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1. INTRODUção
Em consonância com as legislações vigentes: “Art. 10 do regulamento para o
Transporte Rodoviário de Produtos e Resíduos Perigos aprovado pelo Decreto MT nº
96.044, de 18 de maio de 1988; com o Capítulo 1.1, subitem 1.1.3.1 da Resolução ANTT
nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 D.O.U. de 16 de dezembro de 2016; e a
Resolução da ANTT nº 5.848, de 25 de junho de 2019”, as empresas expedidoras de
cargas perigosas deverão informar as rotas ao IPR/DNIT".



● Acesse o site do DNIT ( http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas ) para cadastrar um novo usuário;
● No lado esquerdo da tela, selecione a opção “Entrar/Castrar Rotas”

2. Cadastro do usuário

http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas
http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas
http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas


● Selecione a opção “Novo utilizador?”

http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas/@@register


● Preencha com os dados solicitados e em seguida selecione a opção “Registrar”;
● Aparecerá a tela “Bem-Vindo!”, selecione a opção “Autenticar”

http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas/@@register


● Acesse novamente o site do DNIT ( http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas ), 
selecione a opção “Entrar/Castrar Rotas” e insira seus dados cadastrados anteriormente

3. Cadastro da empresa

http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas


● Após realizar o login na conta, selecione a opção “Meu perfil”

http://servicos.dnit.gov.br/cargasperigosas/ipr/py_consulta_empresa


● Na tela do “Meu perfil”, seleciona a opção “Cadastrar nova empresa”;
● Preencha os dados solicitados e selecione “Salvar Dados”



3.1 obtendo a latitude e longitude da empresa
● Para informar a latitude e longitude das origens e dos destinos o sistema permite o formato 

GMS: nn,nn°nn,nn’nn,nn”-A,

● Para obter os dados da latitude e longitude do local, você pode acessar:

○ SIG Brasil (www.visualizador.inde.gov.br/mapa);

○ Google Maps (https://www.google.com.br/maps/).

● Neste manual iremos obter os dados de Latitude e Longitude através do Google Maps

http://www.visualizador.inde.gov.br/mapa
https://www.google.com.br/maps/
https://www.google.com.br/maps/@-23.6278506,-46.8931463,15z
https://visualizador.inde.gov.br/


● Acesse o Google Maps através do link (https://www.google.com.br/maps/);
● Digite o nome da Empresa ou o CEP no campo de busca;

https://www.google.com.br/maps/


● Selecione a empresa caso ela apareça na busca ou clique na lupa;



● Coloque o cursor do mouse em cima da marcação da localização e selecione o botão direito do mouse



● Selecione a opção “O que há aqui?”



● Na parte inferior da tela, aparecerá algumas informações do local, selecione as coordenadas;



● Após selecionar, no lado esquerdo da tela as coordenadas aparecerão



● Como as coordenadas devem ser informado em graus, minutos e segundos seguido do ponto cardeal,
pegue a primeira linha de coordenadas informada pelo Google Maps.

● No sistema, preencha da esquerda para a direita e acrescente zeros nas duas casas decimais de graus e
minutos e os 4 dígitos de segundos, conforme o exemplo abaixo:

Coordenadas informadas pelo Google Maps:
23°37’07,6”S
46°53’09,6”W

Preencha no sistema:
23,00°37,00’07,60”S
46,00°53,00’09,60”W



● Após preencher os dados da empresa e salvar os dados, ela aparecerá no seu Perfil com a situação 
“Aguardando Aprovação”

● Envie um e-mail para ipr.pp@dnit.gov.br solicitando a aprovação do cadastro. No e-mail informe o CNPJ 
da empresa cadastrada

● Caso prefira, ligue para (61)3315-4186 e solicite a Eng. Maria Cláudia a aprovação do cadastro realizado.

4. Ativação do cadastro da empresa

mailto:ipr.pp@dnit.gov.br


● A aprovação é dada pelo IPR/DNIT após a conferência dos dados em até 5 dias úteis
● Após a aprovação no campo “Situação” terá a informação “Ativa” e você poderá cadastrar novas rotas

4. Ativação do cadastro da empresa



Rua Santa Mônica, nº 521 – Pq. Industrial San José – Cep: 06715-865
Cotia | SP

www.prolab.eco.br – (11) 4148-4030

http://www.prolab.eco.br/

