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TRANSPORTE
de Produtos Perigosos

SISTEMA

Integrante feminina a equipe de condutores

O(A) motorista exerce função
indispensável na sociedade, qualquer
seja o tipo de transporte: de
passageiros, de carga, em ambulâncias
ou outros. Em qualquer setor da
economia ou atividade cotidiana o(a)
motorista profissional se faz presente.
Apesar de muitos acharem que carga
perigosa e produto perigoso são a
mesma coisa, há diferença entre os dois
termos.
Para ser considerado transporte de
carga perigosa, basta qualquer tipo de
carga ser transportada de forma
inadequada ou mal acondicionada.
Já transporte de produtos perigosos é
aquele que representa risco para a
saúde de pessoas, para a segurança
pública ou para o meio ambiente. E
neste caso se enquadra o transporte de
combustíveis e lubrificantes.

ALERTA!

O(A) motorista precisa estar capacitado para a
condução do caminhão e passar por procedimentos
específicos para atestar sua segurança e ser liberado
para a atividade.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) não exige uma licença específica, porém, o
motorista precisa estar inscrito no RNTRC –
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários
de Carga. Outros documentos necessários são o
Certificado de Inspeção para o Transporte de
Produtos Perigosos (CIPP) e o Certificado de
Inspeção Veicular (CIV) – os dois são feitos pelo
Inmetro. A nota fiscal e demais documentos
pertinentes a carga, também são obrigatórias e
devem ter informações do produto transportado.
Além da carteira de habilitação e qualificações
previstas na legislação de trânsito, o(a) motorista de
produtos perigosos precisa ser aprovado no curso
MOPP – Movimentação e Operação de Produtos
Perigosos.
É obrigatório que o(a) motorista use EPIs –
Equipamentos de Proteção Individual. E que os
veículos que transportam produtos perigosos
devem ter conjunto de equipamentos de
emergência de acordo com o tipo de produto
transportado.
Cumprindo todas as exigências, nossa motorista
Daiane iniciou as atividades no mês de fevereiro na
filial de Maringá-PR de entrega de produtos
combustíveis para a companhia Raízen.
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1- Falta de conhecimento ou habilidade
2- Fazer o trabalho de acordo com os
Procedimento ou as Práticas Aceitáveis
leva mais tempo ou requer maior esforço
3- Atalhos aos Procedimento ou as Práticas
Aceitáveis e positivamente reforçado
ou tolerado
4- No passado aos Procedimento ou as
Práticas Aceitáveis não foram seguidos e
nenhum incidente ocorreu
5- Falta de Procedimentos ou
Procedimentos...
6- Comunicação Inadequada das expectativas
Relativas aos Procedimentos ou as Práticas
Aceitáveis
7- Falta de Equipamento ou de Ferramentas
Adequadas
8- Fator externo
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