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RESUMO 

O presente trabalho objetivou analisar a atividade de transporte rodoviário de produtos 

químicos, considerados perigosos pela Organização das Nações Unidas e, apontada 

como a fase mais crítica na sua cadeia de utilidade. Constata-se que existe um 

aumento dos riscos de emergências químicas devido principalmente a 

imprevisibilidade de inúmeros fatores que podem influir no Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos (TRPP), cujo tema foi delimitado por esse estudo. Por meio do 

método de Revisão Bibliográfica Sistemática, realizou-se levantamentos das normas 

para o TRPP, em especial as Resoluções da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) 5.232/2016 e 5.848/2019, normas que orientam primariamente a 

atividade do modal TRPP. O estudo analisou o conteúdo e as funcionalidades de 11 

aplicativos relacionados à Produtos Perigosos (PP) disponíveis na loja virtual de 

aplicativos Android da Google. Para atender aos objetivos do trabalho, o caminho 

metodológico se baseou no Design Science Research (DSR) e na abordagem Design 

Thinking, utilizando a ferramenta Desk. A aplicação das ações foi seguida da avaliação 

em um ambiente simulado dos conteúdos e funcionalidades dos aplicativos quanto ao 

seu atendimento de modo eficaz e eficiente como ferramenta solucionadora de 

problemas do TRPP que uma vez não solucionados geram penalidades previstas na 

norma. Após abordados os conhecimentos atualizados, os problemas para operar o 

TRPP, os pontos negativos e positivos dos conteúdos e funcionalidades dos 

aplicativos analisados foi possível propor conteúdo direcionado ao TRPP, também 

num ambiente simulado iniciado com a expedição da carga considerada perigosa, 

passa pelo momento do seu deslocamento até a sua chegada no destinatário. 

Mediante os resultados, o estudo propõe conteúdos e funcionalidades dos aplicativos 

direcionados à dois personagens do ambiente simulado de TRPP, tidos como usuários 

e colaboradores envolvidos na expedição e no transporte, para que estes possam 

exercer suas atividades de forma eficiente e eficaz, com maior facilidade, a fim de se 

evitar erros e que atendam as exigências da Legislação. Por fim, a adequação poderá 

refletir na diminuição de prejuízos e de riscos de danos ao homem, meio ambiente, 

patrimônio público e privado. 

Palavras-chave: Produtos Perigosos; Transporte; DSR; Aplicativos. 
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ABSTRACT 

The present work aimed to analyze the activity of road transport of chemical products, 

considered dangerous by the United Nations and, identified as the most critical phase 

in its utility chain. It appears that there is an increase in the risks of chemical 

emergencies mainly due to the unpredictability of numerous factors that can influence 

the Road Transport of Dangerous Goods (TRPP), whose theme was delimited by this 

study. By means of the Systematic Bibliographic Review method, surveys of the norms 

for the TRPP were carried out, in particular the Resolutions of the National Agency of 

Land Transport (ANTT) 5,232/2016 and 5,848/2019, norms that primarily guide the 

activity of the TRPP modal. The study analyzed the content and functionality of 11 

Dangerous Goods (PP) related apps available on Google's Android app store. To meet 

the objectives of the work, the methodological path was based on Design Science 

Research (DSR) and on the Design Thinking approach, using the Desk tool. The 

application of the actions was followed by the evaluation in a simulated environment 

of the contents and functionalities of the applications regarding their attendance in an 

effective and efficient way as a troubleshooting tool for TRPP problems that, if not 

solved, generate penalties provided for in the standard. After addressing the updated 

knowledge, the problems to operate the TRPP, the negative and positive points of the 

contents and functionalities of the analyzed applications, it was possible to propose 

content directed to the TRPP, also in a simulated environment started with the 

shipment of the cargo considered dangerous, passes through the moment of the its 

displacement until its arrival at the addressee. Through the results, the study proposes 

contents and functionalities of the applications directed to two characters of the 

simulated environment of TRPP, considered as users and collaborators involved in the 

expedition and in the transport, so that they can carry out their activities efficiently and 

effectively, with greater ease. , in order to avoid errors and to meet the requirements 

of the Legislation. Finally, the adequacy may reflect in the reduction of losses and risks 

of damage to man, the environment, public and private property. 

Keywords: Dangerous Goods; Transport; RSD; applications. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área da ciência que melhor contribui para qualidade de vida e para 

longevidade da vida é a Química. Os produtos químicos são essenciais para os 

homens, mas a fabricação de produtos químicos apresenta riscos à segurança da 

sociedade e saber gerir esses riscos para transformá-los em benefício para a 

humanidade acompanha a indústria química desde seu início (CNI, 2021). 

Quase a totalidade do setor econômico tem a indústria química presente, como 

na agricultura, eletroeletrônicos, serviços de saúde, setor automotivo como algum dos 

exemplos. O setor químico brasileiro é responsável por soluções sustentáveis que 

contribuem para preservação do planeta, melhora a qualidade de vida e o aumento da 

expectativa da vida humana é ainda o oitavo maior setor mundial, respondendo por 

10 % do Produto Interno Bruto (PIB) industrial nacional e emprega direta e 

indiretamente cerca de 3 milhões de pessoas (DELOITTE, 2018). 

As indústrias que utilizam produtos perigosos estão presentes em diversas 

cadeias produtivas, seja como objeto final de sua linha de produção, seja como 

produto meio para fabricação final dos bens de consumo. A movimentação de 

produtos perigosos é essencial para a cadeia produtiva e essa atividade de transportar 

tais produtos, independente do modal escolhido, abrange riscos e possibilidades de 

acidentes (SHIBAO; SANTOS, 2018). 

O Brasil tem o modal rodoviário como o principal meio de transporte de carga. 

No ano de 2019 do total de cargas movimentadas no Brasil, 61% foi através do modal 

rodoviário, ficando o restante do transporte de cargas distribuído pelos demais modais, 

ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário (ALVARENGA, 2020). Esses aspectos 

reforçam a política muito mais favorável ao modal rodoviário. O transporte rodoviário, 

no caso específico para o transporte de produtos perigosos, o índice é de cerca de 

70% do total movimentado (ALAGO, 2020). 

Diante da elevada concentração desse modal, acidentes com produtos 

perigosos podem ocorrer em qualquer momento do processo, desde a sua produção 

até o seu destino final. Mas é no seu deslocamento que se verifica o maior risco para 

o meio ambiente, já que são inúmeros fatores não controláveis envolvidos no trajeto 

entre a origem e o destino da carga (TEXEIRA, 2005). 
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São diversos fatores envolvidos no transporte rodoviário de produtos perigosos, 

como as condições das vias, os profissionais envolvidos, os veículos utilizados, o 

acondicionamento de tais produtos entre outros. Quanto às condições das vias a 

Confederação Nacional do Transporte (CNT) declara que apesar do Sistema Nacional 

de Viação (SNV) registrar que existem 1.735.621 Km de rodovias no país, somente 

212.886 Km (12,3%) são pavimentados, o que prejudica um transporte de cargas de 

forma segura e eficiente (CNT, 2019b). 

Para um transporte seguro dos produtos perigosos são estipuladas diversas 

regras por meio da legislação e de normas técnicas. A regulação do Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP) é de competência da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), nos termos da Lei 10.233/2001. Devem ser verificadas 

também no TRPP as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) (VGRESÍDUOS, 2020). 

Em decorrência da descoberta de novos produtos, bem como das técnicas de 

segurança e aprimoramento da norma regulamentar, as regras para a expedição e 

transporte de Produtos Perigosos estão em constante mudanças, com atualizações 

recentes nos últimos anos. O TRPP é regulamentado pelas Resoluções ANTT 

5.232/2016 e 5.848/2019 que revogaram as Resoluções ANTT 420/2004 e 3.665/2011 

respectivamente (ANTT, 2021). 

Em decorrência dos inúmeros fatores envolvidos nessa atividade de transporte, 

os acidentes podem ocorrer e estes geram prejuízos à sociedade como um todo e, 

por vezes, causando prejuízos irreparáveis. Conforme Relatório de Gestão de 2016 

do Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), a principal causa de 

acidentes foi a “falta de atenção”, com 27,4% dos casos. O Gráfico 1 abaixo, traz as 

principais causas de acidentes (MJSP/PRF, 2017). 
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Gráfico 1 – Tipificação dos Acidentes de 2016 

Fonte: Adaptado de MJSP/PRF, 2017 

 

Conforme dados do Ibama, de todos os segmentos que trabalham com 
produtos perigosos, as atividades realizadas no transporte rodoviário são as 
que mais tem contabilizado ocorrências envolvendo acidentes com 
vazamento de produtos perigosos para o meio ambiente. Esses veículos 
podem circular por áreas povoadas e vulneráveis do ponto de vista ambiental, 
agravando assim os impactos causados ao meio ambiente e à comunidade 
em caso de acidente. [...] Pensando nesse contexto, o IBAMA instruiu por 
meio da Instrução Normativa nº 15/2014 o Sistema Nacional de Emergências 
Ambientais – SIEMA, ferramenta informatizada para a comunicação de 
acidentes ambientais. O sistema possibilita a padronização e o acesso às 
informações sobre emergências ambientais no Brasil, sendo uma importante 
ferramenta para análise e planejamento de prevenção e resposta às 
emergências ambientais (IBAMA, 2020a, p. 6-7). 

 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Emergências Ambientais – 

SIEMA (2021), vide Anexo A, observa-se que no período de 01 de janeiro de 2019 a 

01 de janeiro de 2020 ocorreram 359 registros de emergências rodoviárias 

relacionadas à Produtos Perigosos - PP. Outros levantamentos podem ser 

estratificados na plataforma do SIEMA, servindo de base de comparação por data, 

município, tipo de evento, produto perigoso envolvido, ambientes atingidos etc. 

(SIEMA, 2021). 

A nomenclatura usada para descrever esse tipo de carga, ou seja, Produtos 

Perigosos - PP, deixa claro que em caso de acidente exige-se uma qualificação 
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especializada para o pronto atendimento a fim de minimizar os danos e garantir a 

segurança. Assim, tanto os órgãos governamentais como o proprietário e o 

transportador do produto perigoso são responsáveis pelas ações corretivas e 

preventivas caso ocorra alguma emergência no transporte. 

Em um estudo baseado pela metodologia do Design Science Research - DSR, 

que orientou a abordagem do Design Thinking, baseando-se nas etapas: 

compreensão do problema; geração de alternativas; desenvolvimento do artefato; 

avaliação e conclusões. Tal estudo ainda se valeu da aplicação da ferramenta Desk 

para seleção de aplicativos, análises das funcionalidades e proposição de conteúdo. 

Diante do exposto e dos riscos reais e emergentes do transporte de cargas 

perigosas, a presente pesquisa tem a finalidade de analisar a eficácia dos aplicativos 

digitais que apresentem funcionalidades e conteúdos aplicáveis ao transporte 

rodoviário de produtos perigosos. Considera-se, nesse caso, que os avanços das 

tecnologias digitais criam inúmeras possibilidades para diferentes situações ou 

necessidades e são amplamente difundidas e acessadas por dispositivos móveis. 

Nesse estudo, as análises são orientadas com base nos conteúdos oferecidos pelos 

aplicativos, especialmente quanto a funcionalidade e atualização. Destaca-se que a 

atualização dos conteúdos dos aplicativos devem acompanhar as mudanças 

frequentes da legislação que regulam o transporte dos produtos perigosos. 

Consideram-se relevantes, verificar as principais fontes de busca para obter o 

aplicativo e a análise da sua adequação quanto ao conteúdo e ao campo do “TRPP”. 

Após as análises e, a partir destas, será proposto o conteúdo para um 

aplicativo e suas funcionalidades a fim de incrementar ou até mesmo inovar o 

conteúdo analisado com a intenção de suprir as necessidades dos profissionais 

envolvidos na operação de transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 
Cada vez mais, indivíduos estarão utilizando aplicativos através dos celulares 
para a interface das suas casas, suas viagens, seus entretenimentos, seus 
carros, suas escolas, seus provedores de saúde e seus governos estaduais 
e locais. Funcionários de muitas empresas já estão usando aplicativos para 
monitorar ou controlar os processos de trabalho. Esses aplicativos serão 
altamente funcionais e sofisticados, servindo como papel essencial na 
interação com o nosso ambiente (MANDEL; LONG, 2017, p. 4). 
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As ferramentas digitais têm se tornado importantes aliadas ao homem em 

diversos processos, como no mundo das corporações como na área de logística, 

deixando as transportadoras de carga que não se adequarem à inovação tecnológica 

obsoletas e fora do mercado. Atualmente com um aplicativo instalado nos celulares 

dos operadores da empresa é possível se tornar mais competitivo no mercado. Entre 

os benefícios de se adotar um aplicativo para o transporte de cargas destacam-se a 

redução de custos e consequentemente o aumento nos lucros, incrementar a rotina, 

planejar a rota, facilidade em operar o aplicativo, aumento na capacidade de 

atendimento, clientes mais satisfeitos, melhora na gestão das informações pois estas 

serão em tempo real e implantação na empresa da cultura da inovação nos 

colaboradores (CUNHA, 2021). 

A ideia do aplicativo se torna viável pois como uma ferramenta tecnológica será 

possível verificar todas a exigências para a expedição e o transporte de determinado 

produto perigosos de maneira prática, fácil e rápida. O aplicativo proposto poderá 

efetuar o checklist para o transporte de produtos perigoso. Em caso de acidentes o 

usuário poderá verificar os procedimentos a serem adotados bem como acionar os 

órgãos competentes para o socorro. Também permitirá estabelecer a melhor rota, 

verificando-se possíveis zonas de riscos bem como o vendedor, o expedidor, o 

transportador ou o cliente rastrearem em tempo real o TRPP. 

Pode-se assim descrever a proposta do presente trabalho como um produto 

tecnológico que se baseia em propor conteúdos e funcionalidades para um aplicativo 

cuja a finalidade é atender os envolvidos na atividade complexa de transporte 

rodoviário de produtos perigosos a fim de otimizar, tornando mais seguro, econômico 

e fácil todo o processo de deslocamento de produtos perigosos da sua origem até o 

seu destino. 

Inicialmente, para a identificação da aplicabilidade da produção tecnológica, 

objeto do trabalho, a abrangência realizada limitou-se ao levantamento junto a fonte 

de maior acessibilidade e popularidade, de produtos tecnológicos similares a proposta 

do trabalho. E assim, após analisar as exigências técnicas e legais para exercer a 

atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos foi possível apresentar uma 

análise qualitativa dos aplicativos tidos como espaço amostral bem 
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como apresentar, em um ambiente simulado, os conteúdos e funcionalidades de um 

aplicativo que pudessem tornar o processo logístico de produtos perigosos mais 

eficiente e eficaz. 

A abrangência potencial será construção do aplicativo e assim poder verificar 

concretamente, sob as influências das adversidades do processo de transporte bem 

como a implicação do fator humano se realmente o uso do produto atingirá os 

objetivos para o qual foi desenvolvido. 

Uma vez que os conteúdos e funcionalidades comprovem que através de seu 

uso o processo de deslocamento de produto perigoso foi otimizado o resultado será 

uma alta aplicabilidade do produto uma vez que a replicabilidade deste aplicativo será 

relativamente fácil, unindo-se apenas conhecimentos já disponíveis e adaptando-se o 

seu uso em cada caso concreto. 

 
1.1. Questão da Pesquisa 

As atividades do TRPP apresentam periculosidade e riscos, exigindo 

capacitação profissional para o seu exercício e, além disso, requer o conhecimento de 

uma grande quantidade de informações técnicas e legais. 

Com base nesses aspectos, esse estudo indaga a respeito de qual seria o 

conteúdo ideal de um aplicativo que melhor atenda a legislação que regula o 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP) e que contribua para minimizar 

a ocorrência de acidentes. Diante disso, tem-se a seguinte questão de pesquisa: “Os 

aplicativos para smartphones direcionados à área de TRPP atendem de forma 

completa, eficaz e atual a legislação?” 

 
1.2. Objetivo Geral 

Selecionar aplicativos presentes no mercado que possam apresentar 

funcionalidades destinadas ao TRPP e assim analisar seu conteúdo sob o aspecto 

das funcionalidades oferecidas. 
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1.3. Objetivos Específicos 

a) Verificar as principais normas regulamentadoras do TRPP nacional que 

embasarão os conteúdos do aplicativo proposto, por meio do levantamento da 

legislação e normas técnicas mais recentes que normatizam a operação de 

transporte; 

b) Pesquisar o que é Produto Perigoso, o método para sua classificação bem 

como, identificar os meios necessários para sua caracterização e sinalização; 

c) Coletar as obrigações legais dos operadores logísticos rodoviários quanto: as 

obrigações técnicas como: a necessidade de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), os equipamentos usados em situação de emergência, a 

capacidade técnica dos condutores e dos veículos de carga que transportam 

PP; 

d) Pesquisar e identificar qual o melhor fornecedor de aplicativos para o transporte 

de produtos perigosos e após, quais são os aplicativos oferecidos por este 

fornecedor e analisá-los e avaliá-los quanto seu conteúdo e funcionalidades 

oferecidas, bem como se podem ser usados como ferramentas que possam 

solucionar problemas de forma eficiente e eficaz; 

e) Propor conteúdos e funcionalidades para um aplicativo com a finalidade de 

abranger o ciclo de saída do produto perigoso até a chegada deste no destino 

abrangendo ao máximo todas as etapas e situações que podem ocorrer nesse 

tipo de operação, constatando-se por meio de uma avaliação rigorosa se os 

conteúdos e funcionalidades propostos funcionarão como ferramentas que 

possam solucionar os problemas que a atividade de TRPP enfrenta; 

f) Obter justificativas para delimitação dos usuários desta pesquisa, os quais 

foram pré-determinados como os responsáveis pela expedição e os 

responsáveis pelo transporte de produtos perigosos. 

O estudo se abstém de analisar informações, tais como: forma de letras; cores; 

usabilidade e operação. Concentrando-se na verificação dos aplicativos quanto à 

sua adequação às exigências das normas legais e técnicas e, consequentemente, 

se possuem funcionalidades que poderão facilitar as atividades dos operadores  

de  transporte. Após análises, busca-se  propor 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

26 

 

 

 
 

 

conteúdos e funcionalidades para um aplicativo que possa atualizar, inovar e 

preencher eventuais lacunas identificadas na pesquisa. 

 
1.4. Justificativas 

O estudo é motivado pela atuação do pesquisador como agente do órgão 

responsável pela regulação do TRPP, sendo responsável pela fiscalização pelos 

veículos rodoviários de transportes de produtos perigosos. Durante esses anos, a 

experiência tem apontado inúmeras irregularidades que contrapõem a legislação, 

infringindo normas técnicas dos veículos e cargas perigosas. Ademais, os 

profissionais condutores dos veículos, de modo geral, demonstram desconhecimentos 

e comportamentos que colocam em risco a carga, o trafego de veículos e a segurança 

de usuários da rodovia, da comunidade lindeira, bem como o meio ambiente. 

Desse modo, as motivações do estudo vinculado ao Programa de Mestrado 

Profissional em Design, Tecnologia e Inovação, do Centro Universitário Teresa D´Ávila 

– Unifatea, permitiu explorar essa temática, de modo a contribuir para minimizar as 

causas, por meio do uso de aplicativos, os quais são amplamente utilizados e 

disponibilizados como ferramenta orientadora do transporte de cargas perigosas. Para 

tanto, esse estudo foi pautado pela metodologia do Design Science Research - DSR, 

cujo critério de investigação norteou a abordagem do Design Thinking, baseando-se 

nas etapas: compreensão do problema; geração de alternativas; desenvolvimento do 

artefato; avaliação e conclusões. O estudo associou a aplicação da ferramenta Desk 

para seleção de aplicativos, análises das funcionalidades e proposição de conteúdo. 

 
1.5. Organização e Etapas da Pesquisa 

O trabalho está dividido em 6 capítulos, conforme Quadro 1, iniciando pela 

Introdução, Capítulo 1, que compreende o trabalho segue um fluxo lógico que 

compreende: a Introdução da pesquisa que discorre sobre a contextualização e 

problematização do tema, composta pela questão da pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, e as justificativas. No Capítulo 2, se desenvolve o Referencial Teórico, 
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necessário para compreender os principais tópicos que se relacionam aos Produtos 

Perigosos, a sua classificação, tipificação e identificação e ao transporte desses 

produtos. No Capítulo 3, discorre sobre o método científico empregado, quanto a sua 

natureza, objetivos e os meios, a fim de se chegar aos resultados esperados. No 

Capítulo 4 são apresentados a discussão dos resultados frente às constatações e 

análises dos aplicativos em consonância com a revisão bibliográfica. O Capítulo 5 são 

discutidos os conteúdos e as funcionalidades de cada aplicativo que atendam aos 

requisitos legais ao Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - TRPP. E, por fim, 

no Capítulo 6, são apresentadas as principais conclusões sobre o tema, os resultados 

e objetivos da pesquisa e as contribuições a respeito do TRPP, também expõe sobre 

as limitações da pesquisa e recomendações para estudos futuros. 

Quadro 1 – Etapas do desenvolvimento da pesquisa 
CAPÍTULO SEQUÊNCIA 

 

Introdução Contextualização e problematização 
Questão da pesquisa 
Objetivos e Justificativas 

 

Referencial Teórico Produtos perigosos 
Classificação e identificação 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e Legislação 

 
 

Método 

Natureza: Pesquisa qualitativa comparativa 
Quanto aos objetivos: pesquisa explicativa 
Quanto aos meios: 
(1) pesquisa bibliográfica; 
(2) Método Design Science Research – DSR; 
(3) Abordagem Design Thinking e suas etapas; 
(4) Pesquisa Desk – levantamento e avaliação de 11 APP’s. 

 

Resultados e Discussão Análise de conteúdo dos 11 APP’s com base na legislação 

 

Proposta de APP Apresentação da proposta do APP para o Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos 

 

Conclusões Síntese das atividades e resultados 
Considerações sobre os objetivos e recomendações 

Fonte: Autor (2022) 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

28 

 

 

 
 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo base da Dissertação, Produtos Perigosos, foi definido e classificado 

por meio da Legislação da Agência Nacional de Transporte Terrestre, órgão público 

responsável por regular o setor de TRPP. Após esse procedimento, foram 

apresentados os símbolos e seus significados necessários para identificar o produto 

perigoso transportado. Ao final foram apresentadas as normas e exigências que 

devem ser atendidas pelo expedidor e pelo transportador para que possam atuar 

nessa área de transporte rodoviário de PP. 

 
2.1. Produtos Perigosos - Definição 

Com o avanço da tecnologia, o homem passou a dominar e a criar uma grande 

quantidade de reações químicas com a finalidade principal de desenvolver produtos 

para desenvolver-se e obter uma vida melhor. Algumas substâncias químicas são de 

alta periculosidade para o próprio homem e ao meio ambiente. Atualmente existem 

cerca de 20 milhões de formulações químicas, e destas, cerca de 1 milhão são 

considerados produtos perigosos. Dos produtos classificados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), apenas 800 possuem estudos sobre seus efeitos na saúde da 

sociedade (CETESB, 2020). 

A definição de produtos perigosos torna-se bastante extensa se levarmos em 

consideração a premissa da área de estudo relacionada a química que leva em 

consideração o que o médico e alquimista Paracelso (1493-1541) declarou: Todas as 

substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno. Somente a dose 

correta diferencia o veneno do remédio (SOUZA, 2021). 

Conforme a Agência Nacional de Transporte Terrestre, na cartilha com o título 

O Transporte Terrestre de Produtos Perigosos no MERCOSUL, tem-se a definição 

descrita como: “É considerado produto perigoso todo aquele que represente risco à 

saúde das pessoas, ao meio ambiente ou à segurança pública, seja ele encontrado 

na natureza ou produzido por qualquer processo” (ANTT, 2012, p. 6). 

A Resolução 5232/16 da ANTT, define o que é produto perigoso – “[...] significa 

produto que tenha potencial de causar dano ou apresentar risco à saúde, segurança 

e meio ambiente, classificado conforme os critérios estabelecidos neste 
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Regulamento e no Manual de Ensaios e Critérios publicado pela ONU” (BRASIL, 2016, 

p. 12). 

Para Lieggio Junior (2008) propôs ao analisar as diversas definições que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) dizer que os produtos são considerados 

perigosos quando de acordo com as suas características físico-químicas ao serem 

expostos ao meio ambiente, geram riscos de causar danos ao ecossistema, vidas 

humanas ou bens materiais. 

O transporte de produtos perigosos é objeto de extensa e complexa 
legislação, que acompanha a evolução da preocupação da sociedade em 
relação à preservação do meio ambiente. A regulamentação brasileira de 
transporte rodoviário de produtos perigosos baseia-se nas recomendações 
emanadas pelo Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos das 
Nações Unidas, publicadas no Regulamento Modelo conhecido como Orange 
Book, atualizado periodicamente, bem como no Acordo Europeu para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, conhecido como ADR 
(TAVEIRA; PORTELA; MENEGANTE, 2019, p. 226). 

