
Produtos Químicos 
Controlados

Implicações Práticas 

e Jurídicas



Conceitos 
gerais sobre 

produtos químicos 
perigosos



Produtos químicos perigosos são soluções líquidas,
sólidas ou gases que são controlados pela ONU –
Organização das Nações Unidas.

O que são produtos químicos perigosos?

Esses produtos somente podem ser utilizados,
transportados ou descartados mediante atendimento
das normas nacionais e internacionais.

De acordo com cada tipo de produto deve se conhecer
suas especificações e formas de tratamento, podendo
inclusive recorrer as agências de controle e
associações como CNEN, ABIQUIM, ANTT e outras.



Algumas normas 
aplicáveis aos Produtos 

Químicos Perigosos



Algumas normas aplicáveis aos Produtos 
Químicos Perigosos

NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produtos.

NBR 7501 Terminologia.

NBR 7503 Ficha e Envelope de emergência.

NBR 9735 Conjunto de Equipamentos de Emergência.

NBR 13.221 Transporte terrestre de Resíduos.

NBR 14.619 Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incompatibilidade
Química.

NBR 10.004 Classificação dos Resíduos Químicos.

NR 06 Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.

NR 07 Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional – PCMSO.

NR 08 Edificações.

NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

NR 10 Segurança em Instalações e Serviço em Eletricidade.



Algumas normas aplicáveis aos Produtos 
Químicos Perigosos

NR 11 Movimentação, Manuseio e Transporte de cargas.

NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

NR 15 Operações Insalubres – Enseja o Adicional de Insalubridade.

NR 16 Operações Perigosas – Enseja o Adicional de Periculosidade.

NR 17 Ergonomia.

NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.

NR 23 Proteção Contra Incêndio.

NR 25 Resíduos Industriais.

NR 26 Sinalização de Segurança.

NR 33 Trabalho em Espaço Confinado.

NR 35 Trabalho em Altura.

- E varias outras dentre elas, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério do Exército, Polícia
Federal, etc.



Informação Útil 

Estímulos (informações) recebidos pelo homem:

� Visão = 87 %
� Audição = 7 %
� Olfato = 3 %
� Tato = 1,5 %
� Paladar  = 1,5 %



Classes dos produtos

químicos perigosos



CLASSIFICAÇÃO

Classe 1 - Explosivos:
Substâncias que podem explodir sob efeito de calor, choque
ou fricção. As temperaturas de detonação são muito
variáveis. Certas substâncias formam misturas explosivas
com outras. Por exemplo: cloratos com certos materiais
combustíveis. Outras tornam-se explosivas em determinadas
concentrações. Ex: ácido perclórico a 50%.



Classe 2 - Gases:
Que estão divididos em:
� Gases Inflamáveis: 
� Gases não Inflamáveis 
� Gases Tóxicos

Inflamável
Não 

Inflamável Tóxicos
Não 

Inflamável Inflamável



Classe 3 - Líquidos Inflamáveis:
São misturas de líquidos, ou líquidos contendo sólidos em
solução ou em suspensão que produzem vapores inflamáveis;

Ex: gasolina, acetileno, solvente

Inflamável Inflamável



Classe 4 - Sólidos Inflamáveis:

Substancias que em contato com a água, emitirem gases 

inflamáveis. 

� Substancias sujeitas a  combustão espontânea

� Substancia que em contato com água  emitem gases 

inflamáveis

Sólidos
Inflamáveis

Emitem gases
Inflamáveis

Emitem gases
Inflamáveis Combustão

Espontânea

4.1 4.24.3 4.3



Classe 5 - Substancias oxidantes e Peróxidos Orgânicos:
� Substancias Oxidantes - embora, não sendo

necessariamente um combustível pode liberar oxigênio e
causar combustão.

� Peróxido Orgânico - esses produtos contem oxigênio e se
comportam como oxidante perigoso;

Peróxido



Classe 6 - Substancias tóxicas e infectantes:
� Substancias tóxicas -podem levar a morte se ingeridas,

bebidas ou entrar em contato com a pele. Ex: mercúrio,
Cloro, amônia, defensivos agrícolas.

� Substancias Infectantes - contém microorganismo que
provocam doenças aos seres humanos e animais;

TÓXICAS

6.1 6.1 6.2



Classe 7 - Radioativas:
Para efeito de transporte e qualquer material cuja atividade
especifica seja superior a 70 KBq/Kg;

� Bq usado para quantificar a radiação e os efeitos que
ela causa na matéria.



