
É pensando em nosso compromisso com você, nosso aluno, que temos o prazer de lhe 
oferecer o curso de formação para Condutor de veículo de Transporte de Carga 
Indivisível e outras objeto de regulamentação específica pelo CONTRAN com uma carga 
horária de 50 horas/aula, assim distribuídas: 

Transporte de Cargas Indivisíveis 

Módulo I – Legislação de Trânsito – 10 h/a 

Módulo II – Direção Defensiva – 15 h/a 

Módulo III – P. Socorros, M. Ambiente e Prev. Incêndios – 10 h/a 

Módulo IV – Movimentação de Carga – 15 h/a 



MÓDULO I 
LEGISLAÇÃO DE 

TRÂNSITO 
10 HORAS 



APRESENTAÇÃO 

Para começar o curso, vamos conhecer a legislação de trânsito, 

especialmente quanto à circulação de veículos. Essas regras 

são importantes para aumentar a segurança e para organizar a 

circulação de veículos, pedestres e demais usuários das vias. 



OBJETIVOS 

 Conhecer as categorias de habilitação e a relação com veículos conduzidos; 

 Apresentar a documentação exigida para condutor e veículo; 

 Conhecer a sinalização viária básica; 

 Conhecer as infrações, crimes de trânsito e penalidades segundo o CTB; 

 Apresentar as regras gerais de estacionamento, parada, conduta e circulação. 



Habilitação – Termos e Definições 

PPD Permissão Para Dirigir 

ACC Autorização para 
Conduzir Ciclomotores 

CNH Carteira Nacional de 
Habilitação 



Definição – Ciclomotor, Motoneta e Motocicleta 

Ciclo motorizado de 2 ou 3 rodas , cuja cilindrada não exceda a 
50Cm3 e velocidade máxima de 50 k/h. 

Veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em 
posição sentada. 

Veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em 
posição montada. 



Definição – Triciclo 

Veículo com estrutura mecânica similar às 

motocicletas, dotado de três rodas dispostas 

simetricamente, com motor de propulsão com 

cilindrada superior a 50 cm3,conduzido por 

condutor e posição montada ou sentada 

Definição de Triciclo 



Definição – Quadriciclo 

Veículo automotor com estrutura mecânica 

similar às motocicletas, possuindo eixo 

dianteiro e traseiro, dotado de quatro rodas, 

com massa em ordem de marcha NÃO superior 

a 400kg, ou 550kg no caso do veículo destinado 

ao transporte de cargas e potência máxima 

NÃO superior a 15kW 

Resolução 574 CONTRAN - Art. 1º, § 1º 



Em qual Habilitação/Categoria Começar 

 Permissão para dirigir de categoria A 

 Permissão para dirigir de categoria B 

 Permissão para dirigir de categoria  A e B 

 Autorização para conduzir ciclomotor ACC 

 Habilitação provisória ACC e B 

Resolução 168 CONTRAN – Art. 2º, §2°   

O candidato poderá requerer 
simultaneamente a ACC e 
habilitação na categoria “B”, 
bem como requerer habilitação 
em “A” e “B” submetendo-se a 
um único Exame de Aptidão 
Física e Mental e Avaliação 
Psicológica, desde que 
considerado apto para ambas. 



Troca da Habilitação Provisória para a Definitiva 

O portador da PPD ou ACC poderá, após 1 ano, solicitar 
a CNH ou ACC Definitiva, caso não tenha cometido: 

Nenhuma Infração GRAVE ou GRAVÍSSIMA 
Reincidência em Infrações MÉDIAS 

A não obtenção da CNH obriga o candidato a 
Reiniciar todo o Processo de Habilitação 



Habilitação - Renovação 

 5 em 5 anos, até os 65 anos de idade 
 3 em 3 anos, após os 65 anos de idade 

O médico examinador poderá estabelecer prazos 
diferentes, quando julgar necessário. 

A renovação da habilitação consiste em ser aprovado nos exames 
médico e psicológico, observando os seguintes períodos: 

Categorias C, D ou E – Exame Toxicológico CTB Art. 148A  



Habilitação - Renovação 

Art. 148-A CTB -  Os condutores das categorias C, D e E 

deverão submeter-se a exames toxicológicos para a 

habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. 

§ 1o  O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de 
substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a 
capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, 
nos termos das normas do Contran. 



LIVRE 

1 ANO 

1 ANO 

1 ANO 
1 ANO 

2 ANOS 

A Veículo de 2 ou 3 rodas 
Com ou sem carro lateral 

B 
Passageiro até 8 lugares 
Carga até 3500 de PBT 
Articulado – limites da categoria 

C 
Passageiro até 8 lugares 
Carga + de 3500 de PBT 
Articulado de até 6000 PBT 

D 
Passageiro + de 8 lugares 
Carga + de 3500 de PBT 
Articulado de até 6000 PBT 

E 
Passageiro + de 8 lugares 
Carga + de 3500 de PBT 
Articulado + de 6000 PBT 

Habilitação 
Categorias 
Prazos de mudança 

D ou E após 21 anos 
... se proveniente de B 
ou LIVRE quando de C 

Nenhuma Grave, 
Gravíssima ou 

Reincidente em Médias 



Habilitação - Veículo utilizado para Exame 



Funções Remuneradas – Carga Indivisível 

 C ou E 

 21 anos 

 Curso de Específico 

 Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH 

Requisitos 



Funções Remuneradas – Transporte Coletivo 

 D ou E 

 21 anos 

 Curso Transporte Coletivo 

 Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. 

Requisitos 



Funções Remuneradas – Transporte Escolar 

 D ou E 
 21 anos 
 Curso Transporte Escolar 
 Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. 

 Faixa Amarela – 40 cm largura 

 Registro Veículo de Passageiros 

 Inspeção Semestral - Segurança 

 Cinto de Segurança p/ todos ocupantes 

 Luzes de Posição – Vermelhas/Amarelas 

 Tacógrafo 

Requisitos 



 C, D ou E 

Funções Remuneradas – Operador de Máquinas 

Art. 144 CTB, Parágrafo único.  O trator de roda e os equipamentos automotores 
destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública 
também por condutor habilitado na categoria B. 

Obs. Não é obrigatória habilitação para operar estas máquinas em canteiros 
de obras – fora das vias públicas. 

Requisitos 



Funções Remuneradas – Carga Perigosa 

Res. 168 Contran, Anexo II - 6.3.2 Requisitos para matrícula em Curso para Transporte de Produtos 
Perigosos: Estar habilitado em uma das categorias “B”, “C”, “D” ou “E”; 

 B, C, D ou E 

 21 anos 

 Curso de Carga Perigosa 

 Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. 

Requisitos 



 A, B, C, D ou E 

 21 anos 

 Curso Veículos de  Emergência 

 Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH 

Funções Remuneradas – Veículos de Emergência 

Requisitos 



Funções Remuneradas – Motofretista / Mototaxista 

 Cat. A → mínimo 2 anos 
 21 anos 
 Curso Motofrete / Mototáxi 
 Não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH 

• Autorização do Detran 

• Registro veículo de Aluguel 

• Equipado com mata-cachorro 

• Antena Corta-Pipas 

• Inspeção Semestral 

• Baú dentro das especificações 

Requisitos 



Habilitação – Portador de Deficiência Física 

O portador de deficiência pode habilitar-se, desde que: 

 O veículo seja adaptado à sua deficiência 
 

 Preencha os pré-requisitos exigidos 
 

 Seja aprovado em exames por comissão 
avaliadora especializada 



Habilitação – Condutor Estrangeiro 

Permitido por até 180 dias, desde que 
amparado por Convenção Internacional. 

Após este período, necessário: 
 
 Estada regular no Brasil 

 
 Exames de aptidão física, mental e 

avaliação psicológica 



SNT – Sistema Nacional de Trânsito 

Conjunto de Órgãos e Entidades de Trânsito da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

O SNT tem por finalidade o exercício das atividades de: 

 Planejamento 
 Administração 
 Normatização 
 Registro de veículos 

 Formação e habilitação de condutores 
 Fiscalização 
 Aplicação de penalidades  
 Julgamento de recursos 



SNT – Órgãos, Circunscrição e Competências 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

Normativos CONTRAN CETRAN 
CONTRANDIFE NÃO TEM 

Executivos DENATRAN DETRAN Departamento 
Municipal 

Exe. Rodoviários DNIT/ANTT DER Prefeitura 
Municipal 

Fiscalizadores PRF PM 

Recursais JARI JARI JARI 

Agente de Trânsito 
Guarda Municipal 



SNT – Órgãos e Atribuições 

DETRAN 
Formação de Condutores 
Expedição da CNH e LADV 

Registro de CNH – RENACH 
Registro de Veículos - RENAVAM DENATRAN 

CONTRAN 
Estabelece as Normas - Resoluções 
Coordena o SNT 
Estabelece as Câmaras Temáticas 

JARI Julga Recursos de Infrações 



Veículos - Documentação 

Certificado de 
Registro do 
Veículo 

Recibo 

Trocar Proprietário 

Mudança de Município 

Alteração de Característica 

Mudança de Categoria 

Certificado de 
Registro e 
Licenciamento 
de Veículo 

Licenciamento - CLA 

Será Licenciado 
anualmente, desde que 
não tenha débitos de 
multas ou tributos 

Danos Pessoais 
causados por 
Veículos 
Automotores 
Terrestres 

Seguro Obrigatório 

Indeniza vítimas de 
acidentes de trânsito, com 
Invalidez permanente ou 
morte. 



Documentos - Porte Obrigatório 

CNH, PPD ou ACC 

Licenciamento Anual 

Válidos apenas em original 
Não podem ser plastificados 

Dispensado quando for possível a 
verificação via sistema 

informatizado (CTB Art. 133 Par. Único) 



Venda de Veículos – Comprador e Proprietário 

O comprador de um veículo tem o prazo de 30 dias para transferi-lo 
para o seu nome, estando sujeito a pena de multa Grave pelo 

descumprimento desta determinação. 

O vendedor  tem prazo de 30 dias para apresentar ao Órgão de 
trânsito, comunicação de venda do veículo, estando sujeito a 

 co-responsabilidade jurídica em caso de sinistros com o veículo.  



Veículos – Identificação 

EXTERNA 

Placas, dianteira e traseira. 

OBRIGATÓRIA 

Numeração do 
Chassi ou Monobloco 

CTB – Art. 230 I 

Conduzir o veículo com o 
lacre, a inscrição do 
chassi, o selo, a placa ou 
qualquer outro elemento 
de identificação violado 
ou falsificado é: 
Infração Gravíssima 
com Multa 
e Remoção do Veículo 

As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo são dispensadas do lacre. 
CTB art. 115 § 9º 



Veículos – Classificação 

TRAÇÃO ESPÉCIE CATEGORIA 

 Automotor 
 Elétrico 
 Tração animal 
 Prop. Humana 
 Reboque 
 Semirreboque 

 Passageiro 
 Carga 
 Misto/camioneta 
 Especial 
 Coleção 
 Tracionador 
 Competição 

 Particular 
 Aluguel 
 Oficial 
 Aprendizagem 
 Diplomático 
 Experiência 
 Fabricante 
 Coleção 



Veículos – Placas de Identificação 

AUTORIDADES 

PARTICULAR 

COLECIONADOR 

OFICIAL 

APRENDIZAGEM 

EXPERIÊNCIA DIPLOMÁTICO 

ALUGUEL 

NOVO MODELO 



Veículos – Dimensões  

Largura Máxima 2,60 M 

Altura Máxima 4,40 M 

Comprimento Máximo  

14,00 M Veículo Simples 

18,60 M Veículo Articulado 

19,80 M Veículo c/ Reboque 

22,40 M Veículo Cegonha 



Veículos – Equipamentos Obrigatórios  

Catadióptrico 
 

Retrorefletores Traseiros 
de cor Vermelha 

Extintor de Incêndio 
 
Classes ABC 
Valide de 5 anos 

Tacógrafo 
Veículos Escolares 
Coletivos + 10 Lugares 
Carga + 19 T / 4.536 kg 

Chave de Fenda 
 

Para remoção de Calotas 

Cinto de Segurança 
 

Para Árvore de 
Transmissão 

Bicicletas 
Dispositivo Sonoro 
Catadióptricos 
Retrovisor Esquerdo 

Extintor Opcional ► para carros, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. 



MÓDULO I 
LEGISLAÇÃO DE 

TRÂNSITO 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



Sinalização – Disposições Preliminares 

Todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, 
 respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. 

Não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar 
sinalização de trânsito. 

A sinalização nas vias pertencentes aos condomínios, nas vias e áreas de 
estacionamento privado de uso coletivo é de seu proprietário. CTB Art. 80 § 3º 



Sinalização - Classificação 

1. VERTICAL Placas 

2. HORIZONTAL Marcações no Piso 

3. DISP. AUXILIARES Barreiras, Tachões... 

4. LUMINOSA Semáforo 

5. SONORA Silvos (apitos) 

6. GESTUAL Agente / Condutor 

Res. 160 CONTRAN - Anexo II CTB 

... 
5. Sinalização de Obras - tem 
como característica a utilização 
dos sinais e elementos de 
Sinalização Vertical, Horizontal, 
Semafórica e de Dispositivos e 
Sinalização Auxiliares combinados 

Código de Trânsito Brasileiro em seu Art. 87 



Sinalização - Hierarquia 

1º. Ordem do Agente de Trânsito sobre  as Normas de 
Circulação e Outros Sinais 

2º. As indicações do Semáforo sobre os demais sinais 

3º. As indicações dos Sinais sobre as demais Normas de 
Trânsito 



Sinalização - Vertical 

REGULAMENTAÇÃO 

ADVERTÊNCIA 

INDICAÇÃO 



Sinalização – Vertical de Regulamentação 

Finalidade – Proibir, Obrigar, Restringir 

São placas Imperativas. 
Exprimem sentido de Imposição 

Dê a Preferência 

Triangular 

Parada Obrigatória 

Octogonal 

Constitui INFRAÇÃO de trânsito o desrespeito às placas de Regulamentação 



Sinalização – Vertical de Advertência 

Adverte os Condutores quanto aos Riscos e Circunstâncias 
encontrados ao longo da via. 

Finalidade – Alertar 



Sinalização – Vertical de Indicação 
Finalidade – Mostrar, Orientar 

Marco Quilométrico 

Serviços Auxiliares 

Educativas Indicação de Locais, 
Sentidos e Distâncias 

Atrativos Turísticos 
Identificação de Rodovias 

As placas de Indicação têm caráter 
meramente Informativo e Educativo 



Sinalização Horizontal – Cores e representações 
AMARELA BRANCA 

AZUL VERMELHA PRETA 

Fluxos Opostos 
Proibido Estacionar 
Obstáculos 

Fluxos mesmo Sentido 
Estacionamento Espec. 
Faixa de pedestres 
Símbolos e Legendas 

Hospital, Farmácia... 
Ciclovias 
Contraste (ciclofaixas) 

Portador de Deficiência Contraste 



Sinalização Horizontal – Tipos 

ML – Marcas Longitudinais 

MT – Marcas Transversais 

MC – Marcas Canalização 

MD – Marcas Delimitadoras 

IP – Inscrições Pavimento 



ML - Marcas Longitudinais 

Sinalização Horizontal – Nomenclatura e Aplicabilidade 



Sinalização Horizontal – Nomenclatura e Aplicabilidade 

MD - Marcas Delimitadoras 



MT - Marcas Transversais MC - Marcas de Canalização 

Sinalização Horizontal – Nomenclatura e Aplicabilidade 



Inscrições no Pavimento 

Sinalização Horizontal – Nomenclatura e Aplicabilidade 



Cruzamento Rodocicloviário 

Sinalização Horizontal – Ciclovia / Ciclofaixa 



Sinalização Horizontal – Cruzamento Rodoferroviário 
Cruzamento Rodoferroviário 



Sinalização – Dispositivos Auxiliares 

Dispositivos como o Triângulo de segurança do 
veículo, Galhos e Arbustos também podem ser 

considerados dispositivos auxiliares 



Sinalização – Semafórica 

REGULAMENTAÇÃO 

ADVERTÊNCIA 



Sinalização Semafórica – Controle de Faixa Reversível 



Sinalização – de Obras 
Res. 160 Contran – Anexo II CTB 

5. Sinalização de Obras – tem como característica a utilização dos 
sinais e elementos de Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e 
de Dispositivos e Sinalização Auxiliares combinados, 



Sinalização – Gestual 

Gestos executados pelos 
Condutores e 

 Agentes de trânsito 



Sinalização – Sonora 

Apitos / Silvos – executados pelo Agente de trânsito 1 

2 

1 

B 

B 

L 

S 

P 

D 



Sinalização Vertical – Regulamentação 



Sinalização Vertical – Advertência 



Sinalização Vertical – Indicação 



Sinalização Vertical – Serviços Auxiliares 



Sinalização Vertical – Atrativos Turísticos 



Sinalização Vertical – Para pedestres e Portadores de deficiência 



Sinalização – Diagramadas 



Sinalização – Dicas e Macetes 

REGULAMENTAÇÃO PERMITIDO 

ADVERTÊNCIA LIMITADO 



Sinalização – Especial de Advertência 



Sinalização – Informações Complementares 



MÓDULO I 
LEGISLAÇÃO DE 

TRÂNSITO 
INFRAÇÕES e PENALIDADES 



Infrações e Penalidades – Conceitos e Definições 



Responsabilidade pela Infração 

Embarcador 

Transportador 

Proprietário do Veículo 

Condutor 

Infrações e Penalidades – Conceitos e Definições 



Tipificação da Infração cometida 
Local, data e hora do cometimento da infração 
Identificação do veículo 
Identificação do Agente Fiscalizador 
Prontuário e Assinatura do Condutor , se possível 

Infrações e Penalidades – Conceitos e Definições 



 
... dirigente máximo de órgão ou entidade executivo de 
trânsito, componente do SNT. 

AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

Infrações e Penalidades – Conceitos e Definições 

 
...pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade 
de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, 
operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento.  

AGENTE DA AUTORIDADE 



 
... são competentes para lavrar um 
Auto de Infração de Trânsito: 

COMPETENTE PARA FISCALIZAR Servidor Civil 
(Estatutário ou Celetista) 

Policial Militar 

Infrações e Penalidades – Conceitos e Definições 



 
... um Auto de Infração de Trânsito poderá ser 
arquivado e seu registro julgado insubsistente quando: 

ARQUIVAMENTO DO A I T 

Inconsistente ou Irregular 

Se a Notificação não for expedida em no máximo 30 dias 

Infrações e Penalidades – Conceitos e Definições 



Infrações e Penalidades – Processo Administrativo 

Infração Análise de  
Consistência Arquiva 

Recorrer à 
JARI 

Arquiva 

Aplicação das 
Penalidades 

Arquiva 

Autuação - A I T 

Apresentar Infrator Arquiva 

Defesa Prévia 
Notificação  

A I T 

Notificação  
PENALIDADE 

Indefere 

Indefere 

Recurso 2ª Inst. 
CONTRAN / J. Esp. 

CETRAN 



Infrações - Penalidades / Medidas Administrativas 

Advertência por Escrito 
Multa 
Suspensão do Direito de Dirigir 
Cassação da PPD 
Cassação da CNH 
Frequência em Curso de Reciclagem 

Retenção do Veículo 
Remoção do Veículo 
Recolhimento da Habilitação 
Recolhimento da Docum. do Veículo 
Recolhimento de Animais 
Transbordo do Excesso de Carga 
Realização de teste de Alcoolemia 
Realização de exames ... 

PENALIDADES (CTB art. 256) MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (CTB art. 269) 

DICA - Tudo que começar com as letras R ou T é Medida Administrativa 



Penalidades – Advertência por Escrito 

A infração cometida for Leve ou Média 

O infrator não for Reincidente nos últimos 12 meses 

Res. 619 art. 10 § 8º Caso a autoridade de trânsito NÃO entenda como medida mais 
educativa a aplicação da Advertência por Escrito, aplicará a Multa. 

CTB art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade ADVERTÊNCIA POR ESCRITO se: 

Punição com efeito EDUCATIVO 



Penalidades – Multa CTB art. 258, 259 

NATUREZA PONTUAÇÃO VALOR ATUALIZADO 

LEVE 3 R$ 88,38 
MÉDIA 4 R$ 130,16 
GRAVE 5 R$ 195,23 

GRAVÍSSIMA 7 R$ 293,47 

FATOR AGRAVANTE – Multiplica o valor das multas gravíssimas por 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, 60x 

PAGAR 80% DO VALOR – Para multas quitadas até o vencimento (CTB art. 284) 

FUNSET – 5% é repassado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação 

PAGAR 60% DO VALOR – Se notificação eletrônica e Desistência de recurso (CTB art. 284 § 1º) 

REAJUSTES – Os valores poderão ser corrigidos anualmente conforme IPCA do ano anterior (Art. 319A) 

JUROS – A multa não paga até o vencimento terá acréscimo conforme taxa SELIC + 1% (Art. 284 § 4º) 



Penalidades – Infrações com Fator Agravante 

(CTB Art. 162 I) Dirigir veículo sem possuir Habilitação (CNH, PPD ou ACC) 
(CTB Art. 162 II) Dirigir com Habilitação (CNH, PPD ou ACC) Cassada ou Suspensa 
(CTB Art. 193) Transitar com o veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento ...  
(CTB Art. 218 III) Transitar em velocidade superior à máxima em + de 50%. 

 FATOR AGRAVANTE   x3 

(CTB Art. 176 I a V) Deixar, o condutor envolvido em acidentes com vítima: 
(CTB Art. 202) Ultrapassar pelo acostamento, em interseções ou passagens de nível 
(CTB Art. 203) Ultrapassar - curvas, aclives/declives, faixa de pedestre, pontes/viaduto/túneis, proibida sinalização... 
(CTB Art. 246) Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres ... 

FATOR AGRAVANTE   x5 

(CTB Art. 162 III) Dirigir veículo com Habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo 

FATOR AGRAVANTE   x2 



Penalidades –Infrações com Fator Agravante 
(CTB Art. 165) *Dirigir sob influência de álcool ou sustância psicoativa. 
(CTB Art. 165-A) * Recusar-se a teste, ... que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa,... 
(CTB Art. 173) *Disputar corrida. 
(CTB Art. 174) *Promover, na via, competição, eventos, perícia, sem permissão da Autoridade de trânsito ... 
(CTB Art. 175) *Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus. 
(CTB Art. 191) *Forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar ... 

FATOR AGRAVANTE   x10 

(CTB Art. 253 A) *Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação... 
FATOR AGRAVANTE   x20 

(CTB Art. 253 A § 1º) *Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. 

FATOR AGRAVANTE   x60 

O fator agravante só incide sobre o valor da multa * Em caso de reincidência aplica-se, o valor da multa, em dobro.  



Penalidades – Multa por Excesso de Velocidade CTB Art. 218 

Especificação Gravidade 

Acima da Máxima em até 20% Média 

Acima da Máxima entre 20% e 50% Grave 

Acima da Máxima em + de 50% Gravíssima x3 / Suspensão 

Exemplo: Velocidade Máxima 80 km/h 
80 

x 20% 
16 

+ 80 
96 k/h 

80 
x 50% 

40 
+ 80 
120 k/h 

Até 96 km/h = Média 

De 97 até 120 km/h = Grave 

Acima de 120 km/h = Gravíssima (x3) + Suspensão 



Penalidades – Suspensão do Direito de Dirigir CTB Art. 261 

...penalidade aplicada com a finalidade de retirar do Condutor Infrator, por 
prazo determinado,  o seu direito de dirigir. Poderá ser aplicada quando: 

O infrator atingir 20 PONTOS em seu prontuário 

Cometer infrações que preveem a suspensão, direta 

Mínimo 6 e máximo 12 meses 
Mínimo 8 e máximo 24 meses - Reincidência 

Mínimo 2 e máximo 8 meses 
Mínimo 8 e máximo 18 meses - Reincidência 

Reciclagem Preventiva ► Cat. C, D, E 

Suspensão do D. de Dirigir e Multa 
►Processos concomitantes. 

EXCETO Art. 165, 165A e 253A - 12 meses 



Suspensão do Direito de Dirigir – Infrações Específicas 
(CTB Art. 148-A § 5º) Reprovação no Exame Toxicológico. 

(CTB Art. 165) Dirigir sob influência de álcool ou sustância psicoativa. 

(CTB Art. 165 A) Recusar-se ao teste, ... que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa,... 

(CTB Art. 170) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via, ou demais veículos. 

(CTB Art. 173) Disputar corrida. 

(CTB Art. 174) Promover, na via, competição, eventos, perícia, sem permissão da Autoridade de trânsito ... 

(CTB Art. 175) Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus. 

(CTB Art. 176) Deixar, o condutor envolvido em acidentes com vítima, de prestar ou providenciar socorro... 

(CTB Art. 191) Forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro. 

(CTB Art. 210) Transpor, sem autorização, bloqueio policial. 

(CTB Art. 218 III) Transitar em velocidade superior à máxima em + de 50%. 

(CTB Art. 244) Conduzir motocicleta: sem capacete, fazendo malabarismo, faróis apagados, menor de 7 anos... 

(CTB Art. 253 A) Usar o veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. 



Penalidades – Suspensão do Direito de Dirigir 

Não existe 
uma única infração 

que acarrete 
Suspensão do Direito de Dirigir 

que NÃO seja Gravíssima 



Cometer qualquer infração Grave ou Gravíssima 

For Reincidente em infrações Médias 

Penalidades – Cassação da PPD / ACC Provisória 

(CTB Art. 148 § 3º, § 4º) ...ocorrerá quanto o Condutor 

A reabilitação poderá ocorrer A QUALQUER TEMPO. 

►Terá que refazer todos os exames. 



Penalidades – Cassação da CNH 

Dirigir estando com o direito de dirigir Suspenso 

Condenado judicialmente por Delito de Trânsito 

For Reincidente nas Infrações: 

(CTB Art. 263) ...ocorrerá quanto o condutor 

Dirigir com CNH de Categoria adversa ao veículo 

Entregar a direção à pessoa inabilitada/incapacitada 

Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente 

Disputar corrida 

Promover competição esportiva sem autorização 

Demonstrar ou exibir manobra perigosa 

Reabilitação somente após 2 anos   



Penalidades – Frequência em Curso de Reciclagem 

O condutor poderá ser obrigado a frequentar 
 Curso de Reciclagem, quando:  

For considerado Infrator Contumaz 
Tiver o Direito de Dirigir Suspenso 
Envolver-se em acidente grave 
For condenado por Delito de Trânsito 
Expor a risco potencial a integridade de outrem 
A qualquer tempo, conforme dispuser o CONTRAN 

O condutor habilitado nas categorias C, D ou E, que exerce Atividade Remunerada, PODERÁ fazer Curso  
Preventivo de Reciclagem, sempre que atingir 14 pontos no período de 1 ano. (CTB 261 § 5º) 



Medidas Administrativas – Retenção de Veículo 

À critério do Agente, os veículos: 

Com carga Perigosa ou Perecível 

De transporte Coletivo de passageiros 
Não serão Retidos 

...manter o veículo no local da abordagem até que a 
irregularidade possa ser sanada ou liberá-lo para reparo 
mediante recolhimento do CRLV. 



Medidas Administrativas – Remoção de Veículo 

...retirar (guinchar) o veículo do local onde se encontra, 
levando-o para o pátio credenciado. 

A Remoção ocorrerá: 

Atenção Não se aplica a veículo estacionado na contramão 

Quando estiver Estacionado em desacordo com a legislação  
Quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível 
Quando a irregularidade não puder ser sanada 



Medida Administrativa – Remoção de Veículo 

Art. 328 CTB e Res. 623/16 Contran Art. 271 CTB e Res. 623/16 Contran 

Recolhido a depósito Hasta Pública – Após 60 dias 

Ônus ao Proprietário 

Art. 271 CTB e Res. 623/16 Contran 

Art. 262 do CTB REVOGADO. NÃO existe mais a penalidade de APREENSÃO do veículo. 



Medidas Administrativas – Recolhimento da Habilitação 

...o recolhimento dar-se-á, mediante recibo, quando: 

Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração 

Estiver vencida a mais de 30 dias 

Ocorrer algumas infrações com fator agravante 

Em situações de Suspensão do Direito de Dirigir (há exceções) 

Outros casos previstos pelo CTB 



Medidas Administrativas – Recolhimento do CRV/CRLV 

...o recolhimento da documentação do veículo (CRV / 
CRLA) dar-se-á, mediante recibo, quando: 

Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração 

O prazo de Licenciamento estiver vencido 

A irregularidade não puder ser sanada no local 

Alienado o veículo, não for transferida a propriedade em 30 dias 

Outros casos previstos pelo CTB 



Medidas Administrativas – Recolhimento de Animais 

...serão recolhidos a depósito quando estiverem 
soltos na via pública e desacompanhados de seu 
guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou 
colocando-o em risco . 

A restituição só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com 
remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. 

...os animais não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de  
sessenta dias, serão levados à hasta pública... 



Medidas Administrativas – Transbordo do Excesso de Carga 

Consiste em passar o excesso da carga para outro 
veículo, já munido da nota fiscal do excesso. 

O transbordo da carga com peso excedente é  
condição para que o veículo possa prosseguir viagem... 

Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo 
liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. 



Medidas Administrativas – Realização de Teste de Alcoolemia 

...consiste em submeter o condutor a exames que 
comprovem a sua sanidade quanto a substâncias 
alcoólicas ou psicoativas. Poderá ocorrer das seguintes 
formas: 

Exame de sangue 
Outros exames realizados por laboratórios especializados 
Perícia – Teste de ar alveolar (Etilômetro / Bafômetro) 
Verificação de Sinais de alteração da capacidade psicomotora 

Prova testemunhal, imagem, vídeo ou outro meio de prova em direito admitido 



...consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da 
vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no 
Código Penal, sempre que houver  prejuízo material resultante do 
crime. 

Multa Reparatória 

CTB Art. 297 

A multa não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. 

Aplica-se, à multa reparatória, o disposto nos art. 50 e 52 do CP. 

Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. 



Crimes de Trânsito – Tipos e Penas Cap. XIX Seção II do CTB 

Dirigir sob influência de álcool (6 dg ou 0,3 mg) ou substância psicoativa. 6 meses a 3 anos Det 

Participar de corrida, disputa ou competição não autorizada. 

Praticar lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor 

6 meses a 3 anos Det 

6 meses a 2 anos Det 

Art. 306  

Art. 308  

Art. 303  

Praticar homicídio culposo, na direção de veículo automotor 2 a 4 anos Det 
Art. 302  Det Detenção 

Causar morte, resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. 5 a 10 anos Rec 

Causar lesão corporal, resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. 3 a 6 anos Rec 

Art. 308 § 2o  

Art. 308 § 1º   

Rec Reclusão 



Crimes de Trânsito – Tipos e Penas Cap. XIX Seção II do CTB 

Deixar o condutor do veículo, de prestar imediato socorro à vítima ... 

Afastar-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil ... 

Violar a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir ... 6 meses a 1 ano Det 

Dirigir sem Habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. 

Entregar a direção à pessoa não habilitada, cassada ou sem condições ... 

Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais ... 

Inovar artificiosamente, o local do acidente a fim de prejudicar as investigações ... 

Art. 304  

Art. 305  

Art. 307  

6 meses a 1 ano Det 

6 meses a 1 ano Det 

6 meses a 1 ano Det 

6 meses a 1 ano Det 

6 meses a 1 ano Det 

6 meses a 1 ano Det 

Art. 309  

Art. 310  

Art. 311  

Art. 312  



Crimes de Trânsito – Penas Alternativas Cap. XIX Seção II do CTB 

Para os crimes de trânsito, quando o juiz aplicar a substituição de pena privativa 
de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de 
serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: 

CTB art. 312A 

I - trabalho em equipes de resgate do COBOM e em outras unidades móveis de salvamento; 

II - trabalho em pronto-socorro de hospitais que recebem vítimas de acidente de trânsito; 

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; 

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes 
de trânsito. 



Embriaguez – Infração 

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência: Infração Gravíssima 

Art. 165 CTB / Lei 12.760 de 2012 / Res. 432 Contran 

Penalidades 

Multa Gravíssima x10 
Suspensão por 12 meses 

Medidas Administrativas 

Retenção do Veículo 
Recolhimento da habilitação 

 Em caso de reincidência será aplicada a multa em dobro. 
 A recusa ao teste do etilômetro sujeita o infrator ao estabelecido no art. 165A do CTB. 

 
 

Qualquer concentração de álcool por litro de sangue 
0,05 mg ou + de álcool por litro de ar alveolar expirado 



Embriaguez – Crime 

Exame de sangue com 6 ou + dg de álcool por litro de sangue (6 dg/L) 

Teste de etilômetro com 0,34 ou + mg de álcool por litro de ar alveolar expirado 

Exames laboratoriais – em caso de outras substâncias psicoativas 

Sinais de alteração da capacidade psicomotora 

O crime de embriaguez será caracterizado por 
 qualquer um dos procedimentos abaixo: 

Detenção de 6 meses a 3 anos 

Art. 306 CTB / Lei 12.760 de 2012 / Res. 432 Contran 



MÓDULO I 
LEGISLAÇÃO DE 

TRÂNSITO 
REGRAS de CIRCULAÇÃO 



Normas de Circulação – Disposições Introdutórias 

Os usuários das vias terrestres devem: 

Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o 
trânsito de veículos, pessoas ou animais. 

Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, 
atirando, depositando ou abandonando na via objetos 
ou substâncias, ou nela criando qualquer outro 
obstáculo. 



Normas de Circulação – Disposições Introdutórias 
Antes de colocar o veículo em circulação, deve-se: 

Verificar a existência e o correto funcionamento dos 
equipamentos de uso obrigatório; 

Certificar-se da existência  de combustível suficiente 
para  chegar ao local de destino. 



Normas de Circulação – Disposições Introdutórias 

O condutor deverá, a todo momento, 
 ter domínio sobre o seu veículo... 

 ...dirigindo-o com atenção e os cuidados 
indispensáveis à segurança. 



Normas de Circulação – Regra de Percurso 

Obs. Em alguns casos, como por exemplo nas 
ultrapassagens, é permitido transitar pela esquerda. 

Mão de Direção - A circulação deve ser realizada pelo 
lado direito da via; 



Normas de Circulação – Regra de Percurso 

Distância de Segurança - O condutor deverá manter distância entre o 
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista... 

Distância LATERAL 

Distância FRONTAL 

1,5 Metros 

2 Segundos 

...considerando-se, no momento, as condições 
climáticas, do trânsito, do veículo e da carga. 