 

2.2. Classificação dos Produtos Perigosos 

No mundo globalizado, no qual o comércio internacional está em forte 

expansão, seria de extrema dificuldade se cada país adotasse um método ou 

classificação para o transporte de produtos perigosos. Assim, em 1956 a ONU cria 

uma série de recomendações para regulamentação do transporte de produtos 

perigosos, o que hoje é denominado Orange Book (BARATELLA, 2015). 

A Legislação Federal, por meio da Resolução ANTT 5.232/2016 que trata da 

classificação dos produtos perigosos se baseia na orientação internacional da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o que se fez por meio do livro chamado 

Recommendation on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulation, 

conhecido como Orange Book (MORETTI, 2019). O Orange Book é elaborado no 

âmbito do Comitê de Peritos em Transportes de Produtos Perigosos das Nações 

Unidas, do qual o Brasil faz parte por meio da Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (BRASIL, 2016). 

A Lei Federal 10.233/01 determina que cabe à ANTT estabelecer padrões e 

normas técnicas complementares relativas às operações de transporte terrestre de 

produtos perigosos, o que ocorre conforme as atualizações periódicas do 

Regulamento Modelo da ONU, o Orange Book (BRASIL, 2001). 
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A regulamentação para o transporte de produtos perigosos, que é de 

competência da ANTT foi recentemente substituída, já que a Resolução 420 é do ano 

de 2004, e foi baseada nas orientações técnicas das edições 11º e 12º do Orange 

Book. A Resolução 5.232 de 2016 revogou a Resolução 420 e adotou como referência 

técnica a 18º e 19º edições do Orange Book. Em 2019 a Resolução 5.848 da ANTT 

atualizou o regulamento Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP) 

(ABTLP, 2017). 

A Resolução ANTT 5.232/16 informa ainda que no TRPP as seguintes normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) deverão ser atendidas: NBR 

7500; NBR 9735; NBR 10271 e NBR 14619. Ademais existem ainda outras normas 

da ABNT tratam do tema referente aos Produtos Perigosos (BRASIL, 2016). 

A ONU publicou, em 2019, a 21ª revisão do Recommendations on the Transport 

of Dangerous Goods - Model Regulations, Orange Book e, este Regulamento Modelo 

tem a finalidade de harmonizar mundialmente o transporte de produtos perigosos nos 

diferentes modais existentes, aperfeiçoando a proteção da saúde e meio ambiente e 

facilitando o comércio mundial (MORETTI, 2019). 

Conforme a Resolução 5.232/16 em seu Capítulo 2, os Produtos Perigosos 

(substâncias e artigos) submetidos à norma são distribuídos em nove classes 

conforme o risco, sendo algumas dessas classes subdivididas em um total de 

dezesseis subclasses (BRASIL, 2016). 

No Quadro 2 é possível obter o detalhamento das classes e subclasses dos 

produtos perigosos conforme o Manual de Identificação de Produtos Perigosos da 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). 
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Quadro 2 – Classificação de Produtos Perigosos 
Classificação Subclasse Subclasse 

 
 

Classe 1 

Explosivos 

1.1 Substância e artigos com risco de explosão em massa. 

1.2 Substância e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. 

 

1.3 
Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão oude 

projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. 

1.4 Substância e artigos que não apresentam risco significativo. 

1.5 Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa; 

1.6 Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. 

 
 

Classe 2 

Gases 

 
2.1 

Gases inflamáveis: são gases que a 20°C e à pressão normal são inflamáveis 

quando em mistura de 13% ou menos, em volume, com o ar ou que apresentem faixa 

de inflamabilidade com o ar de, no mínimo 12%, independente do limite inferior de 
inflamabilidade. 

 

2.2 
Gases não-inflamáveis, não tóxicos: são gases asfixiantes, oxidantes ou que não se 

enquadrem em outra subclasse. 

 

2.3 
Gases tóxicos: são gases, reconhecidamente ou supostamente, tóxicos e 

corrosivos que constituam risco à saúde das pessoas. 

 
Classe 3 

Líquidos 
Inflamáveis 

 
 

- 

Líquidos inflamáveis: são líquidos, misturas de líquidos ou líquidos que contenham 

sólidos em solução ou suspensão, que produzam vapor inflamável a temperaturas de 
até 60,5°C, em ensaio de vaso fechado, ou até65,6ºC, em ensaio de vaso aberto, ou 
ainda os explosivos líquidos insensibilizados dissolvidos ou suspensos em água ou 
outras substâncias líquidas. 

 
 
 

Classe 4 

Sólidos 
Inflamáveis 

 

 
4.1 

Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos 

insensibilizados: sólidos que, em condições de transporte, sejam facilmente 
combustíveis, ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal; 
substâncias auto-reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica; 
explosivos sólidos insensibilizados que possam explodir se não estiverem 
suficientemente diluídos. 

 
4.2 

Substâncias sujeitas à combustão espontânea: substâncias sujeitas a 

aquecimento espontâneo em condições normais de transporte, ou a 

aquecimento em contato com ar, podendo inflamar-se. 

 
4.3 

Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis: substâncias 

que, por interação com água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou 
liberar gases inflamáveis em quantidadesperigosas. 

 

Classe 5 

Oxidantes 

 

5.1 
Substâncias oxidantes: são substâncias que podem, em geral pela liberaçãode 

oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso. 

 
5.2 

Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes oxidantes, considerados como 
derivados do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que podem sofrer 
decomposição exotérmica auto-acelerável. 

 
Classe 6 

Tóxicos/ 
Infectantes 

 
6.1 

Substâncias tóxicas: são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou 
danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a 
pele. 

 
6.2 

Substâncias infectantes: são substâncias que contém ou possam conter patógenos 
capazes de provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. 

Classe 7 
Material 
Radioativo 

 
- 

Qualquer  material  ou  substância  que  contenha  radionuclídeos,  cuja 
concentração de atividade e atividade total na expedição (radiação),excedam 
os valores especificados. 

Classe 8 
Substâncias 
Corrosivas 

 
- 

São substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato 
com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmodestroem outras 
cargas ou o próprio veículo. 

Classe 9 

Substâncias e 
Artigos Perigosos 

Diversos 

 
- 

 
São aqueles que apresentam, durante o transporte, um risco não abrangidopor 
nenhuma das outras classes. 

Fonte: FEPAM (2020, p.12-13) 
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2.3. Sinalização de Identificação dos Produtos Perigosos 

Com o objetivo de padronizar a identificação dos produtos perigosos já 

conhecidos e analisados, a ONU codificou numericamente tais produtos em 

algarismos arábicos, tornando fácil e universal o seu conhecimento em qualquer 

idioma. 

O Código ONU ou Número ONU consiste em um número de 4 algarismos que 

indicam e diferenciam os produtos perigosos criando assim um modelo internacional, 

conforme determina a Resolução 5.232/16: “Produtos perigosos são alocados a 

números ONU e a nomes apropriados para embarque de acordo com sua 

classificação de risco e sua composição”. Ainda conforme essa Resolução, na qual 

estão listados os produtos perigosos comumente transportados com seu respectivo 

número ONU, aos produtos que não forem especificamente listados pelo nome, são 

fornecidas as designações ''genéricas'' ou ''não-especificadas de outro modo - (N.E.)'' 

(BRASIL, 2016, p. 54). 

A Resolução 5.848/19 determina em seu artigo 6º que: “Durante as operações 

de carga, transporte, descarga, transbordo, limpeza e descontaminação, os veículos 

e equipamentos utilizados no transporte de produtos perigosos devem estar 

devidamente sinalizados”. A referida Resolução define ainda o que é sinalização: “[...] 

aposição de rótulos de risco, painéis de segurança e demais símbolos aplicáveis nos 

veículos e nos equipamentos de transporte” (BRASIL, 2019, p.2) 

As informações referentes ao número ONU e à classificação de riscos são 

usadas na identificação do veículo que transporta o Produto Perigoso e estarão 

descritas no Painel de Segurança (Figura 1). A NBR 7500 da ABNT determina como 

será esse Painel de Segurança, e descreve o mesmo como: “O painel de segurança 

tem a forma de um retângulo com fundo de cor alaranjada, com borda na cor preta em 

todo o contorno, apresentando na parte superior os números de identificação de risco 

(número de risco) e na parte inferior o número ONU, ambos na cor preta“ (ABNT, 

2020a, p.10). 

Quanto ao número de risco a NBR 7500 da ABNT determina que o mesmo 

seja composto por dois ou três algarismos, podendo vir precedidos da letra X, o que 

indica que o produto perigoso transportado reage perigosamente com a água. Se o 
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risco do produto puder ser descrito apenas com um algarismo, este deverá ser 

acompanhado do algarismo ‘zero’ e ainda, se houver duplicidade do algarismo, 

indicará que o risco específico é elevado (ABNT, 2020). 

Figura 1 - Painel de Segurança 

Fonte: Adaptado de FETCESP (2019) 

 
Todo veículo de carga que transporta PP, inclusive veículos de passeio e 

utilitários menores devem estar sinalizados com o Painel de Segurança e com o Rótulo 

de Risco, estes facilitam a identificação e agilizam o atendimento em casos de 

emergências e acidentes (CETESB, 2021). Quanto ao Rótulo de Risco a norma ABNT 

NBR 7500 traz as especificações técnicas para sua elaboração e a Resolução 

5.232/16 da ANTT coloca que: 

[...] rótulos de risco são elementos utilizados nos veículos ou nos 
equipamentos de transporte para informar que a expedição é composta por 
produtos perigosos e apresenta riscos. Devem ser afixados à superfície 
externa e sobre um fundo de cor contrastante ou ter seu perímetro rodeado 
por uma borda de linha contínua ou pontilhada. Deverão ser afixados nas 
laterais e nas extremidades dos equipamentos de transporte (ALAGO, 2020). 

 

A Figura 2 mostra os Rótulos de Risco conforme sua classificação, nos termos 

da Resolução ANTT 5.232/16 (BRASIL, 2016). 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

34 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Rótulos de Risco 
 

Fonte: Adaptado de Gbrambila (2019). 

 
 

 
A ABNT NBR 7500 ainda descreve outros símbolos que devem estar nos 

veículos terrestre de carga conforme o PP transportado, na Figura 3 abaixo é possível 

visualizar o símbolo de produto que é transportado à temperatura elevada. Se o PP 

for líquido e sua temperatura for igual ou superior a 100º C ou se for sólido 
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e sua temperatura for igual ou superior a 240º C o símbolo de temperatura elevada 

deve estar presente nos quatro lados do veículo de carga (ABNT, 2020a). 

Figura 3 – Identificação de produto em alta temperatura 
 

Fonte: adaptado de ANTT (2016) 

 

O símbolo (Figura 4) para o transporte de substâncias perigosas para o meio 

ambiente – somente é exigido o símbolo para o transporte terrestre de substâncias 

perigosas para o meio ambiente nos que estão transportando as substâncias que se 

enquadrem nos critérios de classificação dos números ONU 3077 e/ou ONU 3082 

(BRASIL, 2016). 

Figura 4 – Símbolo de produto com risco ao meio ambiente 
 

Fonte: adaptado de Brasil (2016) 

 

 
O símbolo (Figura 5) para veículos ou equipamentos de transporte contendo 

produtos perigosos utilizados como refrigerante ou acondicionante (BRASIL, 2016). 
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Figura 5 – Símbolo: Risco de inalação de produtos perigosos 

 
 

Fonte: Adaptado de Brasil (2016) 

 
Para transporte sob fumigação, o veículo ou equipamento deve estar 

equipado com o símbolo abaixo (Figura 6) (BRASIL, 2016). 

Figura 6 – Símbolo risco de inalação de produtos fumigados 
 

Fonte: Adaptado de ANTT (2016) 
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2.4. Das obrigações do expedidor no TRPP 

A indústria química, por falta de preparo técnico da mídia, sofre com a o 

conceito de que é bom o natural, o que é químico é ruim, já que muitas vezes o que é 

divulgado são os acidentes com perdas humanas e danos ambientais. Entretanto não 

é feito o destaque aos avanços tecnológicos nessa área, que possibilitam soluções 

para melhora da qualidade de vida humana bem como para sustentabilidade do 

planeta. (ANDRADE, 2020). 

A indústria química fabrica produtos químicos orgânicos e inorgânicos. Os 
produtos orgânicos são derivados de combustíveis fósseis como petróleo e 
gás, que representam a parte mais significativa da produção na indústria e 
são usados na fabricação de plásticos, fibras e pigmentos sintéticos e 
defensivos agrícolas, entre outros produtos. Os produtos inorgânicos 
baseiam-se em substâncias de origem mineral que não contêm cadeias de 
carbono em sua estrutura de origem, como o cloro, o silício e a soda cáustica. 
As vendas anuais da indústria, globalmente, foram estimadas em US$ 5 
trilhões em 2011. No Brasil, as vendas da indústria totalizaram US$ 162 
bilhões em 2013 [Abiquim, 2010], o que a torna o 6º maior mercado do mundo. 
(PEREIRA; SILVA, 2021, p.2) 

 

Conforme a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o setor de 

transportes possui cento e noventa e cinco mil empresas atuantes sendo que deste 

total, 81,3% corresponde ao modal rodoviário (CNT, 2021). 

O transporte de produtos perigosos diz respeito a todos os produtos que são 
utilizados regularmente, tais como combustíveis, gás ou fertilizantes. Esses 
materiais perigosos podem ter efeitos térmicos resultantes de combustão ou 
explosão, efeitos mecânicos causados por explosões, efeitos tóxicos 
resultantes de inalação, contato ou ingestão de um produto químico tóxico 
devido a um vazamento em uma instalação ou efeitos causados por 
substâncias radioativas relacionadas à radiação ionizante. Essas substâncias 
inflamáveis, tóxicas, explosivas, corrosivas ou radioativas apresentam sérios 
riscos e perigos às pessoas, propriedades e ao meio ambiente por causa de 
suas propriedades físicas ou químicas. (BENINI; DIAS; PINHEIRO, 2018). 

 

A legislação brasileira determina quais são as obrigações legais que o 

embarcador, bem como o transportador devem cumprir para realizar o transporte de 

produtos perigosos. 

O transporte rodoviário de produtos perigosos no território nacional e os que 

apresentam risco para a saúde de pessoas ou para o meio ambiente, obriga-se às 

normas determinadas pelo Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
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Perigosos (Resolução ANTT nº 5.848/19) complementado pelas Instruções aprovadas 

pela Resolução ANTT nº 5.232/16. (SIAWISE, 2021) 

As obrigações burocráticas e práticas a serem atendidas para a expedição e 

transporte de produtos perigosos são de grande volume o que torna o processo 

demorado e complicado. Ademais a mudança da legislação é constante o que exige 

uma reciclagem regular dos profissionais envolvidos nesse setor. 

A ideia do aplicativo se torna viável pois como uma ferramenta tecnológica será 

possível verificar todas a exigências para a expedição e o transporte de determinado 

produto perigosos de maneira prática, fácil e rápida. 

Devido à grande quantidade de produtos perigosos existentes, e como diversos 

desses produtos apresentam exigências próprias para a sua expedição e transporte, 

e discorrer sobra tais exigências tornaria o presente trabalho por demais extenso, 

serão apresentadas as principais obrigações impostas pela legislação e pelos órgãos 

competentes. 

A Resolução ANTT 5.232/16 estabelece que cabe ao expedidor do produto 

perigoso fornecer ao transportador as informações sobre o produto a ser transportado, 

podendo ocorrer por meio de documentação usual do transporte (nota fiscal, 

conhecimento de transporte, manifesto de carga) ou através de meio eletrônico 

(BRASIL, 2016). 

As informações que devem constar no documento fiscal para o transporte de 

produtos perigosos estão elencadas na disposição 5.4.1.3, devendo conter as 

seguintes informações para cada produto (BRASIL, 2016, p. 185): 

 O número ONU, precedido das letras UN ou ONU; 

 O nome apropriado para o embarque (é a descrição da Relação de 

Produtos Perigosos); 

 O número da Classe de Risco principal ou, se o caso exigir, da Subclasse 

de Risco do produto; 

 O número da Classe ou da Subclasse dos riscos subsidiários 

correspondentes; 

 O Grupo de Embalagem correspondente à substância; 
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 A quantidade total por produto perigoso abrangido pela descrição (em 

volume, massa). 

A Resolução ANTT 5.232 em sua disposição 5.4.1.7.1 determina: 

O Documento Fiscal para o transporte de produtos perigosos, emitido pelo 
expedidor, deve também conter, ou ser acompanhado da Declaração de que 
o produto está adequadamente acondicionado e estivado para suportar os 
riscos normais de uma expedição e que atende à regulamentação em vigor. 
O texto para essa Declaração deve ser o seguinte: Declaro que os produtos 
perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e 
estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem 
às exigências da regulamentação (BRASIL, 2016, p.186). 

 

A Resolução ANTT 5.848/19 enuncia diversas obrigações que o expedidor e o 

transportador devem atender para efetuar o deslocamento de produtos perigosos, 

conforme enuncia o seu artigo terceiro. 

Conforme o Art. 3º, o transporte rodoviário, por vias públicas, de produtos 

classificados como perigosos fica submetido às regras e aos procedimentos 

estabelecidos neste Regulamento e nas suas Instruções Complementares, sem 

prejuízo do disposto nas normas específicas de cada produto (BRASIL, 2019, p. 1). 

 
2.5. Obrigações do Transportador de Produtos Perigosos 

Os transportadores que realizam o transporte remunerado de produtos 

perigosos devem estar inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Cargas (RNTRC) e ter prévia inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividade 

Potencialmente Poluidora (CTF/APP) do IBAMA. 

A Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos é um 

documento emitido pelo IBAMA e obrigatório desde 10 de junho 2012 para o exercício 

da atividade de transporte marítimo e de transporte interestadual (terrestre e fluvial) 

de produtos perigosos (DINÂMICA, 2021). 

Transportadores que realizarem a atividade em apenas uma unidade da 

Federação (dentro de um estado ou do Distrito Federal) deverão seguir as regras de 

licenciamento ou autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos 

editadas pelo respectivo órgão estadual de meio ambiente, conforme Art. 8º da Lei 

Complementar nº 140/2011 (BRASIL, 2011). 
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O documento de Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos 

– AATPP é obrigatório às empresas transportadoras que exercerem a atividade de 

transporte de produtos perigosos nos modais rodoviário (veículos), ferroviário (trens) 

e aquaviário (embarcações) em mais de uma unidade da Federação (configurando, 

dessa forma, o transporte interestadual), e os transportadores de produtos perigosos 

no modal marítimo (embarcações), conforme a Instrução Normativa Ibama nº 05, de 

9 de maio de 2012 (IN 05/2012), e suas atualizações (ICMBIO, 2012). 

A Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos será emitida 

para pessoas jurídicas e físicas que preencham os requisitos para emissão do 

Certificado de Regularidade Ambiental, em conformidade com as regras do Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais (CTF/APP) (IBAMA, 2020b). 

Existem ainda produtos químicos que além de perigosos são controlados por 

determinados órgãos, e assim, para que ocorra o transporte desses produtos, se faz 

necessária a emissão de determinadas autorizações específicas. 

O Guia do TRC detalha algumas das exigências que quanto a Polícia Federal, 

através da Divisão de Repressão a Entorpecentes controla 11 produtos elementares 

e seus derivados e substitutos que estão relacionados à produção de entorpecentes, 

principalmente a pasta de cocaína. O interesse do Exército é na obtenção de dados 

quanto ao campo da indústria bélica e segurança do país, visando o conhecimento e 

fiscalização de toda cadeia produtiva, do uso, recuperação, manutenção, uso 

esportivo, colecionamento, exportação, importação, armazenamento e comércio de 

produtos controlados. Quanto as Polícias Civil e ou Federal cabem a estas 

fiscalizarem materiais explosivos, inflamáveis, armas, munições e produtos químicos 

agressivos ou corrosivos. Por fim existe a competência da Vigilância Sanitária que por 

meio da ANVISA faz o controle de produtos relacionados à saúde como medicação, 

alimentos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos e relacionados como seringas e 

gases (BERTELLI, 2012). 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) coloca ainda com relação ao 

transporte de produtos perigosos radioativos: 
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O transporte de materiais radioativos, seja por via aérea, marítima, ou 
terrestre, deve cumprir as exigências das Normas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, destacadamente as Normas CNEN-NN-5.01, CNEN-NN- 
5.04 e CNEN-NN-5.05 e demais regulamentos nacionais para a segurança 
do transporte de produtos perigosos. A Norma CNEN 5.01 estabelece 
requisitos de segurança e proteção radiológica a serem atendidos desde a 
origem até o destino final das remessas, de forma a assegurar o adequado 
nível de controle da eventual exposição de pessoas, bens e meio ambiente 
aos efeitos nocivos das radiações ionizantes. A Norma CNEN 5.04 dispõe 
sobre o rastreamento de veículos de transporte de materiais radioativos. A 
Norma CNEN 5.05 estabelece os requisitos de projeto e de ensaios para 
materiais, embalagens e volumes contendo materiais radioativos. Os 
requisitos normativos se aplicam às condições rotineiras, normais e 
acidentais que possam ocorrer durante uma operação de transporte (CNEN, 
2020). 

 

O expedidor de produtos perigosos tem diversas obrigações a serem 

atendidas, abaixo serão elencadas as enunciadas na Resolução ANTT 5.848/19: 

Art. 29. O expedidor de produtos perigosos deve: 
I - exigir do fabricante os produtos corretamente classificados, conforme os 
critérios estabelecidos nas Instruções Complementares a este Regulamento, 
ou as informações necessárias para proceder à classificação; 
II - exigir do fabricante as informações acerca dos cuidados a serem 
tomados no acondicionamento, estiva, transporte e manuseio dos produtos; 
III - providenciar a limpeza ou descontaminação de resíduos de produtos 
perigosos em seus equipamentos de transporte; 
IV - expedir produtos perigosos em veículos ou equipamentos de transporte 
que não apresentem contaminação de produtos perigosos em seu exterior; 
V - disponibilizar ao transportador, sempre que solicitado, as instruções 
sobre como efetuar as operações de limpeza e descontaminação de veículos 
e equipamentos de transporte; 
VI - fornecer os elementos de identificação para sinalização do veículo e 
equipamento de transporte quando o transportador não os possuir, e exigir o 
seu emprego conforme Art. 6º deste Regulamento; 
VII - entregar ao transportador os produtos nas embalagens permitidas, 
corretamente identificadas e que portem comprovação de adequação a 
programa de avaliação da conformidade da autoridade competente, conforme 
o Art. 14 e o Art. 15 deste Regulamento; 
VIII - exigir do transportador o uso de veículos e equipamentos de transporte 
que atendam aos requisitos estabelecidos no Art. 7º deste Regulamento, 
adequados para a carga a ser transportada, cabendo-lhe, antes de cada 
viagem, avaliar as condições de segurança; 
IX - fornecer, juntamente com as devidas instruções para sua utilização, os 
conjuntos de equipamentos para situações de emergência e os EPIs de que 
tratam, respectivamente, o Art. 8º e o Art. 9º deste Regulamento, caso o 
transportador não os possua; 
X - exigir do transportador a documentação de que trata o Art. 20 e o inciso I 
do Art. 23 deste Regulamento, observado o Art. 34; 
XI - fornecer ou disponibilizar ao transportador os documentos obrigatórios 
para o transporte de produtos perigosos de que tratam os incisos II, III e IV 
do Art. 23 deste Regulamento, corretamente preenchidos e legíveis, 
assumindo a responsabilidade pelo que declarar; e 
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XII - fornecer ou disponibilizar, sempre que solicitado, as informações de 
segurança do produto transportado, bem como as orientações sobre as 
medidas de proteção e ações em caso de emergência (BRASIL, 2019, p. 6). 

 

Os equipamentos para situação de emergência e os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPIs, mencionados no inciso IX, estão listados na ABNT – NBR 9735/20 

na qual estabelece o conjunto mínimo de equipamentos para situações de emergência 

no transporte terrestre de produtos perigosos, como os EPIs, equipamentos para 

sinalização (cones), calços, jogo de ferramentas e extintor de incêndio (ABNT, 2020b). 

Esses equipamentos irão variar conforme o produto perigoso e sua forma de 

transporte, bem como o modelo do veículo, informações que podem ser verificadas 

nas tabelas anexas na ABNT – NBR 9735/20 e que serão de fácil acesso no Aplicativo 

objeto desta dissertação. 

O inciso X do artigo 29 da Resolução ANTT 5.848/19, acima mencionado, se 

refere ao Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP), 

regulamentado pela Resolução 789/20 do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN). A Resolução determina que o motorista que deseja transportar Produto 

Perigoso deve realizar uma formação específica de 50 horas no qual receberá 

informações sobre Legislação de Trânsito; Direção Defensiva; Noções de Primeiro 

Socorros / Respeito ao meio Ambiente e Prevenção de Incêndio; Movimentação de 

Produtos Perigosos (BRASIL, 2020). 

