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TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS  

 

INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA  

ABNTNBR14619/2014 
 

Esta Norma estabelece os parâmetros para o transporte terrestre dos produtos perigosos 
quimicamente incompatíveis que devem ser segregados uns dos outros para minimizar os riscos, em 
caso de vazamento, ruptura de embalagem ou de qualquer outro acidente. 

Os critérios definidos nesta Norma são aplicáveis às cargas fracionadas e a granel de produtos e de 
resíduos perigosos, mesmo em se tratando de quantidade limitada por veículo, em uma mesma 
unidade de transporte e durante o eventual armazenamento temporário No caso do armazenamento 
temporário no decorrer do transporte, o responsável pelo transporte do produto perigoso deve aplicar 
as disposições desta Norma, caso não seja possível garantir que os produtos perigosos incompatíveis 
estejam armazenados de tal forma que, no caso de um vazamento, não ofereçam risco. 

 

NOTA: Os critérios de incompatibilidade desta Norma podem ser orientativos em relação ao 
armazenamento, desde que sejam observados as normas e os regulamentos de segurança 
específicos aplicáveis. Para armazenamento, além dos critérios descritos nesta Norma, as 
incompatibilidades são avaliadas produto a produto, inclusive verificando as informações descritas 
nas FISPQ e/ou informações disponíveis em bases de dados nacionais e/ou internacionais sobre os 
produtos químicos armazenados A norma ABNTNBR14619 se refere ao transporte terrestre de 
produtos perigosos e a FISPQ (ABNTNBR14725-Parte4)  ao manuseio e armazenagem de produtos 
químicos, logo o que consta no item 10 da FISPQ  referente as incompatibilidades químicas é para 
efeito de manuseio e armazenagem dos produtos não para o transporte.. A norma ABNTNBR14619 
edição 2014 foi baseada na ADR e os critérios adotados são mundiais, mas para efeito de transporte, 
pois temos quantidades menores e geralmente as embalagens são homologadas. 

O expedidor na composição de uma expedição com diversos produtos perigosos, deve adotar todas as 
precauções relativas à preservação da carga, especialmente quanto à compatibilidade 
(ABNTNBR14619), observando o disposto no inciso II do Art 12 da Resolução 3665/11 da ANTT Verificar 
também as proibições citadas nos demais incisos do  Art 12 da Resolução 3665/11 da ANTT.  

Se um mesmo carregamento compreender produtos perigosos e produtos não classificados como 
perigosos ou ainda outras categorias de mercadorias compatíveis, os volumes com produtos perigosos 
devem ficar separados dos demais produtos e mercadorias do carregamento, de modo a facilitar o 
acesso a eles em casos de emergência. Em uma mesma unidade de transporte é proibido transportar 
produtos perigosos incompatíveis entre si ou com produtos não classificados como perigosos, quando 
houver possibilidade de risco direto ou indireto, de danos a pessoas, bens ou ao meio ambiente, exceto 
nos casos estabelecidos na legislação específica ou quando os produtos perigosos (exceto substâncias 
e artigos da classe 1 e materiais radioativos da classe 7) ou não perigosos, 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. 