Recomendável - Direção Defensiva 



Normas de Circulação – Regra de Percurso 

Pista com várias faixas no mesmo sentido: 

Faixa da Direita – destinada a 
circulação dos veículos mais lentos e de 
maior porte; 

Faixa da Esquerda destinada aos 
veículos em ultrapassagem e aqueles em 
maior velocidade; 



Normas de Circulação – Regra de Percurso 

Trânsito sobre calçadas e passeios: 

O trânsito de veículos sobre calçadas e passeios só poderá ocorrer para 
entrar ou sair de garagens e áreas especiais de estacionamento. 



Normas de Circulação – Regra de Percurso 

Responsabilidade Hierárquica: 

Os veículos de maior porte pelos de menor porte. 

Os motorizados pelos não motorizados. 

Todos juntos pela segurança dos pedestres. 



Normas de Circulação – Preferência nas interseções 

RODOVIA ROTATÓRIA DIREITA 

Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 
preferência em relação aos demais. CTB Art. 29 XII 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Preferência / Situações 



Normas de Circulação – Prioridades do Trânsito 

Precedidos de Batedores 

Prestadores de Serviços de utilidade Pública 

Bombeiro, Ambulância, Polícia e Fiscalização 

Livre Passagem 

Livre Parada e Estacionamento 

Livre Passagem, Parada e Estacionamento 



Normas de Circulação – Situação de Prioridade 

Prioridade somente quando na efetiva 
prestação de serviços de Urgência... 

...identificado por dispositivo de sinalização 
Sonora e Luminosa (giroflex e sirene). 

Condutores – Deixar livre a passagem pela esquerda 

Pedestres – Aguardar na calçada 



Preferência e Prioridade – Quadro Comparativo 

PREFERÊNCIA PRIORIDADE 

Socorro de Incêndio 
Salvamento 
Polícia 
Fiscalização 
Operação de Trânsito 
Ambulância 
Batedores 
Serviços de Utilidade Pública 

Rodovia 
Rotatória 
Direita 



Normas de Circulação – Mudança de Direção 

Conversão à DIREITA 

Conversão à ESQUERDA 
 Em via urbana, de mão única; 
 Em via urbana, de mão dupla; 
 Em Rodovias. 

Manobra de RETORNO 



Mudança de Direção – Conversão à Direita 

Para virar à Direita, o condutor deve... 

...aproximar-se, o máximo possível, do bordo 
direito da via e executar a manobra no 
menor espaço possível. 



Mudança de Direção – Conversão à Esquerda 

Para virar à Esquerda, o condutor deve... 

Mão Dupla Mão Única Rodovias 



Mudança de Direção – Manobra de Retorno 

O Retorno deverá ser executado em locais 
apropriados como trevos, canteiros 
centrais, rotatórias, praças e viadutos; 

Onde não houver locais apropriados, o Retorno 
poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. 



Normas de Circulação – Passagem e Ultrapassagem 

Passagem: avançar à frente de outro veículo, 
sem mudar de faixa de trânsito. 

Ultrapassagem: avançar à frente de outro 
veículo, mudando de faixa e retornando à 
faixa de origem após a manobra. 



Normas de Circulação – Ultrapassagem 

As ultrapassagens devem ser realizadas 
pelo lado esquerdo da via; 
 

É permitido ultrapassar  pela direita 
quando o veículo da frente indicar que  
vai entrar para à esquerda. 



Ultrapassagem – Sinalizar 

Ao ultrapassar o condutor deve sinalizar com a luz indicadora de 
direção (seta) ou gesto de braço.  



Ultrapassagem – Ao ultrapassar 
Antes de ultrapassar o condutor deve: 

Verificar se nenhum condutor que o esteja seguindo tenha 
iniciado a ultrapassagem primeiro. 

Verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de 
ultrapassar um terceiro. 

Observar se a faixa à esquerda (contramão) está livre para que a 
manobra possa ser executada com segurança 



Ultrapassagem – Ao ser ultrapassado 
Ao ser ultrapassado o condutor deve: 

Se estiver na faixa da esquerda deslocar-se 
para a da direita sem acelerar a marcha. 

Se estiver em outra faixa permanecer 
onde está sem acelerar a marcha. 



Ultrapassagem – Proibido Ultrapassar 
É proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando: 

Nos trechos em curvas e aclives sem 
visibilidade, pontes, viadutos, passagens de 
nível e travessias de pedestres... 

...nas interseções ou próximo à elas. 



Ultrapassagem – Cuidados Especiais 

Ao ultrapassar um veículo de Transporte Coletivo de passageiros... 

...que esteja parado efetuando 
embarque ou desembarque de 
passageiros, reduza a velocidade 
e redobre a atenção ou, até 
mesmo, pare o veículo com vistas 
à segurança. 



Normas de Circulação – Parada e Estacionamento 

Parar é imobilizar o veículo pelo tempo 
necessário ao embarque e desembarque 
de passageiros. 

Estacionar é a imobilização por tempo superior 
ao necessário para o embarque e desembarque. 



Parada e Estacionamento – Carga e Descarga 

Operação de Carga e Descarga 

A operação de carga e descarga de 
mercadorias é considerada 
estacionamento. 



Parada e Estacionamento – Em Rodovias 

...nas rodovias os veículos parados ou estacionados devem 
posicionar-se fora da pista. 

...permitida a parada para manobras 
de mudança de direção. 



Parada e Estacionamento – Imobilização de Emergência 

Em Imobilizações de Emergência no leito viário, deve-se... 

...providenciar a sinalização conforme 
regulamentado pelo CONTRAN. 

Pisca Alerta do Veículo 
Triângulo de Segurança 
Arbustos ... 



Parada e Estacionamento – Veículos de Duas Rodas 

Os Veículos de duas rodas devem ser Estacionados... 

...de forma perpendicular à 
guia da caçada e junto a ela. 



...exceto para o condutor. 

Parada e Estacionamento – Embarque e Desembarque 

O embarque e desembarque devem ser 
realizados pelo lado da calçada... 



Parada e Estacionamento – Cuidados Especiais 

Ao sair do veículo... 

...o condutor e passageiros não deverão abrir a porta, 
sem antes verificar se isso não oferece risco a eles e 
aos outros usuários da via. 



Parada e Estacionamento – Proibido ESTACIONAR 

...onde é Proibido Estacionar: 

Em frente a rebaixamentos de calçada; 

Em frente a garagens e entradas de estacionamento; 

Em pontos de ônibus; 

A mais de 50 cm do meio fio (bordo da pista); 

Em áreas de estacionamento exclusivo (ex: ambulância); 

Nos acostamentos das rodovias. 



Parada e Estacionamento – Proibido PARAR e ESTACIONAR 

...onde é Proibido Parar e Estacionar: 

A menos de 5m da esquina; 
Sobre pontes, viadutos e túneis; 
Em trechos em curvas ou lombadas; 
Locais de pouca visibilidade; 

A mais de 50 cm do meio fio (bordo da pista); 
Em áreas de segurança (Bancos, Fóruns e Delegacias); 
Sobre a caçada, passeio ou faixa de pedestres... 



Normas de Circulação – Buzina 

A buzina pode ser utilizada, desde que em toques breves e de 
maneira não sucessiva, nas seguintes situações: 

Como advertência, na iminência de acidente; 

 Nas vias rurais, ao ultrapassar outro veículo. 



Normas de Circulação – Faróis durante a NOITE 

                          ...obrigatório, durante a 
noite, para todos os veículos quando em 
vias sem iluminação pública; 

Farol Alto 

                            ... obrigatório, durante 
a noite, para todos os veículos quando 
em vias com iluminação pública; 

Farol Baixo 



Normas de Circulação – Faróis durante o DIA 

...os veículos de Transporte Coletivo 
 e os Ciclos Motorizados; 

...o condutor manterá acessos os faróis baixos 
dentro de Túneis e em  Rodovias; 



Normas de Circulação – Luzes e Buzina 
Piscar os Faróis – Só pode ser utilizado para... 

Advertência – Circunstâncias Perigosas 

Ultrapassar – Indicar para veículo da frente 

                                     O desrespeito à esta norma caracteriza 
Infração Média e com multa e 4 pontos no prontuário.  

MULTA 



Normas de Circulação – Luzes e Buzina 
Luzes de Posição – Devem ser utilizadas quando: 

Dirigir sob Chuva Forte, Cerração ou Neblina 

À noite, ao embarcar ou desembarcar passageiros 

À noite, em operações de carga e descarga de mercadorias 

Pisca Alerta – Deve ser utilizado quando: 

Em Emergência ou com o Veículo Imobilizado 
Quando a sinalização da via Determinar 



Normas de Circulação – Usuários Diversos do Trânsito 

... têm o trânsito regulamentado pelo Município. 

Os veículos de: 



Normas de Circulação – Usuários Diversos 
Trânsito de Animais... 

Os animais, quando em rebanhos, deverão ser 
conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da 
pista. 

Trânsito de Veículos de Tração Animal... 

Os veículos de Tração Animal deverão ser 
conduzidos pela direita e junto à guia da calçada; 



Normas de Circulação – Ciclomotores 

Trânsito de Ciclomotores... 

...devem ser conduzidos no Centro da  
faixa mais à Direita da Pista 

É proibido o trânsito de 
ciclomotores nas vias de 

Trânsito Rápido. 



Normas de Circulação – Bicicletas 
...na falta de Ciclovias ou Ciclofaixas... 

...as bicicletas devem circular no 
mesmo sentido dos veículos e 

junto ao bordo da pista; 

...só poderão circular sobre os passeios 
quando autorizado e sinalizado pelo 

órgão competente; 



Normas de Circulação – Bicicletas 

Os condutores devem manter uma distância 
lateral de 1,5 metros ao passar por ciclistas; 

O ciclista empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em 
direitos e deveres. 



Normas de Circulação – Pedestres 
Os pedestres ao circular pelas vias, devem... 

...ou em fila, pelos bordos da pista, quando 
não existir passeio ou calçada. 

Nas vias rurais sem acostamento, em fila pelos 
bordos da via e sentido contrário aos veículos; 

...em trechos urbanos, circular pela calçada 
ou passeio, 



Normas de Circulação – Pedestres 

Os pedestres ao circular pelas vias, devem... 

...atravessar na faixa própria... 

...ou em sentido perpendicular ao eixo da pista, 
quando não houver faixa própria. 

Como deve ser feito  Como as pessoas atravessam a rua  



Normas de Circulação – Motocicletas e Similares 
Para conduzir estes veículos, o condutor deve... 

Utilizar capacete  - com viseira ou óculos de proteção 

Segurar o guidão com as duas mãos 

Utilizar vestuário adequado. 



Normas de Circulação – Motocicletas e Similares 
Os passageiros destes veículos, só podem ser transportados em... 

...Sidecar (carro lateral) 

...assento suplementar atrás do condutor 

Obs. Utilizando capacete de segurança e vestuário de proteção. 



Normas de Circulação – Motocicletas e Similares 

Importante! 
Transportar menores de 7 anos em 
motocicletas, motonetas ou ciclomotores é: 

Multa – R$ 293,47 / 7 pontos 

Suspensão do Direito de Dirigir 

Recolhimento da Habilitação 

Infração Gravíssima 



Normas de Circulação – Cinto de Segurança 

...obrigatório para o condutor e  passageiros, 
em todas as vias do território nacional. 

Obs. A não utilização do cinto de segurança é Infração Grave: 

Multa – R$ 195,23  /  5 Pontos 
Retenção do Veículo 

O Cinto de Segurança é... 



Normas de Circulação – Transporte de Crianças 

Crianças menores de 10 anos devem ser 
transportadas no banco traseiro do veículo; 

Quando o veículo só tiver banco dianteiro; 
Tiver mais crianças que lugares no banco de trás. 

Obs. Neste caso, escolher a de maior estatura 
física para ser levada no banco da frente. 

Exceto 



Normas de Circulação – Transporte de Crianças 

Transporte de Crianças utilizando Dispositivo Auxiliar de Segurança: 



Normas de Circulação – Transporte de Crianças 

Transporte de Crianças - Posicionamento 



Normas de Circulação – Transporte de Crianças 

Parágrafo único. “Excepcionalmente, as 
crianças com idade superior a quatro anos e 
inferior a sete anos e meio poderão ser 
transportadas utilizando o cinto de segurança 
de dois pontos sem o dispositivo denominado 
“assento de elevação”, nos bancos traseiros, 
quando o veículo for dotado originalmente 
destes cintos.”  

Res. 391 CONTRAN / Art. 2º 



Normas de Circulação – Classificação das Vias 
Vias Urbanas Vias Rurais 

T. Rápido 

Arterial 

Coletora 

Local 

80 k/h Acessos Especiais 

Semáforo 

Coletar/Distribuir 

Áreas Restritas 

Rodovia 

60 k/h 

Pavimentada 

Não Pavimentada Estrada 

Automóveis, Camionetas e Motos 

90 k/h 

60 k/h 

40 k/h 

30 k/h 

A Velocidade Mínima equivale sempre à Metade da máxima 
São permitidas Velocidades diferentes, desde que Sinalizado Obs. 

Demais Veículos 

110 k/h 
DUPLA 

100 k/h 
SIMPLES 



Normas de Circulação – Vias Particulares 

                             Nas Vias Internas pertencentes a condomínios 

constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de 

estacionamento privado de uso coletivo a sinalização de 

regulamentação da via será implantada e mantida por conta do 

próprio condomínio. 



MÓDULO I 
LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA 
Transporte de Carga 



APRESENTAÇÃO 

Nesta unidade, vamos apresentar a você a legislação relacionada 

ao transporte de cargas, especialmente das cargas que são 

consideradas Indivisíveis. Vamos conhecer os requisitos básicos 

para o transporte, algumas dicas para acondicionamento e as 

responsabilidades do condutor na realização desta atividade. 



OBJETIVOS 

 Apresentar o conceito e a legislação do transporte de cargas; 

 Conhecer exemplos de cargas indivisíveis; 

 Identificar procedimentos necessários para o acondicionamento das cargas; 

 Apresentar algumas responsabilidades do condutor durante o transporte. 



Transporte de Cargas - Conceitos 

... carga unitária, representada por uma única peça estrutural ou por um conjunto de peças 

fixadas por rebitagem, solda ou outro processo, para fins de utilização direta como peça ou, 

CARGA INDIVISÍVEL 

ainda, como parte integrante de conjuntos 

estruturais de montagem ou de máquinas ou 

equipamentos, e que pela sua complexidade, só 

possa ser montada em instalações apropriadas. 



Essas cargas NÃO podem ser fracionadas ou 
particionadas para o transporte, pois são peças 
únicas. 

No caso de blocos de rochas e toras de madeira, 
por exemplo, a carga é transportada unitariamente 
até o local onde será feita sua manipulação e 
fracionamento.  

Transporte de Cargas - Conceitos 

CARGA INDIVISÍVEL 



Considerações 

Conhecer os riscos oferecidos pela carga e 
saber como proceder antes, durante e após o 
transporte desta, de modo a evitar qualquer 
risco à sociedade e ao meio ambiente e 
consequências de um possível acidente, é 
DEVER de todo condutor de veículo 
transportador de carga e produtos perigosos. 

Transporte de Cargas - Conceitos 



Transporte de Cargas - Exemplos 

Um exemplo de equipamentos ou máquinas de grande porte são as hélices e turbinas, que 

são previamente soldadas ou rebitadas antes do transporte, de forma que possam ser 

imediatamente instaladas ou utilizadas em seu destino final. 

Isso ocorre devido ao complexo processo de 

montagem e acabamento da peça, que deve 

ser feito em local apropriado, utilizando 

equipamentos especiais. Essas cargas 

indivisíveis apresentam grandes dimensões, 

dificultando seu processo de deslocamento.  



Transporte de Cargas - Exemplos 

Além destas, podem ser consideradas cargas 

indivisíveis os grandes reservatórios metálicos, 

que são utilizados para armazenar 

combustíveis ou gases; virolas, rotores de 

turbinas e transformadores, utilizados nas 

usinas para gerar e transmitir energia elétrica; 

pequenas embarcações ou balsas, utilizadas 

para o transporte de passageiros e cargas.  



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Integridade do Acondicionamento 

Para melhor fixação da carga é necessário 

avaliar seu formato e dimensões. Em 

geral, a carga é amarrada por meio de 

fixações longitudinais e transversais.  



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Integridade do Acondicionamento 

É obrigatório o uso de travas frontais e 

laterais, que permitam regulação 

adequada ao comprimento e à largura do 

volume de cada carga, e os movimentos 

para frente e para trás, para dar maior 

estabilidade, evitando o rompimento dos 

fixadores.  



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Centro Gravitacional - CG 

Para melhor acomodação da carga, a base do 

veículo deve apresentar uma marcação, 

indicando seu centro de gravidade. Essa 

marcação indica a posição que deverá ser 

respeitada durante o carregamento. A 

estabilidade da carga está condicionada à 

distância entre o CG da carga e o CG do veículo.  



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Amarração da Carga 

Art. 3º Res. 552/15 CONTRAN 

Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem 
estar devidamente amarradas, ancoradas e 
acondicionadas no compartimento de carga ou superfície 
de carregamento do veículo, de modo a prevenir 
movimentos relativos durante todas as condições de 
operação esperadas no transcorrer da viagem, como: 
manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou 
desacelerações repentinas.  



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Amarração da Carga 

Art. 4º Res. 552/15 CONTRAN 

DEVEM ser utilizados dispositivos de amarração, como 
cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência 
total à ruptura por tração de no MÍNIMO duas vezes o 
peso da carga, bem como dispositivos adicionais como: 
barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, 
mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, 
etc., além de pontos de amarração adequados e em 
número suficiente. 