No caso do transportador, a Resolução ANTT 5.848/19 enuncia suas 

obrigações em seu artigo 35: 

Art. 35. Constituem deveres e obrigações do transportador: 
I - assumir as responsabilidades atribuídas ao expedidor, sempre que efetuar 
quaisquer alterações no carregamento de produtos perigosos, inclusive 
quando efetuar operações de redespacho; 
II - utilizar veículos e equipamentos de transporte cujas características 
técnicas e operacionais atendam ao previsto nas Instruções Complementares 
a este Regulamento; 
III - providenciar a limpeza ou descontaminação em seus veículos e 
equipamentos de transporte, quando aplicável; 
IV - utilizar veículos e equipamentos de transporte que não apresentem 
contaminação de produtos perigosos em seu exterior; 
V - utilizar veículos e equipamentos de transporte a granel devidamente 
certificados e/ou inspecionados, portando o CIV e o CIPP ou, conforme 
aplicável, o C TPP; 
VI - transportar produtos perigosos a granel de acordo com o especificado no 
CTPP ou CIPP; 
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VII - utilizar corretamente, nos veículos e equipamentos de transporte, os 
elementos de identificação para sinalização adequados aos produtos 
transportados, observadas as Instruções Complementares a este 
Regulamento; 
VIII - portar no veículo o conjunto de equipamentos para situações de 
emergência e os EPIs, conforme estabelecido no Art. 8º e no Art. 9º deste 
Regulamento, respectivamente; 
IX - exigir do expedidor o uso das embalagens permitidas, conforme 
estabelecido no Art. 14; 
X - transportar produtos perigosos em volumes corretamente identificados e 
que possuam comprovação de sua adequação a programa de avaliação da 
conformidade, conforme estabelecido no Art. 15 deste Regulamento; 
XI - transportar produtos perigosos adequadamente acondicionados e 
estivados, conforme estabelecido no Art. 16 deste Regulamento; 
XII - utilizar condutor de veículo aprovado em curso especifico, conforme 
previsto no Art. 20 deste Regulamento; 
XIII - exigir do expedidor os documentos de que tratam os incisos II, III e IV 
do Art. 23 deste Regulamento, observado o disposto no parágrafo único do 
Art. 29; 
XIV - adotar os procedimentos, nos casos de emergência, conforme disposto 
no Art. 24 deste Regulamento; e 
XV - Antes de mobilizar o veículo assegurar-se de que esteja em condições 
adequadas ao transporte para o qual é destinado conforme requisitos 
estabelecidos no Art. 7º deste Regulamento (BRASIL, 2019, p. 7). 

 

Os veículos utilizados no transporte rodoviário de produtos perigosos sofrem 

vistorias por parte do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) ou de instituições credenciadas a fim de verificar se os mesmos 

estão em condições adequadas. 

O Regulamento Técnico de Qualidade (RTQ) 5, aprovado pelo INMETRO na 

Portaria 457/08 estabelece os critérios para a realização das inspeções periódicas e 

fiscalizações dos veículos utilizados no transporte rodoviário de produtos perigosos, e 

para efeito deste RTQ serão considerados veículos rodoviários as seguintes espécies: 

caminhão, caminhão-trator, caminhonete, camioneta, utilitário e rebocados 

(INMETRO, 2008) 

No caso de Veículos que transportam Produtos Perigosos granel devem ser 

certificados e/ou inspecionados, sendo que no caso de veículos novos estes serão 

certificados por Organismos de Certificação de Produtos (OCP) acreditados pelo 

INMETRO e emitirão o Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos (CTPP) 

(BRASIL, 2019). O CTPP é emitido quando da aprovação da inspeção na construção 

do equipamento rodoviário destinado ao transporte de produtos perigosos. Esse novo 

certificado, substituiu o Certificado de Inspeção para o 
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Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), somente na construção do equipamento 

rodoviário, cujo mecanismo de avaliação da conformidade deixou de ser inspeção e 

passou para certificação (compulsória) (INMETRO, 2008). 

A Portaria INMETRO 16/16 aprova os requisitos de avaliação da conformidade 

para tanques de carga rodoviários destinados ao transporte de Produtos Perigosos, e 

informa que o CTPP será emitido em duas vias de forma digitada, sem rasuras, sendo 

a primeira via do proprietário do equipamento rodoviário e a segunda via do OCP 

(INMETRO, 2016). 

O Certificado de Inspeção Veicular (CIV) é um documento associado ao veículo 

e já o CIPP é aplicado ao equipamento rodoviário instalado sob o chassi de caminhões 

ou ligado diretamente ao veículo. 

Sendo assim, o CIV, regulamentado Portaria INMETRO nº 457/2008, consiste 

em um certificado que atesta que toda a parte rodante do veículo, ou seja, o caminhão 

trator (ou cavalo) e o semirreboque (ou a prancha) foram inspecionados a aprovados 

quanto às suas condições de segurança para o transporte de produtos perigosos 

(INMETRO, 2008). 

No processo de vistoria para emissão do CIV são inspecionados itens como 

eixos, equipamentos de segurança, rodas, pneus, sistema direcional, sistema de 

freios, dentre vários outros. 

Já o CIPP, cuja emissão é regulamentada pela Portaria INMETRO nº 397/2019, 

é o certificado conferido ao equipamento ou implemento instalado no veículo onde o 

produto perigoso é acondicionado como, por exemplo, um tanque, uma carroceria ou 

mesmo uma caçamba (INMETRO, 2019). 

Alguns dos itens verificados nesta vistoria são as condições do tanque, os 

elementos de fixação, as tampas, válvulas, enfim, itens de segurança do equipamento 

destinado ao acondicionamento do produto perigoso (CARDOSO, 2018). 

Quanto ao destinatário de produto perigoso, a Resolução ANTT 5.848/19 

estabelece em seu artigo 33 que as operações de descarga são de sua 

responsabilidade. E ainda, se o destinatário da carga for o contratante do serviço de 

transporte rodoviário, deve atender as exigências do artigo 34 da mesma Resolução, 
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ficando obrigado a: exigir do transportador o uso de veículo e equipamento em boas 

condições de operação, condutor aprovado no curso MOPP; exigir dos fabricantes, 

dos importadores e dos expedidores que os produtos estejam classificados, 

embalados e identificados. Deve também contratar transportador devidamente 

cadastrado junto a ANTT (BRASIL, 2019). 
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3. MÉTODO 

 
Neste capítulo será apresentado o método adotado para elaboração desta 

dissertação, através do qual foram atingidos os objetivos propostos e obteve-se uma 

resposta para a questão do projeto. 

A parte do projeto de pesquisa que traz os meios básicos para analisar o objeto 

e responder os questionamentos efetuados no objetivo é nomeado de método. A 

palavra método tem origem no grego meta odos, que significa rumo do caminho. 

Método é a série de etapas necessárias para se efetuar uma pesquisa (MARTINO, 

2018). 

O método como ações ordenadas que visam investigar a verdade em 

determinada área científica e assim atingir uma finalidade. O método pode ser dividido 

em indutivo, dedutivo, dialético, hipotético-dedutivo, histórico, comparativo, estatístico, 

monográfico. O método comparativo faz confrontações visando verificar equivalências 

e explicar diversidades (ARAGÃO; MENDES NETA, 2017). O método adotado neste 

trabalho é o comparativo. 

Durante a elaboração de novos produtos os designers analisam e reúnem 

dados a respeito de inúmeros produtos para obter respostas inovadoras para este 

novo produto que será enviado ao mercado. O Design abordado por alguns 

pesquisadores é feito por meio de métodos quantitativos com o fim de justificar 

hipóteses a respeito das causas ou por meio de métodos qualitativos para a 

observação de prováveis causas (CAMELO; et. al., 2017) 

A pesquisa qualitativa não visa à quantificação, mas sim ao direcionamento 
para o desenvolvimento de estudos que buscam respostas que possibilitam 
entender, descrever e interpretar fatos. Ela permite ao pesquisador manter 
contato direto e interativo com o objeto de estudo. A pesquisa quantitativa 
segue com rigor de estudo a um plano previamente estabelecido, com 
hipóteses e variáveis definidas pelo estudioso. Ela visa enumerar e medir 
eventos de forma objetiva e precisa (PROETTI, 2017, p. 2). 

 
A pesquisa deste trabalho se categoriza como qualitativa pois visa 

compreender, traduzir e explicar o campo dos aplicativos direcionados TRPP. Para 

atender aos objetivos desse estudo, a pesquisa se caracteriza como explicativa. De 

acordo com Gil (2002), as pesquisas explicativas são aquelas que tem como 

preocupação central a identificação dos fatores que determinam ou provocam a 
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ocorrência dos fenômenos estudados. Além disso, estudos explicativos aprofunda o 

conhecimento da realidade, razão pela qual explica os acontecimentos ou o porquê 

das coisas. E, nas ciências sociais, a aplicação de tipo de pesquisa se vale de outros 

métodos, sobretudo ao observacional. Gil (2002), salienta que as pesquisas 

explicativa podem ser classificadas como experimentais e ex-post facto. Com base 

nessas premissas, a pesquisa explicativa se mostra convergente aos objetivos 

propostos por esse trabalho. Quantos os meios, esse estudo utiliza o método da 

pesquisa bibliográfica, assim como o caminho metodológico é preconizado pelo 

Design Science Research - DSR, detalhados mais à frente. Conforme Santos (2018), 

“O Design Science é um método de pesquisa “onde são desenvolvidas e 
avaliadas a eficiência e eficácia de um artefato na solução de uma categoria 
de problema. Sua característica construtiva e prospectiva, buscando 
estabelecer o “como deveria ser” contrasta com a característica analítica de 
outros métodos que buscam entender “como é” o mundo real”. 

 

Santos (2018), observa que o DSR se constitui num método apoiado pelo 

campo do Design, convergindo o desenvolvimento de soluções ou para problemas 

não convencionais ou complexos. Nesse estudo, o DSR, alinhado com a abordagem 

Design Thinking, permitirão o desenvolvimento da pesquisa e do desdobramento aos 

resultados. 

 
3.1. Revisão Bibliográfica Sistemática 

Quanto aos métodos de pesquisa adotados para esta dissertação, a revisão 

bibliográfica foi essencial já que o TRPP é baseado na legislação regulamentar e 

normas técnicas apresentadas bem como é discutido e analisado por diversos entes 

da sociedade, como órgão públicos, empresas, associações, órgãos de classe e 

comunidade acadêmica. 

[...] pesquisadores no campo do Design beneficiam-se da aplicação deste 
método face o volume crescente de conhecimento acumulado gerado ao 
redor do globo nas mais diferentes temáticas. Soma-se a este argumento na 
natureza inter/trans/multi disciplinar das pesquisas no campo do Design, o 
que amplia ainda mais o desafio de produção de uma estrutura teórica 
adequada para dar suporte a um projeto de pesquisa (SANTOS, et. al., 2018, 
p. 45). 

 
As fontes que norteiam o TRPP estão previstas em diversas fontes que se 

interligam para que ocorra um transporte de produtos perigosos de forma segura 
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bem como em caso de situações de emergências que os danos que possam ocorrer 

sejam minimizados ao máximo. 

Devido à grande quantidade de informações que regulamentam o TRPP, não 

foi possível esgotar o tema na revisão bibliográfica, delimitando-se a expor os 

conteúdos que são exigidos na legislação de reponsabilidade do órgão regulamentar, 

no caso a ANTT. 

O tema incialmente pesquisado foi produtos perigosos, delimitando-se os filtros 

conforme a legislação regulamentar base analisada, Resoluções ANTT, 5.232/2016 e 

5.848/2019, interligando-se as demais normas regulamentares que tinham o conteúdo 

mencionado nessas Resoluções, como normas da ABNT, do CONTRAN, do 

INMETRO, da ONU, do CNEN e do IBAMA. Com o conteúdo obtido inicialmente, 

passou se aplicar termos na filtragem do tema, como transporte, segurança, meio 

ambiente, situações de emergência, acidentes, aplicativos e assim obtendo-se o 

conteúdo desta dissertação. 

O critério de atualidade foi exigido na busca das normas regulamentares e 

consequentemente das discussões a respeito do tema. Foi possível identificar, entre 

os analisados que estavam desatualizados quanto a norma regulamentar, tornando 

inseguro e vulnerável o uso do aplicativo desatualizado. 

O objetivo da revisão bibliográfica foi obter conteúdo para que possa 

fundamentar a elaboração do que deve conter no aplicativo proposto, bem como fora 

utilizado para verificação dos conteúdos dos aplicativos analisados. 

Devido ao problema de saúde, COVID 19 (BBCNEWS, 2021), que ocorre no 

país no período de desenvolvimento desta dissertação, no lapso temporal de março 

de 2020 a março de 2021, a fonte da revisão bibliográfica está baseada no conteúdo 

obtido na internet. 

 
3.2. Design Science Research (DSR) 

Design Science Research – DSR é um critério de investigação no qual são 

avaliadas e incrementadas a eficiência e a eficácia de um artefato na saída de um 

problema. Adotar esse método visa a criação de algo que pode ser feito pelo homem 
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com o objetivo de atingir melhorias na sociedade atual ou de amanhã (SANTOS, 

2018). 

[...] quais são os principais elementos de uma pesquisa em DSR. Nessa 
abordagem, um artefato é projetado para resolver algum problema num dado 
contexto a partir de conhecimentos e conjecturas sobre o mundo; e o uso do 
artefato, por sua vez, é o que possibilita avaliar as conjecturas que direcionam 
seu desenvolvimento, o que nos possibilita produzir conhecimento sobre o 
mundo (ciência) (PIMENTEL, 2017, p.418). 

 

Para a aplicação do DSR são observadas cinco etapas, das quais a inicial é a 

compreensão do problema, seguida da geração de alternativas, desenvolvimento, 

avaliação e conclusão que ocorre após o momento da avaliação, conforme Figura 

7 abaixo (SANTOS, 2018). 

Figura 7 – Ciclo das Etapas da Pesquisa em Design Science 
 

Fonte: Adaptado de SANTOS (2018, p. 81) 

 

 
3.2.1. Etapa - Compreensão do Problema 

Na primeira etapa, compreensão do problema, podemos verificar que o TRPP 

é uma atividade complexa que exige alta qualificação para ser exercida. Através da 

revisão bibliográfica, bem como na análise dos aplicativos avaliados e também na 

proposta de um novo aplicativo é possível verificar: 

 Estar atualizado conforme as mudanças da Legislação, essa exigência 

básica de conhecer e atualizar-se constantemente exige tempo e investimento, o que 

se revela como um problema; 

 Quantidade de informação a respeito do tema é ampla, técnica e complexa, 

o que exige uma ferramenta de consulta objetiva, didática e concentrada e um único 

local; 
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 Conhecimento do produto perigoso como informações de segurança, sua 

classificação, medidas de proteção e ações em caso de emergências; 

 Diversos órgãos públicos ou privados (ANTT / DNIT / CONTRAN / ABNT / 

INMETRO / POLICIA CIVIL / EXÉRCITO / POLICIA FEDERAL / CNEN / ANVISA / 

IBAMA) estão envolvidos no processo burocrático de regulação, concessão e 

fiscalização da atividade, tornando difícil o controle e atendimento das exigências de 

tais órgãos, os elencados tem caráter amostral e exemplar, sem o objetivo de esgotar 

todos os envolvidos, já que ainda estão envolvidos órgãos estaduais como CETESB, 

Corpo de Bombeiros, DER entre outros, não sendo viável a descrição de todos no 

presente trabalho; 

 Exigência de profissionais qualificados e certificados para atuar no processo. 

A complexidade em qualificar corretamente se mostra como um problema e falta 

desses requisitos são um risco para a atividade, sociedade, meio ambiente e 

patrimônio; 

 A grande quantidade de documentos que devem acompanhar o produto 

perigoso transportado, torna-se um problema na logística, aumentando a possibilidade 

de erros e consequentemente o risco de danos e prejuízos; 

 Obrigações acessórias como sinalização do veículo, sinalização do produto, 

EPI, equipamentos em situação de emergências, extintores além dos habituais, sem 

revelam como um problema no TRPP; 

 A partes envolvidas com obrigações entrelaçadas como o expedidor, 

transportador, são solidários nas responsabilidades, ou seja, se somente um erra, 

ambos são responsáveis. A falta de comunicação e monitoramento entre os 

envolvidos é um problema que pode sérios prejuízos. Assim, a comunicação e 

entendimento entre os envolvidos é essencial para a atividade de TRPP; 

 O conhecimento das medidas preventivas ou corretivas das situações de 

emergência que têm a finalidade de minimizar os impactos e prejuízos sociais, 

financeiros, patrimoniais no meio ambiente é fundamental. A grande quantidade de 

orientações e profissionais envolvidos se manifestam como um problema a ser 

solucionado; 
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 O monitoramento da atividade complexa de TRPP a fim de diminuir as 

penalidades sofridas no momento da fiscalização é de grande importância. Como 

monitorar de forma que diminuam os riscos de erros é um problema que deve ser 

solucionado pelos responsáveis pelo TRPP; 

 Conhecimento da rota a ser tomada no TRPP, e assim poder identificar 

possíveis perigos, áreas sensíveis a danos ambientais e medidas corretivas com 

maior eficiência; exige pesquisa, equipe técnica, informações em tempo real, uso de 

tecnologia. A implantação de forma econômica eficaz e eficiente é uma dificuldade a 

ser superada; 

 Conhecer as recomendações e instruções de órgãos públicos ou privados 

que visem a segurança da atividade. Devido à grande quantidade de informações 

técnicas, a necessidade constante de atualização e a necessidade de profissionais 

qualificados são obstáculos a serem superados; 

 Constante verificação e manutenção dos veículos e equipamentos quanto as 

características técnicas operacionais adequadas, como condições mecânicas, 

descontaminação; limpeza e certificações. 

Na análise dos aplicativos descritos nessa dissertação serão verificados se 

seus conteúdos atendem ou facilitam no atendimento dessas exigências acima 

descritas. 

A falta de domínio das obrigações acima se mostra um problema para os 

envolvidos no processo de transporte, ou seja, o expedidor, o transportador. É 

verificado, no ato da fiscalização, que muitas vezes não foram tomadas medidas para 

assegurar o cumprimento das normas para o transporte de produtos perigosos, e 

muitas vezes apesar das empresas envolvidas estarem devidamente regulamentadas 

perante os órgãos fiscalizadores, ou seja, cumprem as exigências burocráticas, na 

prática, no momento que passam pelo crivo da fiscalização, são identificados diversos 

problemas. 

Conforme a FETRANSPAR (2018) em 2017 no Paraná a PRF emitiu 1.047 

notificações devido a irregularidades no transporte de produto perigoso e flagraram 

54,44 toneladas de alimentos transportados juntamente com produtos perigosos. 
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Em matéria publicada, Gonçalves (2013) descreve que em três horas de 

fiscalização, a PRF fiscalizou 15 veículos e todos apresentaram irregularidades. Que 

um desses veículo foram encontradas nove irregularidades. Coloca ainda que os 

problemas mais frequentes são avarias nos tanques, documentação irregular de 

carga, pneus em má conservação e simbologia inadequada, no painel de segurança 

e no rótulo de risco. 

 
3.2.2. Etapa - Geração de Alternativas 

Devido ao risco de grandes prejuízos ambientais, patrimoniais e sociais no caso 

de acidentes no TRPP vários setores da sociedade são diretamente interessados 

nessa atividade logística, o cidadão, a sociedade civil, a administração pública e os 

diretamente envolvidos na atividade, como o fabricante, o expedidor, o transportador 

e o destinatário. 

A delimitação do problema, os objetivos e as possíveis soluções através da 

proposta de conteúdo para um aplicativo a ser usado no TRPP nacional, foram 

traçados focando-se em DOIS alvos o expedidor e o transportador situados no Brasil. 

Em alguns dos aplicativos analisados foi possível identificar outros alvos como o 

cidadão comum ou ainda relacionado a determinada atividade laboral, como os 

bombeiros. 

Assim, considerando o expedidor e o transportador da cadeia do TRPP e a 

necessidade de conhecimento e domínio de uma grande quantidade de informações, 

a alternativa proposta seria a elaboração de conteúdos que teriam relação direta com 

as obrigações e deveres de cada elemento, expedido e transportador, ou seja, seriam 

dois novos aplicativos, cada um para seu público-alvo. 

 
3.2.3. Etapa de Desenvolvimento 

Nesta fase ocorre o desenvolvimento do artefato que poderá apresentar um 

novo conceito, método, ferramenta ou modelo ou ainda concretizar estes em um 

produto material. A inovação não se resume somente em apresentar algo novo, mas 

também poderá se valer na aplicação de produtos já existentes. Seja solucionando 

problemas ou aperfeiçoando as soluções já implementadas, o importante é o 
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desenvolvimento de um conhecimento adequado e que possa ser usado (SANTOS, 

2018) 

O ciclo se inicia com a “investigação do problema” (problem investigation), 
uma etapa considerada como uma questão acerca do conhecimento. Sua 
natureza teórica fica bastante evidenciada pela busca de informação como 
um modo de entender o problema, sem ter ainda a capacidade de mudá-lo 
(RODRIGUES, 2018, p. 117) 

 
O artefato do trabalho a ser desenvolvido é o conteúdo e a funcionalidade de 

um aplicativo que visa solucionar os problemas que o TRPP enfrenta quanto a cumprir 

todas as obrigações exigidas pelos órgãos regulamentadores e de controle. 

A proposta inicial de conteúdo se baseia nas disposições encontradas nas 

Resoluções ANTT 5.848/2019 e 5.232/2016 bem como as exigências mencionadas 

nestas resoluções, mas que se encontram em outros dispositivos regulamentares. E 

quanto a funcionalidade, será proposta a forma de apresentação dessas informações, 

ou seja, como relacioná-las, como consultá-las e como usá-las. 

Ao analisar os aplicativos selecionados entre os presentes no mercado digital, 

relacionados ao tema produtos perigosos, poderá ser verificado o seu conteúdo e a 

sua funcionalidade a fim de observar se são ferramentas que solucionam os 

problemas apontados no TRPP. A análise ainda servirá de base e modelo para a 

criação do artefato aperfeiçoado. 

O conteúdo a ser proposto visa solucionar os problemas apontados e a 

funcionalidade visa tornar o processo eficiente e eficaz, quanto em como obter o 

conhecimento necessário da ampla base de dados de forma rápida e direcionada ao 

que a situação exige bem como quanto propriamente a atividade de TRPP. Serão 

propostas funcionalidades complementares que visem: a verificação de dados 

externos, a comunicação entre os envolvidos no transporte de determinada carga bem 

como que visem a economia, segurança patrimonial e ambiental. 

 
3.2.4. Etapa - Avaliação 

Neste momento do ciclo deve-se verificar e avaliar de que forma o artefato 

satisfaz à solução do problema. Deve-se também verificar a eficiência e eficácia do 

artefato (FREITAS JUNIOR, et. al., 2017). A Avaliação é conceituada como o 
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processo rígido de análise de como o artefato se comporta no meio para o qual foi 

criado, em relação às soluções que se dispôs a atingir (LACERDA. et. al., 2013). 

A avaliação ocorrerá através de questionamento e respostas, cujo 

questionamento será, se observada as informações e funcionalidades das propostas 

de conteúdo, o TRPP preencherá os requisitos da norma e assim não sofrerá as 

sanções previstas no artigo 42 da Resolução ANTT 5.848/2019. 

Se o artefato proposto passar pela exigência da norma citada, já que o artigo 

mencionado descreve ações passíveis de punição, ou seja, não foram solucionados 

os problemas enunciados na fase de compreensão, ainda que seja em um ambiente 

simulado a avaliação do artefato demostrará que este é viável para a solução dos 

problemas no ambiente proposto, ou seja, no TRPP. 

A testagem efetuada em um ambiente simulado não é garantia de que o 

artefato será viável no mundo real, já que, outros fatores estarão envolvidos, como 

comportamento humano e problemas tecnológicos e que a presente pesquisa não irá 

abordar. 

Isso é importante, uma vez que os critérios de validade científica (rigor na 
concepção e condução da pesquisa) não garantem validade pragmática 
(eficácia e efetividade nas organizações). O principal resultado do processo 
de avaliação são as descrições anteriores e as medidas de desempenho 
alcançado como elemento último para comprovação da adequação do 
artefato (LACERDA et. al., 2013) 

 

Através do mesmo método simulado, o qual se vale dos artigos que trazem 

sanções para os problemas não solucionados, será feita a avaliação dos aplicativos 

analisados referentes a produtos perigosos, podendo-se concluir se são viáveis ou 

não como solucionadores dos problemas já abordados e analisados no ambiente do 

transporte rodoviário de PP. 