Classe 8 - Corrosivos:
São aqueles que podem causar danos
severos, quando em contato com tecidos
vivos, apresentam também outros riscos;

� Ex: Ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc.

Classe 9 - Substancias perigosas diversas:
Incluem-se nesta classe as substancias e
artigos que durante o transporte apresentam
um risco não abrangido pelas outras classes;



Rotulagem dos

produtos

químicos perigosos



Diamante de Hommel

Uma outra simbologia bastante aplicada em vários países, no entanto sem obrigatoriedade, é o método do diamante de 
HOMMEL. Diferentemente das placas de identificação, o diamante de HOMMEL não informa qual é a substância 
química, mas indica todos os riscos envolvendo o produto químico em questão. Os riscos representados no Diamante 
de Hommel são os seguintes:

VERMELHO - INFLAMABILIDADE, onde os riscos são os seguintes:
4 - Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
3 - Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
2 - Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
1 - Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
0 - Produtos que não queimam

AZUL - PERIGO PARA SAÚDE, onde os riscos são os seguintes:
4 - Produto Letal
3 - Produto severamente perigoso
2 - Produto moderadamente perigoso
1 - Produto levemente perigoso
0 - Produto não perigoso ou de risco mínimo

AMARELO - REATIVIDADE, onde os riscos são os seguintes:
4 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente
3 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa
2 - Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
1 - Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
0 - Normalmente estável

BRANCO - RISCOS ESPECIAIS, onde os riscos são os seguintes:
OXY Oxidante forte
ACID Ácido forte
ALK Alcalino forte
Evite o uso de água

Uma observação muito importante a ser colocada quanto à utilização do Diamante de HOMMEL é que o mesmo não 
indica qual é a substância química em questão mas apenas os riscos envolvidos; ou seja quando considerado apenas o 
Diamante de HOMMEL sem outras formas de identificação este método de classificação não é completo.



ROTULAGEM

Os produtos químicos em uso, estocados na área ou nos
almoxarifados devem possuir rótulos(etiquetas) com sua
identificação.

A etiqueta é uma forma eficaz de alertar os empregados sobre
riscos potenciais à saúde, meio ambiente e incêndio associados a
um determinado produto.

Antes de manusearem qualquer produto químico, os empregados
devem ler e entender o conteúdo de sua etiqueta.

15

Nunca coloque um rótulo que identifique um produto ou matéria
prima como estando VENCIDO. A fiscalização entende que o
material pode oferecer riscos de instabilidade e a partir desta
instabilidade ocasionar acidentes. Esta pratica é comum para os
procedimentos da ISO9000.



Rótulo de Risco



Tambores Metálicos

IBCs

Baldes

Bombonas Plásticas



Logotipo Dados da Empresa

Rótulo para Controle Interno



Logotipo Dados da Empresa

Rótulo para Identificação do Produto



Identificação do Produto



FISPQ
Ficha de Informações de 

Segurança de Produto 
Químico



Qual é a forma de conhecermos o que há nos produtos químicos 
que utilizamos?

Ficha de Informação
de Segurança

de Produto Químico

O QUE HÁ NAS FICHAS?

Identificação do Produto Químico, Composição do Produto Químico,
Características Físicas e Químicas, Riscos de Fogo e Explosão,
Informações sobre Primeiros Socorros, Informações sobre
Tratamento de Efluentes, controles de segurança( EPIs/EPCs)

Ficha com Dados de 
Segurança de um 
Produto Químico 

Material Safety Data Sheet 



CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DA FISQP
1. Identificação do
produto e da empresa

2. Composição e informação
sobre os ingredientes

3. Identificação
de perigos

4. Medidas de
primeiros-socorros

5. Medidas de combate
a incêndio

6. Medidas de controle para
derramamento ou vazamento

8. Controle de exposição e
proteção individual

9. Propriedades
físico-químicas

10. Estabilidade e
reatividade

7. Manuseio e
armazenamento

11. Informações
toxicológicas

12. Informações
ecológicas

13. Considerações sobre
tratamento e disposição

15. Regulamentações

16. Outras
informações

14. Informações
sobre transporte



Implicações 

Práticas



1. Manuseio

3. Armazenamento

4. Transportes

2. Movimentação

Nosso foco neste trabalho:



� As pessoas que manusearem produtos químicos deverão ser treinadas,
conhecerem os riscos através da FISPQ/MSDS e usar os EPI’s específicos para
cada produto;

1. Manuseio:

� É de responsabilidade das áreas usuárias dos produtos químicos fazer a
etiquetagem, rotulagem e sinalização desses produtos e de seus locais de
estocagem, mantendo os FISPQ/ MSDS nesses locais, além de garantir que os
empregados sejam treinados e conheçam a FISPQ/MSDS de cada produto.

