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RELAÇÃO CARGAS NÃO TRANSPORTADAS 
1. Nenhum produto pertencente à relação de Carga Perigosa, como por exemplo: produtos tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis, poluentes, tintas e congêneres, fertilizantes, defensivos agrícolas, adubos em geral, amiantos e 
qualquer outro produto que possua envelope de segurança (ficha de emergência) indicando carga enquadrada na 
portaria em vigor sobre Transporte de produto perigoso;  
 

2. Mercadorias sem embalagens adequadas ou com as mesmas em precárias condições, cujo transporte e manuseio 
em condições normais sejam frágeis, provocando avarias e extravios (válido para secos e líquidos);  
 

3. Baldes, bombonas ou tonéis com indícios de vazamentos, normalmente reaproveitados, provocando facilmente 
vazamentos de líquidos; 
 

4. Pó preto (negro de fumo). Material que se infiltra facilmente nas frestas dos demais volumes, ocasionando perda 
total, principalmente de tecidos;  
 

5. Produtos sujeitos a armazenagem e transporte sob condição de temperatura determinada, normalmente a baixas 
temperaturas, caracterizada como alimentos: chocolates, queijos, requeijão, queijos tipo “polenguinho”, 
margarinas, manteigas, creme vegetal, vacinas, etc.;  
 

6. Produtos com vida útil muito curta, cuja consequência de atraso na entrega venha a acarretar a perda nominal ou 
intrínseca da mercadoria: publicações periódicas, frutas em geral, sementes, ração animal, etc. (ainda que não 
necessária refrigeração);  
 

7. Mercadorias sem documentação fiscal ou com a mesma vencida ou inidônea;  
 

8. Cargas vivas: animais e plantas;  
 

9. Vidros planos, louça sanitária, para-brisas, porcelanas e cristais;  
 

10. Lâmpadas frias, fluorescentes, ampola e LED;  
 

11. Luminárias (com ou sem lâmpadas); 
 

12. Equipamentos solares e aquecedores em geral;  
 

13. Automóveis;  
 

14. Motocicletas (Combustão ou Elétrica); 
 

15. Baterias automotivas;  
 

16. Perfilados, eletro calhas, aramados, alumínio, cobre, tubos de PVC e similares com mais de 4 metros de 
comprimento;  
 

17. Equipamentos de uso agrícola/construção civil: betoneiras, pás, enxadas, carrinhos de mão, picaretas, cavadeiras, 
rastilhos, etc.; 
 

18. Implementos agrícolas: arados, grades niveladoras, plantadeiras, etc.;  
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19. Mudanças e móveis: moveis de madeira ou plástico montados e desmontados, cadeiras, estofados, antiquários, 
etc.;  
 

20. Telhas de amianto e de alumínio;  
 

21. Pias de mármore, marmorite, granito, cerâmica, artefatos e pré-moldados de cimento;  
 

22. Produtos de joalheria: relógios, joias e semi-joias;  
 

23. Transporte de valores: ticket/cartão, vale, cartão de credito, talão de cheque, etc.;  
 

24. Obras de arte: quadros montados, telas, esculturas, etc.;  
 

25. Armas e munição, cervejas em lata, estanho e cigarros;  
 

26. Cilindros de gases sujeitos a explosão e combustão espontânea, com envelope (Ficha de Emergência) e indicação 
de produto perigoso;  
 

27. Compressores com óleo lubrificante;  
 

28. Colchões sem embalagem adequada de papelão;  
 

29. Leite em pó;  
 

30. Café em grãos;  
 

31. Couro cru e beneficiado; 
 

32. Aparelhos celulares, acessórios e baterias;  
 

33. Produtos químicos;  
 

34. Aparelhos eletrônicos/fotográficos de alto valor agregado;  
 

35. Eletrodomésticos linha branca: fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupas, freezers, etc.; 
 

36. E-Commerce: entregas para pessoas físicas; 
 

37. Leite condensado;  
 

38. Café beneficiado;  
 

39. Pneus e câmaras de ar;  
 

40. Clientes com seguro próprio;  
 

41. Cargas indivisíveis (superior a 200 Kg) e de difícil manuseio, desde que estejam em embalagens apropriadas, ou 
seja, adequadas e reforçadas.  