A conceituação de um resultado satisfatório será concretizada por meio de duas 

situações, no entendimento entre as partes que fazem parte dos problemas ou ainda 

na melhora da solução do artefato proposto, com relação às soluções oferecidas pelos 

artefatos já existentes (LACERDA et.al., 2013). 
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3.2.5. Etapa - Conclusão 

O ciclo apresentado para o método Design Science será encerrado 

apresentando-se nas considerações finais nas quais serão apresentadas as 

dificuldades enfrentadas na pesquisa, as lições aprendidas e as contribuições da 

pesquisa para solução dos problemas que o setor de TRPP enfrenta. Nesta fase do 

ciclo serão apresentadas ainda recomendações para futuros estudos no sentido da 

concretização do aplicativo direcionado ao TRPP, para o qual foram sugeridos 

conteúdos e funcionalidades. 

 
 

3.3. Ferramenta de Design Thinking – Pesquisa Desk 

Esta ferramenta do Design Thinking foi amplamente aplicada no trabalho, visto 

que, conforme já exposto anteriormente, devido aos problemas enfrentados no mundo 

quanto a pandemia de Covid 19 no período da pesquisa 2020 – 2021 (BBCNEWS, 

2021), o que impossibilitou uma pesquisa de campo com indivíduos. 

Pesquisa Desk é a procura de informações que dizem respeito ao projeto de 

pesquisa nas mais diversas fontes confiáveis existentes na internet como, blogs, 

revistas, websites e outros conteúdos presentes na rede mundial de computadores 

(VIANNA E SILVA et. al., 2012). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Aplicativos Referentes a Produtos Perigosos e suas 

Funcionalidades 

No início os dispositivos móveis eram somente telefones portáteis, com a 

evolução mensagens foram adicionadas. Com a melhoria das redes e o aumento da 

velocidade de dados foi possível mais tecnologia e recursos com o passar dos anos. 

Adquirindo conhecimento com a computação de desktop os dispositivos móveis 

ficaram mais inteligentes, transformando-se em computadores de bolso (KRONE, 

2013). 

Muito mais que realizar chamadas telefônicas e enviar uma mensagem a 

evolução tecnológicas dos celulares permitiu recursos ao usuário que facilitam as 

atividades cotidianas. Isso se deu devido a evolução dos hardwares dos aparelhos o 

que permitiu o desenvolvimento de sistemas operacionais evoluídos e 

consequentemente o desenvolvimento de aplicativos com mais ferramentas e serviços 

(SILVA; SANTOS, 2014). 

Mais do que apenas hardware, o smartphone também inaugurou uma nova 
era para desenvolvedores de software em todo o mundo. A abertura de App 
Store pela Apple em 2008, seguida pelo Android Market, (agora Google Play) 
e outras lojas de aplicativos, criaram para os desenvolvedores de iOS e 
Android uma maneira de escrever aplicativos que podem ser executados em 
smartphones em qualquer lugar (MANDEL; LONG, 2017). 

 

Como avanço da tecnologia e a popularização dos smatphones verifica-se que 

replicar um App que atenda as exigências do TRPP é relativamente fácil uma vez que 

envolverá a junção de conhecimentos já existentes na área de tecnologia, produtos 

perigosos, logística e design. 

 

4.2. Ferramentas de Busca 

Conforme Patel (2021), o Google é identificado como site de busca, já que ele 

domina 94% de todo tráfego na internet. Os principais concorrentes do Google são o 

buscador da Microsoft, chamado Bing e também o Yahoo, que no mercado americano 

é o buscador padrão nos navegadores Mozilla Firefox. 

Para Salutes (2020) em artigo exposto no site Canaltech, o Google é o site de 

busca mais popular em toda internet. É categórico em afirmar que o Bing é o 
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segundo site de pesquisa mais usado na web e que o Yahoo é um dos concorrentes 

do Google mais completo. 

 
4.3. Lojas para baixar aplicativos para celular 

Dentro deste espaço amostral dos buscadores mais usuais da web, Google, 

Bing e Yahoo, foi levantado quais são alguns sites ou lojas para baixar aplicativos para 

celular. Conforme Bergher (2019) a plataforma responsável pela interação entre o 

usuário e o celular é chamado de sistema operacional o qual gerencia todos os 

aplicativos e recursos do dispositivo. Os mais populares disponíveis são: o Android, 

sistema operacional do Google; o iOS que é o sistema operacional da Apple e o 

Windows Phone, sistema operacional da Microsoft. 

As lojas de aplicativos App Store da Apple e Google Play são as duas 

plataformas ou lojas de aplicativos móveis mais importantes. A primeira é a precursora 

e ocupa maior espaço referente à aplicativos para smartphones quanto ao número de 

aplicações e ao valor econômico e se manterá a mais lucrativa até 2021, produzindo 

em torno de 60,3 bilhões de dólares. Já a segunda vem apresentando gigantescas 

taxas de crescimento nos três últimos anos passando a ser a plataforma de 

smartphone de crescimento mais rápido (ANDRADE; RAMOS, 2017). 

Lavado (2019) coloca que o Android desembarcou no Brasil a dez anos e 

estava presente em apenas dois smartphones, entretanto atualmente o sistema 

operacional do Google, presente em 95% dos telefones celulares, sendo simples de 

usar, apresenta diversos preços e modelos, e uma plataforma maleável, possibilitando 

ter mais parceiros como fabricantes e desenvolvedores de aplicativos. 

Em decorrência da supremacia do Android, esta será a plataforma adotada na 

presente pesquisa para busca de aplicativos direcionados a produtos perigosos. Os 

aplicativos para Android tem como fonte oficial a loja Google Play, entretanto existem 

muitas lojas alternativas para baixar aplicativos para o seu dispositivo. Muitas vezes a 

loja oficial não permite que se baixe determinados aplicativos pois pode não estar 

disponível para região ou por incompatibilidade com o dispositivo. Ao utilizar uma loja 

alternativa é preciso verificar a segurança do aplicativo baixado. 
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Algumas das melhores lojas alternativas são: Amazon App Store, ApkMirror, GetJar, 

AppBrain, Aptoide, Opera Mobile Store, SlideMe (APPTUTS, 2016). 

Por padrão, smartphones Android só aceitam a instalação de aplicativos 
através da Play Store. Isso traz uma vantagem no quesito segurança: o 
Google faz uma análise de todos os apps publicados e barra os que 
contiverem comportamento suspeito ou código malicioso, protegendo os 
usuários. É por isso que costumo dizer que, em geral, se você instala apenas 
apps vindos da Play Store pode ficar bastante tranquilo quanto à segurança 
de seu smartphone (SALUTES, 2019). 

 
São realizadas diversas revisões automatizadas por parte do Google em um 

app recebido, nas quais são feitas análises da existência de malwares, de infrações 

as regras de conteúdo, como exposição sexual ou que infrinja direitos autorais. Após 

o app é verificado manualmente e o resultado da inspeção pode ser a rejeição, a 

publicação ou a exigência de uma revisão do app (ELY, 2019). 

Conforme verificado que a Play Store é a loja oficial do Android cujo criador é 

o Google, e que existe segurança nos aplicativos encontrados são garantidos pelo 

Google, a pesquisa pelos aplicativos relacionados ao tema de produtos perigosos 

abrangera os que forem encontrados nesta loja. Delimitada a plataforma e onde 

efetuar a pesquisa foi realizada uma busca de aplicativos para smartphones com 

sistema operacional Android, disponíveis na loja Play Store e que pudessem contribuir 

com a operação de transporte de produtos perigosos. 

O termo usado para a busca foi “produtos perigosos” e “carga perigosa” já que 

o assunto é bem específico e direcionado possibilitando obter um espaço amostral 

muito amplo com os resultados obtidos nesta busca. 

 
4.4. Análise dos Aplicativos de Produtos Perigosos 

Após delimitar, através do critério de popularidade de uso e abrangência de 

usuários, qual instrumento de pesquisa seria usado, qual sistema operacional e qual 

loja seriam usadas para obter os aplicativos relacionados ao termo produtos 

perigosos, passou-se a analisar o conteúdo e funcionalidades dos aplicativos 

encontrados. Sem o objetivo de esgotar o espaço amostral dos aplicativos 

relacionados a esse termo, foram analisados 11 aplicativos. 
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Ao efetuar a busca na loja Play Store pelos termos sugeridos o retorno da busca 

apresenta inúmeros apps que de alguma forma se relacionam com os vocábulos da 

pesquisa, mas que não apresentam correlação direta com o objetivo da presente 

pesquisa. Assim, efetuou-se uma filtragem dos apps apresentados pela loja Play 

Store, conforme os objetivos da pesquisa os quais serão apresentados a seguir. Os 

aplicativos apontados na Figura 8, que foi extraída do site da Play Store, e cuja busca 

resultou do termo “produtos perigosos” ,serão analisados conforme proposta deste 

trabalho. (GOOGLE, 2021). 

Figura 8 – Tela de busca de APPs 
 

Fonte: Adaptado de GOOGLE (2021) 

 
 

Conforme a Figura 8, fez se o levantamento de 11 aplicativos disponíveis na 

loja virtual da Google com os nomes de: 

I - Produtos Perigosos; 

II - Via Brasil Manual de Produtos Perigosos; 

III – Produtos Químicos – Riscos; 

IV – Bombeiro Civil – Operacional; 
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V – Pró-Química Online; 

VI – Primeiro no Local; 

VII – Carga Perigosa; 

VIII – Sinais de Transporte de Substâncias Químicas; 

IX – Produtos Perigosos DERMG; 

X – Bombeiros IT – Instruções Técnicas; 

XI – HasMat Emergency Response Guidebook (ERG) 2020. 

 
4.4.1. App Produtos Perigosos 

Este aplicativo gratuito, desenvolvido por Mesquita (2020), é bem avaliado na 

loja Play Store, de um ranking cuja nota varia de 1 até 5, o app possui avaliação de 

4,7, num total de 3374 avaliações e possui mais de 100.000 instalações (Figura 9). 

Figura 9 – APP produtos perigosos – tela inicial de instalação 

Fonte: Mesquita (2020). 

 

O app é baseado em diversas fontes nacionais e internacionais abaixo 

elencadas: 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

61 

 

 

 
 

 

 Resolução 5232/16 da ANTT; 

 NBR 7500/2013 da ABNT; 

 Manual de Emergência da Autoridade Nacional de Proteção Civil de 

Portugal (ANPC); 

 Recomendações para o transporte de produtos perigosos da Organização 

das Nações Unidas (ONU); 

 Manual de fiscalização do transporte rodoviário nacional e internacional 

de produtos perigosos da ANTT de 2018; 

 Guia de respostas a emergência do Departamento dos Transportes dos 

Estados Unidos de 2016. 

O menu inicial, em opções de navegação, apresenta os campos Rótulos e 

Painéis; Classes de Risco; Números de Risco; Relação de Produtos; Códigos de 

Infrações; Telefones Úteis. É possível ainda verificar dois campos nomeados de 

“Informações” e “Sobre”. O campo “Informações” não é possível acesso e o campo 

“Sobre” apresenta informações quanto as fontes descritas anteriormente (Figura 10). 

 

Figura 10 – APP produtos perigosos – tela de menu 
 

Fonte: Mesquita (2020). 
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Na opção Rótulos e Painéis contém explicações sobre simbologia de risco, 

abordando sobre painel de segurança e rotulo de risco ( Figura 11). 

 

       Figura 11 – Opção Rótulos e Painéis 

 
Fonte: Mesquita (2020). 
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Ao selecionar o segundo título Classes de Risco, o aplicativo mostrará as 9 

classes de produtos perigosos com sua referida sinalização. É possível clicar ainda 

em uma dessas classes e abrirá uma nova tela com a descrição de classe e indicará 

as subclasses existentes (Figura 12). 

 

Figura 12 – Opção Classes de Risco 
 

 
                Fonte: Mesquita (2020). 

 

No terceiro campo, ‘Número de Risco’ é possível verificar a descrição do risco 

de acordo com o seu número correspondente. É possível também realizar pesquisa 

através do nome ou do número de risco (Figura 13). 
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Figura 13 – Opção Número de Risco 
 

Fonte: Mesquita (2020). 

 
Na opção “Relação de Produtos” será apresentada uma lista contendo o 

número ONU do produto perigoso e seu nome correspondente. É possível realizar 

uma pesquisa através do número ONU ou do nome do produto perigoso. 

Ao selecionar o produto perigoso da lista, uma nova tela apresentará a classe 

de risco, a descrição da classe e do risco. 

Ainda nesta tela é possível obter informações e orientações sobre perigo a 

saúde, perigo de incêndio, nível de proteção, isolamento e evacuação (Figura 14). 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

65 

 

 

 
 

 

Figura 14 – Opção Relação de Produtos 
 

Fonte: Mesquita (2020). 

 

Na opção “Códigos de Infrações” é possível verificar a descrição das infrações 

cometidas pelo expedidor ou transportador de produtos perigosos. Neste campo é 

possível verificar os artigos legais que descrevem as infrações e a codificação 

adotada pela ANTT (Figura 15). 

As informações contidas neste campo se baseiam no Manual de fiscalização 

do transporte rodoviário nacional e internacional de produtos perigosos da ANTT de 

2018, o referido manual faz a descrição das infrações e sua codificação, o que está 

fundamentado na Resolução 3665/11 (BRASIL, 2018). 

Ocorre que esta informação contida no aplicativo está desatualizada (mesmo o 

aplicativo informando que a última atualização foi em 20/01/2020) já que a resolução 

3.665/11 ANTT foi revogada pela resolução 5.848/19 ANTT, conforme determina o 

artigo 50 (BRASIL, 2019, não paginado) “Art. 50. Decorridos os prazos de que trata 

Art. 48 revogam-se as Resoluções nº 3.665, de 4 de maio de 2011, nº 3.762, de 26 de 

janeiro de 2012 e nº 3.886, de 6 de setembro de 2012”. 
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Figura 15 – Opção Código de Infrações 

Fonte: Mesquita (2020). 

 
O último item do menu funcional do aplicativo encontra-se o título “Telefones 

Úteis”, no qual é possível identificar o contato do Centro Nacional de Gerenciamento 

de Riscos e Desastres; Defesa Civil; SAMU; Corpo de Bombeiros Militar; Polícia 

Militar; Polícia Rodoviária Federal; Agência Nacional de Transportes Terrestres. O 

usuário ao clicar no contato o aplicativo já direciona o dispositivo para área de 

discagem (Figura 16). 

Figura 16 – Opção telefones úteis 

 
Fonte: Mesquita (2020) 
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4.4.2. App Via Brasil Manual de Produtos Perigosos 

Só é possível o acesso a este aplicativo (CAFASSO, 2020) mediante 

pagamento. É um aplicativo bem avaliado, sendo que no intervalo de nota de 1 a 5 ele 

obteve nota 4,5. Entretanto diferentemente do aplicativo anterior que contava com 

mais de 3.000 avaliações este possui apenas 10 avaliações. Possui ainda poucas 

instalações, mais de 100, talvez por ser um aplicativo pago (Figura 17). 

Figura 17 – Tela de Instalação app via brasil 

Fonte: Adaptado de GOOGLE (2021). 

 

O informativo a respeito do aplicativo coloca que o seu desenvolvimento foi feito 

por profissionais da área de produtos perigosos e que poderão ser feitas as seguintes 

consultas: o número ONU, classe de risco, subclasse de risco, número de 
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risco, grupo de embalagem, provisões especiais, incompatibilidade para o transporte, 

quantidade limitada, tabela de extintores, Número de risco, Equipamento de Proteção 

Individual, Conjunto para situação de emergência, Código IMDG, Código IATA, 

respectivos para cada produto, além de consultar as Infrações e Códigos das 

infrações, conjunto de equipamentos para situações de emergência para o transporte 

ferroviário, Resolução 5232/16 ANTT e Resolução 5848/19 ANTT. 

O menu de acesso se divide em onze opções conforme Figura 18: 

Figura 18 – Tela menu app via brasil 

 
Fonte: Cafasso (2020) 
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4.4.2.1. Lista de Produtos 

Ao clicar na primeira opção abre-se uma listagem dos produtos perigosos com 

seu número ONU e com o rótulo de risco correspondente ao produto perigoso. O 

número ONU vai de 0004 a 3534. 

Nesta tela é possível fazer uma busca pelo produto perigoso desejado e 

selecioná-lo para verificar mais informações específicas sobre o mesmo. No caso das 

imagens abaixo foi escolhido o produto perigoso de número ONU1075 na primeira 

imagem, passando então o aplicativo para segunda tela, na qual constam informações 

como subclasse 2.1, risco 23, quantidade limitada por veículo e por embalagem, tipo 

de embalagem e transporte a granel. Descreve ainda a provisão especial nº 88 

aplicáveis ao GLP. 

É possível ainda selecionar uma das cinco figuras coloridas que se encontram 

acima das provisões especiais. 

Figura 19 – Opção lista de podutos 
 

Fonte: Cafasso (2020) 
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Ao clicar na primeira figura de cor vermelha (símbolo máscara de gás), o 

usuário será direcionado para uma tela que indicará os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI necessários conforme cada produto perigoso (Figura 20). 

Figura 20 – EPIs necessário 

Fonte: Cafasso (2020) 

 

Selecionando a segunda figura a direita de cor laranja (cone de sinalização) é 

possível verificar o Kit - Conjunto para Situação de Emergências exigido para o 

transporte do produto perigoso selecionado. A informação contida neste item é 

baseada na ABNT NBR 9735/2016 (Figura 21). 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

71 

 

 

 
 

 

Figura 21 – Kit situação de emergência 
 

Fonte: Cafasso (2020) 

 
A figura amarela (triângulo) ao ser selecionado traz informações a respeito da 

Incompatibilidade para o Transporte de produtos perigosos, ou seja, conforme a 

indicação do campo selecionado, fica proibido o transporte de produtos que se 

misturados podem gerar algum dano a pessoas, bens ou ao meio ambiente. 
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Neste campo ainda é possível observar a advertência de que é proibido o 

transporte de produtos perigosos juntamente com alimentos, medicamentos ou 

objetos destinados ao uso/consumo humano ou animal, ou com embalagens de 

produtos destinados a estes fins (Figura 22). 

Explicita ainda o que é Caixa de Segurança e Cofre de Carga, sendo o primeiro 

com o objetivo de segregar explosivos e o segundo para segregar demais produtos 

perigosos incompatíveis, ou produtos perigosos com outro tipo de mercadoria. 

Figura 22 – Listagem Incompatibilidade para transporte 
 

Fonte: Cafasso (2020) 

 
No ícone com o símbolo azul escuro (avião) é possível verificar o Código 

IATA (Figura 23). 
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As Recomendações da ONU sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas, 
emitidas pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas, servem de 
base para a maioria dos regulamentos a nível regional, nacional e 
internacional. A Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) 
incorporou o Modelo das Nações Unidas, no seu próprio conjunto de normas 
internacionalmente estabelecidas para o transporte aéreo de matérias 
perigosas, as chamadas Instruções Técnicas da ICAO, com algumas 
alterações específicas para este tipo de transporte. A Associação 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) fornece padrões globais para a 
documentação e o manuseamento seguro de mercadorias perigosas no 
transporte aéreo, bem como, formação específica nesta área. A IATA tem 
uma forte cooperação com os governos locais e com a ICAO, no 
desenvolvimento de disposições que visam assegurar regras efetivas e 
diretrizes sobre o transporte de mercadorias perigosas por via aérea. Todos 
os regulamentos da IATA estão de acordo com as instruções técnicas da 
ICAO (PINTO, 2017). 

 
Figura 23 – Código IATA 

 

 

Fonte: Cafasso (2020) 

 

Por fim, o último símbolo na cor azul claro (desenho da embarcação) descreve o 
Código IMDG (Figura 24). 

As cargas perigosas são regulamentadas pela Organização Marítima 
Internacional (IMO), órgão pertencente às Nações Unidas e que tem como 
objetivo prevenir os riscos e padronizar a manipulação de cargas que 
apresente algum tipo de risco. As substâncias perigosas são classificadas de 
acordo com o IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods), 
desenvolvido para uniformizar várias classes de acordo com sua 
periculosidade diante ao meio ambiente e a todos os seres que podem ser 
prejudicados (ANGI; FERREIA, 2018). 

 

Figura 24 – Código IMDG 
 

 
            Fonte: Cafasso (2020) 
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4.4.2.2. Rótulo de Embalagem 

A segunda opção do menu ao ser clicada informa que a rotulagem do produto 

químico é regulada pela NBR 14725-3 ABNT e que tem a finalidade de transferir aos 

interessados as principais a respeito dos seus perigos (Figura 25). 

Figura 25 – Opção rótulo de embalagem 
 

 
Fonte: Cafasso (2020) 

 

 
4.4.2.3. FISPQ / Ficha de Emergência 

No menu de informações ao acionar a terceira opção, o usuário adquire 

informações sobre a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

(FISPQ), na qual encontram-se informações a respeito do armazenamento, manuseio, 

descarte, transporte, situações de emergência, EPI, propriedades físico- químicas 

entre outras com igual relevância. A NBR 14725 ABNT é a norma regulamentar da 

FISPQ (Figura 26). 

Quanto a Ficha de Emergência as informações contidas nesse campo são 

quanto a sua norma regulamentar, NBR 7503 ABNT. Esclarece também que neste 
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documento estarão previstas as ações a serem tomadas em caso de emergências e 

acidentes, conforme cada produto perigoso. Por fim informa que apesar da Resolução 

5848/19 da ANTT não mais exigir para o transporte rodoviário, ela deve acompanhar 

a carga devido a sua importância e que no transporte ferroviário ela continua sendo 

obrigatória. 

Figura 26 – Opção FISPQ / ficha de emergência 

Fonte: Cafasso (2020) 

 
 

 
4.4.2.4. Tabela de Extintores 

Nesta funcionalidade do aplicativo, o desenvolvedor preocupou-se somente em 

reproduzir o trecho da NBR 9735 ABNT, a partir do item 4.4, no qual determina a 

obrigatoriedade de portar extintores de incêndio conforme o produto transportado e 

conforme sua quantidade (Figura 27). 

A norma regulamenta o uso dos extintores conforme o modelo do veículo usado 

no transporte, o tipo de agente extintor (pó, Dióxido de Carbono ou água), a facilidade 

de acionamento e localização. Através de uma tabela é possível verificar 
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qual extintor usar e sua quantidade conforme a Classe/Subclasse do produto 

perigoso e a quantidade deste. Traz também as exceções à regra. 

Figura 27 – Tabela de extintores 
 

Fonte: Cafasso (2020) 

 

 
4.4.2.5. Infrações e Códigos 

Neste tópico é possível visualizar as infrações previstas na Resolução 5.848/19 

ANTT em uma tabela, dividindo-se as condutas de acordo com o objeto a ser e as 

obrigações a serem atendidas. A tabela ainda divide as condutas múltiplas previstas  

em um só artigo, destacadas na tabela com a cor do texto em vermelho. 

A tabela facilita para identificar a infração bem como possibilita ter uma visão 

geral das condutas previstas como infração 

(Figura 28). 
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(Figura 28) 

 
Fonte: Cafasso (2020) 

 
 

 
4.4.2.6. Resolução 5848/19 e Resolução 5232 

Na sexta e sétima opção do menu o desenvolvedor somente transcreveu as 
resoluções citadas sem efetuar nenhum comentário a respeito da regulamentação. 
A fonte para a Resolução 5.848/19 ANTT foi o Diário Oficial da União, já a Resolução 
5.232/16 foi retirada do site da ANTT (Figura 29). 
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Figura 29 – Resoluções 

 
Fonte: Cafasso (2020) 

 

 
4.4.2.7. Número de Risco 

Neste item o aplicativo traz em quatro páginas somente um trecho da 

Resolução 5.232/16 ANTT, no caso o item 3.2.3.2 – Relação dos Números de Risco 

e respectivos significados sem adicionar qualquer observação ou comentário sobre 

Números de Risco (Figura 30). 

Interessante seria se o desenvolvedor tivesse abordado as demais informações 

que a Resolução 5.232/16 ANTT enuncia a respeito do Número de Risco tais como: 

se um único algarismo for suficiente para indicar o risco do produto, este número deve 

ser seguido de zero; se os números forem repetidos indicam aumento do risco; se o 

número de risco for precedido da letra “x”, indica que o produto reage de forma 

perigosa com a água (BRASIL, 2016). 
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Figura 30 – Números de risco 

Fonte: Cafasso (2020) 

 

 
4.4.2.8. Classes e Subclasses de Risco 

Nesta opção o aplicativo não oferece qualquer explicação a respeito de Classes 

e Subclasses de Risco, passando somente a reproduzir o trecho da Resolução 

5.232/2016 ANTT previstos no item 2.0.1. e abordados no capítulo 2 deste trabalho 

(Figura 31). 