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Amarração da Carga 

Art. 4º, § 1º Res. 552/15 CONTRAN 

Os dispositivos de amarração DEVEM estar em bom 

estado e serem dotados de mecanismo de 

tensionamento, quando aplicável, que possa ser 

VERIFICADO e REAPERTADO manual ou automaticamente 

durante o trajeto. 



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Amarração da Carga 

Art. 4º, § 2º Res. 552/15 CONTRAN 

É responsabilidade do condutor verificar periodicamente 
durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de 
fixação e reapertá-los quando necessário. 

Art. 4º, § 3º Res. 552/15 CONTRAN 

Fica PROIBIDA a utilização de cordas como dispositivo de 
amarração de carga, sendo permitido o seu uso 
exclusivamente para fixação da lona de cobertura, 
quando exigível. 



Transporte de Cargas - Acondicionamento 

Amarração da Carga 

Art. 4º, § 4º Res. 552/15 CONTRAN 

Fica PROIBIDA a utilização de dispositivos de amarração 
em pontos constituídos em madeira ou, mesmo sendo 
metálicos, estejam fixados na parte de madeira da 
carroceria, exceto no caso previsto no parágrafo anterior.  

Art. 4º, § 5º Res. 552/15 CONTRAN 

Na inexistência de pontos de amarração adequados, ou 
em número suficiente, fica PERMITIDA a fixação dos 
dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo. 



Transporte de Cargas – TIPOS DE AMARRAÇÃO 
Depende do coeficiente de atrito entre 
a carga e o piso do caminhão. Quanto 
mais lisas forem estas superfícies em 
contato, mais facilmente a carga poderá 
deslizar, em casos de frenagens 
emergenciais, curvas fortes e 
arrancadas.  

O que realmente fará com que a carga se prenda ao veículo será uma combinação de atrito, 
que poderá ser aumentado por meio do uso de borrachas ou mantas especiais, e a força 
aplicada pelos tensionados (que é aplicada por meio de catracas e cintas de amarração, 
correntes e cabos de aço).  



Transporte de Cargas – TIPOS DE AMARRAÇÃO 

Coeficiente de atrito também é importante, mas o que realmente segura a carga em 
todas as direções é a capacidade de carga dos equipamentos, daí a necessidade de 
todos estarem devidamente identificados com o nome do fabricante, a capacidade de 
carga, código de rastreabilidade e devidamente certificados.  



Transporte de Cargas – TIPOS DE AMARRAÇÃO 

Ao contrário do travamento, a 

amarração de topo força a carga 

contra a plataforma de carga. Mesmo 

que o atrito evite o deslizamento da 

carga, as vibrações e os choques 

durante o transporte podem provocar 

o seu deslocamento. Esta situação 

torna a amarração de topo necessária 

mesmo quando o atrito é elevado.  

Os pontos de amarração NÃO podem 
estar fixados exclusivamente no piso de 
madeira, e sim fixados na parte metálica 

da carroceria ou no próprio chassi.  



Responsabilidade do Condutor – Durante o Transporte 

Fatores de Interrupção da Viagem 

 Falha mecânica 

 Mau tempo 

 Pista obstruída (acidente, queda de barreira) 

 Estado de saúde do condutor 

 Incidentes com a carga 

Vários são os fatores que podem levar à 
interrupção da viagem, tais como: 

Adote as providências (redefinição de rota, troca de 
condutor ...) conforme orientações para o transporte. 



Responsabilidade do Condutor – Durante o Transporte 

Fatores de Interrupção da Viagem 

O condutor deve interromper a viagem e entrar 

em contato com a transportadora, autoridades 

ou entidades quando ocorrerem alterações nas 

condições de partida, capazes de colocar em 

risco a segurança de vidas, de bens ou do meio 

ambiente. 



Responsabilidade do Condutor – Carga e Descarga 

Participação do Condutor 

Antes de começar a descarga do 

caminhão, é necessário examinar a Nota 

Fiscal de entrega e do Manifesto de 

Transporte, para verificar se os 

documentos estão de acordo com o 

pedido de compra de materiais.  



Responsabilidade do Condutor – Carga e Descarga 

Participação do Condutor 

Após verificação dos documentos, 

direciona-se o caminhão para a doca de 

descarga indicada, para que as cargas 

sejam retiradas, ou seja, para que se 

realize o processo de descarga ou 

descarregamento do caminhão.  

Para a carga e descarga é aconselhável a 
realização de um Exame de avarias e 
conferência de volumes. Caso as 
irregularidades sejam significativas, pode-
se recusar a carga. 



Responsabilidade do Condutor – Carga e Descarga 

Participação do Condutor 

Se estiver tudo certo, inicia-se a descarga 
das mercadorias, que pode ser manual 
ou com o uso de equipamentos. 

Após descarregar o caminhão, 
é recomendável realizar a 
conferência quantitativa. Isto 
é, o conferente deve verificar, 
junto ao condutor, se a 
quantidade de mercadorias 
que está na nota fiscal é igual à 
carga recebida.  



MÓDULO I 
Documentação 

e Simbologia 



APRESENTAÇÃO 

O transporte rodoviário de cargas é uma atividade econômica 
que necessita de constante acompanhamento do governo, por 
meio de proposições de normas e atuação eficaz dos órgãos 
vinculados ao setor. A necessidade de realizar um controle mais 
efetivo dos veículos gerou uma busca por equipamentos e 
simbologias cada vez mais aperfeiçoados. 



OBJETIVOS 

 Apresentar os documentos obrigatórios para o transporte de cargas; 

 Apresentar a simbologia e sinalização obrigatória para os veículos; 

 Conhecer as normas, o funcionamento e a importância do registrador instantâneo e 
inalterável de velocidade e tempo. 



Documentação e Simbologia 

Documentos Fiscais de Trânsito 

Os veículos ou os equipamentos de 
transporte, transportando produtos 
perigosos, somente podem circular 
pelas vias públicas quando 
acompanhados dos seguintes 
documentos:  

DOCUMENTOS 

 Certificado de Licenciamento Anual do Veículo 

 Autorização Especial de Trânsito - AET 

 Documento Fiscal da Carga 

 Conhecimento de Transporte Rodoviário 

 Autorização de Carregamento e Transporte 

 Ordem de Coleta de Carga 

 Manifesto de Carga 

 Certificado de Capacitação 



Documentação e Simbologia 

Certificado de Licenciamento Anual - CRLV 

O CRLV é o documento de porte obrigatório que 

licencia, anualmente, o veículo a circular pelas vias 

públicas e só será emitido ao veículo que NÃO 

tenha débitos fiscais ou de multas de trânsito ou 

ambientais. 

Não será aceita cópia do CRLV, 
mesmo que seja autenticada. 

ATENÇÃO 



Documentação e Simbologia 

Autorização Especial de Trânsito - AET 

Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no 

transporte de carga indivisível, que não se enquadre 

nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo 

Contran, poderá ser concedida, pela autoridade com 

circunscrição sobre a via, Autorização Especial de 

Trânsito (AET), com prazo certo, válida para cada 

viagem, atendidas as medidas de segurança 

consideradas necessárias.  



Documentação e Simbologia 

Documento Fiscal da Carga 

Documento que comprova a posse da 

mercadoria e tem como principal objetivo as 

exigências do Fisco quanto ao trânsito das 

mercadorias e das operações realizadas 

entre adquirentes e fornecedores.  



Documentação e Simbologia 

Conhecimento do Transporte Rodoviário - CTRC  

É o documento que comprova a contratação do 
transportador pelo embarcador para a realização do 
serviço de transporte rodoviário de cargas. 

Esse documento, emitido pelo transportador, 
representa que as mercadorias estão sob sua 
responsabilidade para a realização de sua entrega, 
de acordo com o que está descrito no 
conhecimento.  



Documentação e Simbologia 

Autorização de Carregamento e Transporte 

Será utilizada no transporte de carga quando, 
no momento da contratação do serviço, não 
forem conhecidos os dados relativos a peso, 
distância e valor da prestação do serviço; 
sendo que a utilização da autorização de 
carregamento não dispensa a posterior 
emissão do Conhecimento de Transporte 
Rodoviário de Cargas. 



Documentação e Simbologia 

Ordem de Coleta da Carga 

Utilizada pelo estabelecimento transportador 

que executar serviço de coleta de cargas no 

endereço do remetente, e destina-se a 

acobertar a prestação de serviço, do endereço 

do remetente até o do transportador, para 

emissão obrigatória do Conhecimento de 

Transporte Rodoviário de Cargas, no qual será 

anotado o número da ordem de coleta.  



Documentação e Simbologia 

Manifesto de Carga 

É de uso obrigatório somente no 

transporte rodoviário de carga 

fracionada, sendo utilizado pelos 

transportadores de cargas que 

executarem serviço de transporte 

intermunicipal e interestadual.  



Documentação e Simbologia 

Certificado de Capacitação - CONDUTOR 

O motorista que pretenda conduzir 
veículo de transporte de cargas 
indivisíveis precisa obter um Certificado 
de Formação em curso específico. 

A certificação do curso para transporte 
de cargas indivisíveis é realizada através 
de anotação no campo de observações 
da CNH. 

Campo de 
Observações 

H C I 

Sigla ID 
Carga Indivisível 



Documentação e Simbologia 

Certificado de Capacitação - CONDUTOR 

Para se candidatar ao Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Carga 
Indivisível e Outras, regulamentado pelo próprio CONTRAN, o candidato deverá 
apresentar os seguintes requisitos mínimos: 

 Ser maior de 21 anos; 

 Estar habilitado na categoria “C” ou “E” de CNH;  

 Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente 
de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.  



Documentação e Simbologia 

Simbologia dos Produtos Transportados 

SÍMBOLOS 

Servem para orientar quanto ao manuseio dos 
volumes, durante o transporte. 



Sinalização em Veículos 

O veículo, cujas dimensões excedam os limites fixados 
pelo CONTRAN, deverá portar na parte traseira a 
Sinalização Especial de Advertência prevista nos 
Anexos I, II e III desta Resolução.  

Art. 6º - Res. 520 CONTRAN 

A sinalização deverá estar em perfeitas condições de visibilidade e 
leitura, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras 
informações além das previstas nesta Resolução.  

Sinalização em Veículos 



Sinalização especial de advertência traseira para COMPRIMENTO excedente  

Adesivo refletivo aplicado 
diretamente no veículo ou 
sobre placa metálica ou de 
madeira de boa qualidade, 
possuindo faixas inclinadas 
de 45º da direita para a 
esquerda e de cima para 
baixo, na cor preta e laranja 
alternadamente.  

ESPECIFICAÇÕES 



Sinalização especial de advertência traseira para LARGURA excedente  

Adesivo refletivo aplicado 
diretamente no veículo ou 
sobre placa metálica ou de 
madeira de boa qualidade, 
possuindo faixas inclinadas 
de 45º da direita para a 
esquerda e de cima para 
baixo, na cor preta e laranja 
alternadamente.  

ESPECIFICAÇÕES 



Sinalização especial de advertência traseira para COMPRIMENTO e LARGURA excedentes  

Adesivo refletivo aplicado 
diretamente no veículo ou 
sobre placa metálica ou de 
madeira de boa qualidade, 
possuindo faixas inclinadas 
de 45º da direita para a 
esquerda e de cima para 
baixo, na cor preta e laranja 
alternadamente.  

ESPECIFICAÇÕES 



Sinalização especial de advertência traseira do tipo BIPARTIDA 

Placa metálica ou de 
madeira de boa qualidade, 
possuindo faixas inclinadas 
de 45º da direita para a 
esquerda e de cima para 
baixo, com adesivo refletivo 
na cor preta e laranja 
alternadamente, com 
espaçamento máximo de 3 
cm entre as duas partes.  

ESPECIFICAÇÕES 

Excepcionalmente para caminhões, reboques e semirreboques 
equipados com rampa de acesso  



Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo 

DEFINIÇÃO 

TACÓGRAFO - Instrumento instalado em 
veículos automotores para registro 
contínuo, instantâneo, simultâneo e  
inalterável, em disco diagrama,  de dados 
sobre a operação desses veículos e de 
seus condutores. 

 Resolução 92/99 CONTRAN – ANEXO I 
É um registrador, instantâneo e inalterável, de 
velocidade, tempo e distância percorrida. Grava as 
informações em discos diagrama. Todas essas 
funções são realizadas instantaneamente e em 
período integral, pois o tempo parado durante a 
operação também é registrado. 



Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo 

DEFINIÇÃO 

O instrumento pode ter períodos de 
registro de 24 horas, em um único disco, 
ou de 7 ou 8 dias em um conjunto de 7 ou 
8 discos de 24 horas cada um. Neste caso 
registrador troca automaticamente o 
disco após as 24 horas de utilização de 
cada um. 

 Resolução 92/99 CONTRAN – ANEXO I 

24 horas 
7 ou 8 dias 



Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo 

MODELOS DE TACÓGRAFOS 

Tacógrafo MECÂNICO 

Características: 

 Possui um conjunto de três agulhas ou sondas metálicas. 

 Registram por pressão e de forma contínua todas as leituras 
sobre o disco diagrama. 

 Característica básica: seu funcionamento é ocasionado por 
um cabo mecânico que é acoplado na saída da caixa de 
cambio. 



Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo 

MODELOS DE TACÓGRAFOS 

Tacógrafo ELETRÔNICO 

Características: 

 Realiza as mesmas medidas do mecânico 

 Pode incorporar mais controles  

 Ligado eletronicamente ao veículo 

 Sua característica fundamental é a utilização de um cabo 
elétrico em substituição ao cabo mecânico 



Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo 

MODELOS DE TACÓGRAFOS 

Tacógrafo DIGITAL 

Características: 

 Não utilizar disco diagrama 

 Guarda as informações em memória eletrônica 

 Possibilita a transferência das informações para outros 
tipos de mídia eletrônica 

 Os discos diagrama foram substituídos por cartões 
inteligentes (chip) 



FUNCIONAMENTO e PREENCHIMENTO DO DISCO  



FUNCIONAMENTO Acerto de Horas e Colocação do Disco 

Após o preenchimento 
e ajuste do horário, 
trave o disco no 
tacógrafo e feche-o. 



FUNCIONAMENTO 

Realizar a leitura e interpretação dos 

dados contidos nos discos diagramas é 

função indispensável para os profissionais 

da área do transporte rodoviário. 

Velocidade Desenvolvida 

Distância Percorrida 

Tempo Trabalhado 



IMPORTÂNCIA e OBRIGATORIEDADE DO SEU USO 

 O tacógrafo permite uma avaliação 
detalhada da viagem ao final de 
cada período de trabalho. 

 É equipamento eficiente e confiável 
na obtenção de dados e com baixo 
custo operacional 

 Ferramenta adequada para apoiar o 
gerenciamento da operação no 
transporte rodoviário de passageiros 
e carga. 



IMPORTÂNCIA e OBRIGATORIEDADE DO SEU USO 

Art. 8o A inobservância do disciplinado nesta Resolução constitui-se em infração de 

trânsito previstas nos  arts. 238 e  230, incisos, IX , X, XIV, com as penalidades 

constantes dos arts. 258 , inciso II, 259,  inciso II, 262  e 266, e as medidas 

administrativas disciplinadas nos arts. 270, 271 e 279 do Código de Trânsito Brasileiro,  

não excluindo-se  outras estabelecidas em legislação específica. 

  

Art.  9o A violação ou adulteração do registrador instantâneo e inalterável de 

velocidade e tempo sujeitará o infrator às cominações da legislação penal aplicável. 

Resolução 92 CONTRAN 

Resolução 92 CONTRAN 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Infrações – Resolução 3.665 ANTT 

Art. 49. A fiscalização para a observância 

deste Regulamento e de suas instruções 

complementares incumbe à ANTT, sem 

prejuízo da competência das autoridades 

com circunscrição sobre a via por onde 

transitar o veículo transportador.  



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Resolução 11/2004 DNIT 

Art. 45. A não observância de quaisquer destes dispositivos importará na aplicação isolada 
ou cumulativa das seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa prevista no CTB; 

III – suspensão do fornecimento de “AET” pelo prazo de até 03 (três) meses; 

IV – declaração de inidoneidade da empresa ou transportador autônomo, com o consequente 
cancelamento definitivo do direito de uso da AET e a revogação das que já houverem sido fornecidas e 
não utilizadas. 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 11/2004 DNIT 

Art. 46. São infrações punidas pela autoridade de trânsito, independente de outras previstas 
na legislação de trânsito e seus regulamentos, aquelas pertinentes a esta Resolução: 

I – transportar com pesos superiores aos constantes da AET; 

II – transportar com dimensões superiores aos constantes da AET; 

III – transitar com alteração de itinerário ou de horário não permitido na AET; 

IV – transitar sem o porte da AET; 

V – prestar informações incorretas para o fornecimento da AET; 

VI – adulterar os dados da AET. 
CONTINUA 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 11/2004 DNIT 

Art. 46. ... 

§ 1º. As infrações previstas nos Incisos I, II, III e IV, constantes da AET inicialmente fornecida , serão 
punidas em conformidade com a penalidade prevista no Inciso VI do Art. 231 do CTB. 
 
§ 2º. As infrações previstas nos Incisos V e VI serão punidas com multa ou declaração de inidoneidade da 
empresa, conforme a gravidade da infração. 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 11/2004 DNIT 

Art. 47. A prática simultânea de infrações de diferentes naturezas importará na aplicação 
das penalidades previstas na forma da legislação vigente. 

Art. 48. As infrações de idêntica natureza serão punidas como uma única infração, não se 
considerando a pluralidade de itens que a elas se refiram, salvo no caso de excesso de peso. 

