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NOVAS DISPOSIÇÕES DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 
[TRADUÇÃO DO NOVO PARÁGRAFO DO 2.2.1.1.7 DO ADR/2007] 

(conclusões do Grupo de Trabalho constituído na 26ª sessão) 

 
PARTE 2 
 

Capítulo 2.2 
 

2.2.1.1.7 O actual 2.2.1.1.7 passa a 2.2.1.1.8. Inserir os novos parágrafos seguintes: 
 

"2.2.1.1.7 Afectação dos artifícios de divertimento às divisões  
 

2.2.1.1.7.1 Os artifícios de divertimento devem normalmente ser afectos às divisões 1.1, 1.2, 1.3 

e 1.4 com base nos resultados dos ensaios da série 6 do Manual de ensaios e 

critérios. Contudo, tendo em conta que existe uma grande diversidade destes 

objectos e que a oferta de laboratórios para efectuar os ensaios é limitada, a 

afectação também pode ser realizada através do procedimento descrito 

no 2.2.1.1.7.2. 
 

2.2.1.1.7.2 A afectação dos artifícios de divertimento nos Nºs ONU 0333, 0334, 0335 e 0336 

pode ser feita por analogia, sem necessidade de executar os ensaios da série 6, em 

conformidade com o quadro de classificação por defeito dos artifícios do 2.2.1.1.7.5. 

Esta afectação deve ser feita com a concordância da autoridade competente. Os 

objectos que não estejam mencionados no quadro devem ser classificados com base 

nos resultados obtidos nos ensaios da série 6. 

NOTA 1: A introdução de novos tipos de artifícios de divertimento na coluna 1 do 

quadro que figura no 2.2.1.1.7, só pode ser feita com base nos resultados dos 

ensaios completos submetidos à consideração do Subcomité de peritos do transporte 

de mercadorias perigosas da ONU. 
 

 2 : Os resultados dos ensaios obtidos pelas autoridades competentes, que 

validem ou contradigam a afectação dos artifícios de divertimento especificados na 

coluna 4 do quadro do 2.2.1.1.7.5, nas divisões da coluna 5 do referido quadro, 

devem ser apresentados ao Subcomité de peritos do transporte de mercadorias 

perigosa para informação. 
 

2.2.1.1.7.3 Quando os artifícios de divertimento pertencendo a diferentes divisões são 

embalados no mesmo volume, devem ser classificados na divisão mais perigosa, 

salvo se os resultados dos ensaios da série 6 indiquem outro resultado. 
 

2.2.1.1.7.4 A classificação apresentada no quadro do 2.2.1.1.7.5 só se aplica aos objectos 

embalados em caixas de cartão (4G). 
 



CNTMP/2007/10 
     9.2.2007 
 
 
 

2.2.1.1.7.5 Quadro de classificação por defeito dos artifícios de divertimento 
1
 

 

NOTA 1:  Salvo indicação contrária, as percentagens indicadas referem-se à 

massa total de todas as composições pirotécnicas (por exemplo, propulsores de 

foguete, carga propulsora, carga de abertura e carga de efeito). 
 

 2: Neste quadro, o termo «Composição de tiro» refere-se a composições 

pirotécnicas contendo uma matéria comburente, ou pólvora negra, e um combustível 

metálico em pó, utilizadas para produzir um efeito sonoro ou usados como carga de 

abertura nos artifícios de divertimento. 
 

 3:  As dimensões indicadas em mm referem-se a : 

 

-  para as balonas esféricas e balonas duplas, o diâmetro da esfera da 

balona;  

-  para as balonas cilíndricas, o comprimento da balona; 

-  para as balonas com tubo lançador, as candelas romanas, as 

candelas monotiro ou os vulcões, o diâmetro interior do tubo 

incluindo ou contendo o artifício de divertimento; 

-  para os vulcões em saco ou cilindro, o diâmetro interior do tubo que 

contenha o vulcão. 

                                                           

1
  Este quadro contém uma lista de classificação dos artifícios de divertimento que pode ser aplicada na ausência de 

dados de ensaio da série 6 (ver 2.2.1.1.7.2). 
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Tipo Inclui: / Sinónimo de:  Definição Características Classificação 

Balona, esférica 
ou cilíndrica  

Balona esférica: balona aérea, balona de cor, balona 
de abertura múltipla, balona de efeito múltiplo, 
balona aquática, balona com paraquedas, balona de 
fumo, balona de estrelas, balona de efeitos sonoros, 
balona de tiro: aviso, morteiro, petardo, salva, 
canhão.  