Na Resolução citada é possível obter definições explicações a respeito das 

Classes e Subclasses dos produtos perigosos, possibilitando um entendimento maior 

do tema, por isso seria interessante que este item do aplicativo trouxesse mais 

informações a respeito do assunto abordado. 
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         Figura 31 – Classes e subclasses de risco 
 

Fonte: Cafasso (2020) 

 

 
4.4.2.9. Conjunto de Equipamentos 

Mais uma vez o aplicativo transcreveu o trecho específico da ABNT NBR 

9735/2020 a respeito do Novo Conjunto para Situação de Emergência sem efetuar 

qualquer comentário ou explicação a respeito do conteúdo abordado na norma técnica 

(Figura 32). 

De acordo com a norma, no transporte de produtos perigosos é necessário é 

necessária apresenta desse conjunto de equipamentos: calços, jogo de ferramentas 

(alicate universal, chave de fenda ou Philips, chave para desconexão do cabo da 

bateria, quatro cones, extintor de incêndio) 
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A norma ainda traz a observação sobre eventuais itens a serem adicionados 

nesses itens no caso de produtos perigosos da classe 7 (materiais radioativos). 

Conforme ainda o modelo do veículo de carga, a norma elenca a quantidade 

de calços a serem usados para a ancoragem do veículo. 

Figura 32 – Situação de emergência 
 

Fonte: Cafasso (2020) 
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O aplicativo apresenta ainda uma última opção nomeada de “Contato” na qual 

ao ser selecionada se abre um formulário com os campos de nome, e-mail, assunto e 

mensagem para entrar em contato com os responsáveis pelo aplicativo. 

Houve o envio de uma mensagem para os desenvolvedores do aplicativo por 

meio deste campo, mas não houve respostas por parte da empresa responsável pelo 

aplicativo. 

Apesar das informações a respeito do tema Produtos Perigosos serem por 

demais extensas, foi possível verificar que o aplicativo traz tais informações em letras 

muito pequenas, o que dificulta por demais a leitura e o acesso às informações, ainda 

que algumas telas possuam a possibilidade de ampliar a tela. 

Ainda por ser um aplicativo pago, era esperada a atualização constante do 

aplicativo, possuindo um campo específico para informar mudanças ocorridas no 

campo dos produtos perigosos já aceitas na ordem legal brasileira, pois algumas 

mudanças ocorrem primeiro internacionalmente já que a ONU é quem regulamenta, 

para somente depois serem incorporadas ao ordenamento brasileiro. 

A norma ABNT NBR 9735/2020 mencionada no aplicativo apresenta a relação 

de produtos perigosos de acordo com o número ONU indicando o grupo pertencente 

de determinado produto perigoso a fim de verificar qual EPI deve ser usado. Esta 

relação possui produtos perigosos de número ONU 3535 até 3548, ou seja, 14 novos 

produtos perigosos que no item 1 do aplicativo (Lista de Produtos) não estão 

relacionados, já que a relação termina no número ONU 3534 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020b). 

 
4.4.3. Demais Aplicativos 

A pesquisa na plataforma Google Play Store através do termo “Produtos 

Perigosos” apresenta diversos resultados, sendo que os dois mais relevantes, 

relevância essa devido conteúdo robusto e atual, foram os analisados nos capítulos 

anteriores. Alguns aplicativos são de origem estrangeira, o que não apresenta 

relevância para o presente trabalho, outros estão direcionados a outras atividades e 

profissões que não estão relacionadas ao transporte de produtos perigosos ou 

abordam o tema de maneira superficial e ainda existem outros aplicativos que estão 
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desatualizados quanto a norma regulamentadora do tema. Tais Apps de menor 

aplicabilidade ao TRPP estão elencados no Quadro 3 abaixo. 

 
Quadro 3 – APPs de Menor Aplicabilidade ao TRPP 

PRODUTOS QUÍMICOS – RISCOS 

BOMBEIRO CIVIL OPERACIONAL 

PRÓ – QUÍMICA ONLINE 

PRIMEIRO NO LOCAL 

CARGA PERIGOSA 

SINAIS DE TRANSPORTE DE SUBSTÃNCIAS QUÍMICAS 

PRODUTOS PERIGOSOS DERMG 

BOMBEIROS IT 

HAZMAT EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK ERG 

Fonte: Autor, 2022 

 

4.4.3.1. Produtos Químicos - Riscos 

Aplicativo gratuito que não possui avaliação na Google Play Store e foi pouco 

baixado já que a loja aponta apenas mais de 50 instalações (SILVA JUNIOR, 2021). 

Em sua descrição, o aplicativo se declara como um modelo de sistema 

simplificado de informações, como foco no público em geral e que aborda quais 

medidas iniciais de emergência em caso de acidentes rodoviários que esteja envolvido 

produtos perigosos. O aplicativo não apresenta avaliação dos usuários do aplicativo. 

O desenvolvedor apresentou informações limitadas a respeito dos produtos perigosos, 

já que existem diversas normas e informações a respeito dos mais de 3000 produtos 

relacionados com número ONU. 

No aplicativo somente é possível obter informações sobre oito produtos 

químicos considerados perigosos. 
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Figura 33 – Tela Inicial App Produtos Químicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ff 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Silva Junior (2021) 
 

O aplicativo apresenta informações a respeito de alguns produtos perigosos no 

primeiro item (Produtos Perigosos – Lista). Esta lista contém informações detalhadas 

dos seguintes produtos: Óleo Diesel, Álcool Anidro, Gasolina, Hidróxido de Sódio 

(Solução), Ácido Clorídrico (Solução), Álcool Hidratado, Ácido Sulfúrico e Ácido 

Fosfórico. 

As informações a respeito desses produtos listados relacionam as 

propriedades, perigos, primeiros socorros, tipo de extintor no caso de incêndio, EPI, 

toxicologia, poluição do meio ambiente, ação em caso de derramamento, manuseio, 

incompatibilidades e destinação do produto (Figura 34). 

Na listagem dos 8 produtos acima mencionados é possível verificar ainda os 

rótulos de risco correspondentes ao risco do produto perigoso e seu número ONU. 
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Figura 34 – Lista produtos perigosos 

 
Fonte: Silva Junior (2021) 

 

Na segunda opção do aplicativo (Classificação – ONU) existem somente 

descrição das Classes de Risco, explicação sobre o que é Número ONU, Rótulo de 

Risco e Pictogramas (Figuras) – Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). 

Informações que não serão transcritas aqui visto o assunto já ter sido abordado em 

capítulos anteriores (Figura 35). 

Figura 35 – Classificação ONU 
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Na opção Histórico dos Acidentes o desenvolvedor apresenta três gráficos de 

pizza cuja fonte é a CETESB. No primeiro gráfico nomeado de Emergências Químicas 

– SP no qual é possível verificar onde ocorreu os acidentes, num total de 4533 no 

período de 01/01/2005 a 31/12/2015. 

No segundo gráfico, com a legenda de Atividade – Transporte Rodoviário é o 

mesmo gráfico descrito acima, somente com cores diferentes. O gráfico destaca as 

ocorrências referentes apenas ao transporte rodoviário, apresentando o total de 

2.432 eventos no período informado. 

No terceiro gráfico são apresentadas as causas de acidentes (queda de 

embalagem, tombamento, colisão etc.) com produtos perigosos no período informado, 

entretanto a informação descrita abaixo do gráfico não traz qualquer relação com este, 

já que informa Classes de Risco de maior ocorrência, líquidos inflamáveis (classe 3), 

1.156 ocorrências e produtos corrosivos (classe 8), 344 ocorrências. Por fim é 

apresentada uma informação estatística com os produtos químicos de maior 

ocorrência sem, entretanto, demonstrar a fonte da informação (Figura 36). 

Figura 36 – Estatísticas Acidentes 
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No item Dicas existem duas orientações, uma a respeito de produtos 

inflamáveis e outra a respeito de produtos corrosivos. Mais uma vez o desenvolvedor 

do aplicativo não cita fontes das recomendações oferecidas. Sendo que na primeira 

dica a informação é que produtos inflamáveis tem risco de incêndio, explosão, 

intoxicação, contaminação, poluição e morte. Informa ainda para não utilizar serragem 

para absorção de líquidos inflamáveis já que a mesma é combustível o que pode 

agravar a situação. 

Na segunda dica alerta sobre os riscos de queimaduras químicas, lesões 

graves na pele e olhos, intoxicação, contaminação, poluição e morte. Usar manta 

sintética para represar e absorver este tipo de produto. Fazer utilização de avental de 

PVC, luvas e óculos com proteção lateral (Figura 37). 

Figura 37 – Opção Dicas 
 

Fonte: Silva Junior (2021) 

 

 
Na opção Telefones Úteis o usuário encontrará os telefones da CETESB, 

Polícia Rodoviário Federal, Polícia Militar, Defesa Civil, Bombeiros, Pró-Química, 

Centro de Controles de Intoxicação e Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) 

(USP). 

Diferente do primeiro aplicativo analisado neste trabalho (Produtos Perigosos), 

ao clicar na opção do órgão que consta na listagem de telefones úteis é aberta uma 

nova caixa de informação, trazendo outros telefones de contato, links de internet e 

explicação a respeito do órgão, como o sistema de informações Pró- Química que 

tem o objetivo de fornecer via telefone orientações em caso de 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

88 

 

 

 
 

 

emergências com produtos químicos, funciona 24 horas todos os dias da semana em 

todo o país. Quanto ao Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) da Universidade 

de São Paulo (USP) oferece informações urgentes via telefone, 24 horas, em caso de 

envenenamento, contaminação, intoxicação com substâncias tóxicas (Figura 38). 

Figura 38 – Opção Telefones Úteis 
 

Fonte: Silva Junior (2021) 

 
No título Vídeos é possível visualizar cinco vídeos, em formato de desenho 

animado, com os títulos de Substâncias Perigosas - Introdução, Substâncias Nocivas, 

Substâncias Corrosivas, Cada Produto na Embalagem Certa e Ler Sempre os Rótulos. 

Os vídeos são de fácil compreensão, bem explicados e com o tom de comédia 

que tem a finalidade de alertar a respeito dos sinais (pictogramas), chamar 
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atenção para a importância da rotulagem de produtos químicos bem como evitar 

acidentes através de ações de trabalho seguras. 

As demais opções são links para o blog que deu origem ao aplicativo e para 

página no Facebook do aplicativo. O link a respeito de informações do aplicativo já foi 

abordado no início da análise deste aplicativo. 

 
 

4.4.3.2. Bombeiro Civil Operacional 

Aplicativo gratuito (CHARA SISTEMAS, 2019) bem avaliado pelos usuários, 

com nota de 4,5 em um intervalo com variação de 1 a 5 e com 49 avaliações. Possui 

mais de 10.000 instalações conforme a loja Play Store (Figura 39). 

Conforme o aplicativo informa na tela de abertura a aplicação deste é 

direcionada para ajudar bombeiros civis. O aplicativo possui uma tela inicial para 

registro das ocorrências com hora e data. Registrar ainda informações sobre 

solicitante, contato, qual intervenção realizada, observações importantes, viaturas 

usadas e registros de vítimas e danos. Criar relatórios de inspeção de extintores, 

acompanhar notícias de bombeiros civis e militares, consultar produtos perigosos e 

telefones de apoio. A opção Legislação se refere a Lei 11.901/2009 que regulamenta 

a profissão de Bombeiro Civil. 
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Figura 39 – Tela inicial app Bombeiro civil operacional 
 

Fonte: Chara Sistemas (2019 

 
O título Produtos Perigosos no menu do aplicativo ao ser selecionado 

apresenta uma tela com as nove classes de produtos perigosos, com seus rótulos de 

risco correspondentes. As referidas classes podem também ser selecionadas e a 

próxima tela irá apresentar definições das classes e subclasses conforme está 

definido na legislação do tema (Figura 40). 

O aplicativo não informa a fonte das informações, mas pela leitura e pesquisa 

da origem do texto, é possível concluir que foram obtidas da Portaria nº 204/1997 do 
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Ministério dos Transportes. O texto é cópia da referida portaria sem qualquer 

alteração, o que demonstra que o aplicativo em análise se encontra desatualizado 

(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2021). 

A Portaria nº 204/1997 foi substituída pela Resolução ANTT nº 420/2004, 

conforme é enunciado em seu artigo 4º. (BRASIL, 2004). Já esta Resolução de 2004 

foi revogada pela Resolução ANTT 5.232/16, conforme prescreve seu artigo 3º 

(BRASIL, 2016). 

 
Figura 40 – Opção produtos perigos 

Fonte: Chara Sistemas (2019) 

 

 
No item Numeral ONU no menu do aplicativo, ao ser selecionado abrirá uma 

tela que remete ao Projeto SIIPP. Ao selecionar qualquer item da tela do referido 

projeto um link abrirá no navegador a página WEB para acesso as informações. 
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O projeto Sistema Integrado de Informações para Atendimento de Ocorrências 

no Transporte de Produtos Perigosos (SIIPP) é uma iniciativa do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP). Este desenvolveu Sistema 

de Gestão do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos cujo o fim é introduzir 

práticas preventivas e corretivas para diminuição de acidentes bem como proporcionar 

ao órgão: planos de ação de emergências, sistema de informações, manuais e 

treinamentos (SIIPP, 2020). 

Mais uma vez o aplicativo mostra que está desatualizado, já que o site do SIIPP 

informa que a Legislação a ser seguida no transporte rodoviário de produtos perigoso 

é a Resolução ANTT N º 420/2004 (SIIPP, 2020). 

Como os aplicativos analisados anteriormente, este também oferece uma 

opção com o título de Telefones de Apoio, é possível verificar contatos na lista sem 

muita relevância para o transporte rodoviário de produtos perigosos em caso de 

emergência, como a justiça eleitoral, SINE e delegacias regionais do trabalho (Figura 

41). 

Figura 41 – Opção Telefones de Apoio 

Fonte: Chara Sistemas (2019) 
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4.4.3.3. Pró – Química Online (BORLENGHI, 2018) 

 
Este aplicativo é gratuito com mais de 100.000 instalações. É bem avaliado por 

648 usuários com nota de 4,5 num ranking com variação de 1 a 5 conforme na loja 

Google Play Store (Figura 42). 

Desenvolvido pela SUATRANS Emergências S.A. para em casos 

trabalhadores que atuam nas emergências relacionadas com produtos perigosos. O 

aplicativo conta com informações obtidas no Manual de Emergências do Pró- Química 

da Associação Brasileira de Indústria Química (ABIQUIM). 

O aplicativo não aborda todos os produtos perigosos com numeração ONU, já 

que declara que informa a classificação de risco e o número ONU de 

aproximadamente 2000 produtos químicos. São abordadas orientações para as 

primeiras ações em caso de emergências no transporte de produtos perigosos. 

Por fim o aplicativo informa que está de acordo com as orientações da ONU 

bem como da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT nos termos da 

Resolução ANTT 420/2004. Essa informação torna o aplicativo inseguro gerando certa 

desconfiança em suas informações já que esta Resolução foi revogada pela 

Resolução ANTT 5.232/16 conforme já abordado nesta dissertação nos a capítulos 

anteriores. 
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Figura 42 – Tela inicial app pró-química online 

Fonte: Borlengui (2018) 

 
O aplicativo é rico em informações, ao clicar no rótulo de risco, uma nova tela 

apresentará muitas orientações quanto às ações de emergência, segurança pública, 

riscos potenciais. Possui menus que não possuem informações como o nomeado de 

Informações Médicas no qual existe a solicitação de colaboração do usuário para 

fornecer tais informações e o menu nomeado de Informações Transporte, o qual é 

necessário comprar para obtê-lo. 

No item Riscos Potenciais é possível obter informações sobre Fogo ou 

Explosão e Perigo a Saúde. No item Segurança Pública aparecem informações sobre 

esta, sobre Vestimentas de Proteção e Evacuação. Já na opção Ação de Emergência 

são apresentadas informações sobre Fogo, Vazamento ou Derramamento e Primeiro 

Socorros. Esses menus são apresentados em destaque com uma traja laranja (Figura 

43). 
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Figura 43 – Opção Riscos Potencia 
 

Fonte: Borlengui (2018) 

 

 
A opção Informações Médicas é representada pela cruz e a opção Informações 

Transporte é representada pelo desenho de um caminhão, ambas sem informações a 

respeito do tema. 

O segundo índice que consta no rodapé do aplicativo cujo símbolo é uma figura 

de bombeiro, nomeado de Guias apresenta uma listagem de três algarismos que 

variam de 111 a 172 (Figura 44). Ao selecionar uma dessas opções é aberta uma nova 

tela na qual é possível verificar os riscos (fogo ou explosão / perigo a saúde); 

segurança (segurança pública / vestimentas de proteção / evacuação) e ação (fogo / 

vazamento ou derramamento / primeiros socorros). 

O manual da ABIQUIM foi uma adaptação realizada do manual do 

departamento de transporte dos Estados Unidos da América e é uma fonte de 

informação para ser seguida nos 30 minutos da situação de emergência. O manual é 

dividido em cinco seções divididas nas cores brancas, amarela, azul, laranja e verde. 
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A seção laranja é dividida em guias, no total de 62, denominadas guias de emergência 

já que descrevem as ações a serem adotadas em caso de acidentes com produtos 

perigosos. As guias numeradas de 111 a 172 são divididas conforme os riscos como 

fogo, explosão ou saúde, obrigações da administração pública como evacuações e 

roupas de proteção e emergências em caso de derramamento ou vazamento e 

primeiros socorros (WALDETÁRIO, 2016). 

Figura 44 – Opção guias 
 

Fonte: Borlengui (2018) 

 
A opção Rótulos (Figura 45) apresenta as nove classes de risco com seus 

respectivos rótulos de risco que ao serem selecionados uma nova tela se abre 

indicando qual é a numeração da Guia de Emergência, indicando também os riscos 

(fogo ou explosão / perigo à saúde), a segurança (segurança pública / vestimentas de 

proteção / evacuação) e a ação (em caso de fogo / vazamento ou derramamento) 

(primeiros socorros). Essas mesmas informações foram descritas no campo Guia, 

sendo agora possível consultá-las para determinada classe e subclasse de risco. 
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Existe ainda na opção rótulo uma aba nomeada de tanques, na qual é possível 

visualizar diversos tipos veículos semirreboques para o transporte de carga a granel 

(líquidas, sólidas ou gás comprimido) e juntamente com os desenhos é possível 

visualizar o número da guia de emergência, que uma vez selecionada abre as 

informações referentes a tal guia. É possível visualizar ainda nos desenhos um 

caminhão tanque e um container tanque. Não existe qualquer informação quanto a 

fonte desses modelos de veículos de carga. 

Figura 45 – Opção Rótulo 

Fonte: Borlengui (2018) 

 

Ao selecionar a quarta opção do menu (Figura 46), nomeada de Informações, 

o usuário encontra uma tela de apresentação com oito títulos: 

 Controle de incêndio – alerta que apesar da água o produto mais comum no 

combate ao fogo, ela pode causar danos ao reagir com o produto perigoso. Informa 

ainda sobre o uso de espumas químicas no caso de incêndios com líquidos 

inflamáveis, alertando da necessidade de entrar em contato via telefone indicado em 

caso de emergências para identificar o melhor produto para extinção do fogo. 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

98 

 

 

 
 

 

 Materiais que reagem com a água – informa levar em consideração deixar a 

chama extinguir-se ou abandonar a área, pois a água pode reagir com o produto e 

gerar situações piores que o próprio incidente. A água nessas situações somente pode 

gerar um efeito corretivo se usada em grandes quantidades. Coloca também da 

cautela no uso da água quando necessária para resfriar recipientes próximos ao fogo. 

 Controle de vapores – informa a importância de controlar os vapores de 

derramamento de líquidos corrosivos ou inflamáveis e do uso de equipamentos de 

proteção, pessoal especializado e agentes químicos corretos. Pode ser usada no 

controle dos vapores espumas, produtos absorventes ou uma névoa de água. Alerta 

da importância de obter orientações técnicas do produto perigoso. 

 Controle de derramamento – como consequências que necessitam atenção 

no caso de vazamentos é a contaminação de águas, empoçamentos volumosos que 

podem causar incêndios e danos ao meio ambiente e à população. Assim importante 

se faz a contenção para reduzir a área atingida quando não for possível estancar o 

vazamento ou neutralizar os efeitos do produto químico derramado. Fazer uso de EPIs 

corretos assim como equipamentos correspondentes ao volume do produto vazado. 

 Ações de proteção – tem a finalidade de garantir a saúde e a segurança dos 

que atuam na solução do problema bem como da população. Menciona a respeito de 

evacuação ou proteção das pessoas em locais fechados. O primeiro passo a ser 

adotado é o isolamento da área na distância determinada conforme o produto químico 

envolvido na emergência. Na evacuação atentar-se a direção do vento. 

 Precauções de segurança – aproximar-se com cautela no local do acidente 

sempre a favor do vento. O resgate de vítimas só deve ser feito por pessoal 

capacitado. Isolar a área e manter as pessoas afastadas com vento a favor. Identificar 

os riscos através da documentação e identificação aposta no veículo. Não toque nem 

ande sobre o produto derramado. Evitar inalação dos gases ou fumaça, mesmo se 

não tiverem odor. 
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 Identificação do produto e das ações de emergência – identificar o número 

ONU no painel de segurança bem como os rótulos de risco afixado no veículo ou em 

algum documento de embarque. 

 Sistema de classificação de risco – Estão dispostas nesse item as classe e 

subclasses estabelecidas pela ONU dos produtos perigosos. 

Figura 46 – Opção informações 

Fonte: Borlengui (2018) 

 

Por fim, na última opção a direito, nomeada de Mais, ao ser selecionada, é 

possível obter informações sobre o aplicativo e telefones de conta com a empresa 

desenvolvedora do aplicativo. 

 
4.4.3.4. Primeiro no Local 

Este aplicativo (BORLENGUI, 2016) gratuito é oferecido pela mesma pessoa 

que oferece o aplicativo no capítulo anterior, Pró-Química Online, cujo o nome é 

Giuliano Borlengui. Como o aplicativo anterior, este também se encontra 

desatualizado, já que está fundamentado na Resolução ANTT 420/2004. 
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O aplicativo em momento algum cita a fonte legal para as informações que 

constam em seu conteúdo, limitando-se a mencionar normas da ABNT como a NBR 

14064/2015 e a NBR 7500 (não é mencionado o ano da norma). Mas é possível, após 

a leitura de diversos trechos das informações citadas no aplicativo, que tais 

informações foram retiradas da Resolução ANTT 420/2004. 

Conforme já mencionado neste trabalho, a Resolução ANTT 420/2004 foi 

revogada pela Resolução ANTT 5.232/2016. Com essa mudança de norma 

regulamentar diversas informações foram modificadas e atualizadas e tais mudanças 

é que deixam clara a fonte legal desatualizada utilizada no aplicativo. Isto faz com que 

toda credibilidade do aplicativo seja colocada à prova, já que gera insegurança se as 

informações estão corretas. 

Conforme a análise do aplicativo ocorrer, serão indicadas as diferenças dos 

trechos que são cópias da Resolução ANTT 420/2004 e logo serão indicados os novos 

textos que a Resolução ANTT 5.232/2016 traz. 

O aplicativo possui uma boa avaliação já que num score de 1 a 5 ele possui 

uma nota de 4,4, no espaço amostral de 39 avaliações. Possui mais de 10.000 

instalações conforme a loja Play Store. 

Nas informações sobre o aplicativo este declara que o transporte rodoviário de 

produtos perigosos no Brasil é regulamentado pela Agência Nacional de Transporte 

Terrestre. Devido os graves riscos de danos à sociedade e ao meio ambiente desta 

atividade os órgãos públicos mantêm um severo controle e assim o Governo do 

Estado de São Paulo criou em 1999 a Comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes 

no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.Com a finalidade de uniformizar e 

melhorar a prevenção de acidentes e minimizar consequências advindas das 

situações de emergência a Comissão criou este Guia de Procedimentos Operacionais 

para o Primeiro no Local. O guia é baseado nas normas de atendimento de 

emergência contidas na ABNT 14064/2015. 

O aplicativo apresenta em sua tela inicial um menu com sete opções que ao 

serem selecionadas apresentam informações que irão auxiliar o atendimento em 

situações de emergência aos diversos segmentos da sociedade que atuam nas 

ocorrências de acidentes rodoviários com produto perigoso (Figura 47). 
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Figura 47 – Tela inicial app primeiro no local 
 

Fonte: Borlengui (2016) 

 
No primeiro item do menu nomeado de Missão e Requisitos é possível verificar 

um desenho com legendado com um resumo das ações a serem adotadas por quem 

primeiro estiver no local para atender uma emergência com o transporte de produtos 

perigosos. Como em outros aplicativos é possível notar que o tamanho dos caracteres 

torna difícil e cansativo a leitura extensa sobre o assunto (Figura 48). 

