
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 420 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004 
Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 
 
Substâncias (incluindo misturas e soluções) e artigos sujeitos a este Regulamento são alocados a uma 
das nove classes de acordo com o risco ou o mais sério dos riscos que apresentam. Algumas dessas 
classes são subdivididas em subclasses. Essas classes e subclasses são: 
 
Classe 1: Explosivos 
– Subclasse 1.1: Substâncias e artigos com risco de explosão em massa 
– Subclasse 1.2: Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa 
– Subclasse 1.3: Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de 
projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa 
– Subclasse 1.4: Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo 
– Subclasse 1.5: Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa 
– Subclasse 1.6: Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa 
 
Classe 2: Gases 
– Subclasse 2.1: Gases inflamáveis 
– Subclasse 2.2: Gases não-inflamáveis, não-tóxicos 

        – Subclasse 2.3: Gases tóxicos 
 
Classe 3: Líquidos inflamáveis 
 

Classe 4: Sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas à combustão espontânea; 

substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis 

– Subclasse 4.1: Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos insensibilizados 
– Subclasse 4.2: Substâncias sujeitas à combustão espontânea 
– Subclasse 4.3: Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis 
 
Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos 
– Subclasse 5.1: Substâncias oxidantes 
– Subclasse 5.2: Peróxidos orgânicos 
 
Classe 6: Substâncias tóxicas e substâncias infectantes 
– Subclasse 6.1: Substâncias tóxicas 
– Subclasse 6.2: Substâncias infectantes 
 
Classe 7: Material radioativo 
 
Classe 8: Substâncias corrosivas 
 
Classe 9: Substâncias e artigos perigosos diversos 

         
        *A ordem numérica das classes e subclasses não corresponde ao grau de risco. 
 
 
 
 
 

         
 

2.0.2.1 Produtos perigosos são alocados a números ONU e nomes apropriados para 
embarque de acordo com sua classificação de risco e sua composição. 
2.0.2.2 Os produtos perigosos comumente transportados estão listados na Relação de 
Produtos Perigosos, no Capítulo 3.2. Quando um artigo, ou substância, estiver especificamente 
nominado, ele deve ser identificado no transporte pelo nome apropriado para embarque, da 
Relação de Produtos Perigosos. Para produtos perigosos não relacionados especificamente 
pelo nome, são fornecidas as designações “genéricas” ou “não-especificadas - (N.E.) -” (ver 
2.0.2.7) para identificar o artigo ou a substância no transporte. 
Cada designação, na Relação de Produtos Perigosos, é caracterizada por um 



número ONU. Essa Relação contém, também, informações relevantes a cada designação, 
como classe de risco, risco(s) subsidiário(s) (se houver), grupo de embalagem (quando 
alocado), exigências para transporte em embalagens e tanques etc. 
As designações da Relação de Produtos Perigosos são de quatro tipos, como a 
seguir: 
a) Designações singelas para substâncias e artigos bem definidos 
ex.: 1090 acetona 
1194 nitrito de etila, solução; 
b) Designações genéricas para grupos bem definidos de substâncias ou 
artigos 
ex.: 1133 adesivos 
1266 perfumaria, produtos 
2757 pesticida à base de carbamatos, sólido, tóxico 
3101 peróxido orgânico, tipo B, líquido; 
c) Designações específicas n.e., abrangendo um grupo de substâncias ou 
artigos de uma particular natureza química ou técnica 
ex.: 1477 nitratos, inorgânicos, N.E. 
1987 álcoois, N.E.; 
d) Designações gerais n.e., abrangendo um grupo de substâncias ou artigos 
que se enquadram nos critérios de uma ou mais classes ou subclasses 
ex.: 1325 sólido inflamável, orgânico, N.E. 
1993 líquido inflamável, N.E. 
2.0.2.3 Todas as substâncias auto-reagentes da Subclasse 4.1 são alocadas a uma 
das vinte designações genéricas, de acordo com os princípios de classificação e o fluxograma – descritos em 2.4.2.3.3 e Figura 2.1. 
2.0.2.4 Todos os peróxidos orgânicos da Subclasse 5.2 são alocados a uma das vinte 
designações genéricas, de acordo com os princípios de classificação e o fluxograma descritos 
em 2.5.3.3 e Figura 2.2. 
2.0.2.5 Uma solução, ou mistura, que contenha uma única substância perigosa 
especificamente listada pelo nome na Relação de Produtos Perigosos e uma ou mais 
substâncias não-sujeitas a este Regulamento, deve receber o número ONU e o nome 
apropriado para embarque da substância perigosa, exceto se: 
a) A mistura ou solução estiver especificamente nominada neste 
Regulamento; ou 
b) A designação contida neste Regulamento indicar especificamente que se 

