivo policial para que compreenda a sua função dentro de uma emergência que envolva tais 

produtos. 

 

Seção 1 

 

Antes de iniciar a abordagem acerca do ensino da disciplina de Fiscalização de 

Produtos Perigosos no âmbito da PRF é essencial voltar um pouco no tempo, para poder ter 

subsídios para mencionar as fases que introduziram a fiscalização de produtos perigosos na 

PRF. 

Ao longo dos anos e diante da necessidade estabelecida pelo aumento significativo do 

fluxo de veículos que transportam produtos perigosos, bem como acidentes envolvendo tais 

produtos, iniciou-se dentro da PRF a fiscalização de produtos perigosos.  

 De 1983 até 1988, tivemos o período de vigência do primeiro regulamento sobre o 

transporte de produtos perigosos no Brasil com a publicação do Decreto nº 88.821/83. No 

entanto, não há registros sobre a fiscalização da PRF neste período. 

 De 1988 em diante, com a publicação do Decreto nº 96.044/88, a PRF passou a agir de 

forma mais incisiva na fiscalização, porém de forma individualizada, onde cada um 

interpretava a norma e agia. Não havia ainda diretrizes institucionais que padronizassem os 

procedimentos da fiscalização. Adotava-se a hermenêutica da legislação. 

 A partir de 1994 com a entrada de novos policiais que trouxeram experiências de 
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outras instituições, iniciou-se propriamente dito um trabalho mais eficiente no que tange a 

fiscalização, pois muitos destes novos policiais vieram com formações na área de química, 

segurança do trabalho e com curso na área específica de fiscalização de produtos perigosos. 

Dessa forma, agregaram qualidade, experiência a área, mas ainda com ações individuais. 

 

Desses policiais, destacam-se o Amaral Ferreira da Silva e José Ricardo Batistote, 

lotados nos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, respectivamente. 

Desenvolveram um Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) aprovado pela 

Coordenação Geral de Operações (CGO/PRF), onde estabeleciam oficialmente os 

procedimentos a serem adotados pelos PRFs fiscalizadores em todos os Estados, 

pautando pelo mesmo procedimento fiscalizatório e harmónico dentro da instituição. 

(RESTANHO, 2013, p. 03). 
 

 Inicialmente o trabalho se voltava a ações temáticas em diversos locais do Brasil, 

conforme a localidade era visitada, havia a capacitação e o desenvolvimento de ações de 

fiscalização padronizadas a partir do Manual Operacional desenvolvido. Assim iniciou o processo 

de ensino da Fiscalização de Produtos Perigosos na PRF. 

De 2000 até 2001, a partir de criação da Coordenação de Ensino da PRF – COEN, estes 

instrutores foram convidados a escrever a apostila de Fiscalização de Produtos Perigosos para o 

curso de Formação de Policial Rodoviário Federal, além de serem os instrutores dos cursos, 

tornando-se referência na área.  

 Em 2001, devido à necessidade de qualificação do ensino na instituição, bem como 

atender as demandas da COEN, foi criado o Curso de Formação de Instrutores, visando capacitar 

policiais rodoviários federais para desenvolverem atividades de ensino nas mais diferentes áreas e 

como não poderia ser diferente, havia a necessidade de formar novos instrutores para a disciplina 

de Fiscalização de Produtos Perigosos. 

 Também para dar acompanhamento e seguimento a procedimentos legais estabelecidos 

pelo aumento da fiscalização e, a necessidade de cumprimento de prerrogativas legais, foi criada 

em 2010 a Comissão Nacional da Análise de Recursos de Produtos Perigosos – CONARPP, a qual 

era composta por instrutores da disciplina, tendo em vista a complexidade das discussões e do 

conhecimento acerca do tema demandado.  

 Na sequência em 2013, conforme Produtos Perigosos – Anuário 2013, foram criados os 

Grupos de Fiscalização de Produtos Perigosos – GFPP e a Comissão Nacional de Fiscalização de 

Produtos Perigosos – CONAFIPP, os grupos com o objetivo de fiscalizar o transporte rodoviário 

de produtos perigosos em todo o território brasileiro e a Comissão de elaborar e avaliar o 

planejamento anual de operações temáticas relacionadas a produtos perigosos, bem como 

gerenciar as atividades dos grupos de fiscalização, além de participar de eventos relacionados a 

área e elaborar banco de dados estatísticos de fiscalização, capacitação e acidentes envolvendo 
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produtos perigosos. 

 Essa historiologia nos permite compreender e refletir sobre a evolução do processo de 

ensino e fiscalização de produtos perigosos ao longo do tempo.  