A legenda apresenta 14 ações a serem adotadas que são: manter distância 

segura, posicionar viatura local seguro, manter-se de costas para o vento, isolar e 

sinalizar o local, afastar curiosos, identificar o produto, identificar vítimas, identificar 

vazamentos, identificar fontes de ignição, identificar na rodovia locais de drenagem, 

construir meios de contenção, verificar contaminação de águas, comunicar órgãos 
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competentes e orientar pessoas cobre os riscos do produto. Coloca como importante, 

caso não seja possível contato com o condutor do veículo acidentado ou acesso a 

documentação da carga, uma maior atenção, já que não será possível verificar 

eventuais problemas, como por exemplo incompatibilidade química dos produtos que 

podem gerar riscos maiores que o próprio acidente. O primeiro no local deve possuir 

as habilidades e experiências para compreender os riscos dos danos, para atender 

corretamente as vítimas evitando agravamento dos danos e para entender os perigos 

ocultos que alguns produtos apresentam. 

Figura 48 – Opção missão e requisitos 

Fonte: Borlengui (2016) 

 

A próxima opção nomeada de Mobilização, Deslocamento e Aproximação 

Segura (Figura 49) traz as informações descritas a seguir e alerta incialmente que é 

necessário saber que nem sempre a pressa vai trazer melhores resultados. É 
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necessária cautela na aproximação, verificando-se frequentemente a posição do 

vento e se possível visualizar o local a distância através de um binóculo. Mesmo que 

haja vítimas a observação a distância deve ser seguida à risca antes de qualquer 

aproximação. Somente aproxima-se do local da emergência se estiver 

adequadamente preparado com EPIs necessários para o tipo de produto perigoso. 

Caso o primeiro no local sinta algum cheiro ou qualquer desconforto como nos 

olhos ou vias respiratórias se faz urgente o afastamento do local, podendo ainda 

verificar a gravidade dos efeitos do produto químico analisando ao redor demais seres 

vivos como animais ou insetos, bem como a vegetação no local. 

Atentar-se a explosões e demais ruídos a distância e ainda a forma de 

estacionar os veículos de emergência, sempre em um ângulo de 45 graus em relação 

a via e de frente para o caminho de saída, evitando-se manobras em caso de 

necessidade de saída rápida do local. 

Não caminhar sobre o produto e não inalar fumaça ou vapores, mesmo se estes 

não possuírem odor já que estes podem ser prejudiciais à saúde. 

Figura 49 – Opção Mobilização / deslocamento / aproximação segura 

 
Fonte: Borlengui (2016) 
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Na opção nomeada de Identificação dos Produtos Perigosos (Figura 50) é 

esclarecida a necessidade de se conhecer as características do produto e efetuar a 

identificação o mais breve possível deste produto, sempre a distância através de 

dispositivos que possibilitem a aproximação da imagem. 

O aplicativo explica como é feita a sinalização do veículo o que ocorre através 

de painéis de segurança, rótulos de risco e símbolos especiais. Esclarece o que é um 

painel de segurança (apresenta figura ilustrativa) como as cores usadas neste, os 

números de risco e ONU, ou eventual ausência de qualquer numeração. 

Estranhamente a informação se repete no aplicativo talvez a título de reforço ou por 

erro do desenvolvedor. 

São trazidas informações a respeito dos números de risco, que são numerados 

de acordo com suas classes de 2 a 9, seus significados como a letra x que indica 

reação do produto com a água ou a repetição do mesmo número que indica maior 

intensidade do risco. Quanto aos números de risco é possível visualizar uma tabela 

com todos os números de risco e seus significados. Nesta tabela é possível verificar 

que o aplicativo se encontra desatualizado já que faltam alguns números que foram 

incluídos pela Resolução ANTT 5.232/2016. Estão ausentes os números 238, 28, 45, 

452, 453,554, 687, 768. 

No número de risco 30, líquido inflamável, a descrição apresenta ponto de 

fulgor de 60,5º C conforme a Resolução ANTT 420/2004 (BRASIL, 2004), já na nova 

Resolução a temperatura indicada é de 60 º C (BRASIL, 2016) 

Após o aplicativo esclarece o que é Rótulo de risco e apresenta uma tabela 

com as classes e subclasses de risco, seus respectivos rótulos e as características 

dos riscos. Aqui é possível mais uma vez verificar em qual legislação está baseado o 

aplicativo já que a descrição das características está de acordo com a Resolução 

ANTT 420/2004. Tais informações sofreram algumas mudanças com o advento da 

Resolução ANTT 5.232/2016. 

Existem mudanças no texto na descrição das subclasses 1.4, 1.6, 5.2, 6.2 que 

estão descritas no aplicativo conforme a Resolução de 2004. As demais subclasses 

não sofreram mudanças, estão descritas da mesma forma nas duas Resoluções. 
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Existe ainda nesta opção desenhos de veículo de carga exemplificando a 

identificação com painéis de segurança, rótulos de risco e símbolos especiais. 

Exemplifica também com figura a sinalização de embalagens. 

Por fim aponta as informações que devem constar no documento fiscal e 

informa de forma desatualizada a exigência da Ficha de Emergência para o transporte 

de produtos perigosos. A Resolução ANTT 5.848/2019 (BRASIL, 2019) excluiu a 

obrigatoriedade de portar esse documento no momento do transporte. 

Figura 50 – Opção identificação dos produtos perigosos 
 

Fonte: Borlengui (2016) 

 

Na opção titulada de Sinalização e Isolamento do Local (Figura 51) a 

preocupação imediata apontada é a segurança das pessoas e do primeiro no local, 

devendo-se isolar a área mantendo-se as pessoas fora do perímetro de segurança, 

inclusive interditando a via caso necessário. Sinalizar o local, inclusive com as luzes 

intermitentes da viatura, atentando-se para uma distância segura para que outros 

veículos não sejam surpreendidos e se envolvam no acidente. A sinalização incorreta 

pode agravar a situação pois pode fornecer informações incorretas ou estar 
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com distâncias incorretas. A sinalização deve possuir meios para que possam ser 

visualizadas na escuridão da noite, inclusive nas vestimentas dos que atendem a 

ocorrência, sendo proibido o uso de sistemas de iluminação com chamas. 

Se o produto perigoso envolvido no acidente for inflamável verificar as fontes 

de ignição como aparelhos eletrônicos, veículos ligados, cigarros, lanternas, 

lâmpadas, motores elétricos, etc., pois poderá ocorrer a perda de contenção do 

produto vazado ou derramado. 

Para o isolamento do local poderá ser usado o Manual de Atendimento à 

Emergências com Produtos Perigosos da Pró-Química Online – SUATRANS que 

possui tabelada as distâncias de isolamento e procedimentos de evacuação. 

Figura 51 – Opção sinalização e isolamento 

 
Fonte: Borlengui (2016) 

 

No menu do aplicativo temos a opção descrita como Avaliação Preliminar e 

Acionamento (Figura 52) alertando que o primeiro no local não pode confira somente 
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nos sentidos sensórias para avaliação da gravidade da situação já que muitos 

produtos perigosos não possuem cor nem odor. Ademais deve também ter a 

consciência que a dimensão do local atingido poderá ser maior que o inicialmente 

avistado já que o produto vasado ou derramado pode estar em concentrações 

perigosas em locais muito além do que é possível visualizar. 

Descreve o texto ainda que ao comunicar-se com o órgão competente para 

atendimento às emergências com produtos perigosos, a capacidade de síntese, de 

orientação espacial e de conhecimento para identificação do produto serão essenciais 

para rapidez e eficiência na resposta ao problema. 

Figura 52 – Opção avaliação preliminar e acionamento 
 

Fonte: Borlengui (2016) 

 

Como outros aplicativos este também traz na opção do menu o título Telefones 

de Emergência (Figura 53), listando o número de telefone de diversos órgão que 

atuam em emergências com produtos 
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perigosos. Ao selecionar o contato o aplicativo direciona seu smartphone para área 

de discagem com o número do órgão a ser contatado. Os órgãos listados são: Polícia 

Miliar do Estado de São Paulo; Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de 

São Paulo; Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo; Polícia Rodoviária Federal; 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Serviço de Atendimento Móvel de 

Emergências (SAMU); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 

Paulo; Coordenação Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo; Pró-Química 

ABIQUIM; Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) de São Paulo. 

É possível verificar que o uso do aplicativo é bem delimitado ao Estado de São 

Paulo no caso de contatos de emergência para atendimento com acidentes 

envolvendo produtos perigosos. 

Figura 53 – Opção telefones de emergência 
 

Fonte: Borlengui (2016) 
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Por fim, o aplicativo termina as opções do menu de acesso com o título ‘Sobre’, 

que traz informações a respeito do aplicativo e que já foram devidamente explanadas 

no início do capítulo (Figura 54). 

Figura 54 – Opção sobre 
 

Fonte: Borlengui (2016) 
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4.4.3.5. Carga Perigosa 

O conteúdo deste aplicativo (GHELFER, 2015) gratuito é simples e limitado 

somente a uma pesquisa de número de risco e número ONU através de apenas uma 

tela de diálogo. Não possui menu e nem a possibilidade de se obter informações sobre 

o aplicativo. Possui avaliação mediana, já que num universo de 39 avaliações possui 

a nota de 3,7 numa escala de 1 a 5. Possui mais de 5.000 instalações (Figura 55). 

No site da Loja App Store a descrição do aplicativo se resume na possibilidade 

de descobrir o conteúdo da carga de caminhões tanque e assim poder manter-se 

afastado desses 

O aplicativo apresenta uma tela na qual aparecem os rótulos de risco e um 

campo acima que simula um painel de segurança no qual é possível digitar o 

número de risco e o número ONU que uma vez acionado descreve o rótulo de risco 

correspondente e qual produto está relacionado ao número ONU. 

O aplicativo está bastante desatualizado quanto a pesquisa ONU já que o 

último número ONU possível para busca é o 3358. Conforme já informado aqui, 

atualmente a numeração ONU vai até o número 3548, ou seja, faltam mais de 180 

produtos regulamentados pelas normas brasileiras. A norma ABNT NBR 9735/2020 

apresenta a relação de produtos perigosos de acordo com o número ONU indicando 

o grupo pertencente de determinado produto perigoso a fim de verificar qual EPI deve 

ser usado, e o último número apresentado é o 3548 (ABNT, 2020). 
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Figura 55 – Tela inicial app carga perigosa 

Fonte: Ghelfer (2021) 

 

Ao realizar a pesquisa pelo número ONU 3359 no aplicativo, o campo (tarja 

verde) que informa a descrição do produto aparece sem qualquer informação. 

É possível visualizar também os Rótulos de Risco abaixo do campo de 

consulta. Erroneamente o aplicativo descreve o símbolo de temperatura elevada como 

Rótulo de Risco de classe 9. 
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4.4.3.6. Sinais de Transporte de Substâncias Químicas 

Aplicativo gratuito com avaliação regular (FJAPPS, 2019) cuja nota média em 

18 avaliações é de 3,3 numa escala de 1 a 5. O aplicativo basicamente oferece os 

sinais usados no transporte de produtos químicos sem informar qual é a fonte das 

informações contidas em seus tópicos (Figura 56). 

No menu de navegação são encontradas 9 opções sendo que apenas 4 desses 

dizem respeito realmente ao conteúdo proposto. São apresentados Sinais em 

Containers, Sinais de Mercadoria, Sinais em Produtos e um Questionário para avaliar 

o grau de memorização do conteúdo. Os demais itens são a opção nomeada de 

Favoritos que possibilita guardar algum sinal selecionado como importante, a opção 

nomeada de Mais Apps que possibilita acessar outros aplicativos, a opção intitulada 

de Compartilhar, cuja finalidade o próprio nome já diz, a opção descrita em Frances 

Écrivez Nous como meio de contato com os desenvolvedores do aplicativo e por fim 

o item nomeado de Avalie este Aplicativo. 

Figura 56 – Tela inicial app sinais de transporte de substâncias químicas 
 

Fonte: FJAPPS (2019) 
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O aplicativo possui o inconveniente de apresentar propagandas ao selecionar 

qualquer opção do menu o que torna inapropriado o seu uso em situações de 

emergência. O aplicativo oferece a possibilidade de remoção da publicidade mediante 

uma doação. 

A disposição das figuras é confusa nas opções Sinais de Mercadoria e Sinais 

em Produtos, pois apresentam rótulos de riscos que não estão ordenados conforme 

sua numeração de risco, bem como pode causar dúvidas por estarem em opções 

diferentes que sem qualquer explicação o aplicativo sugere uma diferenciação das 

palavras mercadorias e produtos e consequentemente uma falsa ideia da restrição do 

uso dos rótulos de risco. 

O aplicativo traz ainda informações que não estão de acordo com a Resolução 

ANTT 5232/16 ao apresentar rótulos de riscos com legendas que não descrevem o 

seu significado. Nas imagens abaixo (Figura 57) é possível visualizar por exemplo o 

Rótulo de Risco de Subclasse 5.2, Peróxidos Orgânicos, mas a descrição é referente 

a Classe 7, Materiais Radioativos. 

Figura 57 – Opção Sinais de mercadorias 

Fonte: FJAPPS (2019) 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

114 

 

 

 
 

 

A opção do menu nomeada de Questionário é simples quanto o conteúdo já 

que o aplicativo não traz muita informação, mas é uma boa ideia como ferramenta de 

memorização e entretenimento (Figura 58). 

Ao selecionar a opção o usuário encontra um jogo que ajuda a memorizar os 

símbolos e suas classes e perigos. Entende-se que é um jogo pois o mesmo possui 

tempo, pontuação e apresenta o símbolo de troféu no término das dez questões. 

Figura 58 – Opção questionário 

Fonte: FJAPPS (2019) 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

115 

 

 

 
 

 

O problema do jogo é que este apresenta os mesmos erros quanto a descrição 

da imagem mostrada, as vezes nenhuma resposta é a correta para a imagem, como 

nas imagens abaixo, nenhuma resposta é a correta quanto o Rótulo de Risco 

apresentado, mas o aplicativo indica como certa a opção Classe de Perigo 9 para a 

figura amarela e Perigo de Classe 1 para a figura verde (Figura 59). 

Figura 59 – Tela de jogo 
 

 
Fonte: FJAPPS (2019) 
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Isso faz com que o aplicativo se torne fonte de desinformação, podendo 

inclusive gerar situações de emergência ou ainda agravar as já ocorridas por prestar 

informações desencontradas. 

 
 

4.4.3.7. Produtos Perigosos DERMG 

Este aplicativo é corporativo, ou seja, é privativo a determinada classe, 

desenvolvido por Softplan (2020). Possui mais de 100 instalações e não possui 

avaliação. O aplicativo foi criado para fiscalização do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de Minas Gerais (DERMG) no transporte rodoviário de carga. A 

sua descrição indica que através deste aplicativo será possível lavrar autos de 

infração, cadastrar os infratores, condutores, local da fiscalização, documentos fiscais 

e evidências, como fotografias (Figura 60). 

Figura 60 – Tela instalação app produtos perigosos DERMG 

Fonte: Softplan (2020) 

 

Para acesso ao aplicativo se faz necessário possuir login e senha, o que 

impossibilita maiores observações a respeito do mesmo (Figura 61). 
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Figura 61 – Tela de login 
 

Fonte: Softplan (2020) 
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4.4.3.8. Bombeiros IT – Instruções Técnicas 

Aplicativo bem avaliado na loja Play Store, em 336 avaliações alcançou a nota 

média de 4,3 num ranking que vai de 1 a 5 (JORGE, 2020). Com mais de 

10.000 mil instalações tem o objetivo de auxiliar a busca por Regulamentos de 

Segurança do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo contra 

incêndios das edificações e locais de risco (Figura 62). 

Figura 62 – Tela inicial app bombeiros IT – instruções técnicas 
 

Fonte: Jorge (2020) 

 
O assunto abordado no aplicativo é amplo, mas referente ao transporte 

rodoviário de produtos perigosos o assunto abordado não se aplica, já que o aplicativo 

está direcionado para edificações. 
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Não são identificados pictogramas e figuras referentes ao transporte de 

produtos perigosos já que o aplicativo apenas apresenta normas escritas conforme os 

cinco títulos apresentados na tela inicial do aplicativo: Portarias, Legislação em Vigor, 

Legislação 2018, Legislação Anterior e Consulta Técnica. 

Entre as normas contidas no aplicativo, foram encontradas cinco instruções 

técnicas com alguma menção à produtos perigosos ou a legislação ou normas 

aplicadas para estes. 

O aplicativo menciona a Instrução Técnica (IT) nº 25/2019 a respeito de líquidos 

combustíveis e inflamáveis, mas ao efetuar a leitura da referida norma constata-se 

que a própria norma declara que não deve ser aplicada no caso de transporte por via 

terrestre de líquidos inflamáveis, já que este é regulamentado pela Agência Nacional 

de Transporte Terrestre. 

As ITs nº 28 e 29 de 2019 referem-se a manipulação, armazenamento, 

comercialização e utilização de gás liquefeito petróleo (GLP) e comercialização, 

distribuição e utilização de gás natural respectivamente. As ITs mencionam apenas 

quanto o transporte e os veículos de carga que estes devem estacionar em local 

aberto no momento do descarregamento da carga no destino. 

A IT nº 30/2019 se refere a fogos de artifício, mas nada menciona quanto ao 

transporte desses produtos, limitando-se descrever procedimentos quanto a 

edificação, instalação e armazenamento desses produtos. A NBR ABNT 7500 é citada 

como uma das fontes usadas na instrução. 

A IT nº 32/19 cujo o título é Produtos Perigosos em Edificações e Áreas de 

Risco tem como objetivo prevenir, controlar e minimizar emergências que podem gerar 

dano à sociedade e ao meio ambiente em edificações e áreas de risco. A IT utiliza, 

entre outras fontes o Manual para Atendimento a Emergências com Produtos 

Perigosos, a NBR ABNT 7500/2018, a NBR ABNT 14064/2015, a NBR ABNT 

9735/2017, a NBR ABNT 7503/2018, a NBR ABNT 7501/2011 e a Resolução ANTT 

5.232/2016. Regramento este utilizado no transporte rodoviário de produtos 

perigosos. 

Na IT 32/19 encontramos definições de Produtos Perigosos e emergência 

ambiental, e informa que são considerados perigosos os produtos relacionados na 
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Resolução ANTT 5.232/2016. A IT não traz considerações a respeito de transporte 

rodoviário de produtos perigosos, limitando-se discorrer sobre as instalações 

identificação e sinalização das áreas que contenham produtos perigosos, 

armazenagem de gases perigosos, instalações radioativas, EPIs e encerra abordando 

a respeito do plano de emergência, que como o que é o utilizado no transporte de PP 

visa minimizar os riscos e danos em caso de acidentes. 

 

 
4.4.3.9. HazMat Emergency Response Guidebook 

Aplicativo gratuito com mais de 10.000 (ERG, 2020; KYRYLOVA, 2020) 

instalações que está na língua Inglesa, o que torna inviável a análise do mesmo já que 

não está fundamentado nas normas regulamentares do ordenamento jurídico 

brasileiro (Figura 63). 

Figura 63 – tela inicial app hazmat emergency response guidebook 

Fonte: Kyrylova (2020) 
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4.5. Avaliação dos Aplicativos 

A fim de realizar a análise de aplicativos que apresentem relevância para a 

pesquisa, e que realmente possuem conteúdo e funcionalidade para o público alvo da 

pesquisa, o expedidor e o transportador situados no território nacional, por meio da 

simulação de aplicação das condutas tipificadas como infração pela Resolução ANTT 

5.848/2019, serão usados três critérios iniciais a fim de filtrar, dentre os 11 aplicativos 

selecionados, os que realmente possam ser avaliados quanto ferramentas de solução 

de problemas. Os critérios iniciais aplicados serão, conteúdo atualizado de acordo 

com a legislação mais atual, não possuir um público-alvo específico como usuário do 

aplicativo e por último ser elaborado no idioma nacional. 

A necessidade do aplicativo estar devidamente atualizado com a Legislação 

mais recente do TRPP é essencial para a avaliação já que o critério avaliador se 

baseia na Legislação vigente. Impossível seria obter um resultado prático e confiável 

em uma análise que se fundamenta em Legislações diferentes. 

Se o conteúdo e funcionalidades do aplicativo já foram elaborados para 

determinado público-alvo diverso dos delimitados na pesquisa a avaliação restará 

prejudicada quanto a função de ferramenta de solução dos problemas para o TRPP. 

E por último, ainda que o transporte rodoviário de PP possa ocorrer além das 

fronteiras nacionais, tratado como Transporte Rodoviário Internacional de Produtos 

Perigosos (TAVEIRA; PORTELA; MENEGANTE, 2019), e assim se valendo de 

normas internacionais. A presente pesquisa delimitou sua aplicação ao território 

nacional, e assim a necessidade do conteúdo do aplicativo analisado esteja no idioma 

brasileiro sob pena de uma avaliação que não consiga dimensionar a eficiência e a 

eficácia do aplicativo em língua estrangeira como ferramenta de solução dos 

problemas já descritos. 

Conforme o conteúdo dos aplicativos selecionados, serão excluídos da análise 

proposta pelo método Design Science: 

 Conteúdo direcionado à profissionais específicos diversos dos delimitados 

na pesquisa: IV – Bombeiro Civil – Operacional e Bombeiros IT – Instruções Técnicas 

por serem aplicativos direcionados a uma categoria específica, no caso, os bombeiros 

e ainda o aplicativo IX – Produtos Perigosos DERMG já que o usuário 
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deste aplicativo são os responsáveis pela fiscalização do TRPP, não sendo possível 

nem mesmo verificar o conteúdo do aplicativo pois necessitada login e senha para o 

acesso; 

 Conteúdo desatualizado quanto a Legislação vigente: I – Produtos 

Perigosos, V – Pró-Química Online e VI – Primeiro no Local, que apesar de possuírem 

conteúdo extenso a respeito de atendimento de emergências em caso de acidentes 

com o TRPP, conteúdo de grande valia para a atividade de transporte desse tipo de 

carga, estão fundamentados em Legislação revogada pela norma vigente que foi 

referencial teórico desta pesquisa; 

 Conteúdo em língua estrangeira: XI – HasMat Emergency Response 

Guidebook (ERG) 2020, este aplicativo apresenta seu conteúdo na língua Inglesa, o 

que torna inviável sua análise de conteúdo e funcionalidades. 

Por meio de um ambiente simulado, serão avaliados conforme o critério 

estipulado no método os aplicativos: II - Via Brasil Manual de Produtos Perigosos, III 

– Produtos Químicos – Riscos, VII – Carga Perigosa e VIII – Sinais de Transporte de 

Substâncias Químicas. 

As condutas enunciadas no artigo 42 da Resolução ANTT 5.848/2019 foram 

adaptadas do texto legal e estão descritas nos quatro anexos dessa pesquisa. As 

condutas foram divididas em quatro planilhas com critérios relacionados aos 

documentos, ao veículo, aos profissionais envolvidos no TRPP e à carga. 

A responsabilidade do expedidor e do transportador são quase que as mesmas 

no TRPP quanto as prescrições adotadas pelo artigo 42.Das 87 condutas 

identificadas, somente 16 são exclusivamente aplicadas ao transportador (destacadas 

nas planilhas com fundo na cor cinza). Ocorrendo qualquer uma das 71 previstas 

ambos são penalizados. 

Como forma de qualificar, foi verificado se o conteúdo do aplicativo, uma vez 

observado, possibilitaria ao expedidor e o transportador atender satisfatoriamente as 

exigências normativas do TRPP, evitando-se assim prejuízos financeiros, já que a 

penalização é feita através multa, cujo os valores são de R$ 600,00, R$ 1.000,00, R$ 

1.400,00 e R$ 5.000,00 (BRASIL, 2019). 
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Se o conteúdo do aplicativo proporcionou com eficácia a solução do problema, 

ou seja, foi possível solucionar o problema e consequentemente não ser penalizado 

foi atribuída a classificação S. Caso o conteúdo do aplicativo não possibilitou a 

solução do problema e consequentemente o público-alvo não atingiu seu objetivo, 

executar um TRPP de acordo com as regras, a classificação atribuída foi N. Por fim, 

caso o conteúdo do aplicativo estivesse incompleto, pouco didático, sem maiores 

explicações e exemplos, a classificação adotada foi P. 

A avaliação da eficiência foi prejudicada no critério adotado já que está 

diretamente relacionada as funcionalidades do aplicativo. Através da aplicação 

prática, ou seja, no uso do aplicativo diretamente pelos profissionais envolvidos no 

processo logístico, poderia obter-se um resultado mais preciso. Entretanto, no 

ambiente simulado, as funcionalidades do aplicativo, seja pela ausência delas ou suas 

aplicações pouco práticas e didáticas, foram levadas em consideração para a solução 

dos problemas o que gerou uma classificação P. 

 
4.5.1. Avaliação Aplicativo Via Brasil Manual de Produtos Perigosos 

O primeiro aplicativo avaliado como ferramenta que soluciona os problemas do 

TRPP foi o Via Brasil Manual de Produtos Perigosos, o qual obteve 60 – S, 27 – P e 

nenhum N. O aplicativo demonstrou bom desempenho quanto ao conteúdo por trazer 

as duas principais Resoluções, 5.848/19 e 5.232/16, que disciplinam o TRPP e foram 

abordadas na pesquisa. A possibilidade de tê-las a disposição no celular a qualquer 

momento por si só já poderia solucionar grande parte dos problemas. 