aplica apenas à substância pura; ou 

c) A classe ou subclasse de risco, o estado físico ou o grupo de embalagem 
da solução ou mistura forem diferentes daqueles da substância perigosa; 
ou 
d) Houver alteração significativa nas medidas de atendimento a 
emergências. 
Nesses casos, exceto o descrito em (a), a mistura ou solução deve ser tratada 
como uma substância perigosa não-listada especificamente pelo nome na Relação de Produtos 
Perigosos. 
2.0.2.6 Para solução ou mistura, cuja classe de risco, estado físico ou grupo de 
embalagem são diferentes daqueles da substância listada, deve-se adotar a designação “N.E.” 
apropriada, incluindo as disposições referentes à embalagem e rotulagem. 
2.0.2.7 Uma solução, ou mistura, contendo uma ou mais substâncias identificadas pelo 
nome neste Regulamento ou classificada sob uma designação “N.E.” não estará sujeita a este 
Regulamento se as características de risco da mistura ou solução forem tais que não atendam 
os critérios (critérios da experiência humana inclusive) de nenhuma classe. 
2.0.2.8 Substâncias ou artigos que não estejam especificamente listados pelo nome na 
Relação de Produtos Perigosos devem ser classificadas numa designação “genérica” ou 
“nãoespecificada” 
(N.E.). A substância ou artigo deve-se classificar de acordo com as definições de 
classe e critérios de ensaio desta Parte, e a substância ou artigo deve ser classificada na 
designação “N.E” ou "genérica" da Relação de Produtos Perigosos que descreva a substância 
ou artigo mais apropriadamente(2). Isto significa que uma substância só será alocada a uma 
designação do tipo c), definida em 2.0.2.2, se não puder ser incluída numa designação do tipo 
b), e a uma designação do tipo d), se não puder ser alocada a uma designação do tipo b) ou c). 



2.0.2.9 Resíduos, para efeitos de transporte, são substâncias, soluções, misturas ou 
artigos que contêm, ou estão contaminados por um ou mais produtos sujeitos às disposições 
deste Regulamento e suas Instruções Complementares, para os quais não seja prevista 
utilização direta, mas que são transportados para fins de despejo, incineração ou qualquer – outro processo de disposição final. 
2.0.2.9.1 Um resíduo que contenha um único componente considerado produto perigoso, 
ou dois ou mais componentes que se enquadrem numa mesma classe ou subclasse, deve ser 
classificado de acordo com os critérios aplicáveis à classe ou subclasse correspondente ao 
componente ou componentes perigosos. Se houver componentes pertencentes a duas ou mais 
classes ou subclasses, a classificação do resíduo deve levar em conta a ordem de precedência – aplicável a substâncias perigosas com riscos múltiplos, estabelecida no item 2.0.3, a seguir. 
 
2.6.2.2.1 Os produtos da Subclasse 6.1, pesticidas inclusive, são alocados a um dos três seguintes 
grupos de embalagem, conforme o seu nível de risco durante o transporte: 
a) Grupo de Embalagem I: substâncias e preparações que apresentem risco de toxicidade muito 
elevado; 
b) Grupo de Embalagem II: substâncias e preparações que apresentem grave risco de toxicidade; 
c) Grupo de Embalagem III: substâncias e preparações que apresentem risco de toxicidade 
relativamente baixo. 
 
