
Conselhos de Segurança.  
15 – Transporte de gases tóxicos.

1. O efeito dos gases tóxicos

Os efeitos dos gases tóxicos são distintos.

O cloro, o dióxido de enxofre, o cloreto de 
hidrogénio ou o amoníaco formam ácidos 
ou bases em conjunto com a humidade no 
ar ou nas membranas mucosas.

Como resultado de uma reação rápida do  
grupo carbonilo libertado (=CO) com ami-
noácidos e enzimas, o fosfogénio bloqueia 
processos vitais. Uma quantidade tão ínfima 
como 10 ppm pode provocar uma intensa 
irritação respiratória após poucos segundos.

O monóxido de carbono afeta o transporte 
de oxigénio no sangue, mesmo em peque-
nas concentrações.

2. Identificação de gases tóxicos
As garrafas e gás cheias com gases tóxicos 
e as garrafas de gás vazias que não foram 
limpas e que contiveram gases tóxicos podem 
ser identificadas através das seguintes 
características: 

•  Etiqueta de materiais perigosos n.º 2.3 
em conformidade com o ADR
ou é aplicado nas garrafas o símbolo da 

caveira sobre tíbias cruzadas em confor-
mi dade com as Diretivas Europeias para 
Materiais Perigosos. 

Caso a garrafa apresente a etiqueta n.º 
2.3 em conformidade com o ADR, não 
é necessário identificar a garrafa com o 
símbolo da caveira sobre tíbias cruza-
das. Gases como, por exemplo, o cloreto 
de vinilo ou o 1,3-butadieno deverão 
ser identificados como tóxicos em 
conformidade com a Portaria Europeia 
para Materiais Perigosos, mas não de 
acordo com o ADR. Por isso, as garrafas 
correspondentes só poderão apresentar 
a etiqueta com o símbolo da caveira 
sobre tíbias cruzadas em conformidade 
com as Diretivas Europeias para Materiais 
Perigosos.

•  Na nota de entrega, o nome de expedi-
ção correto é seguido pela etiqueta com 
o modelo número 2.3 (por exemplo, ver 
a nota de entrega anexa).

3. Transporte de gases tóxicos
Para além dos regulamentos gerais do ADR 
(ver Conselhos de segurança 11, ”Trans-
porte de recipientes de gás em veículos”), 
é igualmente necessário respeitar as se-
guintes regras para o transporte de gases 
tóxicos em conformidade com o ADR:

•  É necessário um documento de transpor-
te para o transporte de gases tóxicos.

•  Deverá fazer-se acompanhar pelo 
tremcard EIGA N.º 5 ”Gases tóxicos em 
recipientes ou artigos“, independente-
mente da quantidade de garrafas com 
gases tóxicos a transportar (estipula-
ção Linde). Deverá ser transportado o 
equipamento de segurança indicado no 
tremcard.

•  A tripulação do veículo deverá dispor de  
equipamento de respiração adequado 
(por  
exemplo, unidade de filtro de saída com 
filtro  
de gás do tipo A/B/E/K/Hg/CO/NO P3).

•  Os veículos que transportam gases tó-

xicos deverão ser vigiados enquanto se 
encontram estacionados. Se for garan-
tido um nível de segurança suficiente, 
estes veículos poderão ser estacionados 
separadamente e sem vigilância num 
depósito seguro ou na central.

•  Caso as garrafas de gás que contêm 
gases tóxicos desenvolvam fugas durante 
o transporte (por exemplo, devido a um 
acidente rodoviário), proceda conforme 
descrito no tremcard EIGA N.º 5 ”Gases 
tóxicos em recipientes ou artigos“. Em 
particular, as pessoas não autorizadas 
deverão ser mantidas afastadas utilizan-
do o equipamento de segurança pessoal 
necessário (aparelhos respiratórios, óculo 
de segurança, luvas...). Não permaneça 
na zona de perigo. O ponto de forneci-
mento ou a Linde AG, Linde Gas Division 
deverão ser informados imediatamente.

•  É necessário ter em consideração as 
disposições de segurança do capítulo 
1.10 do ADR / RID 2005.

4. Armazenar gases tóxicos
Os gases tóxicos deverão ser armazena-
dos num local que possa ser trancado à 
chave para que o acesso esteja limitado a 
pessoas devidamente qualificadas.

5. Por fim
Estas instruções foram compiladas tendo em 
consideração o ADR / RID 2005 no momento 
da publicação e as exceções relevantes  
(estado: 03/01/2005). Foram compiladas 
com o cuidado necessário, contudo, poderão 
ainda assim não abranger todos os casos 
especiais. Nomeadamente, não poderão ser 
efetuadas reclamações contra a Linde AG 
caso estas instruções já não correspondam 
aos regulamentos atualmente em vigor.

É possível obter informações vinculativas 
acercas dos regulamentos em vigor junto 
das autoridades responsáveis.
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