Apesar de ter a mão de forma rápida as Resoluções, estas apresentam um 

conteúdo extenso, técnico e de difícil compreensão o que exigiria uma funcionalidade 

que permitisse consultar o conteúdo desejado de forma rápida, sintética e objetiva. 

Ademais as duas normas necessitam do conhecimento e compreensão de outras 

normas que não estão presentes no aplicativo, o que dificulta o entendimento do 

processo bem como a solução dos problemas. Entretanto essas duas Resoluções 

mencionam outros conteúdos que não são encontrados no conteúdo do aplicativo. 
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A simples funcionalidade de interligar referencias de uma Resolução à outra já 

seria uma funcionalidade de grande valia. A Resolução ANTT 5.848/19 enuncia 

(BRASIL, 2019, p. 4, 12): 

Art. 42 - Art. 42. As infrações podem ser atribuídas ao transportador e ao 
expedidor: 
I - São infrações atribuíveis ao transportador: [...] 
d) puníveis com a multa prevista para o Quarto Grupo quando: [...] 
8 - transportar amostras testemunhas acondicionadas, identificadas ou 
segregadas em desacordo ao Art. 19; 
Art. 19. Amostras testemunhas devem atender às exigências de 
acondicionamento, identificação e segregação estabelecidas nas Instruções 
Complementares a este Regulamento. 

 

Para realmente o conteúdo atender o critério de avaliação é necessário saber 

o que é amostra testemunha, e conhecer as mencionadas Instruções 

Complementares. 

A Resolução ANTT 5.232/16 descreve no item 7.1.1.23 determinações a 

respeito de amostra testemunha. O ideal seria que o conteúdo e funcionalidade do 

aplicativo pudesse solucionar o problema quanto a dificuldade de pesquisar a grande 

quantidade de informação, proporcionar todo conteúdo em uma única fonte 

proporcionando um entendimento completo do assunto. 

7.1.1.23 - É proibido o transporte de amostras testemunhas de produtos 
perigosos embalados dentro da cabine dos veículos, devendo o produto 
perigoso ser acondicionado em compartimento próprio localizado separado 
da cabine do veículo e deve estar devidamente embalado com identificação 
exigidas ao produto, além de estar estivado para evitar qualquer tipo de 
vazamento. Nesse compartimento é proibido o transporte do produto perigoso 
juntamente com alimentos, medicamentos, ou quaisquer objetos destinados 
ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou ainda com embalagens de 
mercadorias destinadas ao mesmo fim, exceto se forem acondicionados em 
cofres de carga (BRASIL, 2016, p. 270). 

 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) define 

amostra testemunha como uma representação de um produto com as mesmas 

características do produto do qual se retirou a fração. Deve ser transportada na caixa 

de ferramentas do veículo tanque (ANP, 2020). 

O conteúdo do aplicativo pode ser complementado com imagens de uma 

amostra testemunha, da embalagem, rotulação ilustrando o conteúdo a respeito. Essa 

lacuna de informações e funcionalidades do aplicativo avaliado fundamentou a 

avaliação P no campo correspondente à amostra testemunha no anexo – 4. 
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Ainda no anexo – 4, bem como no anexo – 1 os conteúdos e funcionalidades 

do aplicativo receberam a avaliação P com relação as exigências relacionadas ao 

CIV, CIPP e CTPP. O aplicativo mais uma vez deixou lacunas que dificultam o 

entendimento do tema e o cumprimento das exigências legais. Somente as 

informações a respeito do CIV, CIPP, CTPP que estão previstas nas Resoluções 

mencionadas não são suficientes para uma um TRPP eficaz e a necessidade de 

buscar as informações faltantes torna o processo ineficiente. Existem diversos 

regulamentos a respeito desses certificados e obter esse conhecimento de forma ágil, 

concisa e direcionada se revela uma ferramenta de solução de problemas. 

Conhecer as normas referentes a esses certificados permite saber o prazo de 

validade dos mesmos, forma correta de preenchimento, informações obrigatórias que 

devem estar contidas neles, o PP correto de acordo com a especificação do 

equipamento de transporte a granel. O assunto foi abordado no Capítulo 2.5 do 

Referencial Teórico. 

A necessidade de profissionais qualificados e certificados para operar a 

complexa atividade do TRPP faz com que o mercado exija constante reciclagem e 

treinamento dos operadores logísticos. A ausência de qualificação e certificação bem 

como constante aperfeiçoamento geram problemas como riscos de emergências, 

acidentes, penalidades, danos e prejuízos aos interesses de todos. Já ficou 

demonstrado na pesquisa o interesse difuso na segurança da atividade de TRPP. 

Somente na Resolução ANTT 5.848/2019 é possível verificar a repetição por 

sete vezes do termo ‘curso específico’, o que reflete a preocupação do regulador 

quanto a necessidade dessa qualificação para a operação logística. Curso esse 

necessário ao condutor que deseja trabalhar no transporte de PP (BRASIL, 2019). 

O curso MOPP já foi abordado na pesquisa no Capítulo 2.5 do Referencial 

Teórico, entretanto o aplicativo avaliado não proporciona nenhuma funcionalidade 

específica para o condutor e nem mesmo apresenta conteúdos a respeito do conteúdo 

do curso MOPP. A presença de mais funcionalidades que facilitem o entendimento do 

tema já é um obstáculo para o motorista de caminhão. 

Conforme a pesquisa realizada Confederação Nacional do Transporte (2019c) 

em todo território nacional sobre o perfil dos caminhoneiros, é possível verificar com 
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os dados descritos na Tabela 2, que a maioria dos caminhoneiros possuem ensino 

fundamental incompleto, 39,1%. E apenas 2,2% possuem ensino superior completo. 

Tal pesquisa teve abragência geográfica nacional, em 12 unidades da federação, com 

1.066 entrevistados. 

Assim, um conteúdo didático, intuitivo aliado a uma funcionalidade que 

permitiria expor de forma direta as obrigações e deveres desse profissional, como por 

exemplo através de vídeos. Permitir ainda consultas rápidas e rotineiras a respeito de 

TRPP, sobre conteúdo abordado no MOPP e ainda conteúdos relacionados à saúde 

física e mental do condutor atenderiam com maior eficácia e eficiência a solução do 

problema relacionado a este elemento da cadeia. 

Tabela 2 - Escolaridade do Caminhoneiro 
 

Fonte: Adaptado de CNT (2019c) 

 

Ainda que conteúdos e funcionalidades relativos à saúde física e mental do 

condutor não estejam ligados diretamente com o tema produtos perigosos, são de 

extrema importância para a o aumento da qualidade, desempenho, produtividade e 

segurança no TRPP. 

Ações conjuntas para a redução dos estressores ocupacionais de 
caminhoneiros, especialmente os que atuam em rotas longas, são 
importantes, pois impactam na melhoria da saúde destes profissionais, 
aumentando a produtividade e o desempenho, reduzindo o absenteísmo, 
diminuindo os afastamentos previdenciários, a acidentalidade e as mortes 
envolvendo profissionais e terceiros. Nesse sentido, é fundamental a melhoria 
das condições e organização do trabalho do profissional caminhoneiro 
(TAUBE; CARLOTTO, 2018, p. 62).
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Importante destacar o dado obtido pela pesquisa da Confederação Nacional do 

Transporte (2019c), referente ao perfil dos caminhoneiros, que 98% deles usam o 

telefone celular para acessar a internet, informação que já apresenta um fator de 

viabilidade para implantação de um novo App, mais completo, quanto aos conteúdos 

e funcionalidades. 

Assim, todas as condutas descritas no artigo 42, usado como métrica, que 

continham o condutor como causador por ação ou omissão foram atribuídas a 

classificação P, já que os conteúdos e funcionalidades não pode ser considerado 

como uma ferramenta que pode solucionar todos os problemas. 

O APÊNDICE A também é possível verificar o conceito P nos casos de outros 

documentos estarem ausentes, indisponíveis, com preenchimento incorreto ou 

ilegíveis, já que os conteúdos e funcionalidades não apresentam pouquíssimas 

informações referente ao tema. 

O termo “outros documentos”, previstos no artigo 23, IV da Resolução ANTT 

5.848/19, que serão exigidos conforme Instruções Complementares estão se referindo 

aos produtos perigosos que necessitam de autorização de outros órgãos, como por 

exemplo o Exército Brasileiro ou a Polícia Federal. 

O conteúdo do aplicativo estaria mais completo se abordasse por exemplo a 

Portaria nº 118/2019 do Exército Brasileiro que dispõe sobre a lista de produtos que 

estão sob seu controle (EB/COLOG, 2019). Bem como apresentar como 

funcionalidade as etapas do processo burocrático junto ao Exército Brasileiro para 

obtenção da autorização do TRPP controlado. 

O conteúdo do aplicativo poderia também mencionar a Portaria nº 240/2019, 

que estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos 

e define produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal (MJSP, 2019). 

Apresentando como funcionalidade informações do processo burocrático de pedido 

de autorização para o transporte do PP controlado. 

A classificação P foi ainda atribuída aos seguintes critérios, características 

técnicas, estiva e mal presos, por ausência de conteúdo que complementaria a 

informação, tornando o aplicativo uma fonte única e completa, sem necessidade de 
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maiores pesquisas, e assim fornecendo soluções rápidas e concretas aos problemas. 

E ainda a ausência de funcionalidades que facilitariam e tornariam o processo de 

absorção e compreensão das informações mais dinâmicos. 

Ao critério apontado como a necessidade de comunicar as autoridades a 

respeito de acidentes avarias e emergências às autoridades competentes que estão 

elencados no anexo 3 foi classificado como P, pois diferente de outros aplicativos 

analisados na pesquisa, este não apresentava a funcionalidade de contatos de 

emergência, no qual são apresentados o contato telefônico de diversos órgãos 

públicos e privados que atuarão nas situações de emergência a fim de neutralizar ou 

minimizar os impactos no meio ambiente, na sociedade, no patrimônio. 

Foram ainda atribuídas classificação P a dois critérios, a respeito das 

características técnicas inadequadas dos veículos ou dispositivos e também quanto a 

estiva e imobilização carga perigosa. O conteúdo do aplicativo deveria abordara 

regulamentação ou orientação técnica quanto a essas previsões. Já na 

funcionalidade, poderiam ser acrescentados vídeos, figuras com orientação de 

inspeção para verificar as características técnicas e como efetuar uma boa estiva e 

imobilização da carga. 

 
4.5.2. Avaliação Aplicativo Produtos Químicos – Riscos 

O aplicativo, ainda que apresentasse conteúdos e funcionalidades que seriam 

consideradas no ambiente simulado ferramentas capazes de apresentar uma solução 

eficaz e eficiente aos problemas apresentados, seria avaliado como P, pois o 

aplicativo se limita a trazer conteúdo de apenas oito produto considerados perigosos. 

As condutas adotadas como critérios de avaliação no primeiro anexo não foram 

satisfeitas, e a classificação do APP foi N, logo o aplicativo não possui conteúdo e 

funcionalidades que possam resolver os problemas. 

Nas preposições descritas no APÊNDICE B no campo referente à Sinalização 

a classificação foi P pois o aplicativo apresenta a rotulagem de risco dos oito produtos, 

bem como de forma bem tímida expõe o painel de segurança. 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

129 

 

 

 
 

 

Também no APÊNDICE B a avaliação aos critérios referentes ao EPI obteve 

classificação P uma vez que no detalhamento dos 8 produtos ao serem selecionados 

existem orientação para o uso de EPI sem, entretanto, oferecer uma fonte confiável 

para o conteúdo da informação. 

No APÊNDICE C o App foi classificado com P nos critérios de comunicação da 

autoridade competente sob a via em caso de emergências ou avarias já que consta 

no App uma lista de números de telefone de órgãos que atuam no atendimento de 

emergências. 

Ainda no APÊNDICE C a avaliação P foi considerada pois ao detalhar um dos 

8 produtos perigosos, um novo conteúdo é apresentado no qual existem orientações 

de não fumar e portar fonte de ignição. 

Por fim no Anexo V o aplicativo também foi classificado com P no campo de 

sinalização de embalagens e volumes, já que o aplicativo apresenta informações de 

sinalização como o rótulo de risco. 

O aplicativo quanto a funcionalidade e conteúdo apresentou N - 63, P – 22 e 

S,- 0 ou seja , quase não existe solução de problemas, e quando soluciona é de forma 

ineficiente precária. 

 
4.5.3. Avaliação aplicativo Carga Perigosa. 

Aplicativo com pouco conteúdo e funcionalidades, resumindo-se a apresentar 

Rótulos de Risco e de forma equivocada quanto ao símbolo especial de produtos em 

temperaturas elevadas, classificando o mesmo como um símbolo representativo de 

classe 9. Esse tipo de erro retira a credibilidade das informações do conteúdo do App. 

No APÊNDICE B nos critérios referentes à sinalização do veículo ou 

equipamento e no Anexo V nos critérios de sinalização de embalagens e volumes o 

conteúdo do App foi classificado com P, por apresentar os Rótulos de Risco em seu 

conteúdo. 

A funcionalidade de buscar o PP pelo número ONU, o qual apresenta como 

resultado somente o nome do produto perigoso não oferece solução para os 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

130 

 

 

 
 

 

problemas apontados, importante seria alimentar o sistema com as demais 

informações a respeito do PP consultado. 

A funcionalidade de busca pelo número de risco apresenta problemas de 

adaptação da imagem com o número indicado. Mais uma vez o App tem sua 

credibilidade colocada em dúvidas e com conteúdo e funcionalidades com quase 

nenhum aproveitamento quanto a solução dos problemas propostos. Foram N – 72, 

P – 13 e S – 0. 

 
4.5.4. Sinais de Transporte de Substâncias Químicas 

Conforme já demonstrado na pesquisa de conteúdo, o App apresenta 

problemas, pois apresenta de forma errônea o Rótulo de Risco de determinado Grupo 

já que a legenda descritiva é de outro Grupo de Risco. O uso desse App por leigos 

que se aventurarem no mundo do PP, pode causa sérios problemas e acabar gerando 

uma situação de emergência ou agravar uma já em andamento. 

Todos os critérios receberam a classificação N – 85. 
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5. RECOMENDAÇÕES PARA O CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES 

PARA UM APP DIRECIONADO AO TRPP 

As recomendações serão destinadas ao TRPP se valendo do processo de 

deslocamento da carga considerada perigosa, a partir da emissão da nota fiscal de 

venda do PP, contratação da transportadora, operação de transporte, até a entrega 

no destinatário do produto perigoso. 

Um inventário detalhado dos locais, com análise e avaliação de risco, 
baseado em boas práticas, é necessário antes de estabelecer/definir o 
conteúdo do Aplicativo. É um planejamento resultante da abordagem da 
“compreensão para agir”, que trata o ambiente e os aspectos geográficos do 
território, tais como as vias disponíveis, seu nível de risco (cada via apresenta 
níveis de riscos diferentes pelo grau de impacto que podem causar), local de 
preservação e restrições (reservatórios de água, rios e zonas residenciais). É 
um estudo exploratório, que serve como ponto de partida para saber como 
funcionará o transporte de cargas perigosas com a criação do Aplicativo 
(LEAL, 2019, p.8). 

 

As funcionalidades e conteúdos propostos serão apresentados conforme a 

idealização simulada do processo de transporte, desde a retirada da carga do 

expedidor pela transportadora, o deslocamento, e a entrega até o destinatário, os 

requisitos legais exigidos e a idealização de situações que envolvam o modal 

rodoviário de carga. 

A pesquisa não abordará conteúdos meio, ou seja, não serão abordadas 

questões quanto acessibilidade, layout, estrutura de navegação, interação entre o 

usuário e o aplicativo. 

As funcionalidades apresentadas estão direcionadas em fornecer o conteúdo 

de forma abrangente sem, entretanto, oferecer informações desnecessárias ou 

excessivas após o usuário identificar sua necessidade. Tem o objetivo de possibilitar 

que o processo de pesquisa e obtenção da informação seja de forma rápida e 

direcionada. Algumas funcionalidades terão ainda a capacidade de fornecer a 

informação na linguagem apropriada a cada usuário, adequando-se conforme os 

níveis de compreensão de cada usuário. 

Somente a título de ilustração serão apresentadas algumas telas do App para 

visualização das funcionalidades e conteúdos propostos.
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5.1. Funcionalidade Documentos 

A emissão do documento fiscal é de responsabilidade do expedidor conforme 

o item 5.4.1.7.1 da Resolução ANTT 5.232/2016, documento que deve conter a 

Declaração do Expedidor que afirma que os produtos estão devidamente 

classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos do 

transporte e que estão de acordo com as normas regulamentares (BRASIL, 2016). 

O expedidor, que não efetua o transporte de seu produto perigoso, ao 

contratar um transportador para levar a carga descrita no documento fiscal até o 

destinatário passa a ser o responsável pelo adiantamento do Vale-Pedágio (VP) nos 

termos da Resolução ANTT 2.885/2008 que deve conter o valor de todas as praças 

de pedágio da rota estabelecida até o destinatário do PP (BRASIL, 2008). Ao definir 

a rota, já que adiantou o pagamento do pedágio que deve ser pago nesse trajeto, o 

expedidor irá inserir então as informações referentes ao documento fiscal e do VP na 

funcionalidade descrita no menu do aplicativo como Documento. Será emitido um 

alerta para verificar a existência da declaração do expedidor. A funcionalidade 

permitirá ainda que seja emitido um login e senha para que o transportador 

contratado e assim possa acessar no aplicativo os dados da operação de transporte, 

bem como possa participar efetivamente do processo. 

O transportador emitirá o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 

(CTRC), documento fiscal obrigatório que contém informações a respeito da operação 

de transporte a ser realizada e deve conter dados sobre a carga, sobre o veículo e 

motorista, sobre o frete pago e as partes envolvidas na operação (RAMOS, 2020). 

De posse do login e senha disponibilizados pelo expedidor, o transportador irá 

inserir as informações do CTRC, e receberá uma alerta para verificação da existência 

da declaração do expedidor. O transportador disponibilizará ainda na funcionalidade 

informações quanto autorizações (ambientais / ANTT / Exército / Polícia Federal e 

Civil / CNEN / ANVISA) conforme a necessidade do PP a ser 
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transportado, informações a respeito do motorista, inclusive sobre o curso MOPP, 

dados a respeito do veículo (placa, modelo, capacidade de carga, carroceria) e caso 

seja carga a granel deverá inserir informações sobre CIV, CIPP ou CTPP. 

As figuras abaixo representam as funcionalidades Login (Figura 64) e Menu () 

para acesso as funcionalidades e conteúdos operacionais propostos para o App. 

Figura 64 – Tela funcionalidade Login de acesso 
 

 
Fonte: autor (2022) 
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Figura 65 –Tela funcionalidade de Menu 

 

Fonte: autor (2022) 

 

 
5.2. Funcionalidade Número ONU (Figura) 

O App disponibilizará a funcionalidade de consulta do produto perigoso por 

meio do número ONU ou por meio do nome do produto, assim todos os envolvidos no 

TRPP terão de forma rápida, atualizada e uma grande quantidade de informações 

em uma única fonte. Ao consultar o produto perigoso transportado, informações 

relevantes para o transporte serão disponibilizadas como, Classe e Subclasse de 

Risco, Número de Risco, sinalização (Painel de Segurança, Rótulo de Risco e 

Símbolos Especiais) que deve constar no veículo, quantidade limitada que 
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poderá ser transportada, provisões especiais, extintores, EPIs, equipamentos para 

situação de emergência, desenho esquemático de como a sinalização deve ser 

afixada no veículo (Figura 66). 

Figura 66 – Tela funcionalidade Número ONU 

Fonte: autor (2022) 
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Se caso sejam embarcados diversos produtos perigosos em uma só unidade 

de transporte, através de uma funcionalidade do App os envolvidos no TRPP poderão 

verificar a compatibilidade dos produtos a serem transportados, bastando digitar o 

número ONU de todos os produtos para tal verificação e assim prevenir eventuais 

erros no embarque que podem gerar graves consequências, já que a norma informa 

que os produtos serão compatíveis quando não houver risco de explosão, 

desprendimento de chamas, calor, gases e vapores caso entrem em contato um com 

o outro (BRASIL, 2019). 

Se houver incompatibilidade entre os produtos transportados, a funcionalidade 

indicará ainda a necessidade do uso de um cofre de carga, que consiste em um caixa 

de contenção que tem a finalidade de manter separados produtos perigosos 

incompatíveis (BRASIL, 2016). 

 
5.3. Funcionalidade Embalagem / Volume 

Através da funcionalidade Embalagem no menu do aplicativo, os envolvidos 

poderão consultar, através do número ONU, provisões referentes às embalagens ou 

volumes como, sinalização (Rótulo de Risco, Painel de Segurança, Símbolos 

Especiais), instruções para embalagens, provisões especiais para IBC, equipamento 

para carga a granel (tanque ou contentores para sólidos). 

 
5.4. Funcionalidade Checklist 

Na funcionalidade nomeada de Checklist será possível obter orientações a 

respeito de ações a serem realizadas pelo condutor a fim de verificar a condição do 

veículo e do equipamento para o início da viagem, durante a viagem e após a entrega 

da carga. Após cada parada para descanso, alimentação, ou pela fiscalização o 

aplicativo emitirá um alerta para que os procedimentos de checagem sejam repetidos 

a fim de assegurar a segurança do TRPP. 

Antes do embarque do produto perigoso, a funcionalidade Checklist indicará as 

verificações quanto ao funcionamento e itens obrigatórios do veículo, que deverão ser 

feitas pelo condutor ou por pessoa responsável pela liberação do veículo para o 

início da viagem. Poderão conter as seguintes orientações na 
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funcionalidade do App: pneus (pressão /recapagem) / profundidade dos sulcos) - 

parafusos da roda estão apertados – luzes do veículo - freio - buzina - triângulo - 

macaco - chave de roda - jogo de ferramentas - tacógrafo - extintores (cheios / 

funcionando /quantidade e tipo correto de acordo com o pp) - óleo e combustível - 

vazamentos no equipamento – local apropriado para fixação sinalização - plaquetas 

do INMETRO – fonte de iluminação sem ignição (lanternas). 

Após o embarque da carga pelo expedidor, este e o condutor deverão adotar 

as verificações que a funcionalidade do aplicativo recomendará, como: quanto a Carga 

(estiva / amarração / imobilização / acondicionamento) – quanto as embalagem 

(lacres/trincas/rompimentos /vazamentos) - sinalização apropriada ao pp embarcado 

– se a quantidade está de acordo com o documento fiscal- o EPI (existência, 

adequação e se estão na cabine) - equipamento situação de emergência (existência 

e adequação) - cofre de carga (se necessário ou não para segregar os produtos 

conforme a compatibilidade em produtos diferentes). 

A funcionalidade ainda indicará a necessidade de verificar a documentação que 

irá acompanhar o transporte, como os documentos fiscais, autorizações, e caso seja 

o transporte de produto perigosos a granel indicará a verificação do porte do CIV, 

CIPP CTPP. Quanto ao motorista a funcionalidade poderá indicar a verificação do 

porte do MOPP, das condições físicas e psicológicas do motorista e ainda se está com 

a vestimenta adequada. 

A funcionalidade Checklist permitirá ainda ao usuário efetuar registros 

fotográficos utilizando-se da câmera do celular, a fim informar, através de imagens, os 

responsáveis pelo TRPP de eventuais inconformidades e assim obter uma melhor 

orientação de como sanar o problema. 

 
5.5. Funcionalidade Rotas e Rastreamento 

A proposta da funcionalidade denominada de Rota e Rastreamento para o App 

permitirá ao expedidor e ao transportador rastrear o celular que o motorista estiver 

usando e consequentemente o veículo no qual o motorista estiver (Figura 67). O 

rastreamento poderá ocorrer por geolocalização, que é a localização exata onde um 

objeto ou pessoa estão. Essa localização poderá ser pelo Sistema de 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

138 

 

 

 
 

 

Posicionamento Global (GPS) através de satélites, pelo Sistema de Posicionamento 

Global Auxiliado (AGPS) que é uma versão melhor do GPS, o qual utiliza a recepção 

de informações das antenas de telefonia ou ainda pelo Sistema Global para 

Comunicações Móveis (GSM), que utiliza as ondas de rádio para a geolocalização do 

telefone celular, inclusive com o GPS desligado (MACHINE, 2019). 

