
Tudo o que você precisa
saber sobre o transporte
de produtos químicos e
gases do ar:

Normas, licenças, sinalização, 
classificação das cargas e muito mais.



O transporte rodoviário de químicos embalados, granéis 
líquidos e gases do ar possui suas particularidades,
assim como as normas, licenças e precauções, por isso, 
na BBM Logística este tipo de transporte fica na 
Unidade de Negócio de Contratos Dedicados (DCC) 
-Dedicated Contract Carriages. 

DCC



De acordo com a resolução 420/04 da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
são nove classificações, além de seis subdivisões, 
que categorizam os tipos de cargas como perigosas. 
São elas:

Mas afinal, o que são 
cargas controladas?



classe 1
Explosivos

classe 6
Substâncias Tóxicas e 
Substâncias Infectantes

classe 5
Substâncias Oxidantes e 
Peróxidos Orgânicos

classe 4
Sólidos Inflamáveis, substâncias 
sujeitas à combustão espontânea e 
substâncias que, em contato com 
água, emitem gases inflamáveis

classe 9
Substâncias e Artigos Perigosos 
Diversos

classe 3
Líquidos Inflamáveis Substâncias Corrosivas

classe 8

Material Radioativo

classe 2
Gases

classe 7



Você sabia?

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas 
(ABNT) é responsável pela padronização dos 
rótulos e painéis de segurança que os caminhões 
ou os seus equipamentos devem portar.

1 As sinalizações acima também se aplicam e são 
obrigatórias ao transporte ferroviário, marítimo 
e aéreo.
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Os motoristas que transportam tais cargas 
precisam ter o curso de Movimentação 
Operacional de Produtos Perigosos (MOPP), que 
deve ser refeito a cada cinco anos.

2 Também deve ser providenciado pelo Inmetro 
o Certificado de Inspeção para Transporte 
de Produtos Perigosos (CIPP), bem como o 
Certificado de Inspeção Veicular (CIV).
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A atividade exige diversas documentações 
obrigatórias, que precisam estar na posse do 
motorista durante todo o trajeto. 

3 Os documentos são específicos e determinados 
de acordo com o tipo de carga transportada, 
região onde será realizado o carregamento e 
órgão municipal, estadual ou federal responsável 
pelo controle da substância.
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Documentações 
obrigatória

Documento fiscal com as informações sobre os 
produtos transportados, conforme o detalhamento 
previsto na resolução 3665/2011 da ANTT.

Para o estado de São Paulo, é exigido o uso da 
Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos 
(LETPP) durante um ano, que deve ser feita 
para cada veículo – e não por transportadora ou 
caminhoneiro.

Declaração do Expedidor, confirmando que os 
itens estão adequadamente acondicionados e 
estivados para suportar os riscos normais das 
etapas necessárias à operação de transporte.

Autorização para o transporte de produtos 
químicos, através da Divisão de Controle e 
Fiscalização de Produtos Químicos (DCPQ),
concedida pela Polícia Federal.

Ficha de Emergência e Envelope para Transporte.



O profissional dessa modalidade de transporte passa por 
uma preparação rigorosa preparação. Isto é, o mesmo 
precisa estar habilitado nas categorias B, C, D ou E e 
concluir o curso de MOPP para executar a atividade com 
ética, responsabilidade e segurança. Além disso, ele deve 
portar um kit de segurança e utilizar os equipamentos de 
proteção individuais necessários.

Os profissionais da BBM Logística são altamente 
qualificados e regularmente treinados para atender 
devidamente à Legislação e operar de acordo com a 
segurança e performance exigidas em nossas soluções. 
Entre os inúmeros tópicos abordados em nossos 
programas de capacitação, estão:

Motorista
/ Legislação para a manipulação,      
   transporte e armazenamento;

/ Legislação, infrações e sinalizações
   de trânsito;

/ Direção defensiva para veículos       
   pesados;

/ Prevenção e combate a incêndios. 



As normas regulamentadoras e a legislação que regem o 
transporte de produtos químicos e gases do ar também 
alcançam a nossa frota, através da etiquetagem dos 
veículos, que comprova a regularidade das manutenções.

Os dois mil veículos que a BBM Logística mantém em 
operação atendem a todos esses requisitos e passam por 
checklists constantes – com a mesma frequência que os 
nossos condutores recebem treinamentos e reciclagem.

Em seus caminhões, a BBM ainda dispõe do 
Transportation Management System (TMS), bem como 
de tecnologias de última geração, como softwares de 
acompanhamento e fiscalização, câmeras internas e 
externas, e a mais nova tecnologia de monitoramento 
de pneus com sensores em nossos veículos. 

Exato: as nossas operações nunca param!
Transportamos bens em segurança e com rapidez, 
durante 24 horas por dia, em sete dias da semana.

Veículos

Mais de 350 
mil viagens 
por ano

Mais de 117 
milhões de 
quilômetros 
rodados



E, para alcançar esses números, nos orgulhamos em 
destacar as nossas certificações da SASSMAQ, ISO 9001 
e ISO 14001, que garantem e comprovam os nossos 
principais valores e, ainda, a nossa política integrada de 
cumprimento às legislações ambientais, de qualidade, de 
saúde ocupacional e de segurança no trabalho.

Certificações



São mais de 20 anos na estrada, entregando soluções 
inovadoras, exclusivas e economicamente viáveis para 
todos os tipos de necessidades de transporte.

Excelência no 
transporte de cargas

Não importa o seu tipo de carga, 
nós temos a solução ideal!

Químicos

Gases

Granéis Líquidos



Não é à toa que nos destacamos como um dos principais 
e maiores operadores logísticos do Mercosul e uma 
evidência disso são os nossos resultados alcançados 
em 2018:

/ R$ 367,2 milhões
em Receita Bruta a 
partir de DCC

/ Aumento de 117%
nos contratos de 
transportes de Gases
do Ar e Químicos



Com a aquisição da Trainsech, expandimos também o 
nosso portfólio de negócios, principalmente quanto aos 
contratos dedicados para grandes empresas.

Em comparação ao ano de 2017, esse segmento nos 
gerou mais de R$ 360 milhões em receita bruta
– um desempenho recorde!



com a gente.
Siga essa estrada Descubra o que a BBM 

pode fazer por sua operação.

Cote sua solução

http://www.bbmlogistica.com.br/
http://www.bbmlogistica.com.br/

