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ABNT/CB-016 
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                                                                                                    São Paulo, 07 de outubro de 2022. 

 
Ref.: Lista de normas em vigor da CE-016:400.004 do ABNT/CB-016. 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
Segue abaixo a relação de normas em vigor da CE-016:400.004, Comissão de Estudo de Transporte de 
Produtos Perigosos do ABNT/CB-016, Comitê Braseiro de Transporte e Tráfego. 
 

Código Título Escopo 
ABNT NBR 
7500:2021 

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

Esta Norma estabelece a simbologia convencional e o seu 
dimensionamento para identificar produtos perigosos, a ser aplicada 
nas unidades e equipamentos de transporte e nas 
embalagens/volumes, a fim de indicar os riscos e os cuidados a 
serem tomados no transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento. 

ABNT NBR 
7501:2021 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos — 
Terminologia 

Esta Norma define os termos empregados no transporte terrestre de 
produtos perigosos. 

ABNT NBR 
7503:2020 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos — Ficha 
de emergência — Requisitos 
mínimos 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para o preenchimento 
da ficha de emergência destinada a prestar informações de 
segurança do produto perigoso em caso de emergência ou acidente 
durante o transporte terrestre de produtos perigosos. 

ABNT NBR 
9735:2020 

Conjunto de equipamentos 
para emergências no 
transporte terrestre de 
produtos perigosos 

Esta Norma estabelece o conjunto mínimo de equipamentos para 
situações de emergências no transporte terrestre de produtos 
perigosos, constituído de equipamento de proteção individual (EPI), a 
ser utilizado pelo condutor e pelos auxiliares envolvidos (se houver) 
no transporte nas ações iniciais, equipamentos para sinalização da 
área da ocorrência (avaria, acidente e/ou emergência) e extintor de 
incêndio portátil para carga. 

ABNT NBR 
10271:2021 

Conjunto de equipamentos 
para emergências no 
transporte terrestre de ácido 
fluorídrico 

Esta Norma estabelece o conjunto mínimo de equipamentos para 
situações de emergência para o transporte terrestre de ácido 
fluorídrico (HF) 

ABNT NBR 
12982:2020 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos — 
Procedimentos para serviços 
de limpeza ou de 
descontaminação 

Esta Norma estabelece os procedimentos mínimos exigíveis de 
serviços de limpeza ou descontaminação em qualquer tipo de 
recipiente de carga, utilizado no transporte terrestre que tenha 
contato direto com produtos classificados como perigosos, das 
classes de risco 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. 

ABNT NBR 
13221:2021 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos - 
Resíduos 

Esta Norma estabelece os requisitos para o transporte terrestre de 
resíduos classificados como perigosos, conforme a legislação 
vigente, incluindo resíduos que possam ser reaproveitados, 
reciclados e/ou reprocessados, e os resíduos provenientes de 
acidentes, de modo a minimizar os danos ao meio ambiente e a 
proteger a saúde. 

ABNT NBR 
14064:2022 

Transporte rodoviário de 
produtos perigosos — 
Diretrizes do atendimento à 
emergência 

Esta Norma estabelece os requisitos e procedimentos operacionais 
mínimos a serem considerados nas ações de preparação e de 
resposta rápida aos acidentes envolvendo o Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos (TRPP). As ações de resposta às 
emergências contidas nesta Norma não limitam ou excluem a adoção 
de procedimentos e diretrizes mais rigorosos. As diretrizes contidas 
neste Norma se aplicam às instituições públicas e/ou privadas que 
respondem às emergências envolvendo o TRPP. Os tipos de 
acidentes tratados nesta Norma incluem qualquer evento indesejado 
envolvendo o TRPP, que representem, ou possam representar algum 
tipo de perigo, efetivo ou potencial, à saúde e à segurança da 
população e ao meio ambiente, e também que coloquem sob ameaça 

ABNT/CB-016/035/2022 
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o patrimônio público e/ou privado. 
ABNT NBR 
14095:2021 

Transporte rodoviário de 
produtos perigosos - Área de 
estacionamento para 
veículos - Requisitos de 
segurança 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos de segurança para 
áreas destinadas ao estacionamento de veículos rodoviários de 
transporte de produtos ou resíduos classificados como perigosos, 
carregados ou não descontaminados. 

ABNT NBR 
14619:2021 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos - 
Incompatibilidade química 

Esta Norma estabelece os critérios de incompatibilidade química a 
serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos e 
incompatibilidade radiológica e nuclear, no caso específico dos 
materiais radioativos (classe 7). 

ABNT NBR 
15480:2021 

Transporte rodoviário de 
produtos perigosos - 
Programa de gerenciamento 
de risco e plano de ação de 
emergência 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para o gerenciamento 
dos riscos no transporte rodoviário de produtos perigosos (TRPP), 
por meio de orientações para a elaboração de programa de 
gerenciamento de risco (PGR) e plano de ação de emergência 
(PAE), cujos objetivos são, respectivamente,a prevenção dos 
eventos acidentais e o planejamento para a intervenção emergencial. 

ABNT NBR 
15481:2021 

Transporte rodoviário de 
produtos perigosos - Lista de 
verificação com requisitos 
operacionais referentes à 
saúde, segurança, meio 
ambiente e qualidade 

Esta Norma estabelece uma lista de verificação (checklist) com os 
requisitos operacionais referentes à saúde, à segurança, ao meio 
ambiente e à qualidade, para a expedição de produtos perigosos, a 
granel e/ou fracionados. 

ABNT NBR 
15994:2022 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos — 
Requisitos para locais de 
espera, carregamento e 
descarregamento de carga 

Esta Norma estabelece os requisitos para os locais de espera 
(destinado aos condutores/auxiliares), bem como para as instalações 
de carregamento e descarregamento de produtos perigosos. 

ABNT NBR 
16173:2021 

Transporte terrestre de 
produtos perigosos - 
Carregamento, 
descarregamento e 
transbordo a granel e 
embalados (fracionados) - 
Requisitos para capacitação 
de trabalhadores 

Esta Norma estabelece os requisitos para a capacitação de 
trabalhadores para realização das atividades de carregamento, 
descarregamento e transbordo de produtos classificados como 
perigosos para transporte a granel e embalados (fracionados). 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Glória Benazzi 

Coordenadora CE-016:400.004 

Comissão de Estudo de Transporte de Produtos Perigosos 