 
2.6.3.2 Classificação de substâncias infectantes e alocação a grupos de risco 
2.6.3.2.1 Substâncias infectantes devem ser classificadas na Subclasse 6.2 e alocadas, conforme o caso, 
ao número ONU 2814 ou ONU 2900, com base em seu enquadramento em um dos três grupos de risco 
a seguir, de acordo com os critérios desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
publicados no Laboratory Biosafety Manual, 2ª edição (1993) pela OMS. Um grupo de risco é 
caracterizado pela patogenia do organismo, o modo e a relativa facilidade de transmissão, o nível de 
risco, tanto para um indivíduo quanto para uma comunidade, e a reversibilidade da doença pela 
disponibilidade de tratamentos e agentes preventivos conhecidos e eficazes. 
2.6.3.2.2 Os critérios de cada grupo, conforme o nível de risco são: 
a) Grupo de Risco 4: um patógeno que costuma provocar doença grave em pessoas ou animais, de fácil 
transmissão (direta ou indiretamente) de um indivíduo para outro, e para o qual, em geral, não se 
dispõe de tratamento ou profilaxia eficazes (ou seja, alto risco para indivíduos e para comunidades); 
b) Grupo de Risco 3: um patógeno que costuma provocar doença grave em pessoas ou animais, mas 
que em geral não se transmite de um indivíduo infectado para outro, e para o qual se dispõe de 
tratamento e profilaxia eficazes (ou seja, alto risco para indivíduos e baixo risco para comunidades); 
c) Grupo de Risco 2: um patógeno que pode provocar doença em pessoas ou animais, mas 
provavelmente não representa grave risco, e que, embora capaz de causar infecção grave mediante 
exposição, há disponibilidade de tratamento e profilaxia eficazes e apresenta risco limitado de 
disseminação da infecção (ou seja, risco moderado para indivíduos e baixo risco para comunidades). 
Nota: O Grupo de Risco 1 inclui microorganismos que, muito provavelmente, não provocam doenças 

em pessoas ou animais (ou seja, não apresentam risco, ou este é muito baixo, para indivíduos ou para 

a comunidade). Substâncias que contenham apenas tais microorganismos não são consideradas 

substâncias infectantes para os fins deste Regulamento. 

 
2.6.3.3 Produtos biológicos 
2.6.3.3.1 Produtos biológicos que contenham, ou se considere provável que contenham, quaisquer 
substâncias infectantes devem cumprir as exigências aplicáveis a substâncias infectantes. Os produtos 
biológicos referidos em 2.6.3.1.2 a) e b) não estão sujeitos às exigências aplicáveis à Subclasse 6.2. 
 
2.9.1.1 Substâncias e artigos perigosos diversos da Classe 9 são aqueles que 
apresentam, durante o transporte um risco não abrangido por nenhuma das outras classes. 
2.9.1.2 Microorganismo e organismo geneticamente modificados são aqueles cujo 
material genético tenha sido deliberadamente modificado por meio de engenharia genética de 
uma forma que não ocorra naturalmente. 
2.9.2 Alocação na classe 9 
2.9.2.1 Inclui-se à classe 9, entre outros: 
a) Substâncias que apresentam risco para o meio ambiente; 
b) Substâncias a temperaturas elevadas, transportadas ou oferecidas para 
transporte, em estado líquido a temperaturas iguais ou superiores a 100ºC, 