Embalagens e/ou sobre-embalagens não podem conter produtos perigosos que reajam perigosamente 
entre si. 
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NOTA: Informações sobre Cofre de carga ou Contentor: O cofre de carga é um elemento de 
segregação e deve ser estanque, devendo ter no máximo as dimensões de um palete conforme 
ABNTNBR 8242 (1,0m x1,20m).Foi publicada uma norma sobre cofre de carga de plástico (ABNT NBR 
15589), porém nesta Norma cita apenas um tipo de cofre, podendo ter outros modelos e tipos. O cofre 
de carga se define como caixa com fecho(s) para acondicionamento de carga geral perigosa ou não, 
transportada de forma fracionada e adequadamente embalada, com a finalidade de segregar, durante 
o transporte, produtos perigosos incompatíveis ou produtos perigosos com outro tipo de mercadoria, 
garantantindo a estanqueidade entre os produtos perigosos transportados e o restante do 
carregamento. O cofre de carga ou contentor não é uma embalagem, é simplesmente um elemento 
segregador utilizado no transporte. O Contentor é uma estrutura intercambiável destinada a produtos 
perigosos, especialmente concebida para facilitar o transporte sem a ruptura da carga, dotada de 
dispositivos para sua fixação ao veículo, cujas dimensões não obedeçam aos padrões do contêiner-
tanque. O termo “contentor” não compreende as embalagens, IBC, embalagens grandes ou tanques 
portáteis. O contentor não é uma embalagem, é simplesmente um elemento segregador utilizado no 
transporte  O interior e as partes externas do cofre de carga ou contentor devem ser inspecionados 
antes do carregamento, a fim de garantir a ausência de qualquer dano que possa afetar a sua 
integridade ou a dos volumes a serem carregados.É responsabilidade do fabricante e/ou do expedidor 
do produto perigoso a escolha do cofre de carga ou contentor adequado, cabendo a eles a 
responsabilidade por danos comprovadamente associados a acidentes provocados, no todo ou em 
parte, por utilização equivocada.O cofre de carga ou contentor não pode apresentar trinca(s), 
rachadura(s) e/ou perfuração(ões) em qualquer uma das superfícies internas e/ou externas ou 
qualquer deformação permanente que possa comprometer a estanqueidade do cofre de carga, 
durante toda a sua vida útil.Sugestão escreva no cofre  a informação “COFRE DE CARGA” ou 
“CONTENTOR” para não deixar a critério do fiscalizador esta avaliação. 

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, devendo informar ao transportador, em cada embarque, estas 
incompatibilidades. 

Os critérios de incompatibilidade estão estruturados tomando-se por base as classes e subclasses de 
risco previstas na legislação de transporte de produtos perigosos em vigor. Dois produtos são 
considerados incompatíveis se pelo menos uma relação cruzada, entre seus riscos principais e/ou 
subsidiários, indicar incompatibilidade nas Tabelas A.1 (no caso específico para produtos da classe 1 - 
Explosivos) e Tabela A.2 (para todas as classes e subclasses de risco de produtos perigosos), em anexo.  

Todas as relações estabelecidas nas Tabelas A.1 e A.2, em anexo, pressupõem a condição de que os 
produtos perigosos estejam acondicionados, embalados, marcados, rotulados e sinalizados de forma 
apropriada, conforme previsto na legislação em vigor, e não apresentem qualquer sinal de resíduo 
perigoso na sua parte externa. 

Os critérios de incompatibilidade previstos nesta Norma não são restritivos, devendo o fabricante ou 
expedidor do produto perigoso orientado pelo fabricante, estabelecer as incompatibilidades, fazendo 
as considerações necessárias quando: 

a) Houver incompatibilidades não previstas nas Tabelas A.1 e A.2, desde que mais rígidas, tomando 
como base as características físico-químicas, propriedades específicas e concentrações dos produtos 
perigosos; 

b) Houver incompatibilidade química entre produtos perigosos dentro de uma mesma classe ou 
subclasse de risco ou incompatibilidade radiológica e nuclear no caso específico para a classe 7 
(materiais radioativos); 
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c) Houver incompatibilidade entre produtos perigosos e produtos não classificados como perigosos 
pela legislação específica; 

d) O transporte de produtos perigosos for autorizado pela legislação em vigor em embalagens que 
não necessitem a comprovação de sua adequação a programa de avaliação de conformidade 
(homologação de embalagem) da autoridade competente; 

e) Se tratar de transporte de resíduos, soluções ou misturas que contenham produtos perigosos de 
mais de uma classe ou subclasse de risco ou uma ou mais substâncias não classificadas como perigosas, 
de acordo com a legislação em vigor; 

f) Forem transportados resíduos gerados de produtos, soluções ou misturas que não contenham 
componentes constantes na relação de produtos perigosos conforme legislação em vigor, mas que em 
contato entre si gerem um risco intrínseco de produto perigoso que venha a atender aos critérios das 
classes 1 a 9. 

