
PORTARIA Nº  204 , DE 20 DE  MAIO  DE 1997 . 

 

 

O Ministro de Estado dos Transportes, Interino, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, 
e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988 e 
no art. 2º do Decreto  nº 98.973, de 21 de fevereiro de 1990, resolve 

 

I - Aprovar as anexas Instruções Complementares aos Regulamentos dos 
Transportes  Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos. 

II - Conceder os seguintes prazos para entrada em vigor das disposições 
referentes aos padrões de desempenho fixados para embalagens: 

a) três anos para embalagens novas; e 

b) cinco anos para embalagens já produzidas, ou que venham a sê-lo no 
prazo previsto na alínea anterior, e passíveis de reutilização. 

III - Conceder prazo de dois anos, contados da data de aprovação pelo 
Conselho Nacional de Trânsito, para entrada em vigor do programa de reciclagem 
periódica para condutores de veículos automotores utilizados no transporte de produtos 
perigosos. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Portarias nº 291, de 31 de maio de 1988, e nº 111, de 5 de março de 1990. e demais 
disposições em contrário. 

 

 

ALCIDES JOSÉ SALDANHA  

 

 



ANEXO À PORTARIA Nº  204 DE 20 DE MAIO DE 1997.  

 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES AO REGULAMENTO DO TRANSPORTE 
TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estas lnstruções, que constituem uma edição revista daquelas anteriormente 
baixadas pelas Portarias nº  291, de 31 de maio de 1988, e nº 111, de 5 de março de 
1990, do Ministro dos Transportes, têm como objetivo básico complementar, esclarecer 
e aperfeiçoar a regulamentação do transporte terrestre de produtos perigosos. 

lnicialmente, apresentam-se as definições e outras informações para as 
diversas classes e subclasses de produtos, recomendações gerais para o seu 
transporte por rodovia e por ferrovia e recomendações particulares para cada classe, 
bem como os cuidados a observar e as isenções admitidas para determinados 
produtos, além de disposições relativas aos métodos de embalagem.  Fornecem, 
ainda, orientação quanto à correta denominação do produto a ser transportado, no 
sentido de permitir uma uniformidade no cumprimento das exigências regulamentares 
referentes à documentação e incluem critérios de classificação para produtos que não 
constem da Relação de Produtos Perigosos. 

Essas recomendações, gerais ou particulares, não esgotam o assunto, nem 
limitam ou de qualquer forma eximem os agentes envolvidos nas operações de 

transporte e manuseio das respectivas responsabilidades estabelecidas na legislação 