devem ser alocadas no nº ONU 3257; ou em estado sólido a temperaturas 
iguais ou superiores a 240ºC, devem ser alocadas no nº ONU 3258; 
c) Microorganismos ou organismos geneticamente modificados que não se 
enquadrem na definição de substâncias infectantes, mas que sejam 
capazes de provocar alterações que normalmente não seriam resultantes 
de reprodução natural em animais, plantas ou substâncias microbiológicas 
devem ser alocados no n.º ONU 3245; 
Microorganismos ou organismos geneticamente modificados não estão 
sujeitos a este Regulamento, se o uso dos mesmos forem autorizados 
pelas autoridades competentes Governamentais dos países de origem, 
trânsito e destino; 
d) Resíduos que não se enquadrem nos critérios estabelecidos neste 
Regulamento, mas que são abrangidos pela Convenção da Basiléia(1), 
podem ser transportados sob o número 3082 - SUBSTÂNCIA QUE 
APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, líquidas, N.E ou sob o nº 
ONU 3077 - SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO 
AMBIENTE, sólidas, N.E. 
2.9.2.2 Substâncias que apresentem risco para o meio ambiente, em estado sólido ou 
líquido, transportadas sob os nºs ONU 3077 e 3082 respectivamente, são aquelas consideradas 
poluentes aquáticos conforme os critérios de ecotoxidade. 
2.9.3 É de responsabilidade do fabricante e, ou do expedidor, orientado pelo fabricante, a 
classificação dos produtos como pertencentes à Classe 9, desde que não se enquadrem em 
qualquer outra classe de risco. 
 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – Resolucao  nº 420, de 12 de Fevereiro 
de 2004 
 
Artigo 1º:  

“Aprovar as anexas Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos”. 
 
(...) 
 
ANEXO  
Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 
 
PRESCRIÇÕES GERAIS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 
7.1.1 Aplicação e disposições gerais 
7.1.1.1 As recomendações, a seguir, exceto indicação em contrário, são aplicáveis ao transporte de 
produtos de qualquer classe. Elas constituem as precauções mínimas que devem ser observadas para a 
prevenção de acidentes, bem como para restringir os efeitos de acidente ou emergência. Além destas, 
devem ser consultadas as disposições particulares aplicáveis a cada classe de produtos (Capítulo 7.2), e 
as baixadas pelas respectivas autoridades competentes, em relação a produtos da Classe 1 e da Classe 
7, e as disposições pertinentes a produtos da Subclasse 6.1 e 6.2 e a resíduos, quando for o caso. 
7.1.1.2 Para fins deste Regulamento, as unidades de transporte compreendem veículos de carga e 
veículos-tanque, para o transporte rodoviário; vagões e vagões-tanque, para o transporte ferroviário; e 
contêineres de carga, contêineres-tanque, tanques portáteis para o transporte multimodal e automóvel 
para a Classe 7. 
7.1.1.3 Produtos perigosos não devem ser aceitos para transporte, ou transportados, a não ser que 
tenham sido adequadamente classificados, embalados, marcados, rotulados, sinalizados e a declaração 
de acondicionamento descrita num documento de transporte e, que, nos demais aspectos, estejam nas 
condições exigidas por este Regulamento. 
7.1.1.4 Durante operações de carga e descarga, embalagens que contenham produtos perigosos devem 
ser protegidas contra danos. Deve-se prestar atenção especial ao manuseio de volumes durante sua 
preparação para transporte, ao tipo de unidade de transporte no qual serão transportados e ao método de 
carregamento e descarga, de sorte que não haja dano acidental decorrente de arrasto ou manuseio 
incorreto dos volumes. 



7.1.1.5 Durante o transporte, IBCs e embalagens grandes devem ser seguramente fixadas ou 
acondicionadas na unidade de transporte, de modo a impedir movimentos laterais ou longitudinais 
indesejáveis ou impactos, e de modo a proporcionar apoio externo adequado. 
7.1.1.6 Os diferentes volumes num carregamento contendo produtos perigosos devem ser 
convenientemente arrumados e escorados entre si ou presos por meios adequados na unidade de 
transporte e, de maneira a evitar qualquer deslocamento, seja de um volume em relação a outro, seja 
em relação às paredes da unidade de transporte. 
Nota: Exigências adicionais quanto ao transporte de embalagens e de IBCs encontram-se nas 

provisões especiais de acondicionamento relativas a embalagens e IBCs (ver Capítulo 4.1). 

