
 

 

PROCEDIMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PERIGOSAS – V.03 

 
1. Importação, Cabotagem, Transbordo e Passagem de Cargas Perigosas 

O armador responsável pela embarcação que transporta a carga perigosa deverá 
encaminhar a Portonave a documentação listada a seguir*1: 

a. Declaração de Mercadorias Perigosas conforme o Código Marítimo Internacional de 
Mercadorias Perigosas – IMDG Code, contendo as seguintes informações 
(conforme modelo do Anexo VII da NR 29): 

I. Nome técnico da substância perigosa, classe e divisão de risco; 

II. Número ONU - número de identificação da substância perigosa 
estabelecido pelo Comitê das Nações Unidas e grupo de embalagem; 

III. Ponto de fulgor e, quando aplicável, temperatura de controle e de 
emergência dos líquidos inflamáveis; 

IV. Quantidade e tipo de embalagem da carga; 

V. Identificação de carga como poluentes marinhos. 

b. Ficha de Emergência da Carga Perigosa contendo, no mínimo, as informações 
constantes no Anexo VIII da NR 29. 

c. Indicação da carga perigosa - qualitativa e quantitativamente - segundo o IMDG 
Code, informando as unidades que serão desembarcadas as que permanecerão a 
bordo, com sua respectiva localização.  

d. E-mail de envio de documentação com o assunto no padrão*2: 

 Importação IMO - Nome do Navio - Número de Contêiner. 

 Transbordo IMO - Nome do Navio - Número de Contêiner. 

 Passagem IMO - Nome do Navio - Número de Contêiner. 

NOTA 1: A documentação solicitada deverá ser enviada pelo armador, para o endereço 

imo@portonave.com.br com, no mínimo, 24 (vinte e quarto) horas da chegada do navio. 

NOTA 2: Serão aceitos e-mails contendo a documentação de mais de uma unidade, porém, no corpo 

da mensagem devem estar relacionados o número do contêiner com o nome dos arquivos anexados. 

E-mails fora do padrão serão desconsiderados. 

Unidades de importação e transbordo deverão estar devidamente sinalizadas, com rótulo de 
risco e/ou painel de segurança nas quatro faces, conforme a norma brasileira NR 29 e 
Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG Code). Unidades com 
ausência de identificação ou com rotulagem inelegível serão identificadas pelo terminal e os 
custos repassados, conforme previsto na Tabela de Preços disponível no site. 

2. Exportação ou Cabotagem de Carga Perigosa 

Na movimentação da carga perigosa embalada para exportação, o exportador deve 
apresentar*1: 

a. Declaração de Mercadorias Perigosas conforme o Código Marítimo Internacional de 
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Mercadorias Perigosas – IMDG Code, contendo as seguintes informações 
(conforme modelo do Anexo VII da NR 29): 

 

I. Nome técnico da substância perigosa, classe e divisão de risco; 

II. Número ONU - número de identificação da substância perigosa 
estabelecido pelo Comitê das Nações Unidas e grupo de embalagem; 

III. Ponto de fulgor e, quando aplicável, temperatura de controle e de 
emergência dos líquidos inflamáveis; 

IV. Quantidade e tipo de embalagem da carga; 

V. Identificação de carga como poluentes marinhos. 

b. Ficha de Emergência da Carga Perigosa contendo, no mínimo, as informações 
constantes no Anexo VIII da NR 29. 

c. E-mail de envio de documentação com o assunto no padrão*2: 

 Exportação Imo - Nome do Navio - Número de Contêiner. 

NOTA 1: A documentação solicitada deverá ser enviada para expoimo@portonave.com.br e 
imo@portonave.com.br com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas da chegada da carga no 
terminal. 

NOTA 2: Os e-mails com assunto fora do padrão serão desconsiderados. 

2.1 Requisitos para Veículos Acessarem o Terminal 

Para acesso ao terminal, os veículos transportando carga perigosa deverão atender os 
requisitos mínimos listados abaixo:  

a. Documentação 

I. Carteira de Habilitação (CNH) específica para Movimentação de cargas 
perigosas (MOPP); 

II. Documento Fiscal do produto especificando nome e classe; 

III. Ficha de Emergência do produto e Envelope para Transporte; 

IV. Guia de entrada para acesso ao Terminal, com as descrições da carga, 
classe e ONU; 

V. Certificação do Inmetro para transporte de cargas perigosas (em caso de 
Isotanque).  

b. Equipamentos: 

I. EPIs (sapato de segurança, capacete de segurança e colete refletivo); 

II. Kit de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos 
perigosos (NBR 9735): 

III. Unidade devidamente identificada com rótulos de riscos e número da ONU; 

IV. Em caso de transporte de produtos radioativos, o veículo deve possuir 
sistema de rastreamento de sinais de posicionamento – GPS. 
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3. Bloqueio e Liberação de Cargas Perigosas 

Caso a documentação solicitada para importação ou exportação de carga perigosa não 

tenha sido encaminhada no tempo determinado, a carga poderá ter sua entrada no Terminal 

(via Navio ou Gate) recusada e/ou ficar bloqueada até a regularização. A documentação 

poderá ser enviada pelo armador e/ou importador para realização do desbloqueio da 

unidade. 