Dispositivo com ou sem carga propulsora, com espoleta de atraso 
(espera pirotécnica) e carga de abertura, componente(s) 
pirotécnico(s) elementar(es) ou composição pirotécnica livre, 
concebido para ser projectado por um tubo lançador.  

Todas as balonas de tiro 1.1G 

   Balona de cor: ≥ 180 mm 1.1G 

   Balona de cor: < 180 mm com > 25%  1.1G 

   de composição de tiro, como pólvora  

   solta e/ou efeito sonoro  

   Balona de cor: < 180 mm com ≤ 25%  1.3G 

   de composição de tiro, como pólvora  

   solta e/ou efeito   

   Balona de cor: ≤ 50 mm ou ≤ 60 g de 1.4G 

   composição pirotécnica com ≤ 2 %  

   de composição de tiro, como pólvora  

   solta e/ou efeito sonoro  

 Balona dupla Conjunto de duas ou mais balonas esféricas num mesmo invólucro e 
propulsionadas pela mesma carga propulsora com espoletas de 
iniciação (esperas pirotécnicas) externas e independentes 

A classificação é determinada pela balona esférica mais perigosa  

 Balona com tubo lançador Conjunto composto por uma balona esférica ou cilíndrica no interior 
de um tubo lançador do qual se lança a balona concebida para ser 
projectada  

Todas as balonas de tiro 1.1G 

   Balona de cor: ≥ 180 mm 1.1G 

   Balona de cor: > 50 mm e < 180 mm 1.2G 

   Balona de cor: ≤ 50 mm ou ≤ 60 g de 
composição pirotécnica com ≤ 25% de 
composição de tiro, com pólvora solta e/ou 
efeito   

1.3G 
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Tipo  Inclui: / Sinónimo de:  Definição Características Classificação 

Balona, esférica 
ou cilíndrica  
(continuação) 

Balona de repetições (esférica) Dispositivo sem carga propulsora, com espera pirotécnica e carga 
de abertura, com elementos destinados a produzir um efeito sonoro 
e materiais inertes, e concebido para ser projectado por um tubo 
lançador  

> 120 mm 1.1G 

 (As percentagens indicadas referem-se à    

 massa bruta dos artifícios pirotécnicos)    

     

  Dispositivo sem carga propulsora, com espera pirotécnica e carga 
de abertura, com ≤ 25 g de composição de tiro por elemento 
destinado à produção de um efeito sonoro, ≤ 33% de composição 
tiro e ≥ 60% de materiais inertes, e concebido para ser projectado 
por um tubo lançador     

≤ 120 mm 1.3G 

  Dispositivo sem carga propulsora, com espera pirotécnica e carga 
de abertura, balonas de cor e/ou componentes pirotécnicos 
elementares, e concebido para ser projectado por um tubo lançador 

> 300 mm 1.1G 

  Dispositivo sem carga propulsora, com espera pirotécnica e carga 
de abertura, balonas de cor ≤ 70 mm e/ou componentes pirotécnicos 
elementares, com ≤ 25% de composição de tiro e ≤ 60% de 
composição pirotécnica, e concebido para ser projectado por um 
tubo lançador  

> 200 mm e ≤ 300 mm 1.3G 

  Dispositivo com carga propulsora, com espera pirotécnica e carga 
de abertura, balonas de cor  ≤ 70 mm e/ou componentes 
pirotécnicos elementares, com ≤ 25% de composição de tiro e ≤ 
60% de composição pirotécnica, e concebido para ser projectado 
por um tubo lançador 

≤ 200 mm 1.3G 

Bateria / 
Combinação 

Baterias de efeitos de cor, baterias de efeitos 
sonoros, festivais, caixas chinesas, caixas 
mecanizadas e baterias de tubos múltiplos 

Conjunto de vários artifícios pirotécnicos do mesmo tipo ou de tipos 
diferentes, correspondentes a um dos tipos indicados na presente 
tabela, com um ou dois pontos de iniciação  

A classificação é determinada pelo tipo de artifício pirotécnico 
mais perigoso 
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Tipo  Inclui: / Sinónimo de:  Definição Características Classificação 

Candela romana Candela de cometas, candela de balonas, candela 
de vulcões 

Tubo contendo uma série de componentes pirotécnicos elementares 
constituído por uma alternância de composições pirotécnicas, cargas 
propulsoras e esperas pirotécnicas 