7.1.2 Prescrições aplicáveis ao transporte de tanques portáteis em veículos 
Tanques portáteis só devem ser transportados em veículos, cujos meios de fixação sejam capazes de 
absorver as forças especificadas em 6.7.2.2.12, 6.7.3.2.9 ou 6.7.4.2.12, conforme o caso, com os 
tanques em condições de carregamento máximo admissível. 
7.1.3 Prescrições aplicáveis a veículos e equipamentos do transporte terrestre 
7.1.3.1 Tanques, vagões e equipamentos destinados ao transporte de produtos perigosos, bem como 
todos os seus dispositivos que entrem em contato com o produto (bombas, válvulas e, inclusive, seus 
lubrificantes), não devem ser atacados pelo conteúdo nem formar com estas combinações nocivas ou 
perigosas. 
7.1.3.2 Se, após a descarga de um veículo, contêiner, vagão ou equipamento que tenha recebido 
carregamento de produtos perigosos, for constatado que houve vazamento do conteúdo das 
embalagens, o veículo deve ser limpo e descontaminado imediatamente, e sempre antes de qualquer 
novo carregamento. 
7.1.3.3 Veículos, contêineres, vagões-tanque e contêineres-tanque que tenham sido carregados com 
produtos perigosos a granel devem, antes de ser carregados novamente, ser convenientemente limpos e 
descontaminados, exceto se o contato entre os dois produtos não acarretar riscos adicionais. 
7.1.3.4 Veículos, contêineres, vagões-tanque e contêineres-tanque descarregados, não limpos, que 
contenham resíduos do conteúdo anterior e por isso possam ser considerados potencialmente perigosos, 
estão sujeitos às mesmas prescrições aplicáveis a veículos carregados. 
7.1.3.5 Veículos de múltiplos compartimentos, transportando concomitantemente mais de um dos 
seguintes produtos: álcool motor, óleo diesel, gasolina ou querosene, a granel; além do rótulo de risco 
referente à classe, podem portar somente painel de segurança correspondente ao produto de maior 
risco. (Alterado pela Resolução ANTT n.º 1644, de 29/12/06) 
7.1.3.6 Veículos rodoviários, transportados pelo sistema piggyback ou road rayller, bem como seus 
carregamentos, deverão obedecer às prescrições estipuladas neste Regulamento, para o transporte 
rodoviário de produtos perigosos. 
7.1.3.7 Quando, durante a carga e descarga, for derramado qualquer quantidade de produtos perigosos, 
o trabalho deverá ser interrompido e só recomeçado depois de adequada limpeza do local. A limpeza 
deve ser realizada conforme orientação de técnico especializado ou do responsável pelo produto. 
7.1.4 Prescrições aplicáveis a veículos e equipamentos do transporte rodoviário 
7.1.4.1 Qualquer unidade de transporte, se carregada com produtos perigosos, deve portar: 
a) Extintores de incêndio portáteis e com capacidade suficiente para combater princípio de incêndio: 
(i) do motor ou de qualquer outra parte da unidade de transporte (conforme previsto na legislação de 
trânsito); 
(ii) do carregamento, caso o primeiro seja insuficiente ou inadequado. 
Os agentes de extinção devem ser tais que não liberem gases tóxicos, nem na cabine de condução, nem 
sob influência do calor de um incêndio. Além disso, os extintores destinados a combater fogo no motor, 
se utilizados em incêndio da carga, não devem agravá-lo. Da mesma forma, os extintores destinados a 
combater incêndio da carga não devem agravar o incêndio do motor. Reboque carregado de produtos 
perigosos, deixado em local público, desatrelado e longe do veículo trator, deverá ter, pelo menos, um 
extintor adequado ao combate de princípio de incêndio da carga; 
b) Um jogo de ferramentas adequado para reparos em situações de emergência durante a viagem; 
c) Por veículo, no mínimo dois calços de dimensões apropriadas ao peso do veículo e ao diâmetro das 
rodas, e compatíveis com o material transportado, os quais devem ser colocados de forma a evitar 
deslocamento do veículo em qualquer dos sentidos possíveis. 
7.1.4.2 Estão proibidos de circular os veículos que apresentem contaminação em seu exterior. 
7.1.5 Prescrições aplicáveis a veículos e equipamentos do transporte ferroviário 
7.1.5.1 Qualquer trem carregado com produto perigoso deve estar equipado com extintores de incêndio 
portáteis, para combater princípio de incêndio do motor ou de qualquer outra parte da unidade de 
tração. Os extintores destinados a combater princípio de incêndio na unidade de tração, se usados em 
princípio de incêndio da carga, não devem agravá-lo. 