Art. 49. A imposição das penalidades previstas nesta Resolução não exonera o infrator de 
outras cominações e encargos de naturezas penais, cíveis ou administrativas decorrentes da 
prática de infração. 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 11/2004 DNIT 

Art. 50. Os veículos mencionados no Art. 4º transportando carga indivisível que apresente 

qualquer característica de sua carga ou do itinerário, em desacordo com o constante na AET 

ou que não esteja portando a mesma, será retido e autuado, sendo liberado após a devida 

regularização e fornecimento de nova AET, nesse caso, pela UNIT onde foi verificada a 

infração, respeitadas as competências dos Artigos 28 e 29 e seus incisos e parágrafos desta 

Resolução e cobrando-se a TUV desde a origem, quando for o caso. 

CONTINUA 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 11/2004 DNIT 

Art. 50. ... 
§ 1º. No caso de ocorrência de infração prevista neste artigo, o acréscimo da TUV e as 
multas sobre o excesso de peso, dimensões e alterações de itinerário serão referidas aos 
limites constantes da AET inicialmente fornecida, sendo aplicada em conformidade com Art. 
46 destas Resoluções. 

§ 2º. Na impossibilidade da regularização da carga ou o fornecimento de AET, o 
transportador, além de ser multado, será escoltado pelo Agente da Autoridade até o ponto 
em que teve acesso à rodovia, ou à cidade mais próxima, cobrando-se as respectivas Tarifas 
de Escolta e a TUV, esta, desde a origem, se for o caso, comunicando-se a irregularidade à 
Coordenação Geral de Operações Rodoviária. 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Resolução 3.056/2009 ANTT 

Art. 33. As infrações ao disposto nesta Resolução serão punidas com multa, suspensão e 
cancelamento da inscrição do transportador no RNTRC.  

CONTINUA 

§ 1º O cometimento de duas ou mais infrações ensejará a aplicação das respectivas 
penalidades, cumulativamente. 

§ 2º A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Resolução não exclui outras previstas 
em legislação específica, nem exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.  



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 3.056/2009 ANTT 

Art. 34. Constituem infrações:  

CONTINUA 

I - efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração: 

a) sem portar os documentos obrigatórios definidos no art. 39: multa de R$ 550,00; 

b) Revogada; 

c) sem a identificação do código do RNTRC no veículo ou com a identificação em desacordo 
com o regulamentado: multa de R$ 550,00; 

d) em veículo não cadastrado na sua frota: multa de R$ 750,00   



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 3.056/2009 ANTT 

Art. 34. Constituem infrações:  

CONTINUA 

I - efetuar transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração: 

e) com o registro suspenso ou vencido: multa de R$ 1.000,00;  

f) sem estar inscrito no RNTRC: multa de R$ 1.500,00;  

g) com o registro cancelado: multa de R$ 2.000,00; 

h) para fins de consecução de atividade tipificada como crime: multa de R$ 3.000,00, 
cancelamento do RNTRC e impedimento de obter registro pelo prazo de dois anos;   



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 3.056/2009 ANTT 

Art. 34. Constituem infrações:  

CONTINUA 

II - deixar de atualizar as informações cadastrais no prazo estabelecido no art. 11: multa de 
R$ 550,00 e suspensão do registro até a regularização; 

III - apresentar informação falsa para inscrição no RNTRC: multa de R$ 3.000,00 e 
impedimento do transportador para obter um novo registro pelo prazo de dois anos; 

IV – apresentar identificação do veículo ou CRNTRC falso ou adulterado: multa de R$ 
3.000,00, cancelamento do RNTRC e impedimento de obter registro pelo prazo de dois anos;    



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 3.056/2009 ANTT 

Art. 34. Constituem infrações:  

CONTINUA 

V – contratar o transporte rodoviário remunerado de cargas de transportador sem inscrição 
no RNTRC ou com inscrição vencida, suspensa ou cancelada: multa de R$ 1.500,00; e 

VI - contratar o transporte de veículos rodoviários de cargas de categoria “particular”: multa 
de R$ 3.000,00; e  

VII – evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização: multa de R$ 5.000,00, 
cancelamento do RNTRC e impedimento de obter registro pelo prazo de dois anos.     



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Resolução 3.056/2009 ANTT 

Art. 34. Constituem infrações:  

VIII - emitir os documentos obrigatórios definidos no art. 39, para fins de transporte 
rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração, em desacordo ao 
regulamentado: multa de R$ 550,00. 

IX - Deixar de fornecer, o embarcador ou destinatário, documento comprobatório do horário 
de chegada e saída do transportador nas dependências da origem ou do destino da carga ou 
apresentar informação em desacordo com o art. 31-A: multa de 5% sobre o valor da carga, 
limitada ao mínimo de R$550,00 e máximo de R$10.500,00.  



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Lei 9.503 CTB 

Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não 
manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para 
tornar visível o local, quando:  

II - a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente:  

Infração - grave;  
Penalidade - multa.  



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Lei 9.503 CTB 

Art. 230. Conduzir o veículo:  

XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código;  

Infração - média;  
Penalidade - multa.  



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Lei 9.503 CTB 

Art. 231. Transitar com o veículo:  

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos; 

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via: 

a) carga que esteja transportando;  

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando; 

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente: 

Infração - gravíssima;  
Penalidade - multa;  
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;  

CONTINUA 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Lei 9.503 CTB 

Art. 231. Transitar com o veículo:  

III - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo 
CONTRAN;  

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente 
ou pela sinalização, sem autorização:  

Infração - grave;  
Penalidade - multa;  
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;  

CONTINUA 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Lei 9.503 CTB 

Art. 231. Transitar com o veículo:  

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por 
equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:  

Infração - média;  

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso 
apurado.  

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;  

CONTINUA 



Infrações e Penalidades – CTB e Legislação Específica 

Tipificações – Lei 9.503 CTB 

Art. 231. Transitar com o veículo:  

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para 
transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:  

Infração - grave; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo;  

Medida administrativa - remoção do veículo.  



Normatização Local – Condução Veículos de Transp. Coletivo 

Regras Gerais – CTB e Lei 12.619 de 2012 

Art. 67-C.  É vedado ao motorista profissional 
dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas 
veículos de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros ou de transporte rodoviário de 
cargas. 

§ 1o Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução 
de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo 
de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da 
condução. 



MÓDULO II 
DIREÇÃO 

DEFENSIVA 
15 HORAS 



APRESENTAÇÃO 

De acordo com pesquisas do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes), o Brasil perde, em média, 35 mil pessoas ao ano em 
acidentes rodoviários. Por causa destes acidentes, anualmente cerca de 100 
mil pessoas ficam inválidas e outras 400 mil ocupam os leitos dos hospitais 
durante muitos dias. Esses dados levam à reflexão sobre a necessidade de 
trabalharmos mais com a prevenção dos acidentes rodoviários e sobre os 
procedimentos de segurança para reduzi-los ou evitar suas consequências. 



OBJETIVOS 

 Apresentar a definição de direção defensiva; 

 Entender o que é um acidente evitável ou não evitável; 

 Aprender como ultrapassar e ser ultrapassado; 

 Compreender o acidente de difícil identificação da causa. 



Direção Defensiva – Definição 

O motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de 
modo a priorizar a segurança, o bem estar e a vida. 

É a forma de dirigir, que permite a você reconhecer antecipadamente as situações 
de perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com 
o seu veículo e com os outros usuários da via. (DENATRAN) 

É o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados, pelo 
condutor, com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de 
trânsito e suas consequências. (Prof. Ronaldo) 



Direção Defensiva – Condutor 

Características de um Condutor Defensivo 

 É educado, gentil e cortês; 

 Conhece e respeita seus direitos e deveres; 

 Prefere a segurança à razão; 

 Geralmente é um bom cidadão; 

 Respeita às Leis de Trânsito; 

 É prudente, sensato e amigo. 



Direção Defensiva – Comportamento Seguro ou de Risco 

PREVENTIVA CORRETIVA 

Antecipa ao risco NÃO antecipa ao risco 

Baixo risco Alto risco 

Exige pouca habilidade Exige muita habilidade 

Recomendável NÃO recomendável 



Direção Defensiva – Fundamentos 

C H A P D 

Conhecimento – regras e Leis de trânsito 

Habilidade – domínio sobre o veículo 

Atenção – difusa adequada 

Previsão – antecipar-se às situações 

Decisão – convicção ao agir 



Direção Defensiva – Automatismos 

...são ações executadas, pelo condutor, de maneira inconsciente ou involuntária 

CORRETOS INCORRETOS 

Posicionamento das mãos ao volante 
Correta utilização dos pedais 
Postura ao dirigir 

Permanecer com a mão fora do volante 
Descansar o pé no pedal de embreagem 
Debrear ao início da parada 



Direção Defensiva – Equipamentos de Segurança 



Direção Defensiva – Equipamentos de segurança para Crianças 

Os menores de sete anos e meio devem ser transportados 
 utilizando dispositivo auxiliar de segurança 



Direção Defensiva – Ergonomia 

Ergonomia é a ciência que estuda a relação 
homem/máquina. Objetiva oferecer maior 
conforto e segurança aos usuários. 

O motorista deve tomar cuidado com esta 
facilidade subjetiva, não descuidando-se 
da atenção  e conduta correta ao dirigir. 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 

Acidente evitável é aquele em que os motoristas 

envolvidos NÃO fizeram tudo o que podia ser feito para 

evitar que o acidente acontecesse. 

Já o acidente inevitável é aquele em que o 

motorista fez tudo o que era possível, mas 

não conseguiu evitá-lo. 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 

Acidentes acontecem devido a um fator ou uma 
combinação de fatores causadores. 

A direção defensiva ajuda a prever estes fatores e ensina técnicas 
para controlá-los, de forma a evitar que os acidentes ocorram. 

 Porém, não existe uma divisão clara entre estes dois tipos de 
acidentes, de maneira que muitas vezes fica impossível classificá-los. 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 

Normalmente as pessoas perguntam 

quem é o culpado, sendo que a 

pergunta correta é: “quem poderia ter 

evitado o acidente”. Uma das maiores 

causas dos acidentes é o 

comportamento do próprio condutor 

do veículo. 

Quem é o culpado? 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 

De acordo com as estatísticas apresentadas pelo Detran/SP, 
considerando os acidentes de trânsito no Brasil: 

 75% são causados por falhas humanas; 

 12% são causados por falhas mecânicas dos veículos; 

 6% são causados por más condições das vias; 

 7% outras causas. 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 

Percepção / Reação + Frenagem = Parada 



Direção Defensiva – Acidente Evitável ou Não Evitável 

Dessa forma, considerando que a produção e conservação dos veículos e a 

construção e manutenção das estradas também são responsabilidades 

humanas, podemos dizer que o homem, no mínimo, é responsável, direta ou 

indiretamente, por 93% dos acidentes. 



Direção Defensiva – Ao ultrapassar 
Antes de ultrapassar o condutor deve: 

Verificar se nenhum condutor que o esteja seguindo tenha 
iniciado a ultrapassagem primeiro. 

Verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de 
ultrapassar um terceiro. 

Observar se a faixa à esquerda (contramão) está livre para que a 
manobra possa ser executada com segurança 



Direção Defensiva – Ao ser ultrapassado 
Ao ser ultrapassado o condutor deve: 

Se estiver na faixa da esquerda deslocar-se 
para a da direita sem acelerar a marcha. 

Se estiver em outra faixa permanecer 
onde está sem acelerar a marcha. 



Direção Defensiva – Acidente de Difícil Identificação da Causa 

... MISTERIOSA 

 Envolve apenas um veículo 

 Causas desconhecidas 

 Acidente grave 



Direção Defensiva – Principais Causas de Acidentes 

IMPERÍCIA IMPRUDÊNCIA NEGLIGÊNCIA 

Falta de habilidade, 
treinamento, domínio 

com o veículo 

Ato inseguro praticado 
pelo condutor 

Indiferença do condutor 
diante de uma condição 

adversa 



Direção Defensiva – Aderência 

Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. 

 A aderência está diretamente ligada: 

Calibragem Correta 

Conservação 



Direção Defensiva – Aquaplanagem / Hidroplanagem 

... é a perda total da aderência dos pneus com o 
pavimento, devido a uma fina camada d’água 

 formada entre a pista e os pneus. 

O que fazer: O que NÃO fazer: 
Reduzir a marcha 
Virar levemente a direção 

Frear 
Virar bruscamente a direção 



Direção Defensiva – Transferência de Massa 

... consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro em 
 razão da aceleração ou desaceleração (frenagem) do veículo. 

Sub-esterçante 

Aceleração 

Peso atrás 

Desgarra a frente 

Joga para FORA 

Centrífuga 

Sobre-esterçante 

Desaceleração 

Peso na frente 

Desgarra a traseira 

Joga para DENTRO 

Centrípeta 



Direção Defensiva – Condições Adversas 

... são situações encontradas, ao dirigirmos, 
que podem nos proporcionar riscos. 

 Luz 

 Tempo 

 Via / Pista 

 Trânsito 

 Veículo 

 Condutor 

Cerca de 90% dos acidentes 
ocorrem por falhas humanas 



Condição Adversa – Luz 

Provém de problemas como excesso ou falta de iluminação. 

Ofuscamento Penumbra 



Condição Adversa – Tempo / Clima 

 Chuva 

 Vento 

 Calor 

 Frio 

 Neblina 

 Cerração 



Condição Adversa – Via / Pista 

 Vegetação na Pista 

 Falta de acostamento 

 Buracos 

 Problemas de engenharia 



Condição Adversa – Trânsito 

 Congestionamento 

 Aglomeração de Pedestres 

 Intensidade de veículo pesados 



Condição Adversa – Veículo 

Má conservação 

Acomodação inadequada da carga 

Passageiros alterados ou inquietos... 

Lembre-se: O condutor é o responsável pela 
segurança dos ocupantes do veículo. 

Portanto, mantenha a ordem! 



Condição Adversa – Condutor 

Sono 
Fadiga 

Cansaço 
Preocupação 

Nervosismo 

Ansiedade 

Euforia 
Embriagues / Drogas 



Direção Defensiva – Tipos de Colisões 

... com o veículo da FRENTE 

 Manter distância de seguimento = 2 segundos 

 Observar o trânsito a frente do veículo que o precede 

Ficar atendo aos sinais 
emitidos pelo veículo da frente. 



Direção Defensiva – Tipos de Colisões 

... com o veículo de TRÁS 
Não parar bruscamente 
 Definir o trajeto e sinalizar com antecedência 
 Facilitar a ultrapassagem 



Direção Defensiva – Tipos de Colisões 

FRENTE com FRENTE 
 Só ultrapassar com segurança e onde for permitido 

 Entrar nas curvas com velocidade moderada 

 Respeitar os limites de velocidade da via e demais condições 

... é um dos acidentes mais violentos. 

Pois a força do impacto corresponde à soma da 

velocidade dos dois veículos. 



Direção Defensiva – Tipos de Colisões 

... nos CRUZAMENTOS 

 Reduzir a velocidade ao transpor o cruzamento 

 Olhar para os dois lados (primeiro para à esquerda) 

 Aproximar-se com o pé no pedal de freio 

1/3 dos acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos 



Direção Defensiva – Tipos de Colisões 

... nas ULTRAPASSAGENS 

 Observar as condições de segurança (espaço, visibilidade) 

 Só ultrapassar em locais permitidos 

 Manter distância lateral de segurança 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

Colisão com OBJETO FIXO 

 Quase sempre, a culpa é exclusivamente do condutor; 

 Causas como: falta de atenção e excesso de velocidade; 

Muito comum com condutores alcoolizados ou com sono. 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

Colisão com CICLISTAS 

 Respeite a distância lateral de segurança (1.5 metros); 

 Mantenha-os em seu campo de visão; 

 Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados; 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

... com PEDESTRES 

Todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres; 

Dê, sempre, a preferência aos pedestres; 

Seja educado, gentil e cortês com os pedestres; 

Respeite a faixa de segurança (faixa de pedestres). 



Direção Defensiva – A importância de Ver e ser Visto 

Ver e ser visto 
 Aumente a distância de seguimento; 

 Não dispute espaço com motociclistas, dê passagem; 

 Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa; 

 Lembre-se: os veículos de maior porte são 
responsáveis pela segurança dos menores; 

 Não confie somente nos retrovisores, movimente a 
cabeça. 

 Cuidado ao abrir a porta. 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

... MARCHA À RÉ 

 Evite manobras em marcha a ré; 

 Não se aproxime de esquinas, utilizando marcha a ré; 

 Antes de realizar uma manobra em marcha a ré, 
observe com toda atenção a traseira do seu veículo; 

 Para veículos de grande porte, só executar este tipo de 
manobra com o auxílio de um manobrista. 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

... com TREM 

 Antes de transpor uma passagem de nível pare, olhe, e escute. 

 Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. 

 Não mude a marcha durante a 
transposição da ferrovia. 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

... com veículo de GRANDE PORTE 

 Mantenha-se no campo de visão do motorista. 

 Respeite as distâncias de segurança. 

Tenha paciência para aguardar a oportunidade 
ideal para uma possível ultrapassagem. 



Direção Defensiva – Outros tipos de acidentes 

ABALROAMENTOS 

 Respeite a distância lateral de segurança (1,5 metros) 

 Execute as conversões dentro de sua mão direcional 

 Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos 



Direção Defensiva – Cuidados com Motociclistas 

 Mudança constante de faixa 

 Velocidade incompatível com a segurança 

 Ultrapassagem pela direita 

 Transitar em corredores de veículos 

 Não respeitar as distâncias regulamentares de segurança 

 Perder-se do campo de visão dos demais condutores 

Fatores de Risco 



Comportamento Seguro – Para Veículos Especializados 

Cruzamentos 

 Sempre reduza a velocidade; 

Fique com os freios em posição  
de acionamento; 

Ao cruzar a pista, 
olhe primeiro para 

a esquerda. 