 

É proibido: 

a) O transporte de produtos ou insumos para uso/consumo humano ou animal (alimentício, 
cosmético, farmacêutico ou veterinário), em equipamento de transporte destinado ao transporte de 
produtos perigosos a granel, salvo as exceções previstas na legislação em vigor. Os produtos ou 
insumos para uso/consumo humano ou animal, transportados de forma irregular, como previsto neste 
item, devem ser descartados como resíduos e encaminhados para fins de despejo, incineração, ou 
qualquer outro processo de disposição final; 

b) O transporte de produtos ou insumos para uso/consumo humano ou animal (alimentício, 
cosmético, farmacêutico ou veterinário), em embalagens que tenham contido produto perigoso (como 
embalagem recondicionada, refabricada ou reutilizada), conforme legislação em vigor. Os produtos ou 
insumos para uso/consumo humano ou animal, transportados de forma irregular como previsto nesta 
alínea, devem ser descartados como resíduos e encaminhados para fins de despejo, incineração, ou 
qualquer outro processo de disposição final; 

c) A utilização/envase/transporte como embalagens primárias e/ou secundárias de produtos 
alimentícios/farmacêuticos/cosméticos e seus insumos ou quaisquer objetos para uso e/ou consumo 
humano e/ou animal em embalagens que tenham contido produtos perigosos em algum momento de 
sua vida útil, independentemente de estarem limpas e/ou descontaminadas; 

d) É proibido o transporte de produtos perigosos juntamente com alimentos, medicamentos ou 
objetos destinados ao uso/consumo humano ou animal, ou com embalagens de produtos destinados 
a estes fins, com insumos para fins alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou veterinários ou 
produtos para uso/consumo humano ou animal, com outros produtos perigosos que não têm a mesma 
destinação salvo quando transportados em cofre (s) de carga ou contentor (es), conforme previsto na 
legislação em vigor (exceto para segregar qualquer tipo de substância e artigo explosivo da classe 1 ou 
materiais radiativos da classe 7 de outros produtos perigosos incompatíveis, alimentos, 
medicamentos, objetos destinados ao uso/consumo humano ou animal, ou ainda de embalagens de 
produtos e insumos destinados a fins alimentício, cosmético, farmacêutico ou veterinário.) 

 

NOTA: É proibido o uso de cofres de carga ou contentor para segregar qualquer tipo de substância e 
artigo explosivo da classe 1 ou materiais radiativos da classe 7 de outros produtos perigosos 
incompatíveis, alimentos, medicamentos, objetos destinados ao uso/consumo humano ou animal, ou 
ainda de embalagens de produtos e insumos destinados a fins alimentício, cosmético, farmacêutico ou 
veterinário. 

 
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística | NTC 

Sede: Rua da Gávea, 1390 – Vila Maria | CEP 02121-020 - São Paulo/SP | T. +55 11 2632-1500 
Brasília: SAS – Quadra 1 – Lotes 3/4 - Bloco “J” – 7º andar – Torre “A” – Edifício CNT | CEP 70070-010 – Brasília – DF | T.: +55 61 3322-3133 

Filiada a IRU – International Road Transport Union 
www.ntc.org.br 

 



 
LEGISLAÇÃO | PRODUTOS PERIGOSOS 

Esta Norma cita ainda as seguintes informações: 

-quando constar a frase "NÃO REUTILIZAR ESTA EMBALAGEM" na embalagem de produtos perigosos 
significa que ela não pode ser reutilizada para produtos destinados ao uso ou consumo humano e/ou 
animal. Estas embalagens podem ser reutilizadas para o mesmo fim, desde que atendam aos critérios 
da homologação e da compatibilidade. 

-todas as unidades de transporte destinadas ao transporte de produtos perigosos a granel, bem como 
todos os seus dispositivos que entrem em contato com o produto (mangotes, tubulações, engates, 
bombas, válvulas, vedações e inclusive seus lubrificantes), não podem ser atacados pelo conteúdo e 
nem formar combinações nocivas ou perigosas. 

