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Embalagens utilizadas para o transporte de produtos perigosos 

 

Inocêncio Roberto Diniz Nóbrega 1 

 

Resumo 

 

As embalagens utilizadas para o transporte de produtos perigosos é um item de grande 

importância visto que deve obedecer a rígido controle de sua qualidade desde o projeto para a 

sua fabricação passando por análises laboratoriais rigorosas e certificação por parte do 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Para o Policial 

Rodoviário Federal poder fiscalizar efetivamente, é disponibilizado na embalagem, caracteres 

indeléveis e símbolos indicadores do risco do produto contido nesta embalagem e a garantia 

de sua resistência. Essas informações que são gravadas nas embalagens deixam claro que ela 

não irá vazar ou deteriorar durante o transporte e também em caso de algum acidente que por 

ventura o veículo se envolva. 
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Introdução 

 

Esse artigo foi elaborado para compor o acervo de publicações da Academia Nacional da 

Polícia Rodoviária Federal como fruto do I Congresso de Produtos Perigosos e tem como 

objetivo, despertar no efetivo da PRF que trabalha na área fim, bem como nos gestores da 

administração da instituição e a quem mais interessar as preocupações da Comissão Nacional 

de Fiscalização de Produtos Perigosos da PRF - CONAFIPP sobre os riscos advindos do 

transporte rodoviário de produtos perigosos e a garantia de ser transportado em embalagem 

devidamente certificada. 

Durante todo o artigo será dado uma noção sobre a qualificação e a garantia que esta 

certificação apresenta para um transporte seguro de produto perigoso, garantindo acima de 

tudo, que em caso de acidente esta não se danifique e evite um possível derramamento 

resultando em um dano ambiental às vezes irrecuperável, com ênfase às embalagens pequenas 

por serem estas as que mais causam erros ou falhas no transporte resultando em transbordo da 

carga para embalagens adequadas. 

Na seção 1 serão tratados os tipos de materiais que compõe as embalagens e seus respectivos 

testes de ensaio. Na seção 2 serão apresentados os grupos de embalagens para cada tipo de 

embalagem homologada e o seu respectivo produto transportado. Na seção 3 é apresentada a 

marcação de cada embalagem e seus respectivos significados bem como da homologação para 

as embalagens fabricadas no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seção 1 

 

As embalagens utilizadas para o transporte do produto perigoso obedecem a algumas 

classificações quanto ao seu volume e a sua massa bruta podendo ser uma embalagem 

pequena, cujo peso é inferior a 400 kg e volume inferior a 450 litros; Uma embalagem grande, 

cujo peso é superior a 400 kg e volume inferior a 3 m³; um tanque portátil, cujo peso é 

superior a 400 kg e volume superior a 3 m³; ou um contentor intermediário de granéis, cujo 

peso é inferior a 400 kg e volume inferior a 3 m³. As embalagens grandes, e os tanques 

portáteis tem sua certificação com teste de estanqueidade, choque, teste hidrostático severo 

visto que, por seu volume e dimensões, um acidente com este tipo de embalagem acarreta em 

um problema de grande proporção e consequentemente a sociedade sofre com os 

procedimentos consequentes de um acidente que esteja acondicionado neste tipo de 

embalagem. Quando se utiliza do transporte de produtos perigosos de forma fracionada, o 

maior percentual é realizado em embalagens pequenas que podem ser tambores, bombonas, 

caixas, sacos, porém todas devem garantir estanqueidade, durabilidade, resistência a choques 

e as ações adversas oriundas do transporte. Desta forma, são realizados testes nos lotes de 

fabricação destas embalagens, sendo que se por algum motivo uma embalagem não seja 

aprovada em um dos testes, todo o lote é reprovado e com isso novo projeto de construção 

para aquela embalagem passa a ser refeito e reavaliado. 

Antes que qualquer embalagem seja colocada em uso, seu projeto tipo deve ser aprovado nos 

ensaios estabelecidos conforme apresentados no capítulo 6 da Resolução ANTT 420/04. Um 

projeto tipo de embalagem é definido por projeto, dimensões, material e espessura, modo de 

fabricação e acondicionamento, mas pode incluir diversos tratamentos de superfície. Dessa 

forma tem-se, por exemplo, para uma embalagem de papelão, no teste de absorção, a mesma é 

posta em um ambiente controlado com temperatura de 23°C ±2°C e humidade de 50%±2% 

durante 24 horas para poder, a partir daí, ser aprovada ou não, dependo do risco que o produto 

que esta embalagem servirá de meio de acondicionamento, e da mesma forma, esta 

embalagem será analisada quanto a resistência a queda sendo utilizada três embalagens onde 

sofrerão uma queda livre de uma altura determinada para cada risco de produto (0,80m ou 

1,20m ou 1,80m), de acordo com o grupo de embalagem que pretende ter aprovação. No teste 

de estanqueidade, cada embalagem é submetida a uma pressão por certo intervalo de tempo, 

também, de acordo com o risco do produto que a embalagem o acondicionará (para o grupo 

de embalagem I ≥ 30 kPa (0,3bar), para os grupos de embalagens II e III, ≥ 20kPa (0,2bar)) 

nesta mesma linha seguem quanto aos testes de choque, empilhamento e pressão interna. 