� A FISPQ/MSDS deve estar em um local de fácil acesso nas áreas de
estocagem.

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos;

MSDS – Material Safety Data Sheet – tem a mesma finalidade da FISPQ;

EPI – Equipamento de Proteção Individual.



Importante:

1. Sinalize a área onde os produtos químicos são manuseados.



2. Placas indicativas dos EPIs “De Uso Obrigatório”.

Importante:



EPI – Equipamento de Proteção Individual



2. Movimentação:

A movimentação de produtos químicos deve atender as
exigências quanto a:

� Sacarias – peso máximo por unidade = 25 Kg;
� Baldes e Bomboninhas – peso máximo por unidade = 25

Kg;
� Contêineres – movimentação com empilhadeiras e a carga

deverá estar amarrada;
� Tambores e Bombonas – movimentação com equipamento

adequado, tais como, carrinhos, talhas, pontes rolantes,
etc;

É recomendável o uso de EPIs adequados para a movimentação
destes materiais, tais como, óculos de segurança, luvas, avental,
sapatos ou botas, camisa de mangas longas, etc.



Alguns exemplos:



3. Armazenamento:

O armazenamento de produtos químicos deve atender as
exigências quanto a:

� Compatibilidade entre os produtos armazenados;
� O local do armazenamento deve oferecer estanqueidade, ou seja

ser provido de contenção;
� As instalações elétricas devem atender ao disposto na NR 10;
� Observar a altura de empilhamento quanto ao distanciamento de

luminárias;
� Observar o distanciamento das paredes, colunas, portas de

emergência e equipamentos de combate a incêndio;
� Observar as questões de ventilação e exaustão do armazém;
� Observar as questões de saídas de emergência;
� O piso deve ser capaz de suportar a carga sobre ele depositada e

oferecer a adequada resistência aos equipamentos de
movimentação;

� Etc.

É recomendável o uso de EPIs adequados para a movimentação destes materiais, tais como, óculos de segurança, luvas, avental,
sapatos ou botas, camisa de mangas longas, etc.



4. Transporte:

Os tipos de transporte que se utiliza para PQP são:

Aéreo
0,1%

Rodoviário
63%

O mais utilizado para o transporte interno é o terrestre, mais
propriamente o rodoviário

Malha rodoviária Brasileira:

Ferroviário
22%

Aquaviário
12%

Dutoviário
2,9%

� 241.000 Km onde apenas 13% esta pavimentado;
� Caminhões com excesso de peso por eixo danificam a

pavimentação;
� 01 posto de pesagem a cada 840 Km;
� Frota de caminhões com idade média de 16 anos de uso;





Transporte de 
Produtos 
Químicos



Decreto Lei Nº 1797/96 e Portaria MT Nº 204/97

Definem a identificação de veículos que transportam produtos
perigosos por meio de símbolos associados aos diferentes tipos
de produtos.

Painel de 
segurança



X perigoso
quando molhado

338 líquido 
muito corrosivo

1295 
triclorossilano

EXEMPLO:

Painel de segurança



EXEMPLO:

Painel de segurança

Gás

Inflamável

GLP – Gás Liquefeito 
de Petróleo 



Sinalização Veicular



Art. 7º - É proibido o transporte de produto perigoso juntamente
com:

I – animais;
II – alimentos ou medicamentos destinados ao consumo
humano ou animal, ou com embalagens de produtos
destinados a esses fins;
III – outro tipo de carga; salvo se houver compatibilidade
entre os diferentes produtos transportados.

Art. 9º - O veículo que transportar produto perigoso deverá evitar
o uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção de
mananciais; reservatórios de água ou reservas florestais e
ecológicas; ou que delas sejam próximas.

Art. 13º - O itinerário deverá ser programado de forma a evitar a
presença de veículo transportando produtos perigosos em vias de
grande fluxo de trânsito; nos horários de maior intensidade de
tráfego.



Exemplo: PRF flagra carga de alimentos com produtos químicos
em Pernambuco Carregamento seria distribuído em mercados de
Serra Talhada e Custódia.
Motoristas de dois caminhões foram notificados. Carga
apreendida pela PRF em Pernambuco. Os motoristas de dois
caminhões foram notificados em Salgueiro (PE), nesta terça-feira
(26), por transportarem alimentos com produtos químicos. Eles
foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do
quilômetro 509 da BR-232.