Comportamento Seguro – Para Veículos Especializados 

Dirigindo à noite 

Certifique-se de que o veículo está com a parte elétrica (farol e setas) em 
condições adequadas de uso; 

Diminua a velocidade e redobre a atenção. 

Para diminuir o ofuscamento 
provocados por faróis em sentido contrário, 

 oriente-se pela linha de bordo da pista; 



Comportamento Seguro – Para Veículos Especializados 

Frenagem de Emergência 

 Bloqueie o corpo, firmando o pé esquerdo; 

 Mantenha o veículo em linha reta; 

 Frei fortemente. A força sobre o sistema de freios não 
deve ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento; 

 Se as rodas travarem, alivie o pé do pedal de freio. 

 Só acione a embreagem ao final da parada. 



Comportamento Seguro – Para Veículos Especializados 

Passando em Alagamentos 
 Engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante, para evitar que entre 

água pelo escapamento; 

 Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. 

Não passe por alagamentos, cujo volume d’água 
esteja acima da metade da roda do veículo 



Comportamento Seguro – Para Veículos Especializados 

Passando por nuvens de Fumaça 
 Evite passar quando a fumaça estiver muito densa; 

 Caso seja inevitável, acenda os faróis, feche os vidros e passe devagar; 

Não pare dentro da nuvem de fumaça 
Não freie bruscamente 



Direção Defensiva – Outros Conceitos 

Álcool, entorpecentes e estimulantes 
Maconha, cocaína, LSD, álcool, Rebite e outros - 
Tais substâncias prejudicam a capacidade de 
percepção e concepção da realidade, além de 
produzirem alterações no funcionamento cerebral. 

Vale ressaltar que a Lei prevê punições severas para 
quem dirige estando sob o efeito de álcool ou 

substâncias psicoativas. 



Direção Defensiva – Comportamento Pós Acidente 
 Mantenha a calma 

 Identifique e elimine riscos secundários 

 Estacione seu veículo em local seguro 

 Isole a área 

 Evite a aproximação de pessoas 

 Sinalize o local 

 Localize a Ficha de Emergência 

 Acione as equipes de emergência. 



Direção Defensiva – Outros Conceitos 

Dê, sempre, prioridade à VIDA! 

Ao dirigir, não seja autoritário ou impositivo. Ao contrário disso, 
tente ser educado, gentil, calmo e sensato. 

Se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de 
trânsito é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. 



Direção Defensiva – Outros Conceitos 



MÓDULO III 
PRIM. SOCORROS 
MEIO AMBIENTE 
PREV. INCÊNDIOS 

10 HORAS 



MÓDULO III 
PRIM. SOCORROS 



Primeiros Socorros – Definição 

... são as providências iniciais que devem ser 
adotadas em acidentes com vítimas, a fim de 
eliminar riscos secundários, minimizar o 
sofrimento das vítimas, manter suas funções 
vitais e evitar o agravamento das lesões. 



Primeiros Socorros – Omissão de Socorro 

                     Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar 
socorro à vítima, podendo fazê-lo: 
Infração Gravíssima (x5) + Suspensão  do Direito de Dirigir + Recolhimento da CNH 

Deixar, o condutor do veículo, de prestar socorro à vítima, 
ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar 
auxílio da autoridade pública: Detenção 6 meses a 1 ano 

Art. 176 CTB 

                     Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente 
de trânsito, quando solicitado pela autoridade ou seus agentes: 
Infração Grave 

Art. 177 CTB 

Art. 304 CTB 



Primeiros Socorros – Socorrista 

 Não precisa ser da área de saúde; 

 Deve ser calmo e solidário; 

 Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade; 

 Não ser omisso. Porém, limitar-se a fazer o que sabe. 

 Não agir sob risco à sua própria segurança. 

Como deve ser o Socorrista 

Identifique-se , diga que está ali para ajudar. Conheça e respeite os seus limites. 



Primeiros Socorros – Primeiras Ações 
Como proceder diante de um acidente 

 Faça uma análise panorâmica da situação; 

 Identifique e elimine riscos secundários; 

 Estacione seu veículo em local seguro; 

 Sinalize o local; 

 Chame o socorro especializado. 

Os primeiros cinco minutos são de vital importância para as vítimas. 
Não perca tempo! 



Primeiros Socorros – Primeiras Ações 
O que NÃO se deve fazer 

Abandonar a vítima de acidente 

Omitir socorro, sob o pretexto de não testemunhar 

Tumultuar o local do acidente 

Deixar de colaborar com as autoridades competentes 

Tentar remover a vítima presa nas ferragens, sem estar preparado 

Só remova uma vítima de acidente se houver risco real de perigo! 



Primeiros Socorros – Primeiras Ações 

Como Sinalizar o local do acidente 

 Estacione, preferencialmente, fora da pista; 

 Use o triângulo, galhos, arbustos, papelão, lata... 

Tipo de 
Via 

Velocidade 
Máxima 

Distância 
Normal 

Distância sob 
Adversidades 

Coletora 40 km/h 40 passos 80 passos 

Arterial 60 km/h 60 passos 120 passos 

T. Rápido 80 km/h 80 passos 160 passos 

Rodovia 110 km/h 110 passos 220 passos 

Distância Mínima 
30 metros 



Primeiros Socorros – Primeiras Ações 

Telefones para emergências 

 190 (PM) Polícia Militar - quando em vias urbanas e rodovias estaduais; 

 191 (PRF) Polícia Rodoviária Federal - quando em rodovias federais; 

 192 (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

 193 (COBOM) Corpo de Bombeiros. 



Primeiros Socorros – Primeiras Ações 
Chamando o Resgate 

 Localização exata do acidente; 

 Quantos veículos envolvidos; 

 Número aproximado de vítimas e lesões aparentes; 

 Tipo do acidente (carro, moto, atropelamento...); 

 Se há vítimas presas nas ferragens; 

 Se há vazamento de combustíveis ou produtos perigosos. 

Esteja pronto para passar informações úteis, como: 



Primeiros Socorros – Primeiras Ações 
Prioridades no Socorro 

1º. Vítimas inconscientes - avalie o estado de 
consciência da vítima; 

2º. Vítimas com parada respiratória - avalie se a 
vítima respira; 

3º. Vítimas com parada cardíaca - verifique a pulsação da vítima (melhor artéria é a carótida 
no pescoço); 

4º. Vítima com hemorragia - identifique sangramentos abundantes. 

Não se estabelece prioridade de socorro, por sexo ou idade. 



Primeiros Socorros – Sinais Vitais 
Conceitos 

São sinais que possibilitam a 
avaliação do quadro clínico 
da vítima. 

Respiração – o normal para um adulto está entre 12 e 
20 movimentos respiratórios por minuto (ipm); 

Pulsação – o normal para um  adulto está entre 60 e 
100  pulsações por minuto (bpm); 

Pressão arterial – o normal para um adulto é 120x80 
(mmHg). Difícil de ser constatado pelo socorrista. 

Temperatura Corporal – entre 36° e 37° é considerado 
normal.  

A temperatura corpórea é o único sinal vital que 
NÃO sofre variações em consequência da idade. 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
Protocolo A B C D E 

Após avaliar os riscos, sinalizar 
o local e chamar o resgate, faça 
a análise primária e secundária 
das vítimas . 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
A - Vias aéreas e Controle da Cervical 

Faça a manutenção das vias aéreas 
da vítima e mantenha o controle da 
região cervical da coluna. 

Obstruídas pela língua, alimentos ou sangue 

Fraturas na face 

Traumas cervicais 

Os principais motivos que levam à obstrução 
das vias aéreas são: 

Tome o máximo de cuidado com a 
região cervical da vítima. 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
B - Respiração e Ventilação 

Feita a manutenção das vias aéreas, 
é hora de observar se a respiração 
ocorre de forma adequada. 

 Veja 
 Escute 
 Sinta 

Aproxime-se para escutar a boca e o nariz do 
acidentado, verificando também os 
movimentos de tórax e abdome. 
Se a vítima não estiver respirando devemos 
iniciar imediatamente os procedimentos de 
reanimação. 

A respiração artificial só 
deve ser executada com 
equipamentos próprios e 

por pessoal treinado. 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
C - Circulação e Controle de Hemorragia 

Nesta fase, faz-se uma análise na vítima a 
fim de diagnosticar  possíveis hemorragias 
e falhas circulatórias. Hipotensão arterial, 
em vítimas de traumas, deve ser 
considerada como consequência de 
hipovolemia. 

VERIFIQUE 
Nível de consciência 
Coloração da pele 
Frequência e amplitude de pulso 
Perfusão capilar, nas extremidades 
Pressão arterial 
Sudorese 

Identifique pontos de sangramento 
e controle a hemorragia. 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
D - Avaliação Neurológica 

Avalie o nível de consciência e a 
reatividade pupilar do 
traumatizado.  Para isso, utilize 
o método AVDI. 

A 
V 
D 
I 

A vítima está acordada? Olhos abertos, falando? 

Responde a estímulo verbal? 

Responde a estímulo doloroso? 
DOLOROSO 

ALERTA 

VERBAL 

INCONSCIENTE 
Está totalmente irresponsivo a estímulos? 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
Exame das Pupilas 

Conhecida como “menina dos olhos”, é um 
ponto escuro no centro do olho. 

Miose 

Anisocoria 

Midríase 

Contraídas 

Assimétricas 

Dilatadas 

AVALIAR: Tamanho, Simetria 
e Reação à luz 

Lesão no SNC 
Uso de Drogas 

AVC 
TCE 

Anóxia ou Hipóxia 
Inconsciência 
Choque 
Parada Cardíaca 
Hemorragia 



Primeiros Socorros – Análise Primária e Secundária 
E - Exposição e Controle da Hipotermia 

Uma forma eficiente de identificar 
possíveis lesões é despir a vítima. Mas 
tome cuidado para não expor suas 
partes íntimas e mantenha o controle 
da temperatura corporal.  

Cerca de 40% das vítimas desenvolvem um 
quadro de hipotermia durante a fase de 

atendimento inicial. Portanto, mantenha-la 
aquecida com cobertores ou manta 

térmica, evitando, com isso, o agravamento 
do seu quadro. 



Primeiros Socorros – Análise Secundária 
Avaliação Secundária 

Avalie a vítima da cabeça aos 
pés, em busca de lesões que, 
apesar de sua gravidade, não 
colocam a vítima em risco 
iminente de morte. 

VERIFIQUE 

Cabeça - Crânio e Face 

Pescoço - edemas; cortes; perfurações ... 

Olhos, orelha, nariz e boca 

Tórax - edema; objetos encravados;  Fraturas ... 

Abdome - 4 quadrantes 

Dorso - edema; afundamento; deformidades... 

Pelve - hematomas; sangramento pelas cavidades .. 

Extremidades - amputações; cortes; fraturas ... 



Primeiros Socorros – Lesões na Coluna 
Imobilização da Cervical 

Para diagnosticar este tipo de lesão, 
provoque estímulos físicos,  testando sua 
capacidade de mobilidade e sensibilidade. 

Caso a suspeita se confirme, imobilize a 
região do pescoço utilizando um colar 

cervical, mesmo que improvisado. 



Primeiros Socorros – Lesões na Coluna 
Imobilização da vítima 

Se necessário transportá-la utilize uma 
maca ou qualquer outro material que 
permita a imobilização total da vítima. 

Tenha muito cuidado, pois uma lesão 
na coluna pode deixar a vítima 
permanentemente paraplégica.  



Primeiros Socorros – Parada Cardiorrespiratória 
Reanimação Cardiopulmonar - RCP 

A compressão torácica é a base 
fundamental da reanimação 
cardiopulmonar. 

SINTOMAS DE PARADA CARDÍACA 
Inconsciência 

Palidez excessiva 

Ausência de pulsação e batimentos cardíacos 

Pupilas dilatadas 

Lábios, língua e unhas azuladas. 

O sucesso da RCP está relacionado ao atendimento 
precoce, idealmente dentro dos primeiros 3 a 5 

minutos após o colapso. 



Primeiros Socorros – Parada Cardiorrespiratória 
Compressões Torácicas 

1. Vítima em decúbito dorsal sobre superfície rígida 
2. Localize o ponto de compressão (Esterno) 
3. Use a base da mão, ambas sobrepostas 
4. Posicione-se num ângulo de 90o, sobre a vítima 
5. Desloque aproximadamente 5cm, o tórax da vítima 
6. Faça, no mínimo, 100 compressões/minuto 
7. As manobras devem ser ininterruptas 
8. Reveze com outro socorrista para evitar a fadiga 
9. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos 
10. Persista até a chegada do socorro especializado 



Primeiros Socorros – Reanimação Cardiorrespiratória 
RCP em Crianças 

Comprima com apenas dois dedos.  
A força deve ser conforme as limitações físicas da 
vítima. 

RCP em Bebês e Recém nascidos 
Siga os 10 passos mostrados 
Comprima com apenas uma mão 



Primeiros Socorros – Hemorragia 
O que é? Quais os sintomas? 

... é a perda de sangue devido ao 
rompimento de uma artéria, veia ou 
vaso sanguíneo. 

As arteriais são mais  
perigosas e difíceis de 

ser controladas 

As hemorragias podem ser: 
Internas – não se vê a origem do sangramento 

Externas – é possível ver a origem do sangramento 

SINTOMAS 
 

Palidez cutânea 
Temperatura baixa 
Ânsia de sede 
Queda de pressão 



Primeiros Socorros – Hemorragia 
Hemorragia INTERNA 

Procedimentos: 

Lateralizar a cabeça 

Controlar os sinais vitais 

Manter a temperatura 

Não dar nada para ingerir 

Hemorragia NASAL 
 

Cabeça abaixada 
Compressão por 10 minutos 
Gelo ou compressa gelada. 

Utilize EPI 
Evite contato direto com sangramentos ou secreções.  



Primeiros Socorros – Hemorragia 
Hemorragia EXTERNA 

Procedimentos: 

Comprimir o local com pano, gaze ou mão 

Elevar a parte lesionada (se não houver fratura) 

NÃO utilize garroteamento ou 
torniquete 



Primeiros Socorros – Hemorragia 
Choque Hipovolêmico 

... é o estado de depressão do 
organismo em razão de falhas 
circulatórias. 

SINTOMAS 
 pele fria e pegajosa 
 Sudorese (mãos e pés) 
 Pulso rápido e fraco 
 Cianose (lábios e unhas) 
 Palidez e expressão de ansiedade 
 Calafrios e tremores 
 Respiração irregular 

PROCEDIMENTOS 
 Identifique a causa do estado de choque e controle-a 
 Afrouxe roupas e mantenha a vítima ventilada 
 Coloque-a deitada com os pés elevados cerca de 30 

cm e a cabeça mais baixa que o corpo 
 Monitore os sinais vitais (pulso e respiração) 



Primeiros Socorros – Temperatura Corporal 
FEBRE HIPOTERMIA 

... temperatura corporal acima de 37° ... temperatura corporal abaixo de 36° 

Procedimentos: 
agasalhe a vítima 
mantenha-la aquecida 

Em nenhuma 
hipótese ofereça 

medicamentos ou 
bebida alcoólica. 

Procedimentos: 
 desagasalhe a vítima 
 se possível dê banho de imersão na 

temperatura corporal 

faça compressas frias na 
testa, axilas e pescoço 



Primeiros Socorros – Lesões comuns em acidentes 
Lesões comuns 

Imobilize, a região afetada, com 
material rígido ou bandagem. 

Aplique gelo 



Primeiros Socorros – Fraturas 
Tipos de Fraturas 

Os tipos comuns em prova são: 

Fratura Exposta 

Fratura Fechada 

Não tente recolocar o membro 
lesionado na posição natural 

Não aplique nada quente 



Primeiros Socorros – Fraturas 
Fratura Fechada - Procedimentos 

 Imobilize a região afetada (prenda em 4 pontos) 

 Aplique gelo para amenizar a dor e o inchaço 

 Improvise uma tipóia para apoio do membro 



Primeiros Socorros – Fraturas 
Fratura Aberta - Procedimentos 

 Faça um curativo sobre o ferimento 
 Controle hemorragia 
 Controle os sinais vitais 
 Imobilize como nas fraturas fechadas 

Não tente recolocar o osso ou membro lesado na posição natural. 
A ordem é IMOBILIZÁ-LO 



Primeiros Socorros – Contusões 
Aplicação de Bandagem 

Ao aplicar a bandagem devemos observar os seguintes procedimentos: 

 A região deve estar limpa e os músculos relaxados 

 Comece a enfaixar da extremidade para o centro 

 Enfaixar da esquerda para a direita 



Primeiros Socorros – Amputação de Membro 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
Conceitos 

São lesões produzidas nos 
tecidos de revestimento 
do corpo.  
 