7.1.5.2 Caso seja necessário incluir, numa composição, um veículo de acompanhamento, este deverá 
atender às seguintes condições: 
a) Cumprir os mesmos requisitos de segurança, quanto à circulação e desempenho operacional, que 
aqueles que contenham produtos perigosos; 
b) Oferecer proteção ao pessoal encarregado do acompanhamento; 
c) Portar os equipamentos de primeiros socorros e de proteção necessários para a equipagem, bem 
como os equipamentos e dispositivos de atendimento a emergência; 
d) Ser provido de equipamento de comunicações. 
7.1.5.3 Os vagões, utilizados pelo sistema piggyback ou road rayller nesse transporte, estão 
dispensados de exibir rótulos de risco e painéis de segurança, quando os veículos por eles transportados 
estiverem identificados de acordo com o que prescreve o Capítulo 5.2 deste Regulamento. 
7.1.5.4 Os vagões, carregados com produtos explosivos ou inflamáveis, serão dotados de sapatas de 
freio não-metálicas e mancais com rolamento. 
7.1.5.5 Os vagões, destinados ao transporte de produtos perigosos, serão dotados de freios automático e 
manual em perfeito estado de funcionamento. 
7.1.5.6 Durante as operações de carga e descarga, os vagões deverão estar com o freio manual 
completamente acionado e, na ausência deste, deverão estar adequadamente calçados. 
7.1.5.7 Os volumes serão distribuídos de maneira a uniformizar o peso das cargas ao longo do vagão e 
sobre os rodeiros. 
7.1.6 Prescrições de serviço aplicáveis ao transporte terrestre 
7.1.6.1 Se o carregamento compreender diversas categorias de mercadorias, os volumes com produtos 
perigosos devem ficar separados das demais mercadorias, de modo a facilitar o acesso a eles em casos 
de emergência. 
7.1.6.2 É proibido carregar qualquer produto sobre uma embalagem frágil e não se deve empregar 
materiais facilmente inflamáveis na estiva das embalagens. 
7.1.6.3 Todas as prescrições relativas à carga, descarga e estiva de embalagens que contenham 
produtos perigosos em veículos ou vagões são aplicáveis à carga, descarga e estiva dessas embalagens 
em contêineres e destes sobre os veículos e os vagões. 
7.1.6.4 É proibido fumar, durante o manuseio, perto das embalagens, dos veículos, vagões e 
contêineres parados, ou dentro desses. 
7.1.6.5 É proibido entrar num veículo e numa unidade de transporte com aparelhos de iluminação a 
chama. Além disso, não devem ser utilizados aparelhos e equipamentos capazes de provocar ignição 
dos produtos ou de seus gases ou vapores. 
7.1.6.6 É proibido o transporte de produtos perigosos incompatíveis entre si, bem como com produtos 
não-perigosos em um mesmo veículo, quando houver possibilidade de risco, direto ou indireto, de 
danos a pessoas, bens ou ao meio ambiente, respeitadas as orientações contidas no Capítulo 3.4, deste 
Regulamento, exceto, quando produtos perigosos ou não perigosos forem colocados em pequenos 
cofres de cargas (ou contentores) distintos que assegurem a impossibilidade destes danos. 
7.1.6.7 As proibições de carregamento conjunto, num mesmo veículo, são aplicáveis ao carregamento 
num mesmo contêiner. 
7.1.6.8 Produtos que se polimerizam facilmente só podem ser transportados se forem tomadas medidas 
para impedir sua polimerização durante o transporte. 
7.1.6.9 Veículos e equipamentos que tenham transportado produtos capazes de contaminá-los devem 
ser inspecionados após a descarga para garantir que não haja resíduos 
do carregamento. No caso de contaminação, deverão ser cuidadosamente limpos e descontaminados em 
locais e condições que atendam às determinações dos órgãos de meio ambiente, ouvidas as 
recomendações do fabricante do produto. 
7.1.6.10 Se não houver risco de alteração, as bebidas alcoólicas isentas (com até 24% de álcool em 
volume) podem ser transportadas em tanques que tenham contido bebidas nãoisentas, desde que sejam 
tomadas medidas para evitar contaminação das primeiras. 
7.1.7 Prescrições de serviço aplicáveis ao transporte rodoviário 
7.1.7.1 Exceto nos casos em que a utilização do motor seja necessária para fazer funcionar bombas e 
outros mecanismos de carga ou descarga, o motor do veículo deve estar desligado durante essas 
operações. 
7.1.7.2 Os volumes constituídos de materiais sensíveis à umidade devem ser transportados em veículos 
tipo baú ou de carroceria lonada que garanta suas características. 
7.1.8 Prescrições de serviço aplicáveis ao transporte ferroviário 
7.1.8.1 Veículos e equipamentos ferroviários que apresentem qualquer tipo de avaria não devem ser 
utilizados para carregamento de produtos considerados perigosos. 