Somente serão movimentados e armazenados contêineres contendo cargas perigosas que 
estiverem sinalizados e rotulados de acordo com o IMDG Code. Não serão armazenadas 
unidades avariados que possam colocar em risco os funcionários e as instalações do 
terminal. 

IMPORTANTE: Não é permitido o armazenamento de cargas perigosas da Classe 1 
(Explosivos), Classe 7 (Radioativos) e Classe 6.2 (Substâncias Infectantes). Salvo se 
autorizada, regulada e acompanhada pelo órgão competente, cujo reporte é de 
responsabilidade do cliente e/ou seu preposto. Estes casos serão avaliados e validados pelo 
Departamento de Segurança da Portonave por meio do e-mail imo@portonave.com.br. 

Horário de atendimento:  

24 horas por dia, todos os dias da semana.   

 

Fone: 

55 (47) 2104 - 3370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imo@portonave.com.br


 

 

 
Anexo VII da NR 29: 

DECLARAÇÃO DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

Expedidor:  Número. de Referencia (B/L) 

Consignatário: Transportador: 

Declaração:  

Declaro que a arrumação do container está de acordo com o 
dispositivo na Introdução Geral do IMDG Code parágrafo 
12.3.7 ou 17.7.7 

Nome/Cargo, Organização do consignatário: 

 

Local e Data: 

 

Assinatura e nome do Embalador 

Nome do Navio e viagem no porto de descarga:  Reservado para outras informações:  

Porto de descarga: 

Marca e número, quando                                                                                     Peso Bruto: 

Aplicável, identificação ou número do registro da unidade: N/M                    Peso Liquido: 

Contêiner Número: 

Nome técnico das substâncias perigosas: 

Classe de risco: 

Número de risco (divisão de risco):  

Número ONU: 

Grupo de embalagem:  

Ponto de fulgor, e quando aplicável, temperatura de controle e de emergência dos líquidos inflamáveis:  

Quantidade e tipo de embalagem da carga:  

Identificação de carga como poluentes marinhos:  

OBS: Nomes comerciais, somente, não são permitidos. 

- Quando for o caso, as expressões: RESÍDUO QUANTIDADE LIMITADA ou VAZIO. 

SEM LIMPAR, deverão constar junto aos nomes técnicos dos produtos. 

Mercadorias Transportadas como: 

(   ) Carga Heterogênea 
(   ) Carga Homogênea 
(   ) Embalagens para Graneis 
Tipo de contêiner: 

(   ) Aberto 
(   ) Fechado 

Informações adicionais:   

Declaração: 

Pelo presente documento, declaro que os nomes técnicos 
corretos, nome de expedição acima indicados, correspondem 
com exatidão ao conteúdo dessa remessa estando 
classificadas (embalagens aprovadas), marcadas rotuladas e 
estão sob todos os aspectos em condições adequadas para o 
transporte, de acordo com as normas nacionais e 
internacionais. 

Nome/Cargo, Companhia / Organização do 

Signatário  

Local e Data: 

Assinatura e nome do Expedidor 



 

 

Anexo VIII da NR 29:  

OBS.: O documento deve ser colorido.  

Frente Ficha de Emergência 

FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

1. EMPRESA 

  

2. NOME APROPRIADO PARA O 

EMBARQUE 

 

 

3. INFORMAÇÕES DO PRODUTO 

Nº. Risco:  

Nº. ONU:  

Classe ou subclasse de risco:  

Descrição da Classe ou 

Subclasse: 

Grupo de Embalagem:  

4. TELEFONE:  

5. ASPECTO:  Incompatibilidades químicas com produtos das classes/subclasses: 

6. EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:  O EPI do motorista 

está especificado na ABNT NBR 9735. 

7. RISCOS 

7.1. FOGO:  

7.2. SAÚDE:  

7.3. MEIO AMBIENTE:  

8. EM CASO DE ACIDENTE 

8.1. VAZAMENTO:  

8.2. FOGO:  

8.3. POLUIÇÃO:  

8.4. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS:  

8.5. INFORMAÇÕES AO MÉDICO:  

8.6. OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas 

exclusivamente no Envelope para o Transporte.  

  



 

 

                                                                                           Verso Ficha de Emergência 

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA: 

BOMBEIROS 193 

POLICIA MILITAR 190 

DEFESA CIVIL 199 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 191 

... ... 

 

 

 


