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      Portaria no 342, de 11 de outubro de 2000

                                                                                     Reclassifica o Alquil Fenóis Sólidos, N.E., sob
                                                                                     o número UN 2430, Classe 8 e retifica/autoriza
                                                                                     o Óleo Combustível Tipo C, como substância
                                                                                     da Classe 9, UN 3082.

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DOS TRANSPORTES, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto no art. 3o   do Decreto no 96.044, de 18 de maio de
1988, e no art. 2o do Decreto no 98.973, de 21 de fevereiro de 1990.

Considerando que a Regulamentação para os  Transportes Rodoviário e Ferroviário
de Produtos Perigosos, atualmente em vigor, tem como base a 7a edição das
recomendações das Nações Unidas para o transporte desses produtos, as quais são
atualizadas periodicamente.

Considerando que o Comitê de Peritos da Nações Unidas, sôbre o transporte de
Produtos Perigosos decidiu, em função da apresentação de evidências de que o produto
ALQUIL FENÓIS SÓLIDOS, N.E.  (incluindo seus homólogos C2-C12) com identificação no

ONU 2430, não satisfaz os critérios da subclasse 6.1, devendo ser enquadrado na Classe
8.

Considerando que a classificação vigente vem provocando dificuldades operacionais
no transporte desse produto;

Considerando a  necessidade de excluir da Portaria MT no  402  de 9 de setembro
de 1998, o Óleo Combustível Tipo  C sob o no  ONU 3257 – LÍQUIDOS À
TEMPERATURAS ELEVADAS,  e incluí-lo sob o no  3082, enquadrando-o
adequadamente; Resolve:

Art. 1o   Retificar e autorizar o transporte do produto comercial ÓLEO
COMBUSTÍVEL TIPO C, como substâncias da Classe 9, Grupo de Embalagem III,
Provisões Especiais no 179 e 274, nenhuma Quantidade Isenta, sob o no ONU 3082 –
SUBSTÂNCIAS QUE APRESENTAM RISCO PARA  O MEIO AMBIENTE, líquidas, N.E.,
por ser considerado poluente ao meio aquático;

Art. 2o    Alterar as Instruções Complementares anexas à Portaria MT no 204, de 20
de maio de 1997, nos itens 4.3 e 4.4, respectivamente, onde se apresentam as entradas
numérica e alfabética, para o referido  produto perigoso, determinando a sua
desclassificação como Subclasse 6.1 e enquadrando-o como produto da Classe 8, com
inclusão da Provisão Especial no 223, para os produtos enquadrados no Grupo de
embalagem III.



Art. 3o    Determinar que, no transporte terrestre, o referido poduto atenda a todas as
exigências aplicáveis à citada classe e que sejam adotadas para o seu transporte, as
orientações técnicas apresentadas no quadro a seguir:

No
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(kg)

2430 ALQUILFENOIS
, SÓLIDOS,
N.E. (incluindo
os homólogos
C2-C12)

8 88 I 109 20

8 80 II 109 100
8 80 III 109, 223 500

Art. 4o   Considerando os ajustes que são necessários  para a documentação de transporte
e para a identificação do veículo, concede-se prazo de 30 (trinta) dias para sua
adequação;

Art. 5o   Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário previstas na Portaria no 204, de 20 de maio de 1997 e no 402 de 9 de
setembro de 1998

Alderico Lima