Seção 2 

 

Os produtos perigosos, dependendo do risco que eles representan podem ser classificados em 

três níveis, grupo de embalagem I (para o de alto risco), grupo de embalagem II (para o de 

médio risco) e o grupo de embalagem III (para o de baixo risco). A classificação de risco de-

pende das características físico-químicas de cada produto e é representada na embalagem por 

uma das letras X para embalagens fabricadas para produtos de alto risco, Y para os produtos 

de médio risco e o Z para os de baixo risco, que indica que a embalagem tem condições de 

transportar produtos de pelo menos um dos grupos de risco determinado. Por exemplo, para 

um líquido inflamável este pode ser enquadrado no grupo de embalagem I quando o ponto de 

ebulição for inferior ou igual a 35°C, caso o ponto de ebulição seja superior a 35°C, depen-

dendo do ponto de fulgor ele será classificado como do grupo de embalagem II, para o ponto 

de fulgor inferior ou igual a 23°C e do grupo de embalagem III quando o ponto de fulgor for 

superior a 23°C. Para os corrosivos, quando a substância provoca destruição completa de te-

cido intacto da pele, num período de observação de até 60 minutos, após período de exposição 

de três minutos ou menos; para o grupo de embalagem II; é atribuído a substâncias que pro-

vocam destruição completa de tecidos intactos da pele, num período de observação de até 14 

dias, iniciado após período de exposição superior a três minutos, mas não superior a 60 minu-

tos; já para o grupo de embalagem III, é atribuído às substâncias que provocam destruição 

completa de tecidos intactos da pele, num período de observação de até 14 dias, após período 

de exposição superior a 60 minutos, mas não maior que quatro horas; ou se considera que não 

provocam destruição completa de tecidos intactos da pele, mas apresenta uma taxa de corro-

são sobre superfície de aço ou de alumínio superior a 6,25mm por ano, a temperatura de en-

saio de 55ºC. 

 

Seção 3 

 

Desta forma, conforme o capítulo 6 da Resolução ANTT 420/2004, as embalagens 

homologadas para acondicionar produtos perigosos possuem uma marcação na qual se 

encontram escritas em caracteres alfanuméricos o nome ONU ou UN, o tipo de embalagem, 

seu material e o risco do produto para o qual foi autorizada. Assim temos o número 1 para 

tambores, 2 para os barris de madeira, 3 para as bombonas, 4 para as caixas, 5 para os sacos, 6 

para as embalagens compostas e 7 para os recipientes pressurizados. Esse número é 

acompanhado de uma letra que indica o material que é confeccionado a embalagem, sendo a 



letra A para as embalagens de aço, B para as embalagens de alumínio, C para as embalagens 

de madeira natural, D para as embalagens de madeira compensada, F para as embalagens de 

madeira reconstituída, G para as embalagens de papelão, H para as embalagens de plástico, L 

para as embalagens de material têxtil, M para as embalagens de papel multifoliado, N para as 

embalagens de metal diferente do aço e do alumínio e P para as embalagens de vidro. Logo 

em seguida observa-se um algarismo que indica o formato da embalagem, se tem a tampa 

removível ou não, se é a prova de pó ou não, mas, este algarismo pode ou não acompanhar a 

letra indicativa do material da embalagem. Segue então uma barra que separa a letra 

indicativa do risco do produto que a embalagem pode acondicionar, sendo que as embalagens 

classificadas com a letra X são autorizadas para o transporte dos produtos de baixo, médio e 

alto risco; as embalagens classificadas com a letra Y são autorizadas para o transporte dos 

produtos de médio e baixo risco e as embalagens classificadas com a letra Z são autorizadas 

apenas para os produtos de baixo risco. 

 

 

 

 

 
 

Exemplos de embalagens homologadas. 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações finais 

 

Todo transporte de produtos perigosos realizados com embalagens testadas e 

aprovadas conforme estabelecidas pelas portarias do INMETRO, apresentam maior segurança 

que em relação as não aferidas e homologadas. Ressalta-se que o transporte de produtos 

perigosos em embalagens inadequadas é considerado uma infração segundo o regulamento de 

transporte de produtos perigosos. Para esse tipo de transporte passível de autuação para o 

transportador e para o expedidor, sujeitando a retenção do veículo até que seja sanada a 

irregularidade. 

Compete a cada uma das partes, transportador, expedidor, fabricante e destinatário 

observar o cumprimento da legislação para fins de promover um transporte correto e seguro 

permitindo à sociedade um meio ambiente limpo e saudável. 
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