7.1.8.2 Não deve ser realizada qualquer reparação em avarias dos vagões depois de iniciado o 
carregamento dos mesmos. 
7.1.8.3 A porta dos vagões carregados deverão ser fechadas e lacradas. 
7.1.8.4 As manobras para engatar e desengatar os vagões deverão ser feitas sem choque. 
7.1.9 Transporte de bagagens e de pequenas expedições 
7.1.9.1 Bagagens em transporte terrestre 
7.1.9.1.1 Em veículos ou trens de transporte de passageiros e veículos rodoviários, de passageiros 
especificamente, microônibus, ônibus e bonde, bagagens acompanhadas só poderão conter produtos 
perigosos de uso pessoal (medicinal ou artigos de toucador), em quantidade nunca superior a um 
quilograma ou um litro por passageiro. Está proibido o transporte de qualquer quantidade de 
substâncias das Classes 1 e 7 nesses veículos. 
7.1.9.1.2 Bagagens desacompanhadas serão consideradas pequenas expedições. 
7.1.10 Segregação de produtos perigosos 
7.1.10.1 Produtos incompatíveis para fins de transporte devem ser segregados uns dos outros durante a 
sua movimentação. Para fins deste Regulamento, são considerados incompatíveis substâncias ou 
artigos que, quando estivados em conjunto, resultarem em riscos indevidos, no caso de vazamento, 
derramamento ou qualquer outro acidente. 
7.1.10.1.1 Especificamente para substâncias e artigos da Classe 1, o item 7.1.11.1 
apresenta as exigências de segregação detalhadas. 7.1.10.1.2 As exigências de segregação para os 
produtos da Classe 7 são determinadas pela CNEN.  
7.1.10.1.3 Para os demais produtos perigosos, não será considerado proibido o seu transporte em 
conjunto com outros produtos perigosos ou não, incompatíveis entre si, desde que tais produtos, 
transportados de forma fracionada e adequadamente embalados, sejam segregados em cofres de carga 
(ou contentores) na unidade de transporte que garantam a estanqueidade entre os produtos 
transportados, assegurando a impossibilidade de danos a pessoas, mercadorias, segurança pública e 
meio ambiente.  
7.1.10.2 O expedidor, orientado pelo fabricante, deve informar, no campo próprio da Ficha de 
Emergência ou em uma declaração nos casos em que a Ficha não é exigida, quais os produtos, 
perigosos ou não, devem ser segregados do produto perigoso transportado levando em consideração 
todos os riscos (principais e subsidiários) do mesmo.  
7.1.10.3 Sobreembalagens não devem conter produtos perigosos que reajam perigosamente entre si.  
 
7.2.2.6 Disposições especiais aplicáveis ao transporte de produtos da Classe 6 - substâncias tóxicas e 
substâncias infectantes 
7.2.2.6.1 Veículos e equipamentos 

7.2.2.6.1.1. Subclasse 6.1- substâncias tóxicas 

Nota: Estudos estão sendo realizados para definir tais disposições especiais. 

