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PEDIDO DE CLARIFICAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS PAINÉIS LARANJA 

(transmitido pelo representante da APA) 

 

A APA foi recentemente contactada por uma empresa que no âmbito da sua prática radiológica 
necessita de realizar o transporte de pacotes de classe 7, sendo que o transporte não é realizado 
em uso exclusivo. 

A dúvida colocada prende-se com a necessidade do painel laranja, colocado na frente e traseira 
da viatura ligeira, necessitar ou não de conter o número de identificação de perigo e o número 
ONU, neste caso o 2916, seguindo o modelo apresentado no 5.3.2.2.3 da Regulamentação do 
Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada. 

É entendimento do conselheiro de segurança da empresa que bastará o painel laranja liso uma 
vez que o transporte não é efetuado em uso exclusivo. 

 

Tal vai de encontro ao prescrito nas recomendações da Agência Internacional de Energia 
Atómica (IAEA), que estão na base dos regulamentos internacionais para o transporte de 
mercadorias de classe 7 (IAEA N.º SSR-6 (Rev1), de 2018): 

“544. Where the consignment in the freight container or tank is unpackaged LSA-I or SCO-I or 
where a consignment in a freight container is required to be shipped under exclusive use and is 
packaged radioactive material with a single UN number, the appropriate UN number for the 
consignment (see Table 1) shall also be displayed, in black digits not less than 65 mm high, 
either: 

(a) In the lower half of the placard shown in Fig. 6 [Placa-Etiqueta] and against the white 
background; or 

(b) On the placard shown in Fig. 7 [Painel Laranja].” 

Nota: A utilização do número de identificação de perigo não decorre destas recomendações da 
IAEA pelo que não é mencionado no texto. 

 

No entanto, lendo a regulamentação nacional, que se encontra coerente com o ADR, não fica 
claro que se possam usar placas laranja lisas para o transporte de pacotes com número ONU 
2916 atendendo ao descrito nos pontos relevantes da regulamentação, nomeadamente: 

Em 3.2.1 
“Coluna (20) "Número de identificação de perigo" 
Contém um número de dois ou três algarismos (precedidos em certos casos da letra "X") para as 
matérias e objetos das classes 2 a 9 e, para as matérias e objetos da classe 1, o código de 
classificação (ver coluna 3b). O número deve aparecer na parte superior do painel laranja, nos 
casos prescritos em 5.3.2.1.“ 
Nota: Para o número ONU 2916 encontra-se previsto na coluna (20) o número de identificação 
de perigo 70. 
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“5.3.2.1.1 As unidades de transporte que transportem mercadorias perigosas devem ter, 
dispostos num plano vertical, dois painéis retangulares de cor laranja em conformidade com o 
5.3.2.2.1.”. 
Nota: O único modelo de painel laranja referido no Regulamento é o 5.3.2.2.3 que inclui número 
de identificação de perigo e número ONU. 
 
“5.3.2.1.4 Se for indicado um número de identificação de perigo na coluna (20) do Quadro A do 
Capítulo 3.2, os veículos, os contentores e os contentores para granel transportando matérias 
sólidas ou objetos não embalados, ou matérias radioativas embaladas, com um único número 
ONU, destinadas a serem transportadas em uso exclusivo, e na ausência de outras mercadorias 
perigosas, devem ter também nos lados de cada veículo, de cada contentor ou de cada 
contentor para granel, paralelamente ao eixo longitudinal do veículo, de maneira claramente 
visível, painéis de cor laranja idênticos aos prescritos no5.3.2.1.1. Esses painéis laranja devem 
ter apostos o número de identificação de perigo e o número ONU prescritos, respetivamente, 
nas colunas (20) e (1) do Quadro A do Capítulo 3.2 para cada uma das matérias transportadas a 
granel no veículo, no contentor ou no contentor para granel ou para a matéria radioativa 
embalada quando esta é destinada a ser transportada em uso exclusivo no veículo ou no 
contentor.” 
Nota: Da interpretação que fazemos deste ponto, parece referir-se à necessidade de colocar 
painéis laranja adicionais nas laterais do veículo nomeadamente quando transporta matérias 
radioativas embaladas, com um único número ONU, destinadas a serem transportadas em uso 
exclusivo. Não retiramos deste texto que somente nas situações mencionadas seja necessário 
incluir o número de identificação de perigo e o número ONU prescritos. 
 
“5.3.2.1.6 Nas unidades de transporte que transportem apenas uma matéria perigosa e 
nenhuma matéria não perigosa, os painéis laranja prescritos nos 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 e 5.3.2.1.5 
não são necessários se os que são colocados à frente e à retaguarda em conformidade com o 
5.3.2.1.1 tiverem apostos o número de identificação de perigo e o número ONU prescritos para 
essa matéria, respetivamente, nas colunas (20)e (1) do Quadro A do Capítulo 3.2.” 
Nota: De acordo com a nossa interpretação, este é o único ponto onde é mencionada, por 
omissão, a possibilidade de utilização de painéis laranja lisos uma vez que mencionam a 
possibilidade de não usar os painéis laranja adicionais mencionados em 5.3.2.1.4 caso os 
colocados à frente e atrás contenham o número de identificação de perigo e o número ONU 
prescritos.  
 
 

Assim, considera a APA que esta questão não se encontra devidamente clara no Regulamento e 
que se justifica a sua análise no âmbito da CNTMP e eventualmente a emissão de uma nota 
clarificativa para apoio aos operadores.  

 