Podem ser causadas por: 

Agentes térmicos 

Produtos químicos 

Eletricidade 

Radiação 

Queimaduras quanto ao grau. 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
Gravidade 

A gravidade de uma queimadura é calculada 
considerando-se 4 aspectos: 
1. Grau da queimadura 
2. Localização da queimadura 
3. Idade da vitima 
4. Percentagem da área atingida (SCTQ) 

 
São consideradas queimaduras de alto risco 
3º grau com + de 10% de SCTQ 
1º e 2º grau com + de 25% de SCTQ 
Na face, vias respiratórias, genitálias 
Em crianças e idosos 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
Corpo em Chamas 

 Técnica 1 - PARE, DEITE e ROLE 

 Técnica 2 - ABAFAMENTO 

Retire a roupa nas partes atingidas pelo fogo, sem 
puxar as partes aderidas 

Retire materiais que possam apertar em caso de 
edema (anéis, pulseiras, braceletes e outros) 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
TÉRMICAS 

 Se possível, lave a região com soro fisiológico 

 Cubra a queimadura com algo não aderente 

Mantenha sob a água para amenizar a dor 

NÃO aplique nenhum tipo de 
produto ou medicamento:  

pomada, pasta de dente ou 
outras técnicas domésticas. 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
QUÍMICAS 

Se NÃO reagente, lave com água corrente 

Se reagente, limpe com um pano seco 

Cubra a região atingida (curativo estéril) 

... se possível, guarde 
amostra da substância 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
Nos OLHOS 

Lave os olhos, em água corrente 
por no mínimo  15 minutos 

Cubra com curativo úmido estéril. 

Volte a umedecer o curativo a 
cada 5 minutos. 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
Por CHOQUE ELÉTRICO 

 Reconheça a cena e acione, se necessário, a companhia energética local 

 Não coloque a mão na vítima 

 Desligue a corrente elétrica ou a remova com material não condutor  de 
energia (plástico) 

 Pode provocar parada cardiorrespiratória (fazer RCP) 

 Trate as queimaduras como nos demais casos 



Primeiros Socorros – Queimaduras 
Por RADIAÇÃO 

Retirá-lo do local, remover as roupas, aplicar  toalhas molhadas 

Aplicar gelo sob as axilas, nos punhos, atrás dos joelhos, laterais do pescoço 

Providenciar a imersão recipiente com água bem fria 

Ingerir líquido, desde que não haja lesões internas 



Primeiros Socorros – Convulsões 
Conceitos 

... são contrações musculares, 
involuntárias e descontroladas, 
em todo o corpo. 

Sintomas: 
Lábios azulados/arroxeados 
Respiração curta, rápida e irregular 
Salivação em excesso 
Contrações musculares 

Não tente conter os movimentos da vítima 



Primeiros Socorros – Convulsões 
O que fazer 

 Afaste objetos que possam machucá-la; 
 Proteja a cabeça da vítima para evitar 

traumas 
 Se em cinco minutos não melhorar procure 

um médico 

O que NÃO fazer 



Primeiros Socorros – Convulsões 
Passo a passo 



Primeiros Socorros – Objetos encravados no corpo 
Procedimentos 

Não remova, apenas faça um curativo sobre o 
ferimento e encaminhe para o socorro especializado. 

Se o objeto estiver nos olhos, mesmo que seja em 
apenas um deles, cubra os dois olhos da vítima. 



Primeiros Socorros – Acidentes com fios de alta tensão 

 Isole e sinalize o local 

 Acione a companhia de eletricidade 

Não retire as pessoas de dentro do veículo 

Não tente remover o cabo de eletricidade 

Procedimentos 

Os ocupantes do veículo NÃO são eletrocutados em razão do fenômeno 
denominado GAIOLA DE FARADAY que dispersa a eletricidade para as 
extremidades da fuselagem do veículo neutralizando a eletrificação na parte 
central ou núcleo do mesmo. 



Primeiros Socorros – Acidentes com motociclistas 
Procedimentos 

 Faça como nos outros acidentes (Cena, Sinalização, Resgate ...) 

Mantenha a vítima em repouso 

 Abra a viseira e a jugular do capacete (presilha) 

 Avalie a vítima (ABCDE) 

Não o remova o capacete 



Primeiros Socorros – Transporte de acidentados 
Conceitos 

 Esqueça a idéia de colocar a vítima no primeiro carro que passar  
 Se necessário removê-la, imobilize-a numa maca (improvise) 
 Tente minimizar ao máximo os movimentos com a vítima. 
 Utilize da ajuda de várias pessoas 

Só remova se houver situação de 
perigo iminente 



Primeiros Socorros – Transporte de acidentados 
Formas diversas 



Primeiros Socorros – Derramamento de combustível na pista 
Procedimentos 

 Isole a área, sinalize o local e mantenha distância 

Utilize pó de serra, cal ou terra para absorver o material 

Não acenda isqueiros ou qualquer 
artefato que possa provocar incêndio 



Primeiros Socorros – Acidentes com Produtos Perigosos 
Procedimentos 

 Isole a área, sinalize o local e mantenha distância 

 Acione o resgate e equipe especializada 

Avalie muito bem os riscos antes de 
tentar qualquer coisa 



Primeiros Socorros – Regras Sagradas 

 Cuide da sua segurança em primeiro lugar. 
 Proteja-se, evite contato com sangue ou secreções (EPI) 
 Boca a boca, somente com equipamento apropriado e por pessoal treinado 
 Não ofereça ou aplique medicamentos 
 Não dar líquido para a vítima com suspeita de lesão interna (mesmo que ela peça) 
 Não utilize as técnicas de garroteamento ou torniquete 
 Não mexa num membro fraturado, limite-se a imobilizá-lo 
 Evite remover a vítima. Se inevitável, movimente o mínimo necessário com ela 
 Não retirar ou movimentar os veículos envolvidos, sob a hipótese de prejudicar o 

trabalho da perícia 



MÓDULO III 
MEIO AMBIENTE 



Meio Ambiente – Poluição 
Degradação do Meio Ambiente 



Meio Ambiente – Poluentes 
Elementos causadores da Poluição 



Meio Ambiente – Agentes Poluidores 

Geradores da Poluição Fábricas 

Veículos 

Lixões 

Pessoas 



Meio Ambiente – Principais tipos de Poluição 

Poluição do Ar 

Poluição Sonora 



Meio Ambiente – Outros tipos de Poluição 

Poluição do Solo 

Poluição  
Radioativa 

Poluição Visual 

Poluição da Água 



Meio Ambiente – Poluição do Ar 
Monóxido de Carbono 

LETAL 
Imperceptível 

Ambientes Fechados 



Meio Ambiente – Poluição do Ar 
Dióxido de Carbono – CO2 

Aquecimento 
Global 

Geleiras e 
Fauna 

Efeito Estufa 



Meio Ambiente – Poluição do Ar 
Dióxido de Enxofre – SO2 

Chuva Ácida 
Desertificação 

Corrosão 



Meio Ambiente – Poluição do Ar 
Clorofluorcabono – Gás CFC 

Camada de Ozônio 
Ar Condicionado 

Aerosóis 



Meio Ambiente – Poluição SONORA 

Decibelímetro 

Decibéis Exemplo de Situação Danos à Saúde 

Até 55 Conversação normal Tranquilo, sem males à saúde 

56 a 90 Secador de cabelo Estressante 

+ de 90 Fogos de artifício Danos imediatos e irreversíveis 

Infração Grave – 5 Pontos – R$ 195,23 
Art. 230 XVIII CTB 



Meio Ambiente – Poluição 

RECOMENDAÇÕES 

Desligar o motor nas paradas prolongadas 

Manter em dia a Revisão e Manutenção do veículo 

Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo 

Verificar o estado de conservação do escapamento 

Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente 



Meio Ambiente – Infrações Comuns 
Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres, 
água ou detritos. 

Média 
4 Pontos / R$ 130,16 

Atirar ou abandonar, na via, objetos ou substâncias. 
 

Média 
4 Pontos / R$ 130,16 

Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva, ou 
nos horários e locais proibidos. 

Leve 
3 Pontos / R$ 88,38 

Usar equipamentos de som com frequência acima do 
permitido. 

Grave  /  Retenção 
5 Pontos / R$ 195,23 

Transitar com o veículo, danificando a via; 
derramando a carga, combustível ou óleo. 

Gravíssima  /  Retenção 
7 Pontos / R$ 293,47 

Art. 171 CTB 

Art. 172 CTB 

Art. 227 CTB 

Art. 228 CTB 

Art. 231 CTB 



Meio Ambiente – Órgãos Ambientais 

IBAMA 

CONAMA 

SISNAMA 

SMMA 

FEAM 

PROCONVE 



Meio Ambiente – Tipos de Combustíveis 

DIESEL GASOLINA 

ETANOL GNV 

Sustentabilidade 



Meio Ambiente – Menos Poluição 

Dispositivos do Veículo CATALISADOR 

CÂNISTER 

INJ. ELETRÔNICA 

SILENCIADOR 

Kit GNV 



Meio Ambiente – Dispositivos do Veículo 

CATALISADOR CÂNISTER 



Meio Ambiente – Dispositivos do Veículo 

SILENCIADOR INJ. ELETRÔNICA 



Meio Ambiente – Dispositivos do Veículo 

Kit GNV 



Meio Ambiente – Produtos Perigosos 



Meio Ambiente – AÇÕES sustentáveis 

Mantenha seu veículo sempre bem regulado 

Evite acelerar desnecessariamente 

Opte, sempre que possível, pelo Transporte Coletivo 

Não queime lixo 

Separe o lixo de maneira correta para Reciclagem 

Denuncie agressões ao Meio Ambiente 

Utilize moderadamente o som automotivo 



Meio Ambiente – Tempo de decomposição de materiais 



Cidadania – Conceitos 

CIDADANIA 

O trânsito em condições seguras é um 
direito de todos  e dever dos Órgãos e 

Entidades componentes do SNT. 

... consiste em conhecer as leis e normas que 
regem o trânsito brasileiro; gozar dos 
benefícios que lhe são de direito e respeitar o 
direito dos demais cidadãos.  O exercício da 
cidadania, no trânsito, é fator indispensável 
para que a vida em sociedade seja possível. 

A Cidadania no trânsito ... 



Cidadania – Conceitos 



Cidadania – Conceitos 



Cidadania – Conceitos 

Exija e usufrua dos seus Direitos 

Respeite as Leis e cumpra com seus Deveres 



Cidadania – Conceitos 

Mensagens para refletir 



MÓDULO III 
PREVENÇÃO 

 de INCÊNDIO 



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Conceituação 

FOGO é um processo químico de transformação. Podemos 
também defini-lo como o resultado de uma reação química que 
desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos, 
porém de forma programada e em benefício da humanidade. 

INCÊNDIO consiste na rápida oxidação de um determinado 
material combustível liberando calor e luz, porém de forma 
descontrolada e em prejuízo à humanidade. 



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Composição 

Os elementos que compõem o fogo são:  
 Combustível 
 Comburente (oxigênio)  
 Calor  
 Reação em cadeia 

Esse quarto elemento, também denominado 
transformação em cadeia, vai formar o 
quadrado do fogo, substituindo o antigo 
triângulo do fogo. 

Triângulo do Fogo 

Quadrado do Fogo 



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Fontes de Ignição 

COMBUSTÍVEL É todo material que 
queima. São sólidos, líquidos e gasosos, 
sendo que os sólidos e os líquidos se 
transformam primeiramente em gás pelo 
calor e depois inflamam.  



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Classificação de Incêndios 

CLASSE A 
 Caracteriza-se por fogo em materiais SÓLIDOS; 

 Queimam em superfície e profundidade;  

 Após a queima deixam resíduos, brasas e cinzas;  

 Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo 
método de resfriamento, e as vezes por abafamento 
através de jato pulverizado.  



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Classificação de Incêndios 

CLASSE B 

 Caracteriza-se por fogo em combustíveis 
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS;  

 Queimam em superfície;  

 Após a queima, não deixam resíduos;  

 Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de 
abafamento.   



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Classificação de Incêndios 

CLASSE C 

 Caracteriza–se por fogo em materiais  ou equipamentos 
ENERGIZADOS (geralmente equipamentos elétricos); 

 A extinção só pode ser realizada com agente extintor 
não-condutor de eletricidade, nunca com extintores de 
água ou espuma;  

 O primeiro passo num incêndio de classe C, é desligar o 
quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio 
de classe A ou B. 



Prevenção de Incêndios – FOGO 
Classificação de Incêndios 

CLASSE D 

 Caracteriza-se por fogo em METAIS PIROFÓRICOS 
→ alumínio, antimônio, magnésio, etc. 

 De elevadíssima temperatura e difíceis de serem 
apagados;  

 Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de 
abafamento;  

 NUNCA utilizar extintores de água ou espuma para 
extinção do fogo.  



Prevenção de Incêndios – EXTINTORES 
Tipos de Aparelhos Extintores 

Destinam-se ao combate imediato e 

rápido de pequenos focos de incêndios, 

NÃO devendo ser considerados como 

substitutos aos sistemas de extinção 

mais complexos, mas sim como 

equipamentos adicionais. 



Prevenção de Incêndios – EXTINTORES 
Escolha 

FOGO CLASSE A FOGO CLASSE B FOGO CLASSE C FOGO CLASSE D 

EXTINTOR →ÁGUA 

EXTINTOR → PÓ QUÍMICO SECO - ABC 

EXTINTOR → PÓ QUÍMICO SECO - BC 

EXTINTOR → GAS DE CARBONO – CO2 

EXTINTOR → ESPUMA MECÂNICA 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 

NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

EXTINTOR → AGENTES ESPECIAIS 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO NÃO NÃO SIM 



Prevenção de Incêndios – EXTINTORES 
Manuseio 

Fator importante, para o correto 

manuseio do extintor, é conhecer 

seus componentes. Portanto, 

vejamos na figura ao lado. 



Prevenção de Incêndios – EXTINTORES 

Manuseio/Aplicação 

DICA - Cuide da sua segurança e 
posicione-se no sentido do vento. 

Movimente a mangueira do extintor, 
em forma de leque. 



MÓDULO IV 
MOVIMENTAÇÃO 

DE CARGA 

15 HORAS 



APRESENTAÇÃO 

Esta unidade trata da movimentação de peças, 

equipamentos e outros objetos que exigem cuidado 

especial em seu carregamento, manuseio e 

descarregamento por se tratarem de objetos de grandes 

dimensões, que requerem cuidados especiais devido ao 

seu acentuado grau de risco.  



OBJETIVOS 

 Apresentar a definição de carga perigosa ou indivisível;  

 Conhecer os efeitos ou consequências no tráfego de cargas indivisíveis;  

 Entender quando é necessária a Autorização Especial de Trânsito (AET).  



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
DEFINIÇÃO 

Cargas Indivisíveis NÃO são, necessariamente, 
produtos perigosos, mas o seu transporte pode ser 
considerado perigoso. 
 
Estas cargas exigem cuidados especiais por 
apresentarem peso e dimensão superiores àqueles 
pré-determinados pelo CTB e, em alguns casos, 
necessitam de escolta durante o traslado.  



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Efeitos ou Consequências no Tráfego Urbano ou Rural 

Nos trechos em regime de concessão, os 

deslocamentos que exigirem operações 

especiais PODERÃO contar com a colaboração 

da concessionária, porém sob o comando do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal  



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Efeitos ou Consequências no Tráfego Urbano ou Rural 

Para o tráfego de veículos de transporte de carga indivisível possivelmente será 

necessário tomar medidas de controle e interrupção de tráfego, tais como: inversão de 

pista, bloqueio de acessos, tráfego na contramão, remoção de balizas etc.  

Por determinação do DNIT, o horário de trânsito de veículos transportando cargas 

indivisíveis será do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábados, domingos e feriados, 

atendidos às condições favoráveis de trânsito e visibilidade e reduzindo as consequências 

para o tráfego local.  



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Efeitos ou Consequências no Tráfego Urbano ou Rural 

Nos trechos rodoviários de pistas múltiplas, com 

separação física, será permitido o trânsito noturno de 

conjuntos que não excedam as seguintes dimensões: 

 

 Largura de 3,20 m 

 Comprimento de 25,00 m 

 Altura de 4,40 m 

 Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de 57 t 



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Efeitos ou Consequências no Tráfego Urbano ou Rural 

O trânsito destes veículos PODERÁ se estender 

ao período noturno, atendendo às limitações 

locais, até que os mesmos possam alcançar 

um local seguro e adequado para seu 

ESTACIONAMENTO. Não devendo ser 

estacionados ou parados nos acostamentos 

das rodovias, mas em áreas próximas que 

ofereçam condições para tal.  



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Autorização Especial de Trânsito - AET 

Art. 101 (CTB) - Ao veículo ou combinação de veículos 

utilizado no transporte de carga indivisível, que não se 

enquadre nos limites de peso e dimensões 

estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida, pela 

autoridade com circunscrição sobre a via, Autorização 

Especial de Trânsito (AET), com prazo certo, válida para 

cada viagem, atendidas as medidas de segurança 

consideradas necessárias. 



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Autorização Especial de Trânsito - AET 

Art. 101 (CTB) ... 

§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as 
características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o 
horário do deslocamento inicial.  

§ 2º A autorização NÃO exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que 
o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.  

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões, poderá ser concedida, pela 
autoridade com circunscrição sobre a via, AET com prazo de seis meses, atendidas as 
medidas de segurança consideradas necessárias.  