Figura 67 – Tela funcionalidade Rotas e Rastreamento 
 

Fonte: autor (2022) 
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A proposta da funcionalidade denominada de Rota e Rastreamento para o App 

permitirá ao expedidor e ao transportador rastrear o celular que o motorista estiver 

usando e consequentemente o veículo no qual o motorista estiver. O rastreamento 

poderá ocorrer por geolocalização, que é a localização exata onde um objeto ou 

pessoa estão. Essa localização poderá ser pelo Sistema de Posicionamento Global 

(GPS) através de satélites, pelo Sistema de Posicionamento Global Auxiliado (AGPS) 

que é uma versão melhor do GPS, o qual utiliza a recepção de informações das 

antenas de telefonia ou ainda pelo Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM), 

que utiliza as ondas de rádio para a geolocalização do telefone celular, inclusive com 

o GPS desligado (MACHINE, 2019). 

O desenvolvimento de um aplicativo com geolocalização poderá se valer do 

Gooogle Maps e suas ferramentas, como a geolocalização, mapas, informação em 

tempo real do trânsito bem como de lugares específicos como local da entrega, postos 

de socorro, alimentação, descanso, praças de pedágio e outros que lhe forem 

convenientes. (BRANDÃO, 2019). 

A rota estará já determinada nesta funcionalidade quando o expedidor forneceu 

o Vale-Pedágio e inseriu está informação na funcionalidade Documento. O 

transportador então vai inserir na funcionalidade Rota, os lugares de parada para 

descanso, alimentação e abastecimento, pontos de apoio, endereço de entrega, 

pontos de fiscalização. 

A funcionalidade permitirá ainda informar ao transporta as áreas sensíveis, 

quanto ao risco ambiental e social, ou ainda relativos a segurança do TRPP 

denominados pontos críticos como túneis, pontes, locais com incidência de neblina 

falta de sinalização, declive e aclive acentuados, trechos em obras ou com restrições, 

e outros que a funcionalidade poderá conter conforme a pertinência do trecho e do 

transporte. 

Como áreas sensíveis podem ser citadas: as comunidades situadas muito 
próximas da rodovia ou em situação de elevação negativa em relação ao nível 
das pistas; margens de florestas de preservação; corpos d’água de 
mananciais à jusante da rodovia, e outros ecossistemas que, por sua 
qualidade ambiental, devam merecer Plano Ambiental Emergencial – PAE 
100 uma proteção mais efetiva contra possíveis impactos provocados por 
derramamentos de produtos perigosos (CEPED, 2011, p. 99). 
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Conhecer e poder alertar o condutor previamente dos problemas existentes na 

rota a ser tomada possibilitará uma atenção maior nos trechos com algum problema, 

o Confederação Nacional do Transporte (2019a) na pesquisa de rodovias afirma que 

76,3% dos 83.031quilômetros avaliados apresentam algum problema quanto a 

geometria da via, ausência de acostamento, curvas perigosas sem sinalização. No 

caso de pontes e viadutos cujo problema está relacionado com o estreitamento em 

relação a dimensão da rodovia somente 24,7% estão equipadas com acostamento e 

defensas completas, que podem evitar quedas dos veículos. 

Até com relação a diferença de pressão exercida sobre os produtos perigosos 

qualifica como necessário o conhecimento da rota, pois a diferença de pressão 

exercida sobre o TRPP que trafega em retas ou em serras será diferente, bem como 

a diferença de temperaturas de um lugar para o outro e ainda o do deslocamento que 

irá determinar o tempo que o produto ficará confinado no equipamento de transporte 

ou nas embalagens (RESTANHO; GOMES; GOIA, 2020). 

A proposta de funcionalidade Rotas e Rastreamento funcionará como uma 

ferramenta equiparada a um Rotograma Descritivo Falado. Ferramenta que irá 

mapear as rotas utilizadas pela empresa e identificar os locais de interesse como, 

estradas em condições ruins, curvas acentuadas, locais com maiores índices de roubo 

e assim que se aproximar do ponto de interesse o aparelho emitirá uma mensagem 

de alerta ao motorista sobre a característica do ponto (BUSVISION, 2021). 

Se o transportador dispuser em seu veículo um sistema de rastreamento, 

através ainda da funcionalidade Rotas e Rastreamento poderá obter informações se 

o condutor se encontra relativamente próximo ao veículo, já que o abandono do 

veículo transportando PP é proibido e sua guarda é obrigatória pelo condutor. Pois em 

tempo real o transportador poderá obter a localização do veículo e do motorista 

concomitantemente. 

A funcionalidade apresenta ainda informações de como estacionar o veículo 

seguramente nos locais autorizados de parada para descanso, alimentação, 

fiscalização, verificando se existe área própria e segura para produtos perigosos. 

Informar sobre a necessidade de estacionar em locais que para sair não precise dar 
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marcha ré. O Manual do Motorista (BBMLogistica, 2021) orienta que o estacionamento 

de veículo transportando PP deve ocorrer distante de veículos de passageiros e outros 

veículos transportando produtos perigosos incompatíveis, devendo-se manter a 

distância mínima de 4 metros do outro veículo. 

Por fim, como a funcionalidade Rotas e Rastreamento informa a situação do 

percurso em tempo real, é possível o transportador orientar o condutor sobre rotas 

alternativas ou se deve aguardar em algum ponto de parada seguro em casos de 

desastres naturais, acidentes ou rompimentos que impossibilitem o tráfego na rodovia. 

 
5.6. Funcionalidade Emergências 

Na funcionalidade proposta denominada Emergências será possível através de 

consulta específica pelo número ONU do produto obter informações necessárias a 

respeito das ações a serem tomadas em caso de avarias, acidentes, vazamentos, 

problemas no percurso como congestionamentos, intempéries climáticas, roubo do 

veículo, desastres naturais, acidentes envolvendo outros veículos ou qualquer outra 

situação que altere a condições de tráfego e segurança. 

A função ao ser selecionada emitirá um alerta sobre a necessidade de 

comunicação dos responsáveis pela carga, pela via, autoridades competentes caso a 

situação seja uma emergência e listará os contatos de telefone, Whatsapp, e-mail dos 

órgãos responsáveis em atuar em situações de emergência, bem como poderá editar 

no campo os contatos de prestadores de serviço mecânico, guincho de socorro 

médico, da operadora da rodovia concedida entre outros conforme a rota determinada 

e os interesses da operadora logística e do expedidor. 

A funcionalidade trará informações a respeito do uso do EPI, dos equipamentos 

usados em situação de emergências e da sinalização do local onde o veículo está, 

isolando-se a área e alertando a respeito do perigo do produto transportado. 

As orientações contidas estarão de acordo com as normas técnicas referentes 

ao PP transportado, mas poderão ser editáveis de acordo com as orientações do 
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expedidor ou do emissor da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

(FISPQ). 

Esta funcionalidade permitirá também o registro de fotografias das ocorrências, 

possibilitando inclusive o envio imediato aos responsáveis pelo TRPP. 

 
5.7. Funcionalidade Entrega 

Nesta funcionalidade o condutor receberá informações a respeito dos 

procedimentos a serem adotados no momento da entrega do PP. Entre as 

recomendadas pelo expedidor, que poderão ser incluídas no conteúdo da 

funcionalidade, estarão a de verificação do estado da carga, uso de EPI, sinalização 

do local, verificação se estão presentes os requisitos mínimos do local de espera para 

descarregamento, conforme norma ABNT NBR 15994. 

Ao finalizar o descarregamento o condutor comunicará ao transportador e ao 

expedidor o término do processo, e poderá enviar imagens de eventuais problemas 

com a carga, descarregamento ou da conformidade do processo logístico. Após a 

comunicação a funcionalidade alertará o motorista para efetuar a verificação das 

condições do veículo, conforme o início da viagem bem como para constatar se existe 

algum resíduo no veículo ou equipamento. 

 
5.8. Funcionalidade Normas e Manuais 

Nesta funcionalidade o usuário poderá consultar todas as normas públicas que 

embasam as funcionalidades e conteúdos propostos para App, permitindo a leitura de 

grande volume de texto, já que somente em duas normas como, a Resolução ANTT 

5.232/2016 que possui 371 páginas e a ABNT NBR 7500 que possui 169 temos mais 

de 500 páginas de informação pertinente a TRPP. 

A consulta poderá ser feita por número, órgão emissor ou ainda por parte do 

conteúdo da norma, possibilitando um acesso dinâmico ao conteúdo desejado. 

Possibilitando obter nesta funcionalidade um conteúdo destacado e comentado a 

respeito das infrações descritas na Resolução ANTT 5.848/2019. 

Os usuários poderão ainda obter nesta funcionalidade o conteúdo dos mais 

diversos  manuais  referentes  ao  TRPP,  como  manuais  de  emergências,  de 
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problemas mecânico, de fiscalização, de condução de veículo, etc. Manuais estes 

criados por órgãos públicos ou privados, bem como elaborados por empresas do ramo 

de PP que poderão conter experiências práticas que permitirão ao usuário se preparar 

melhor para sua atividade. 

 
5.9. Funcionalidade Mídias 

Nesta funcionalidade o usuário encontrará conteúdos referentes ao TRPP 

como notícias, conteúdos que ilustram inovações ou falhas, vídeos educativos, vídeos 

técnicos e redes sociais que permitirão o contato entre os profissionais envolvidos na 

atividade possibilitando a troca de experiências ou até mesmo a publicação de alertas 

ou comunicados. 

Está funcionalidade poderá ainda receber conteúdo em formato digital 

elaborado pelo transportador ou expedidor, referente ao produto perigoso específico 

a ser transportado. 

 
5.10. Funcionalidade Sobre o App 

Nesta funcionalidade serão descritos os objetivos que se pretendem alcançar 

com o uso deste conteúdo bem como para que e para quem se destinam os conteúdos 

e as funcionalidades. 

Conterá ainda informações sobre os desenvolvedores e endereços de contato 

para sugestões, avaliações ou críticas. 

Aqui ainda será fornecida a informação a respeito de eventuais atualizações e 

modificações ocorridas no conteúdo ou funcionalidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de pesquisa propôs funcionalidades e conteúdo para um aplicativo 

de telefone celular com a finalidade de tornar o processo de transporte de produtos 

perigosos mais eficiente e eficaz, visando a segurança e consequentemente buscar 

minimizar os riscos da atividade de TRPP. 

A mudança da legislação base para o TRPP passou por atualização recente, já 

que era de 2004 e a atual passou a vigorar em 2016. Ademais a norma que orienta e 

traz penalidades para o TRPP em caso de eventual irregularidade é ainda mais 

recente, de 2019. Essa mudança recente foi um entrave para obter fonte bibliográfica 

atualizada com as novas normas. 

O tema proposto exige o conhecimento em várias áreas da ciência como 

Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Direito, Tecnologia da Informação, 

Design, entre outros o que também exigiu um esforço para compreensão e 

organização do assunto no trabalho. 

Pode-se verificar, até os limites da pesquisa que não existe um aplicativo que 

possua funcionalidades e conteúdos direcionados especificamente para o TRPP. Na 

pesquisa foram encontradas empresas que oferecem os serviços de consultoria que 

se relacionam com as propostas do trabalho, mas não no mesmo formato. 

Verificou-se no trabalho que existe uma preocupação constante dos órgãos 

governamentais a respeito do TRPP, bem como de entidades privadas que produzem 

diversos manuais referente ao assunto, entretanto muitos não foram atualizados com 

a nova legislação. 

A grande quantidade de informação regulamentar ofereceu um entrave para a 

organização e seleção de temas principais para serem abordados no trabalho. Assim 

o autor optou por delimitar o assunto focando nas exigências da fiscalização e assim 

pode verificar que os aplicativos analisados pouco oferecem de praticidade e conteúdo 

para o profissional da área de TRPP. 

Foi ainda impactante no desenvolvimento do trabalho o período em que a 

humanidade se encontra devido a pandemia de Covid-19, e consequentemente as 

recomendações de isolamento social, que prejudicaram as pesquisas de campo ou 

com envolvimento de pessoas. 
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A atividade é importante para o setor econômico e para a sociedade em geral, 

entretanto oferece grandes riscos ao meio ambiente, ao patrimônio, à saúde, ao bem-

estar e qualidade de vida do ser humano. 

A pesquisa precisaria aprofundar quanto novas tecnologias que possam ser 

usadas no App para TRPP, por exemplo, poder realizar a telemetria do motorista 

durante a viagem, e assim, através da câmera do celular verificar sinais de sonolência, 

embriagues, stress ou até mesmo funções vitais como frequência cardíaca, frequência 

respiratória, acompanhamento de pressão arterial, diabetes, entre outros que serão 

monitorados pelo transportador e assim permitir ações que possam evitar alguma 

emergência. 

Ainda que se faço necessário o estudo quanto tecnologias inovadoras, tem se 

que quanto ao avanço tecnológico a produção do App é de médio teor inovativo uma 

vez que se vale de conhecimentos prévios ficando a inovação realmente demonstrada 

na capacidade de reunir esses conhecimentos na forma que melhor atenda o usuário 

final. 

Como o método aplicado neste trabalho adotou um ambiente simulado, 

recomenda-se para o desenvolvimento do aplicativo um estudo junto aos envolvidos 

no TRPP para identificação real de suas necessidades e assim poder amoldar o 

conteúdo e funcionalidades do produto final. Ainda após tal estudo, elaborar um 

protótipo para que se possa então estudar a interação humana-computador, nível de 

cognição dos usuários, usabilidade, interface, entre outros elementos referentes ao 

meio. 

Conclui-se que os objetivos desta pesquisa foram alcançados dentro do 

ambiente simulado proposto, efetuando-se a avaliação do conteúdo e das 

funcionalidades dos aplicativos selecionados verificando suas deficiências e utilidades 

e a partir disto e buscando atender as exigências da norma foi proposto um novo 

conteúdo e funcionalidade como ferramenta eficiente e eficaz para solução de 

problemas. 

Como contribuições, o estudo foi norteado pela abordagem do Design Thinking, 

utilizando-se a metodologia do Design Science Research com aplicação da ferramenta 

Desk. A partir dos levantamentos identificou-se diversos gaps de 
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funcionalidade e usabilidade, nas suas interfaces e, principalmente, quanto à 

atualização mediante as regulamentações para o transporte de cargas perigosas. 

Considera-se esse estudo relevante na perspectiva do usuário, pois em 

primeiro nível, temos os condutores de transporte, os quais são primordiais para 

garantir o transporte com segurança e qualidade. No segundo nível temos as 

empresas de transporte para minimizar os riscos econômicos, com efeito na cadeia 

de suprimentos. E, num terceiro nível temos o social e o ambiental, cujos efeitos 

causados pelos acidentes impactam significativamente na vida das pessoas que 

transitam pelas rodovias e não poderiam ser desassociados dos danos ambientais. 

Levando-se em conta as limitações desse estudo, espera-se que os resultados 

apontados estimulem novas pesquisas com a abordagem do Design Thinking e 

aplicação de outras ferramentas, incluindo a utilização de novas tecnologias de 

informação e comunicação. Portanto, o desejo é que o presente trabalho não se 

encerre aqui e sim seja o ponto inicial para o desenvolvimento do conhecimento na 

área proposta na pesquisa. 
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APÊNDICE A 
 

ANÁLISE DESIGN SCIENCE - SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

INFRAÇÕES DESCRITAS QUANTO A DOCUMENTAÇÃO - RESOLUÇÃO ANTT5.848/2019 

 
 

ADAPTAÇÃO DO TEXTO PREVISTO ART. 42 

APLICATIVOS ANALISADOS 

Via 
Brasil 

Manual 
PP 

 

Produtos 
Químicos - 

Riscos 

 

Carga 
Perigosa 

 

Sinais de 
Transporte de 
Subst. Quim. 
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E
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D
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S
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X

IG
ID
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R
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CIV 

I, c, 24 ausente P N N N 

I, b, 7 vencido P N N N 

I, b, 8 
incorreto P N N N 

ilegível P N N N 

 

CIPP / 
CTPP 

I, b, 9 ausente P N N N 

I, b, 10 vencido P N N N 

I, b, 11 
incorreto P N N N 

ilegível P N N N 

 
Curso 

Específico - 
MOPP 

I, b, 19 ausente P N N N 

 
I, b, 20 

incorreto P N N N 

ilegível P N N N 

vencido P N N N 

 
DANFE/ 
DACTE 

I, b, 21 ausente S N N N 

I, c, 20 ilegível S N N N 

I, c, 21 incorreto S N N N 

 
Decl. 

Expedidor 

I, d, 10 ausente S N N N 

I, d, 11 ilegível S N N N 

I, d, 12 incorreto S N N N 

 
OUTROS 

DOC. 

I, c, 22 incorreto P N N N 

I, c, 23 ilegível P N N N 

I, d, 14 ausente P N N N 

 

LEGENDA 

S - APLICATIVO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

N - APLICATIVO NÃO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

P - APLICATIVO POSSUI PARCIALMENTE CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 
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APÊNDICE B 
 

ANÁLISE DESIGN SCIENCE - SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

INFRAÇÕES DESCRITAS QUANTO AO VEÍCULO - RESOLUÇÃO ANTT5.848/2019 
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APLICATIVOS ANALISADOS 

 
Via Brasil 
Manual PP 

 

Produtos 
Químicos - 
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Carga Perigosa 

 

Sinais de 
Transporte de 
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SINALIZAÇÃO 

I, b, 1 ausente S P P N 

I, b, 2 
incorreto S P P N 

ilegível S P P N 

I, c, 1 
incompleta S P P N 

mal fixada S P P N 

 
I, d, 1 

não retirar após 
limpeza / sem 

resíduos 

 
S 

 
P 

 
P 

 
N 

 
I, d, 2 

diversa do pp / 
guardada no veículo 

 
S 

 
P 

 
P 

 
N 

I, d, 3 
fixada-carga que não 

é PP 
S P P N 

 

CARACT. TÉCNICAS/ 
OPERACINAIS 
INADEQUADAS 

 
I, b, 3 Veic 

 

 
Quais 

características? 

 

 
P 

 

 
N 

 

 
N 

 

 
N 

 

I, b, 4, Equi 
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VEÍCULOS QUE NÃO 

SEJAM 

 
I, b, 5 

carga S N N N 

misto S N N N 

especial S N N N 

 

INSPEÇÃO DO 
INMETRO / EQUIP. SEM 

PLACA OU SELO 

 
I, b, 6 Veic. 

 
 

ausente 

 
 

S 

 
 

N 

 
 

N 

 
 

N 
 

I, b, 9 Equ. 

 
UTILIZAR EQUIP 

CERTIFICADO PARA 
PP TRANSPORTAR 

 
 

I, b, 13 

 

produtos consumo 
humano/ animal 

 
 

S 

 
 

N 

 
 

N 

 
 

N 

 

 
INSTALAR NO 

VEÍCULO 

 
 
 

I, b, 18 

 

 
equipamento (fogão)/ 
combustível (botijão) 

 
 
 

S 

 
 
 

N 

 
 
 

N 

 
 
 

N 

 
COM RESÍDUO DE PP 

 
I, c, 2 

 
exterior 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

 
 

CONJ. EQUIP. SIT. 
EMERGÊNCIA 

I, c, 3 desprovido S N N N 

I, c, 4 inadequado S N N N 

I, d, 4 imcompleto S N N N 
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I, d, 5 junto com carga S N N N 

 
 

EPI 

I, c, 5 desprovido S P N N 

I, c, 6 inadequado S P N N 

I, d, 6 imcompleto S P N N 

I, d, 7 fora da cabine S P N N 

 

COFRE DE CARGA 
 

I, c, 19 
 

inadequado 
 

S 
 

N 
 

N 
 

N 

 
 

LEGENDA 

S - APLICATIVO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

N - APLICATIVO NÃO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

P - APLICATIVO POSSUI PARCIALMENTE CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

CONDUTAS DESTACADAS NÃO SE APLICAM AO EXPEDIDOR 
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APÊNDICE C 
 

ANÁLISE DESIGN SCIENCE - SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

INFRAÇÕES DESCRITAS QUANTO AS PESSOAS - RESOLUÇÃO ANTT5.848/2019 

 
 

ADAPTAÇÃO DO TEXTO PREVISTO ART. 42 

APLICATIVOS ANALISADOS 

 

Via Brasil 
Manual PP 

Produtos 
Químicos - 

Riscos 

 

Carga 
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Sinais de Transporte 
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FISCALIZAÇÃO 
 

I, a, 1 
impedir S N N N 

dificultar S N N N 

ABRIR I, b, 17 volumes S N N N 

 

INFORMAÇÕES EM CASO ACID. / 
EMERG. 

 
I, b, 22 

 

deixar de 
apresentar 

 
P 

 
P 

 
N 

 
N 

 
TRANSP. PP VEÍC MISTO / ESP 

 
I, c, 7 

 

não segregar PP 
do motorista 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

 
 
 

TRANSPORTA PP 

 
 
 

I, c, 14 

fora 
compartimento de 

carga 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

mal estivado P N N N 

mal presos P N N N 

 
TRANSPORTAR TERCEIROS 

 
I, c, 15 

 
salvo auxiliares 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 
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FUMAR 
 

I, c, 17 
condutor P P N N 

auxiliar S P N N 

 

ENTRAR ÁREA DE CARGA COM 
DISPOSITIVO GERE IGNIÇÃO 

 

 
I, c, 18 

 

condutor 
 

P 
 

P 
 

N 
 

N 

 

auxiliar S P N N 

 
CASO DE ACIDENTE / AVARIA 

 
I, c, 25 

condutor não usar 
EPI / não 
comunicar 

 
P 

 
P 

 
N 

 
N 

 
TRANSBORDO 

 
I, c, 26 

vias públicas só 
em acidentes ou 

autorização 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

 
PARAR / ESTACIONAR 

 
I, c, 27 

local proibido sem 
vigilância 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

VESTIMENTA INCOMPÁTIVEL I, d, 9 
condutor P N N N 

auxiliar S N N N 

 
PARAR / ESTACIONAR 

 
I ,d, 13 

local proibido sem 
sinalização 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

 
 
LEGENDA 

S - APLICATIVO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

N - APLICATIVO NÃO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

P - APLICATIVO POSSUI PARCIALMENTE CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

CONDUTAS DESTACADAS NÃO SE APLICAM AO EXPEDIDOR 
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APÊNDICE D 
 

ANÁLISE DESIGN SCIENCE - SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

INFRAÇÕES DESCRITAS QUANTO AS CARGAS E EMBALAGENS - RESOLUÇÃO ANTT5.848/2019 

 

ADAPTAÇÃO DO TEXTO PREVISTO ART. 42 

APLICATIVOS ANALISADOS 

Via Brasil 
Manual PP 

Produtos 
Químicos - 

Riscos 

Carga 
Perigosa 

Sinais de 
Transporte de 

Subst. Químicas 

 C
A

R
G

A
 P

P
 /
 A

N
IM

A
IS

 /
 C

O
N

S
U

M
O

 H
U

M
A

N
O

 /
 A

M
O

S
T

R
A

 

T
E

S
T

E
M

U
N

H
A

 

PRODUTOPERIGOSO 
TRANSPORTE 

 

I, a, 2 
 

proibido pela ANTT 
 

S 
 

N 
 

N 
 

N 

 

PP GRANEL NÃO CONSTA 
 

I, b, 12 
CTPP P N N N 

CIPP P N N N 

 

TRANSPORTAR DIFERENTES 
PP MESMO 

 
I, b, 14 

veículo S N N N 

equipamento S N N N 

 
TRANSP. PP COM PRODUTOS 

CONSUMO 

 
I, b, 15 

humano S N N N 

animal S N N N 

TRANSP. PP COM I, b, 16 animais S N N N 

 
 

 
AMOSTRA TESTEMUNHA 

 
 

 
I, d, 8 

 

 
proibido - na cabine, com 
prod consumo hum./anim. 

Deve estar identificado 

 
 

 
P 

 
 

 
N 

 
 

 
N 

 
 

 
N 
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V
O

L
U

M
E

S
 /
 E

M
B

A
L
A

G
E

N
S

 

 

 
TRANSPORTAR PP EM 

EMBALAGENS 

I, c, 8 não permitidas S N N N 

 
 

I, c, 9 

violadas S N N N 

deterioradas S N N N 

mal conservadas S N N N 

 
 

 
TRANSPORTAR PP EM 

VOLUMES COM IDENTIFICAÇÃO 
RISCOS 

I, c, 10 incompleta S P P N 

 

 
I, c, 11 

incorreta S P P N 

ilegível S P P N 

postas inadequadamente S P P N 

I, c, 12 ausente S P P N 

 

TRANSPORTAR PP EM 
VOLUMES SEM 

 
I, c, 13 

 

comprovar adequação de 
conformidade 

 
S 

 
N 

 
N 

 
N 

 
TRANSPORTAR PRODUTOS 

CONSUMO HUMANO/ANIMAL 

 
 

I, c, 16 

 
em embalagens que 

continham PP 

 
 

S 

 
 

N 

 
 

N 

 
 

N 

 

LEGENDA 

S - APLICATIVO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

N - APLICATIVO NÃO POSSUI CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

P - APLICATIVO POSSUI PARCIALMENTE CONTEÚDO QUE SOLUCIONA O PROBLEMA 

 