Pontos importantes a 
serem verificados no 

veiculo.

















































Check List

A verificação documentada do veiculo tanto na entrada como na
saída de materiais pode evitar uma serie de transtornos para a
empresa e seus prepostos.

Nos casos críticos como vimos anteriormente, sugiro que impeça
a carga de seus produtos e informe seu fornecedor para que faça
o mesmo. Mostre a ele onde o produto que ele vende e entrega
esta sendo transportado. As questões legais são severas.

As multas por irregularidades, apontadas pelo agente fiscalizador,
estão previstas na vasta legislação que regulamenta o transporte
de produtos químicos perigosos. Invariavelmente são de valores
elevados.

Em casos onde seja instaurado um processo civil o documento
poderá ser utilizado para a defesa pois esta datado e assinado
pelo motorista do veiculo.



Check-List

CIF Sim Não

FOB Sim Não

FRENTE

Veículo Placa:

Nome do(s) Ajudante(s):

Nome do(s) Ajudante(s):

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS DE CARGA

NF / Romaneio

Carreta Placa:

Produto:Empresa:

Nome do Motorista:

Transportadora:

ID
E

N
T

.  
D

O
 V

E
ÍC

U
L

O

Granel

Fracionada

- área do documento que permitirá melhor identificação da transportadora e do
veículo de transporte.



Check-List

Sim Não Observação

5. Ajudante com vinculo empregatício

7. Licença de Funcionamento - Lei Nº 9.017 / 95

3. Certificado de Treinamento de Condutores para Produtos Perigosos - Resolução 91/99

1. Cateira Nacional de Habilitação Compatível / MOPP

2. Carteira de Identificação do Motorista

4. Carteira de Identificação do Ajudante

6. Certificado de Capacitação para Transorte de

Produtos Perigosos a Granel

Cavalo / Truck

Tanque

Bug / Semi-Reboque

Nº

Nº

D
O

C
U

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

Descrição

8. Certificado de Limpeza / ultimo produto transportado no tanque

Nº

Nº

Nº

Nº

- área do documento que permitirá melhor identificação do motorista e seus
ajudantes, bem como a idoneidade da empresa que nos presta serviços de
transporte de produtos perigosos e não perigosos.

* Os itens destacados em amarelo são os desejáveis



Check-List

de 2 a 6 

horas

de 6 a 12 

horas

Observação

Aparência boa ?

Embriagues Visível

Embriagues Aparente

Sim Não

M
O

T
O

R
IS

T
A

 E
 

A
J

U
D

A
N

T
E

Traje adequado ?

2. Conhecem o produto que transporta

1. Apresentação

3. Quantas horas já está dirigindo ?

- área do documento que permitirá melhor identificação da qualificação dos
profissionais de transporte de produtos perigosos que prestam serviços.

* Os itens destacados em amarelo são os desejáveis



9. O produto / material está identificado e selado corretamente ?

4. Envelope para despacho ?

8. A amarração da carga atende as exigências do transporte ?

5. Painéis de segurança conferem com o produto transportado ?

1. Produto classificado ?
Número de 

Risco:

Número da ONU:

3. Rotulo de risco ?

2. Ficha de emergência ?

6. Ocorreu vazamento do produto durante o transporte ?

7. Ocorreu vazamento das embalagens durante o transporte ?

Sim

P
R

O
D

U
T

O
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

A
D

O

Não Observação

Check-List

* Os itens destacados em amarelo são os desejáveis

- área do documento que permitirá melhor identificação da documentação
necessária, bem como, as condições técnicas de transporte de produtos químicos
perigosos.



16. O escapamento oferece condições para fixação de corta-chamas ?

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 D
O

 V
E

ÍC
U

L
O

12. Os lacres necessários a carga estão em perfeitas condições ?

13. Engate para fio terra, conexões e válvulas estão em perfeitas condições ?

14. O tacógrafo do veículo está aferido e em perfeitas condições ?

15. Sistema de freios, serviço e estacionamento estão em perfeitas condições ?

8. O sistema de ignição está funcionando em perfeitas condições ?

9. A capacidade de carga do veiculo está sendo obedecida ?

10. A cabine do veiculo está em perfeitas condições ?

11. A carroceria / tanque do veiculo está em perfeitas condições ?

6. Os limpadores de para-brisa e o para-brisa estão em perfeitas condições ?

1. Os pneus estão em boas condições de uso ?

2. A cinta do eixo cardan do caminhão estão em perfeitas condições ?

7. Os espelhos retrovisores estão em perfeitas condições ?

3. As instalações elétricas estão em perfeitas condições ?

4. O motor do veiculo está devidamente regulado ?

5. Os para-choques dianteiros / traseiros estão em perfeitas condições ?

Sim Não Observação

Check-List

* Os itens destacados em amarelo são os desejáveis

- área do documento que permitirá melhor avaliação do veículo e condições da
carga.