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Dimensões Máximas sem AET – Res. 210 CONTRAN 

I – Largura Máxima: 2,60m 

II – Altura Máxima: 4,40m 

III – Comprimento Total:  

a) veículos NÃO articulados: máximo de 14,00 m;  

b) veículos NÃO articulados de transporte coletivo 
urbano de passageiros que possuam 3º eixo de apoio 
direcional: máximo de 15 m;  

CONTINUA 



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Dimensões Máximas sem AET – Res. 210 CONTRAN 

III – Comprimento Total:  

c) veículos articulados de transporte coletivo de 
passageiros: máximo 18,60 m 

d) veículos articulados com duas unidades, do tipo 
caminhão-trator e semirreboque: máximo de 18,60 m 

e) veículos articulados com duas unidades do tipo 
caminhão ou ônibus e reboque: máximo de 19,80 m  

f) veículos articulados com mais de duas unidades: 
máximo de 19,80 m 

CONTINUA 



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Dimensões Máximas sem AET – Res. 210 CONTRAN 

Art. 2º Os limites máximos de PBT ... 

a) PBT para veículo NÃO articulado: 29 t 

b) veículos com reboque ou semirreboque: 39,5 t  

c) PBTC para combinações de veículos articulados com 
duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque, 
e comprimento total INFERIOR a 16 m: 45 t 

CONTINUA 

d) PBTC para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-
trator e semirreboque com eixos em tandem triplo e comprimento total SUPERIOR a 16 m: 
48,5 t 

 



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Dimensões Máximas sem AET – Res. 210 CONTRAN 

e) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas 
unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboques com eixos distanciados, e comprimento 
total IGUAL ou superior a 16 m: 53 t 

f) peso bruto total combinado para combinações de veículos com duas unidades, do tipo 
caminhão e reboque, e comprimento INFERIOR a 17,50 m: 45 t 

g) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas 
unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento IGUAL ou superior a 17,50 m: 57 t  

CONTINUA 



CARGA – Indivisível ou Perigosa 
Dimensões Máximas sem AET – Res. 210 CONTRAN 

h) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com MAIS de duas 
unidades e comprimento INFERIOR a 17,50 m: 45 t 

i) para a combinação de veículos de carga – CVC, com MAIS de duas unidades, incluída a 
unidade tratora, o PBT poderá ser de até 57 t  



AET – Informações Obrigatórias 

a) Identificação do órgão emissor; 

b) Número de identificação;  

c) Identificação e características do veículo;  

d) Peso e dimensões autorizadas;  

e) Prazo de validade;  

f) Percurso;  

g) Identificação em se tratando de carga indivisível.  

CARGA – Indivisível ou Perigosa 



CARGA – Bloco de Rochas 
Conceituação 

Os blocos de rocha ou volumes de pedra em 

estado bruto são considerados cargas indivisíveis 

de grandes dimensões e de grande peso. São 

transportados dessa forma, pois seu manuseio e 

fragmentação exigem cuidados e equipamentos 

especiais. Portanto, eles NÃO podem ser divididos 

ou laminados no seu local de extração.  



CARGA – Bloco de Rochas 
Classes de Rochas e suas Dimensões 

Alguns tipos de materiais possuem o peso 

específico mais elevado que outros. 

 

Podemos dizer que o material quando é mais 

“fechado” (os seus componentes estão mais 

agrupados) tem o peso maior e, quando mais 

“aberto” (os seus componentes estão mais 

afastados uns dos outros) o peso é menor.  



CARGA – Bloco de Rochas 
Classes de Rochas e suas Dimensões 

Veja as classes de materiais que compõem os blocos de rochas e seu peso específico:  



CARGA – Bloco de Rochas 
Regulamentação Específica 

Art. 1º (Res. 354 CONTRAN) - O transporte de rochas ornamentais e de chapas serradas 
deverá observar às seguintes normas gerais: 

I – A amarração dos blocos de rochas em combinações de veículos de carga ou veículos 
unitários deve obedecer ao disposto nos Artigos 4o e 5o e 6º desta Resolução. 

II - O transporte de chapas serradas de rochas deve obedecer ao disposto no art. 9o 
desta Resolução, exceto quando transportadas em contêineres.  

III - O transporte de blocos ou chapas serradas de rochas em contêineres deve obedecer 
ao disposto no artigo 10 desta Resolução. 

CONTINUA 



CARGA – Bloco de Rochas 
Regulamentação Específica 

Art. 1º (Res. 354 CONTRAN) - ... 

IV – O transporte de blocos de rochas em caçambas metálicas deve atender ao artigo 11 
desta Resolução. 

V - Em nenhuma hipótese pode haver sobreposição dos blocos de rochas ornamentais. 



CARGA – Bloco de Rochas 
Regulamentação Específica 

único bloco de rocha ornamental, devem ser obrigatoriamente do tipo caminhão trator 

6x2 ou 6x4, um semirreboque dianteiro para distribuição do peso (dolly) e um 

semirreboque traseiro destinado ao carregamento de cargas indivisíveis de até 6 m, 

inclusive quanto às dimensões e distâncias entre eixos. 

Art. 3º (Res. 354 CONTRAN) - As combinações de 

veículos de carga com mais de 54,5 t (PBTC máximo 

para composição de veículo de carga dotado de 

articulação única) utilizadas no transporte de um 



CARGA – Bloco de Rochas 
Comportamento Preventivo do Condutor 

Para aumentar a segurança no 

transporte de blocos de rochas, o 

condutor deverá certificar-se de que 

realizou corretamente a fixação das 

cargas e outras providências conforme 

especificadas na apostila de 

acompanhamento.  



CARGA – Bloco de Rochas 
Comportamento Preventivo do Condutor 

Visando proporcionalidade para facilitar o 

giro no sentido horário e evitar obstáculo 

no fundo original do semirreboque, as 

travas frontais devem permitir o 

movimento de 90º para dentro, devem ser 

fabricadas com buchas de 60 mm de 

diâmetro na base, e deve ser adaptado em 

um eixo trefilado aço SAE 1045.  



CARGA – Bloco de Rochas 
Procedimentos em Caso de Emergência 

Em caso de acidente, a empresa responsável 
pelo transporte deverá isolar imediatamente a 
carga e providenciar sua retirada da via pública 
no prazo máximo de 24 horas. 
 
A concessionária responsável pela via deverá ser 
imediatamente acionada, para que sejam 
tomadas as providências de prevenção de 
acidentes.  



CARGA – Máquinas ou Equipamentos de Grandes Dimensões 
CONCEITUAÇÃO 

São cargas compostas por uma única peça 

estrutural, previamente fixada por solda ou rebite 

e que serão utilizadas diretamente como peças já 

acabadas ou como parte integrante de conjuntos 

de montagem, máquinas ou equipamentos ainda 

maiores.  



CARGA – Máquinas ou Equipamentos de Grandes Dimensões 
DIMENSÕES PERMITIDAS 

Art. 15 Res. 11 DNIT - Nas rodovias concedidas, o 

estabelecimento de horário e condição para o 

trânsito do conjunto transportador, que excedam 

os limites a seguir relacionados, deverá ser 

previamente acordado com a concessionária, 

considerando para tanto os seguinte limites:  

I – largura de 4,5 m;  

II – altura de 5,5 m;  

III – comprimento de 25 m;  

IV – PBT de 57 t.  



CARGA – Máquinas ou Equipamentos de Grandes Dimensões 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 

Inicialmente a peça deverá ficar centralizada de 

forma a coincidir o seu centro de massa com o 

centro de massa do veículo que irá fazer o 

transporte (Centro Gravitacional – CG). 

 

A base do semirreboque receberá marcação 

indicada do seu centro de gravidade, que deverá 

ser respeitada durante o carregamento.  



CARGA – Máquinas ou Equipamentos de Grandes Dimensões 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Em caso de acidente, a empresa responsável 
pelo transporte deverá isolar imediatamente a 
carga e providenciar sua retirada da via pública 
no prazo máximo de 24 horas. 
 
A concessionária responsável pela via deverá ser 
imediatamente acionada, para que sejam 
tomadas as providências de prevenção de 
acidentes.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
CLASSES e CONCEITUAÇÕES 

São consideradas toras de grandes 
dimensões as peças de madeira bruta 
com comprimento superior a 2,50 
metros.  

Os tubos e bobinas são materiais 
metálicos de grande peso e dimensão 
e devido ao seu porte são 
consideradas cargas especiais.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
CLASSES e CONCEITUAÇÕES 

As toras devem ser transportadas no sentido 
longitudinal do veículo, com disposição 
vertical ou piramidal (triangular).  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
DIMENSÕES PERMITIDAS - TUBOS 

Os TUBOS com diâmetro superior a 0,40m, para 

serem transportados empilhados, deverão ser 

separados, individualmente na horizontal, por 

berços que proporcionem perfeita acomodação e 

segurança da carga ou separados por pontaletes 

com cunhas nas laterais.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
DIMENSÕES PERMITIDAS - TUBOS 

Admite-se a arrumação de tubos de grande 

diâmetro, até o MÁXIMO de 1,55 m, em forma de 

pirâmide, com 3 tubos, desde que as dimensões 

da carga NÃO ultrapassem a 3,20 m de Largura, 

4,70 m de Altura e 23 m de Comprimento.  

Os berços ou pontaletes 

deverão ser em número de 2 

por camada, para tubos de 

até 6m de comprimento, e 

mínimo de 3m, por camada, 

para tubos de comprimento 

superior a 6m.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 

DIMENSÕES PERMITIDAS - TUBOS 

Admite-se arrumação por encaixe de 

tubos, de modo que cada tubo tenha por 

apoio dos outros da camada inferior, 

quando a viga com cunhas laterais será 

exigida apenas na base do empilhamento.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
DIMENSÕES PERMITIDAS - BOBINAS 

As chapas metálicas são um produto 

plano de aço, com largura superior a 500 

mm, laminados a partir de placas 

metálicas. 

 

As BOBINAS, por sua vez, são chapas 

metálicas laminadas ou tiras enroladas 

em forma cilíndrica.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
 BOBINAS 

Pelo menos 2 dispositivos de amarração para 
bobinas de até 20 t e pelo menos 3 dispositivos para 
bobinas com mais de 20 t. 

Os ganchos deverão ser afixados nas longarinas ou no 
chassi da carreta, com as cintas ou cabos de aço 
passando por baixo da guarda lateral, nunca por cima. 



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
 BOBINAS 

As catracas tensoras de cintas ou cabos 
de aço poderão estar afixadas nas 
longarinas ou chassis ou entre cintas. O 
transportador deverá inspecionar o 
estado de conservação dos dispositivos 
de amarração. 



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
TRANSPORTE EM PÉ - BOBINAS 

No transporte de bobinas colocadas sobre o 

veículo com seus eixos na posição vertical, as cintas 

ou cabos de aço sobre a bobina devem formar um 

“X” no seu centro. 

Para bobina com peso maior que 20 t o terceiro 

dispositivo de amarração deve passar no centro da 

bobina.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
TRANSPORTE DEITADA - BOBINAS 

No transporte de bobinas colocadas sobre o 

veículo com seus eixos na posição horizontal, a 

cinta ou cabo de aço deve estar entre 10 e 20 

cm da extremidade da bobina. 

 

Para peça com + de 20 t, o terceiro dispositivo 

de amarração deve estar posicionado no centro 

da bobina.  



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
TRANSPORTE DEITADA - BOBINAS 

Quando este transporte for feito com paletes de metal ou de madeira, estes deverão estar 
travados nas suas extremidades com cunhas de madeiras ou parafusos.  

Se NÃO houver o uso de paletes, deverão ser colocadas 
mantas de neoprene ou poliuretano de alta densidade 
e 15 mm de espessura, entre a bobina e o piso da 
carreta. 

Bobinas com peso superior a 20 toneladas deverão ser 
obrigatoriamente acomodadas sobre berço apropriado. 



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 

 Verificar Documentação do Condutor, Veículo e Carga; 

 Verificar equipamentos de segurança e obrigatórios do veículo. Bem 
como a sua adequada condição de uso; 

 Obedecer as regras quanto ao Trajeto, 
horário de viagem, locais de 
Estacionamento, velocidade e outros; 

 Usar vestuário e EPI regulamentados. 

 



CARGA – Toras, Tubos e outras Cargas 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Em caso de acidente, a empresa responsável pelo transporte deverá isolar 
imediatamente a carga e providenciar sua retirada da via pública no prazo máximo de 
24 horas. 

A concessionária responsável pela via 
deverá ser imediatamente acionada, 
para que sejam tomadas as providências 
de prevenção de acidentes.  
 



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 

O condutor é responsável 
por reservar sua própria 
segurança, bem como a 
segurança dos demais 
usuários da via, a 
integridade da carga, do 
veículo e do meio ambiente. 
Os principais procedimentos 
preventivos são:  

 Fazer uma vistoria rigorosa no veículo; 

 Conferir a posse e validade da documentação; 

 Verificar a disponibilidade e adequação para uso, na 
cabine, do extintor de incêndio e do triângulo de 
segurança;  

 Porte de equipamentos de proteção individual e de 
equipamentos para atendimento a situações de 
emergência;  

CONTINUA 



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 

 O condutor só deverá participar das operações de 
carga, descarga e transbordo se tiver sido 
especialmente treinado e designado pelo expedidor, 
com a concordância do transportador. 

 Verificar frequentemente o estado do veículo, dos 
pneus, irregularidades e demais itens de segurança 
do veículo; 

 Usar as técnicas corretas na condução de veículos 
com cargas especiais;  

CONTINUA 



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 

 Usar o traje mínimo obrigatório para a função;  

 Obedecer ao planejamento de itinerário feito com o 
transportador;  

 Usar o acostamento somente para emergências, 
tomando imediatamente todas as providências 
necessárias.  



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Podem ocorrer graves acidentes 
durante o transporte de cargas 
indivisíveis. 
 
Se ocorrerem quedas ou 
tombamentos, fique atento à 
integridade da carga que você está 
transportando.  



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Se um volume com materiais 
RADIOATIVOS for danificado, 
apresentar falhas, ou for envolvido 
em acidente, a unidade de 
transporte e o local afetado devem 
ser ISOLADOS, a fim de impedir o 
contato de pessoas com materiais 
radioativos.  



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Sempre que 
se envolver 
em acidente 
ou presenciar 
acidente com 
terceiros, é 
OBRIGAÇÃO 
do condutor:  

 Sinalizar a área para evitar novos acidentes; 

 Providenciar imediatamente socorro às vítimas, chamando 
atendimento especializado, avisar a autoridade de trânsito 
e permanecer no local;  

 Se o atendimento especializado demorar, avaliar a 
condição dos acidentados e prestar pessoalmente os 
primeiros socorros às vítimas;  

CONTINUA 



CARGA – Outras Cargas Regulamentadas pelo CONTRAN 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Sempre que 
se envolver 
em acidente 
ou presenciar 
acidente com 
terceiros, é 
OBRIGAÇÃO 
do condutor:  

Facilitar e acatar a ação das autoridades.  

Caso o acidente não apresente vítimas e seja apenas um 
acidente com a carga transportada:  

Não é necessário acionar a autoridade de trânsito e, se esta 
for acionada, não está obrigada a atender;  

Os veículos devem ser removidos do local para desobstruir o 
tráfego;  



Os riscos ambientais estão 
associados a contaminação de 
solo, água ou ar, decorrente da 
disposição inadequada de 
resíduos, ou levando a acidentes 
com vazamento de produtos 
tóxicos. Nesses casos, a empresa 
responsável se vê impedida de 
operar até que a causa do dano 
ambiental seja eliminada. 

CARGA – Riscos Múltiplos e Resíduos 

De acordo com as Resoluções da ANTT, resíduos, 

para efeitos de transporte, são substâncias, 

soluções, misturas ou artigos que contêm, ou 

estão contaminados por, um ou mais produtos 

perigosos, para os quais não seja prevista 

utilização direta, mas que são transportados para 

fins de despejo, incineração ou qualquer outro 

processo de disposição final. 

CONCEITUAÇÃO e RISCOS AMBIENTAIS 



 Fazer uma vistoria rigorosa no veículo; 

 Conferir a posse e validade da documentação; 

 Verificar a disponibilidade e adequação para uso, na cabine, 
do extintor de incêndio e do triângulo de segurança; 

 Porte de equipamentos de proteção individual e de 
equipamentos para atendimento a situações de 
emergência; 

 O condutor só deverá participar das operações de carga, 
descarga e transbordo se tiver sido especialmente treinado 
e designado pelo expedidor, com a concordância do 
transportador. 

CARGA – Riscos Múltiplos e Resíduos 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 



 Verificar frequentemente o estado do veículo, dos pneus, 
irregularidades e demais itens de segurança do veículo; 

 Usar as técnicas corretas na condução de veículos com 
cargas especiais; 

 Usar o traje mínimo obrigatório para a função; 

 Obedecer ao planejamento de itinerário feito com o 
transportador; 

 Usar o acostamento somente para emergências, tomando 
imediatamente todas as providências necessárias. 

Durante a Viagem 

CARGA – Riscos Múltiplos e Resíduos 
COMPORTAMENTO PREVENTIVO DO CONDUTOR 



 Sinalizar a área para evitar novos acidentes; 

 Providenciar imediatamente socorro às vítimas, 
chamando atendimento especializado, avisar a 
autoridade de trânsito e permanecer no local; 

 Se o atendimento especializado demorar, avaliar a 
condição dos acidentados e prestar pessoalmente 
os primeiros socorros às vítimas; 

 Facilitar e acatar a ação das autoridades. 

CARGA – Riscos Múltiplos e Resíduos 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 



 Caso o acidente não apresente vítimas e seja apenas 
um acidente com a carga transportada: 

 Não é necessário acionar a autoridade de trânsito e, se 
esta for acionada, não está obrigada a atender; 

 Os veículos devem ser removidos do local para 
desobstruir o tráfego; 

CARGA – Riscos Múltiplos e Resíduos 
PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

O condutor deverá procurar o Plantão de Acidentes de Trânsito para emitir o Boletim de 
Ocorrências – BO, que tem efeito legal, inclusive para seguros e ações judiciais. 
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