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Art. 6º Para proceder ao registro e o licenciamento dos veí-
culos de que trata esta Resolução, os órgãos executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal deverão:

I - conceder e autorizar a gravação do número de iden-
tificação veicular (VIN) conforme procedimentos estabelecidos no
Anexo I;

II - emitir prévia autorização para a realização de inspeção
de segurança veicular;

III - exigir a apresentação do Certificado de Segurança Vei-
cular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL), con-
forme regulamentação específica;

IV - solicitar a apresentação do Certificado de Adequação a
Legislação de Trânsito (CAT) emitido pelo órgão máximo executivo
de trânsito da União;

V - exigir a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e a respectiva
DANFE de todos os componentes utilizados, de acordo com as es-
pecificações do Anexo II.

Parágrafo único. Independentemente do tipo do veículo ou
do projeto, cada fabricante poderá solicitar o registro e licenciamento
de, no máximo, 2 (dois) veículos de fabricação artesanal no período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Art. 7º O veículo de fabricação artesanal deverá atender a
todos os requisitos de segurança estabelecidos pela legislação, salvo
exceções previstas em regulamentação específica.

Art. 8º O sistema de engate entre o reboque e o veículo trator
deve atender ao disposto na Resolução CONTRAN nº 197, de 25 de
julho de 2006, e, quando aplicável, estar em conformidade com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR
ISO 16122, NBR ISO 3853, NBR ISO 3732 e suas sucedâneas.

Art. 9º Ficam proibidos:
I - a fabricação de veículo artesanal do tipo ônibus, micro-

ônibus, motor-casa, caminhão, caminhão trator, semirreboque, trator
de rodas, trator de esteira, trator misto, chassi plataforma, reboque
com Peso Bruto Total (PBT) superior a 750 kg e motocicleta, mo-
toneta, triciclo acima de 300cc.

II - a alteração de características originais de veículos fa-
bricados artesanalmente.

Art. 10. Os Anexos desta Resolução encontram-se no sítio
eletrônico do DENATRAN: www.denatran.gov.br.

Art. 11. Ficam revogadas a Resolução CONTRAN nº 63, de
21 de maio de 1998, e a Resolução CONTRAN nº 594, de 24 de
maio de 2016.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ELMER COELHO VICENZI
Presidente do Conselho

JOÃO PAULO SYLLOS
Pelo Ministério da Defesa

RONE EVALDO BARBOSA
Pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

DJAILSON DANTAS DE MEDEIROS
Pelo Ministério da Educação

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações

e Comunicações

PAULO CESAR DE MACEDO
Pelo Ministério do Meio Ambiente

RESOLUÇÃO Nº 700, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

Acrescenta o art. 9º-A à Resolução CON-
TRAN nº 211, de 13 de novembro de
2006.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN),
no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de
maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de
Trânsito (SNT).

Considerando o que consta no Processo Administrativo no

80000.006767/2017-38, resolve:
Art. 1° Esta Resolução acrescenta o art. 9º-A à Resolução

CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, com a seguinte
redação:

"Art. 9º-A Prorrogar para o dia 1º de janeiro de 2018 o prazo
para cumprimento das exigências dispostas no Anexo II desta Re-
solução, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 635/2016,
facultando a antecipação de sua adoção total."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ELMER COELHO VICENZI
Presidente do Conselho

JOÃO PAULO SYLLOS
Pelo Ministério da Defesa

RONE EVALDO BARBOSA
Pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

DJAILSON DANTAS DE MEDEIROS
Pelo Ministério da Educação

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações

e Comunicações

PAULO CESAR DE MACEDO
Pelo Ministério do Meio Ambiente

RESOLUÇÃO Nº 701, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre os requisitos obrigatórios de
segurança para circulação de veículos que
transportem produtos siderúrgicos.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN),
usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), e conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de
2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito
(SNT).

Considerando o disposto no art. 102 e seu parágrafo único,
do CTB;

Considerando a necessidade de atualizar os requisitos de
segurança no transporte de produtos siderúrgicos em veículos ro-
doviários de carga;

Considerando o que consta no Processo Administrativo no

80000.003885/2017-94, resolve:
Art. 1º Esta Resolução estabelece os requisitos de segurança

obrigatórios para o transporte de produtos siderúrgicos por veículos
de carga nas vias abertas a circulação no território nacional.