Check-List

* Os itens destacados em amarelo são os desejáveis

14. O veículo apresenta vazamento do tanque de óleo combustível ?

12. O veiculo apresenta vazamento de óleo do motor ?

13. O veículo apresenta vazamento de óleo hidraulico e/ou do freio ?

15. A bateria do veículo apresenta chave geral como item de segurança ?

IT
E

N
S

 D
E

 S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 E

 S
IN

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O

8. Os extintores de incêndio da carga estão em perfeitas condições ?

9. O triangulo de segurança do veiculo está em perfeitas condições ?

1. A iluminação dianteira / traseira do caminhão estão em perfeitas condições ?

2. O veiculo está sinalizado com as fitas refletivas ?

3. A buzina do veiculo esta em perfeitas condições ?

4. Sinalização de marcha a ré (buzina e luzes) estão em perfeitas condições ?

 - capacete está em perfeitas condições ?

 - as luvas de couro e PVC está em perfeitas condições ?

 - óculos de segurança está em perfeitas condições ?

 - avental de PVC está em perfeitas condições ?

 - máscara e filtro está em perfeitas condições ?

6. Os EPI´s exigidos 

esta em número 

suficiente para todos 

os ocupantes:

10. O veiculo possui o KIT de SEGURAÇA completo e lacrado ?

11. A numeração e codificação do produto / carga atende as normas vigentes ?

Sim Não Observação

5. O quebra sol do veiculo está em perfeitas condições ?

7. Os extintores de incêndio do veiculo estão em perfeitas condições ?

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS DE CARGA
VERSO



MATERIAL NÃO RECICLÁVEL

PAPEL

METAL

VIDRO

PLÁSTICO

ITENS A SEREM OBSERVADOS PELO MOTORISTA

Sr MOTORISTA, seja bem-vindo à MIRACEMA-NUODEX

No recinto da fábrica, obedeça as seguintes normas de segurança:

1. NÃO fumar, acender fósforo, isqueiro ou qualquer tipo de chama;

2. NÃO utilizar telefone celular no interior da fábrica, DESLIGUE-O;

3. NÃO transportar pessoas no estribo, ou sobre a carroceria do veículo;

4. NÃO permanecer debaixo ou dormir no veículo;

5. NÃO abandonar o veículo quando estiver carregando ou descarregando;

6. NÃO permitir que outras pessoas dirijam o seu veículo;

7. NÃO ligar aparelhos sonoros;

8. NÃO efetuar manobras sem auxílio do ajudante ou funcionário da MIRACEMA-NUODEX;

9. NÃO obstruir as passagens internas, procure pocisionar o veículo de modo a garantir que outros veículos passem se houver necessidade;

10. NÃO ultrapassar a velocidade de 20 Km/h no interior da MIRACEMA-NUODEX;

11. NÃO é permitido o uso de bermudas, short´s, camiseta regata, sandália, chinelo ou caminhar descalço no interior da MIRACEMA-NUODEX;

12. NÃO trafegar sem o abafador de centelhas no cano de descarga do escapamento;

13. NÃO transportar cargas altas (remonte), sem que as mesmas estejam devidamente amarradas e seguras

14. Ao estacionar seu veículo desligue o motor, deixe a chave no contato, mantenha o veículo engrenado e com o freio de mão acionado e

calce as rodas.

15. Dar prioridade aos pedestres e veículos de emergência;

16. Respeite a nossa COLETA SELETIVA colocando o LIXO em seu respectivo TAMBOR. Veja como funciona:

Visto do Funcionário Miracema

Visto do Motorista

PRETO

AZUL

AMARELO

VERDE

VERMELHO

Check-List



Muito Obrigado!!



Awen Consultoria e Treinamento 
Empresarial Ltda.

Rua Gabriel Porto – 7 – Campinas
Cidade Universitária II – Barão Geraldo

Contatos:
� Fones:(19) 3395.1043 / (19) 9.9191.2262 / (19) 9.9608.7418
� Site: www.awenconsultoria.com.br
� E-Mails: jairo.alves@awenconsultoria.com.br

awen@awenconsultoria.com.br
luciar.alves@awenconsultoria.com.br