≥ 50 mm de diâmetro interno com 1.1G 

   composição de tiro ou < 50 mm com  

   > 25% de composição de tiro  

   ≥ 50 mm de diâmetro interno, sem 1.2G 

   composição de tiro  

   < 50 mm de diâmetro interno e ≤ 25% 1.3G 

   de composição de tiro  

   ≤ 30 mm de diâmetro interno, cada 1.4G 

   componente pirotécnico elementar  

   ≤ 25 g e ≤ 5% de composição de tiro  

Candela 
monotiro 

Candela de um disparo, pequeno tubo de 
lançamento pré carregado 

Tubo com um componente pirotécnico elementar, constituído por 
uma composição pirotécnica e uma carga propulsora com ou sem 
espera pirotécnica 

≤ 30 mm de diâmetro interno e componente 
pirotécnico elementar >25g, ou > 5% e ≤ 25% 
de composição de tiro 

1.3 G 

   ≤ 30 mm de diâmetro interno e componente 
pirotécnico elementar ≤ 25g e ≤ 5% de 
composição de tiro 

1.4G 

     

     

Foguete Foguete de efeito sonoro e/ou cor, foguete de sinal, 
foguete anti-granizo, foguete anti-avalanche, foguete 
de assobio/apito, foguete de garrafa, foguete míssil, 
foguete de mesa 

Tubo contendo uma composição pirotécnica e/ou componentes 
pirotécnicos equipado com uma ou mais varas ou outros meios de 
estabilização de voo e concebido para ser propulsionado para o ar 

Só efeitos de composição de tiro 1.1G 

   Composição de tiro > 25 % da composição 
pirotécnica 

1.1G 

   Composição pirotécnica > 20 g e composição 
de tiro ≤ 25% 

1.3G 

   Composição pirotécnica ≤ 20 g, carga de 
abertura de pólvora negra e ≤ 0,13 g de 
composição de tiro por efeito sonoro, ≤ 1 g 
no total 

1.4G 
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Tipo  Inclui: / Sinónimo de:  Definição Características Classificação 

Vulcão Vulcão, vulcão de solo, vulcão cilíndrico, vulcão de 
cor, vulcão de efeitos sonoros 

Tubo contendo uma carga propulsora e componentes pirotécnicos, 
concebido para ser colocado no solo ou para ser fixado no solo. 

> 25% de composição de tiro como pólvora 
solta e/ou efeitos sonoros 

1.1G 

     

  O efeito principal é a ejecção de todos os componentes pirotécnicos 
num só disparo, produzindo no ar os efeitos visuais e/ou sonoros 
largamente dispersados; ou 

≥ 180 mm e ≤ 25% de composição de tiro 
como pólvora solta e/ou efeitos sonoros 

1.1G 

  Saco ou cilindro em tecido ou papel contendo uma carga propulsora 
e objectos pirotécnicos, destinado a ser colocado dentro de um tubo 
de lançamento e funcionar como um vulcão 

< 180 mm e ≤ 25% de composição de tiro 
como pólvora solta e/ou efeitos sonoros 

1.3G 

   ≤ 150 g de composição pirotécnica, contendo 
≤ 5% de composição de tiro como pólvora 
solta e/ou efeitos sonoros. Cada componente 
pirotécnico ≤ 25 g, cada efeito sonoro < 2 g; 
cada assobio/apito, se existirem, ≤ 3 g 

1.4G 

Fonte / Repuxo Vulcão de estrelas, repuxo, cascatas, foco, facho, 
fonte cilíndrica, fonte cónica 

Invólucro não metálico contendo uma composição pirotécnica 
comprimida ou compactada destinada a produzir chama e/ou 
chispas 

≥ 1 kg de composição pirotécnica 1.3G 

   < 1 kg de composição pirotécnica 1.4G 

     

Vela mágica Vela mágica manual, vela mágica não manual, vela 
mágica de arame, vela de estrelas, estrelinhas 

Fios rígidos parcialmente revestidos (em uma das extremidades) 
com uma composição pirotécnica de combustão lenta, com ou sem 
dispositivo de iniciação 

Vela à base de perclorato: > 5 g por por vela 
ou > 10 velas por pacote 

1.3G 

   Vela à base de perclorato: ≤ 5 g por vela e ≤ 
10 velas por pacote 

1.4G 

   Vela a base de nitrato: ≤ 30 g por vela  

Tochas de 
bengala 

Bengala, tocha de iluminação Bastão não metálico parcialmente revestido (em uma das 
extremidades) com uma composição pirotécnica de combustão 
lenta, concebido para ser seguro com a mão 

Unidades à base de perclorato: > 5 g por 
unidade ou > 10 elementos por embalagem 

1.3G 

   Unidades à base de perclorato: ≤ 5 g por 
unidade e ≤ 10 elementos por embalagem 

1.4G 

   Unidades à base de nitrato: ≤ 30 g por unidade 
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Tipo  Inclui: / Sinónimo de:  Definição Características Classificação 