7.2.2.6.1.2 Subclasse 6.2 – substâncias infectantes 

7.2.2.6.1.2.1 Depois da descarga, veículos que tenham sido contaminados por esses produtos devem ser 
lavados com água corrente e tratados com desinfetantes apropriados em local previamente licenciado 
pelo órgão ambiental competente. 
7.2.2.6.2 Prescrições de serviço 

7.2.2.6.2.1 Subclasse 6.1- substâncias tóxicas 

7.2.2.6.2.1.1 Unidades de transportes que tenham sido utilizadas para transportar substâncias tóxicas 
(Grupos de Embalagem I, II ou III) devem ser inspecionadas quanto à contaminação antes de serem 
recolocadas em serviço. Se houver contaminação, a unidade de transporte deverá ser cuidadosamente 
lavada com água corrente e devidamente descontaminada antes de retornar ao serviço, em local 
previamente licenciado pelo órgão de controle ambiental competente. 
7.2.2.6.2.1.2 Se, por qualquer motivo, tiverem de ser efetuadas operações de manuseio em locais 
públicos, volumes com produtos de naturezas distintas deverão ser separados, segundo os respectivos 
símbolos de risco. 
7.2.2.6.2.1.3 Produtos tóxicos não devem ser carregados ou descarregados em locais públicos, em 
aglomerados populacionais, sem permissão especial das autoridades competentes, a menos que essas 
operações sejam justificadas por motivos graves relacionados com segurança, caso em que as 
autoridades devem ser imediatamente informadas. 
7.2.2.6.2.1.4 Durante o transporte de produtos da Subclasse 6.1, as paradas por necessidade de serviço 
devem, tanto quanto possível, ser efetuadas longe de locais habitados ou de locais com grande afluxo 
de pessoas. Se for imperiosa uma parada prolongada nas proximidades de tais lugares, as autoridades 
locais devem ser informadas. 
7.2.2.6.2.2 Subclasse 6.2 – substâncias infectantes 



7.2.2.6.2.2.1 Nos locais de carga, descarga e transbordo, os produtos da Subclasse 6.2 devem ser 
mantidos isolados de gêneros alimentícios e de outros produtos de consumo humano ou animal. 
7.2.2.6.2.2.2 A remessa de substâncias infectantes requer ação coordenada entre o expedidor, o 
transportador e o destinatário, para garantir transporte seguro e entrega tempestiva e em boas 
condições. 
7.2.2.6.2.2.3 Substâncias infectantes só podem ser expedidas, em caso de importação, após o 
destinatário haver-se assegurado, junto à autoridade de saúde, de que tais substâncias podem ser 
importadas legalmente. 
7.2.2.6.2.2.4 O destinatário deve dispor de local adequado ao recebimento e à abertura das embalagens. 
O grau de isolamento deve ser proporcional ao nível de risco das substâncias. 
7.2.2.6.2.2.5 Os transportadores e seu pessoal devem compreender completamente toda a 
regulamentação relativa à embalagem, rotulagem, transporte e documentação de expedições de 
substâncias infectantes. O transportador deve aceitar e agilizar o transporte de expedições em 
conformidade com as normas em vigor. Se o transportador encontrar qualquer engano na rotulagem ou 
na documentação, deve notificar imediatamente o expedidor ou o destinatário, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas adequadas. 
7.2.2.6.2.2.6 Em caso de vazamento, o responsável pelo transporte ou pela abertura dos volumes deve: 
a) Evitar manusear os volumes ou manuseá-los o mínimo possível; 
b) Inspecionar os volumes adjacentes quanto à contaminação e separar os que possam ter sido 
contaminados; 
c) Informar à autoridade competente sobre o vazamento e a possibilidade de contaminação de pessoas 
ao longo da rota; 
d) Notificar o expedidor e, ou o destinatário. 
7.2.2.9 Disposições especiais aplicáveis ao transporte de produtos da Classe 9 - substâncias perigosas 

diversas 
Nota: Estudos estão sendo realizados para definir tais disposições especiais. 