 Atualmente, há uma regressão nesse processo de ensino, uma vez que a carga horária de 

formação dos policiais rodoviários federais na disciplina de Fiscalização de Produtos Perigosos 

(FPP) foi reduzida pela metade. Até 2013 eram 20 horas aula para capacitar um policial 

fiscalizador/respondedor de uma emergência com produtos perigosos. De 2014 em diante, são 

direcionadas apenas 10 horas aula para formar este mesmo policial. 

 Se compararmos a legislação vigente (2008, p. 331-333), a situação é ainda mais 

preocupante, pois o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), complementado pela Resolução nº 

168/04 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), instituiu para o condutor especializado 

no transporte de produtos perigosos uma estrutura curricular com carga horária de 50 horas aula 

para a sua completa formação.  

 Nesse sentido, busca-se refletir que capacitação é essa? Pois, estamos capacitando cada 

vez menos nossos policiais e, consequente expondo-os a riscos cada vez maiores, tendo em vista o 

aumento considerável do fluxo de trânsito de veículos que transportam produtos perigosos e a 

probabilidade de se exporem a riscos e perigos pela preparação ineficiente. 

 Entendia-se que 20 horas de capacitação era pouco para formar um fiscalizador de 

produtos perigosos, imaginem 10 horas aula. Realmente, a realidade é difícil, pois há a 

necessidade de evoluir e não regredir no que tange a atendimento de emergências. Ainda, a 

evolução dos processos passa pelo aprendizado de saber lidar com situações, em que, a 

fiscalização permanente é necessária, para que sejam adotadas condutas preventivas por todos, 

visando com que não sejam afetadas a saúde das pessoas, a segurança pública e o meio ambiente. 

 

Seção 2 

 

 Existem vários argumentos que podem ser citados para dar amplo entendimento ao 

assunto e sua respectiva compreensão. No entanto, devido o tema ter como foco a 

preocupação com a saúde das pessoas envolvidas, busca-se com o artigo, apresentar uma 

reflexão acerca da formação profissional e a importância da acidentologia no contexto da 

capacitação, principalmente quando envolve produtos perigosos. 

 A acidentologia aborda o estudo dos acidentes, seus nexos e suas dinâmicas, quando 

envolve produtos perigosos a complexidade é maior ainda, pois além de conhecer o que deu 

causa e a forma com que ocorre se faz necessário conhecer a carga transportada, o que faz e 

com que reage. Ainda, a aprender a identificá-la, a compreendê-la e entender sua 
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compatibilidade. Isso tudo é uma ação que requer conhecimento e acima de tudo entender 

aonde vai adquiri-lo e buscá-lo.  

 Portanto, passa a ser uma tarefa de extrema complexidade, pois temos que 

compreender as ações físico-químicas dos produtos e suas classes de risco, conforme normas 

nacionais e internacionais de transporte de produtos perigosos. 

 Dai se evidencia a necessidade de capacitação e conhecimento permanente, pois aonde 

o policial rodoviário federal nas suas mais diversas tarefas cotidianas vai buscar isto? 

 É obvio, na sua capacitação profissional, pois de que forma podemos atingir 

novamente um quantitativo expressivo do efetivo que não seja na Academia. Pois bem, é essa 

a reflexão que se quer com o presente artigo, buscar com que haja a compreensão da 

necessidade de capacitar o policial rodoviário para as adversidades impostas pelo seu dia a dia 

de trabalho, pois atender acidentes é a mais banal de suas tarefas. No entanto, se este acidente 

envolver produtos perigosos, pode ser uma das atividades mais complexas. 

 Preparar profissionais é hoje nosso grande desafio, pois com a redução da carga 

horária, não há como preparar um bom fiscalizador que de certa forma reduziria a 

possibilidade de ocorrências envolvendo produtos perigosos, pois ações preventivas seriam 

desencadeadas a partir da fiscalização. Nem tampouco um profissional preparado para atender 

emergências com produtos perigosos, pois a parte de atendimento é complemento da 

fiscalização.  

 Assim, ao refletir sobre nossas ações, entende-se claramente a necessidade de uma 

reflexão aprofundada acerca do conteúdo atualmente abordado no Curso de Formação 

Profissional, pois a acidentologia envolvendo produtos perigosos é de extrema importância, 

uma vez que há registros de policiais respondedores de acidentes que vieram a contaminar-se 

pela exposição a produtos perigosos quando em atendimento de acidentes. 

 Para tanto, propõe-se que haja uma alteração no conteúdo programático da disciplina, 

abdicando-se da fiscalização e tendo um foco voltado ao atendimento de acidentes. 

 Nessa seara, seriam abordados os procedimentos de atendimento a emergência, 

sistema de comando de incidentes, aproximação do local da ocorrência, zonas de atendimento, 

isolamento de áreas, riscos e perigos, socorro às vítimas expostas a produtos perigosos, dentre 

outros assuntos para que os respondedores venham desenvolver ações de segurança pública 

sem correrem riscos de exposição a produtos perigosos. 