Artifícios 
pirotécnicos de 
baixo risco e 
brinquedos 
pirotécnicos 

Vulcão de mesa, bombons fulminantes, estalinhos, 
tiros de impacto, grãos crepitantes, raspas, fumos, 
nevoeiro, serpentes, vermes brilhantes, pedras e 
placas detonantes, lançador de confetti's e 
serpentinas 

Dispositivo concebido para produzir efeitos visíveis e/ou audíveis 
muito limitados, contendo pequenas quantidades de composição 
pirotécnica e/ou explosiva 

Os bombons fulminantes e tiros de impacto 
podem conter até 1,6 mg de nitrato de prata; 

1.4G 

     

     

   Os lançadores de confetti's e as serpentinas podem conter até 
16 mg de uma mistura de clorato de potássio e de fósforo 
vermelho 

   Os outros artifícios podem conter até 5 g de composição 
pirotécnica, mas sem composição de tiro 

Turbilhão Borboleta, helicóptero, avião, torvelinho, bichas de 
rabiar  

Tubo ou tubos não metálico(s) contendo uma composição 
pirotécnica produtora de gases ou chispas, com ou sem composição 
produtora de ruído e com ou sem alhetas 

Composição pirotécnica por objecto > 20 g, 
contendo ≤ 3% de composição de tiro para a 
produção de efeitos sonoros, ou ≤ 5 g de 
composição produtora de assobio/apito 

1.3G 

     

     

     

   Composição pirotécnica por objecto ≤ 20 g, 
contendo ≤ 3% de composição de tiro para a 
produção de efeitos sonoros, ou ≤ 5 g de 
composição produtora de assobio/apito 

1.4G 

     

     

     

Roda / Sol Roda Catherine, roda saxon, rodas de cores, peças 
de fogo preso, rodas de repuxos 

Conjunto que inclui dispositivos propulsores contendo uma 
composição pirotécnica, dotado de meios para ser fixado a um eixo 
de modo que possa rodar 

≥ 1 kg de composição pirotécnica total, sem 
efeitos sonoros, cada assobio/apito, se 
existirem, ≤ 25 g e ≤ 50 g de composição de 
assobio/apito por roda 

1.3G 

   < 1 kg de composição pirotécnica total, sem 
efeitos sonoros, cada assobio/apito, se 
existirem, ≤ 5 g e ≤ 10 g de composição de 
assobio/apito por roda 

1.4G 
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Tipo  Inclui: / Sinónimo de:  Definição Características Classificação 

Roda aérea Saxon voador, OVNI e coroa voadora, roda coroada, 
roda voador 

Tubos contendo cargas propulsoras e composições pirotécnicas 
produtoras de chispas e chamas e/ou ruído, os tubos estão fixados 
num suporte em forma de anel 

> 200 g de composição pirotécnica total ou > 
60 g de composição pirotécnica por 
dispositivo propulsor, ≤ 3% de composição 
de tiro de efeito sonoro, cada assobio/apito, 
se existirem, ≤ 25 g e ≤ 50 g de composição 
de assobio/apito por roda 

1.3G 

   ≤ 200 g de composição pirotécnica total ou ≤ 
60 g de composição pirotécnica por 
dispositivo propulsor, ≤ 3% de composição 
de tiro de efeito sonoro, cada assobio/apito, 
se existirem, ≤ 5 g e ≤ 10 g de composição 
de assobio/apito por roda 

1.4G 

Sortido Embalagem sortida para espectáculos interiores ou 
exteriores  

Conjunto de artifícios pirotécnicos de mais de um tipo, cada um dos 
quais corresponde a um tipo indicado nesta tabela 

A classificação é determinada pelo tipo de artifício pirotécnico 
mais perigoso 

     

Panchão Petardos de celebração, petardos em rolo, petardos 
em corda 

Conjunto de tubos (de papel ou cartão) unidos por um atraso 
pirotécnico, cada tubo está destinado a produzir um efeito sonoro 

Cada tubo ≤ 140 mg de composição de tiro 
ou ≤ 1 g de pólvora negra 

1.4G 

Bombas de 
arremesso 

Tiro de pólvora negra, tiro de composição de tiro, 
lady cracker, bombas de carnaval 

Tubo não metálico contendo uma composição de efeito sonoro 
concebido para produzir um efeito sonoro (tiro) 

> 2 g de composição de tiro por objecto 1.1G 

   ≤ 2 g de composição de tiro por objecto e ≤ 
10 g por embalagem interior 

1.3G 

     

   ≤ 1 g de composição de tiro por objecto e ≤ 
10 g por embalagem interior ou ≤ 10 g de 
pólvora negra por objecto 

1.4G 

     

     

 