 

NOTA: Na Norma existem ainda informações sobre o transporte de produtos perigosos: da classe 1, 
da classe 7, por correio, em motocicletas, motonetas e ciclomotores, de embalagens vazias e não 
limpas, de embalagens danificadas ou defeituosas bem como quando houver vazamento ou 
derramamento de produtos perigosos na unidade de transporte, nas embalagens ou no cofre de carga 
ou contentor e outras aplicáveis ao transporte de produtos incompatíveis. 
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ANEXOS- TABELAS A.1 E A.2 
 

TABELA A.1 

INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA NO TRANSPORTE TERRESTRE DE  

PRODUTOS PERIGOSOS DA CLASSE 1 (EXPLOSIVOS) 
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para explosivos 
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Legenda: 
X  Transporte compatível. Assinalado em creme 
a) Os volumes que contenham artigos alocados ao grupo de compatibilidade B e os que 
contenham substâncias e artigos do grupo de compatibilidade D podem ser transportados na 
mesma unidade de transporte, com a condição de serem efetivamente separados, de forma a 
impedir qualquer transmissão da detonação de artigos do grupo de compatibilidade B e 
substâncias ou artigos do grupo de compatibilidade D. A segregação deve ser assegurada 
utilizando unidade de transporte com compartimento de segurança para explosivos (conforme 
Figuras A.3, A.4, A.5 e A.6 da Norma, bem como, no caso específico da unidade móvel de 
bombeamento) ou colocando um dos dois tipos de explosivo em uma caixa de segurança (cofre 
de carga para explosivos), conforme Figura A.1 da Norma. 
b) É proibido o transporte de artigos diferentes da subclasse 1.6, grupo de compatibilidade N, a 
menos que se demonstre por ensaio ou por analogia que não existe qualquer risco 
suplementar de detonação por influência entre os referidos artigos. Caso contrário, devem ser 
tratados como pertencendo à subclasse de risco 1.1.  
c) Sempre que são transportados artigos do grupo de compatibilidade N com substâncias ou 
artigos dos grupos de compatibilidade C, D ou E, os artigos do grupo de compatibilidade N 
devem ser considerados como tendo as características do grupo de compatibilidade D.  
d) Os volumes que contenham substâncias e artigos do grupo de compatibilidade L podem ser 
transportados na mesma unidade de transporte ou no mesmo contentor com volumes que 
contenham o mesmo tipo de substâncias e artigos desse mesmo grupo de compatibilidade. 
 
Todos os demais casos desta tabela são considerados incompatíveis para o transporte 
(assinalado em dourado) 
 
A classificação dos explosivos em grupos de compatibilidade, as possíveis subclasses de risco 
associadas a cada grupo e os possíveis códigos de classificação estão descritos nas Tabelas B.2 e 
B.3 da Norma. 
 
Regras a serem observadas no transporte de explosivos da classe 1: 
1. No transporte de qualquer combinação de substâncias e artigos explosivos dos grupos de 
Compatibilidade C, D e E, deve ser alocada a carga combinada no Grupo de Compatibilidade E. 
2. No transporte de qualquer combinação de substâncias dos Grupos de Compatibilidade C e D, 
o fabricante ou o expedidor orientado pelo fabricante deve alocar no grupo de compatibilidade 
mais adequado entre os grupos de compatibilidade constantes na Tabela B.2 da Norma, 
levando em conta as características predominantes da carga combinada. 
3. No transporte de substâncias ou artigos classificados na subclasse 1.5, grupo de 
compatibilidade D, com substâncias e artigos da subclasse 1.2, grupo de compatibilidade D, na 
mesma unidade de transporte, toda a carga deve ser tratada, para efeitos de transporte 
(sinalização, segregação e estiva), como se pertencesse à subclasse 1.1 grupo de 
compatibilidade D. 
4. Quando for autorizado o carregamento de artigos e substâncias da classe 1 com substâncias 
da classe 5.1 de nº ONU 1942 (nitrato de amônio) ou nº ONU 3375 (nitrato de amônio, emulsão 
ou suspensão ou gel), o carregamento deve ser considerado explosivo de demolição da classe 
1, para fins da segregação do carregamento. 
5. No transporte de substâncias e artigos de diferentes subclasses da classe 1, sendo 
respeitadas as incompatibilidades acima previstas, a carga deve ser tratada na sua totalidade, 
como se pertencesse à subclasse de maior risco (pela ordem 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4), 
conforme estabelecido na Tabela B.4 da Norma. 
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TABELA  A.2 