Art. 2º Os produtos siderúrgicos derivados do minério de
ferro ou do minério de outro metal estão definidos neste artigo pelos
mesmos termos e expressões empregados na NBR 5903, produtos
planos laminados de aço, na NBR 6215, produtos siderúrgicos e na
NBR 16229, sucata de ferro fundido e aço.

I - BARRA: produto retilíneo, não plano, cuja seção trans-
versal é constante, constitui figura geométrica simples e é fabricada
com tolerâncias dimensionais mais rigorosas do que as palanquilhas
(tarugos);

II - BOBINAS: chapa ou tira enrolada em forma cilíndri-
ca;

III - CHAPA: produto plano de aço, com largura superior a
500 mm (quinhentos milímetros), laminado a partir de placa;

IV - LINGOTE: produto resultante da solidificação do metal
líquido em molde metálico, geralmente destinado a posterior con-
formação plástica;

V - PERFIL: produto industrial cuja seção transversal reta é
composta de figura geométrica simples;

VI - SUCATA: material constituído de resíduos metálicos,
que resultam dos processos de elaboração e transformação mecânica,
bem como de desuso, e que só pode ser aproveitada por re-fusão;

VII - TARUGO/(palanquilhas): produto intermediário não
plano, obtido por laminação a quente ou lingotamento contínuo, de
eixo longitudinal retilíneo e seção transversal geralmente retangular
ou quadrada, com área igual ou inferior a 22.500 mm2 (vinte e dois
mil e quinhentos milímetros quadrados) e com relação entre largura e
espessura igual ou inferior a 2. Tem tolerâncias dimensionais menos
rigorosas que as barras;

VIII - TUBO: produto acabado oco, de parede uniforme e
seção transversal constante, geralmente circular e quase sempre re-
tilíneo, revestido, ou não;

IX - VERGALHÃO: barra redonda ou fio-máquina, utilizado
especialmente em armaduras de concreto armado;

X - BLOCOS COMPACTADOS: Sucata metálica prensada
em blocos ou pacotes;

XI - PEÇAS ISOLADAS: Peças soltas de sucata metálica em
formatos diversos como tarugos, blocos, chaparia, carcaças, partes de
equipamentos, eixos, tubos, etc;

XII - EMARANHADO: sucata metálica em forma de ara-
mes, telas treliças, vergalhões e demais produtos longos;

XIII - GRANEL DE SUCATA: sucata metálica de dimensões
reduzidas, em forma picotada, de cavacos, de limalha, etc.

Parágrafo único. A definição das características necessárias
para a análise e a comparação dos tipos de material siderúrgico
conforme a descrição dos tipos de sucatas deve ser regulamentada
pelo DENATRAN em portaria específica.

Art. 3º O carvão a granel ou ensacado é considerado insumo
dos produtos siderúrgicos.

Art. 4º O trânsito dos veículos que transportem produtos
siderúrgicos ou seus insumos deve seguir às condições especificadas
nesta Resolução quanto à arrumação e à amarração da carga na
carroçaria dos mesmos.

Art. 5º No transporte de chapas metálicas devem ser aten-
didas as seguintes condições:

I - As chapas com comprimento e largura menores do que as
da carroçaria do veículo devem estar firmemente amarradas às mes-
mas, por meio de cabos de aço, correntes ou cintas com resistência à
ruptura por tração, de no mínimo, o dobro do peso total das chapas,
garantindo assim sua estabilidade mesmo nas condições mais des-
favoráveis;

II - As chapas com largura excedente a da carroçaria do
veículo, além da amarração de que trata o inciso I deste artigo, devem
ter seus vértices anteriores e posteriores protegidos por cantoneiras
metálicas, conforme especificado no Anexo I.

Parágrafo único. Para transportar as chapas metálicas de-
finidas no inciso II deste artigo, os veículos devem portar a Au-
torização Especial de Trânsito (AET), de que trata o art. 101 do
CTB.

Art. 6º No transporte de bobinas metálicas, devem ser obe-
decidas as seguintes condições:

I - Composição dos dispositivos de amarração da bobina: -
cintas, correntes ou cabos de aço, ganchos e catracas com resistência
total e comprovada à ruptura por tração de, no mínimo, o dobro do
peso da bobina para cada tipo de amarração: de topo e direta;

II - Quantidades de dispositivos de amarração:
a) para bobinas com peso menor que 20 toneladas, devem ser

utilizados, no mínimo, dois dispositivos de amarração de topo e dois
de amarração direta;

b) para bobinas com peso igual ou maior que 20 toneladas,
devem ser utilizados, no mínimo, três dispositivos de amarração de
topo e quatro de amarração direta.

