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MATÉRIAS PERIGOSAS TRANSPORTADAS A QUENTE 
 

(proposta submetida pela representante da APSEI) 
 
 
 

A APSEI – Associação Portuguesa de Segurança, como membro da CNTMP, pretende submeter à apreciação 
da Comissão uma proposta de alteração ao IMDG no ponto referente ao transporte de matérias perigosas cujo 
perigo reside no facto de serem transportadas a quente, tendo subjacente a finalidade de elevação do padrão 
de qualidade da segurança no transporte de mercadorias perigosas: 
 
 
Transporte de matérias perigosas cujo perigo reside no facto de serem transportadas a quente 
 
O transporte de matérias perigosas cujo perigo reside no facto de serem transportadas a quente (líquidos com 
temperatura igual ou superior a 100ºC e sólidos com temperatura igual ou superior a 240ºC) são classificadas 
sob as rubricas: 
 
UN 3257 LÍQUIDO TRANSPORTADO A QUENTE, N.S.A. (incluindo metal fundido, sal fundido, etc.) a uma 
temperatura superior ou igual a 100 °C e inferior ao seu ponto de inflamação 
 
UN 3258 SÓLIDO TRANSPORTADO A QUENTE, N.S.A. a uma temperatura superior ou igual a 240 °C e são 
maioritariamente realizados em cisternas. 
 
 
Existem operadores que, para que os critérios de classificação não se apliquem, optam por colocar estas mer-
cadorias perigosas a transporte apenas após ser garantido que a temperatura se encontra abaixo do indicado, 
o que implica a não classificação como carga IMO, evitando também o aquecimento em contínuo em transpor-
tes com maior duração, procedendo ao aquecimento da cisterna (e do produto) somente aquando da necessi-
dade de descarga. 
 
Após a descarga completa destas mercadorias, os resíduos de produto existentes no interior da cisterna arre-
fecem, o que implica que, caso a matéria não seja classificada como “Poluente marinho”, não se aplique ne-
nhum dos critérios de classificação das classes 1 a 9. 
 
Neste caso concreto, não faz por isso sentido a aplicação da disposição do 5.1.3.1 (para o caso do transporte 
de embalagens) ou do 5.1.3.3 (para o caso do transporte em cisternas/Unidade de Transporte de Carga) que 
refere a necessidade de manter a sinalização das Unidade de Transporte de Carga, vazias não limpas. 
 
Na nossa interpretação, as disposições 5.1.3.1 e 5.1.3.3 têm a resposta a esta “não necessidade” de sinalizar 
como perigoso para o transporte pois, 
 
- Na disposição 5.1.3.1, é referido que: "deve ser identificada, marcada, etiquetada e sinalizada, conforme exi-
gido para as mercadorias perigosas a menos que medidas tais como a limpeza, desgaseificação ou o reenchi-
mento com uma substância não perigosa sejam tomadas para compensar os eventuais riscos”. 
 
Ora, "compensar os eventuais riscos", passa por “garantir que a temperatura no momento em que vai ser inici-
ado o transporte das embalagens vazias, se encontra abaixo dos 100ºC". De notar que são dados exemplos 
para as medidas a aplicar no sentido de "compensar eventuais riscos" (ao ser referido "tais como") mas não as 
únicas medidas possíveis de aplicar! 
 
- A disposição 5.1.3.3 indica o caminho a adotar para a “não classificação” pois começa por referir que "as uni-
dades de transporte de carga vazias que ainda contenham restos de mercadorias perigosas". Ora, após a des-
carga e garantindo que o transporte dos contentores-cisterna vazios só tem início após verificar que a tempera-
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tura é inferior a 100ºC, a mercadoria não se enquadra em nenhum dos critérios de classificação existentes para 
as classes 1 a 9 do Código IMDG e por isso não deve ser classificada como perigosa para transporte. 
 
O mesmo raciocínio poderá ser extrapolado para o UN 3256 LÍQUIDO TRANSPORTADO A QUENTE, INFLA-
MÁVEL, N.S.A., com um ponto de inflamação superior 60 °C, a uma temperatura superior ou igual ao seu pon-
to de inflamação. 
 
Pensamos que esta questão poderia ser clarificada através de uma disposição especial a introduzir na coluna 
(6) referindo: 
 
“Os meios de confinamento, vazios, não limpos, que no momento do início da operação de transporte apresen-
tem uma temperatura inferior ao valor limite que conduziu à sua classificação como mercadoria perigosa, e não 
cumpram nenhum outro critério de classificação das classes 1 a 9, estão isentos de todas as disposições do 
presente Código”. 
 
 

 