INCOMPATIBILIDADE PARA O TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 

Classe ou  
subclasse  
de risco  

1.1 1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  2.1  2.2  2.3  3  4.1  4.1 
+ 1  4.2  4.3  5.1  5.2  5.2 

+ 1  6.1  6.2  7  8  9  

1.1  

Ver Tabela B.1 

        d        b  

1.2          d        b  

1.3          d        b  

1.4  a a a a a  a a a a  a a a a 

a 
 
b 
 
c 

1.5                 b 

1.6                 b 

2.1     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

2.2     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

2.3     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

3     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

4.1     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

4.1 + 1             x            

4.2     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

4.3     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

5.1  d d d a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

5.2     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

5.2 + 1                 x  x       

6.1     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

6.2     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

7     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

8     a   x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  

9  b  b  b  
a 
b 
c 

b  b  x  x  x  x  x   x  x  x  x   x  x  x  x  x  
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Legenda:  
X  Transporte compatível.Assinalado em creme  
a) Transporte compatível com as substâncias e artigos da subclasse 1.4, grupo de compatibilidade S.  
b) Transporte compatível entre as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos) e os produtos da 
classe 9 com nº ONU 2990, nº ONU 3072 e nº ONU 3268.  
c) Transporte compatível entre os infladores para bolsa de ar ou módulos para bolsa de ar ou pré-
tensores para cinto de segurança da subclasse 1.4, grupo de compatibilidade G (nº ONU 0503), e os 
infladores para bolsa de ar ou módulos para bolsa de ar ou pré-tensores para cinto de segurança da 
classe 9 (nº ONU 3268).  
d) Transporte compatível entre os explosivos de demolição do tipo A (nº ONU 0081), tipo B (nº ONU 
0082 e nº ONU 0331), tipo D (nº ONU 0084) e tipo E (nº ONU 0241 e nº ONU 0332), com exceção do 
tipo C (nº ONU 0083) e o nitrato de amônio (nº ONU 1942), nitrato de amônio, fertilizantes (nº ONU 
2067) e os nitratos de metais alcalinos e os nitratos de metais alcalino-terrosos, na condição de que 
o conjunto seja considerado explosivo de demolição da classe 1 para fins da sinalização, da 
segregação e da estiva.  Os nitratos de metais alcalinos incluem o nitrato de césio (nº ONU 1451), o 
nitrato de lítio (nº ONU 2722), o nitrato de potássio (nº ONU 1486), nitrato de rubídio (NITRATOS 
INORGÂNICOS, N.E. - nº ONU 1477) e nitrato de sódio (nº ONU 1498). Os nitratos de metais alcalino-
terrosos incluem o nitrato de bário (nº ONU 1446), o nitrato de berílio (nº ONU 2464), o nitrato de 
cálcio (nº ONU 1454), o nitrato de magnésio (nº ONU 1474) e o nitrato de estrôncio (nº ONU 1507). 
Todos os demais casos desta tabela são considerados incompatíveis para o transporte.Assinalado em 
dourado 
NOTA 1   4.1 + 1  - substâncias auto-reagentes (Subclasse 4.1) que contem o rótulo de risco 
subsidiário de explosivo  
NOTA 2   5.2 + 1- peróxidos orgânicos (Subclasse 5.2) que contem o rótulo de risco subsidiário de 
explosivo 
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