III - Pontos de fixação dos dispositivos de amarração:
a) os pontos de fixação dos dispositivos de amarração devem

ser afixados nas longarinas ou chassi do veículo, com as cintas,
correntes ou cabos de aço passando por baixo da guarda lateral, nunca
por cima;

b) as catracas tensoras das cintas, correntes ou cabos de aço
devem estar afixadas nas longarinas ou chassis ou entre os dis-
positivos.

IV - Inspeção dos dispositivos de amarração: o transportador
deve sempre inspecionar o estado de conservação dos dispositivos de
amarração antes de carregar o veículo.

Art. 7º O transporte de bobinas colocadas sobre o veículo
com seus eixos na posição vertical em relação ao plano da carroçaria
do mesmo deve obedecer adicionalmente aos seguintes requisitos
(Anexo II, figura A ):

I - Posicionamento dos dispositivos de amarração:
a) O posicionamento da cinta, corrente ou cabo de aço sobre

a bobina deve formar um "X" no seu centro para amarração de
topo;

b) Para bobina com peso igual ou maior que 20 toneladas o
terceiro dispositivo de amarração deve passar no centro da bobina;

c) Para amarração direta devem ser instalados no mínimo
dois laços com dispositivos de amarração para bobina com peso
menor que 20 toneladas e quatro laços para bobinas com peso igual
ou maior que 20 toneladas.

II - Fixação da bobina no piso da carreta:
a) Devem ser colocadas mantas de neoprene/borracha/po-

liuretano de alta densidade e 15 mm de espessura, entre a bobina e o
piso da carreta;

b) Bobinas com peso igual ou maior que 20 toneladas devem
ser obrigatoriamente acomodadas sobre berço apropriado.

Art. 8º As bobinas colocadas sobre o veículo com seus eixos
paralelos ao plano da carroçaria do mesmo (na horizontal) devem
obedecer adicionalmente aos seguintes requisitos:

I - Posicionamento dos dispositivos de amarração (Anexo II,
figura B):

a) a cinta, corrente ou cabo de aço deve estar entre 10 e 20
centímetros da extremidade da bobina;

b) para bobina com peso igual ou maior que 20 toneladas, o
terceiro dispositivo de amarração deve estar posicionado no centro da
bobina;

c) as bobinas devem receber amarração direta passando pelo
centro das mesmas, em forma de laço, sendo dois dispositivos para
bobina com peso menor que 20 toneladas e quatro dispositivos para
bobina com peso igual ou maior que 20 toneladas.

II - As bobinas devem ser fixadas ao piso da carreta por
meio de paletes ou berços planos confeccionados com metal ou de
madeira, devidamente travados nas suas extremidades com parafusos,
ou opcionalmente conforme inciso III a seguir;

III - Opcionalmente, as bobinas podem ser afixadas em ber-
ços reguláveis idênticos ou assemelhados ao do Anexo II, figura C,
com mantas de neoprene/borracha/poliuretano de alta densidade e 15
mm de espessura entre o berço e o piso da carreta, fixados por cintas,
correntes ou cabo de aço ou ainda em berços dotados de travas
antideslizantes;

IV - O eixo da bobina poderá ser tanto paralelo quanto
perpendicular ao eixo longitudinal da carroçaria. O caso de posi-
cionamento perpendicular ao eixo longitudinal da carroçaria está ilus-
trado no Anexo II, figura D.

Art. 9º A montagem e a fixação da bobina nos veículos
dotados de carroçaria especialmente construída para o transporte de
bobinas devem ser feitas conforme Anexo II, figura B.

§ 1º A carroçaria bobineira deve ser forrada com lençol de
borracha antideslizante e equipada com dispositivo de segurança para
travamento das bobinas no cocho.

§ 2º Mesmo para este caso, será obrigatória a amarração à
carroçaria, por meio de cabos de aço, correntes ou cintas com re-
sistência total à ruptura por tração de, no mínimo, o dobro do peso da
c a rg a .

§ 3º O transporte de bobinas de cabos elétricos, quando não
acondicionados em cavaletes especiais, deve obedecer às prescrições
previstas neste regulamento.
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