 No entanto, estaríamos abdicando da capacitação da fiscalização na PRF, que 

atualmente é em termos de Brasil a única que atinge de forma abrangente o país inteiro.  

 Com isso, estar-se-ia regredindo na história, pois a publicação do Regulamento de 
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Transporte de Produtos Perigosos veio suprir a demanda da ausência de legislação específica 

para a fiscalização, ao mesmo tempo em que a história da fiscalização na PRF veio suprir a 

demanda estabelecida pelo crescente número de acidentes envolvendo produtos perigosos e 

suas consequências.  

 Por tudo isso, fica a discussão: caminha-se em prol de ações preventivas, pautadas na 

fiscalização ou capacita-se os profissionais para estarem bem preparados para atenderem 

sinistros envolvendo produtos perigosos? Essa é a reflexão que se quer apresentar ao leitor, 

pois não há como executar as duas ações de forma eficiente e eficaz com poucas horas 

disponibilizadas para a instrução. 

 

Seção 3 

 

 Muitos assuntos foram apresentados até o momento, os quais proporcionam a 

compreensão das demandas e necessidades. No entanto, além do que foi exposto, há a 

necessidade de que o trabalho de atendimento a emergências com produtos perigosos seja 

integrado, pois quando há estas ocorrências são acionados os mais diferentes órgãos das 

esferas municipais, estaduais e federais e, não há como se conhecerem apenas durante o 

atendimento do sinistro. 

 A partir disso, na capacitação profissional, temos que trabalhar amplamente essa 

demanda, pois se vivencia atualmente em acidentes que envolvem produtos perigosos, a total 

falta de integração entre as instituições. 

 Na verdade, precisa-se da construção de uma cultura nos respondedores de que 

acidente envolvendo produtos perigosos é uma ocorrência diferente, pois envolve possíveis 

danos ao meio ambiente, requer a participação plena do órgão ambiental. Ainda, poderá 

atingir um manancial, sendo necessária a presença do órgão municipal competente para a 

adoção de medidas interventivas, ou seja, tais ocorrências necessitam da participação de 

pessoas qualificadas nas mais diferentes áreas para atuarem na intervenção.  

 Portanto, há muitas demandas quando o tema é emergência com produtos perigosos e, 

as instituições envolvidas devem antes de atuarem em um cenário que envolva um acidente 

com tais produtos, adquirirem a capacidade de se comunicar, de participar de treinamentos 

integrados, de interagir para que em uma ocorrência real possam realizar a intervenção com a 

eficiência e eficácia necessária.  

 Preparar profissionais das mais diferentes áreas para interagirem de forma a criar um 

Sistema de Comando de Incidentes adequado para pronta resposta a uma emergência química 
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é uma das tarefas de maior complexidade, pois há muitos fatores que impedem tal situação, 

tais como: alteração de comandos nas instituições envolvidas, responsabilidades, créditos pelo 

êxito da ação, dentre outros que criam situações adversas entre os respondedores. 

 No âmbito da PRF, na formação profissional há igualmente a necessidade de capacitar 

o efetivo policial para que compreenda a sua função dentro de uma emergência que envolva 

produtos perigosos, de saberem que terão que isolar a área e somente agirem quando tiverem 

condições de fazê-lo, mesmo que seja para prestar socorro às vitimas daquela ocorrência, pois 

há risco em diversas situações de tornarem-se mais uma vitima. 

 Para tanto, será preciso que compreendam as ações dos produtos perigosos, suas 

causas, suas consequências, suas reações quando reagem uns com os outros, fazendo assim o 

trabalho de intervenção adequado quando atuarem como respondedores de um acidente 

envolvendo produtos perigosos. 

 

Considerações Finais 

 

Cada vez mais se faz necessária à compreensão das nossas obrigações como 

policiais rodoviários federais, sejam elas na condição de educadores ou fiscalizadores. Mas de 

nada adianta agirmos somente nessas áreas se não entendermos a complexidade dos processos 

e da amplitude de nossas responsabilidades quando nos deparamos com um acidente 

envolvendo produtos perigosos. 

 Trabalhar com produtos perigosos exige permanente capacitação, seja do educador 

instrutor ou do policial fiscalizador respondedor da emergência envolvendo tais produtos. 

Assim, a partir desse artigo, busca-se ampliar reflexões acerca da área, ao mesmo tempo em 

que propor medidas para que a fiscalização de produtos perigosos possa ser eficaz e eficiente 

quando atua no campo da prevenção. 

 No entanto, quando segue outro caminho, direcionando-se para o atendimento de 

emergências se faz necessária nova reflexão sobre a capacitação que se está tendo e, a 

capacitação que se quer ter para não sermos uma vitima na resposta a estas emergências. 
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